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HOE MEN TOT WETENSCHAP KOMT, 
EEN BLIK IN HAAR VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST !, 

DOOR 

P. HARTING. 

Mlt! 

Ik heet U voor de laatste maal welkom ter dezer plaatse. Daarin 

ligt iets weemoedigs maar tevens iets verheffends. Worden en ver- 

gaan, opklimmen en afklimmen, ontwikkeling tot zekeren trap, 

groei tot zekere hoogte en daarop gevolgde stilstand en einde- 

lijke inwikkeling, totdat de doodslaap intreedt — ziedaar de wet 

voor al het bestaande, ook voor ons menschen. De ouderen moeten 

plaats maken voor de jongeren; jeugdiger krachten moeten op haar 

beurt in het strijdperk treden ter verovering van het zich in het verre 

versckiet vertoonende, als in een nevel gehulde ideaal, waarnaar elk 

denkend mensch streeft: het ideaal van het ware. Nog altijd het oude 

Isisbeeld, dat zich aan onze omarming onttrekt, soms op hetzelfde 

oogenblik waarin wij meenen het gevat te hebben? Ja, maar toch wij 

naderen het; de nevelen worden minder dik; lijnen en omtrekken wor- 

den duidelijker; voorzeker, wij zijn op den goeden weg die er heen 

leidt, en, al legt ieder onzer op dien weg slechts eenige weinige schre- 

den af, omdat ons leven zoo kort is en onze vermogens zoo beperkt 

zijn, geen nood, de menschheid zelve blijft altijd jong, want zij maakt 

een deel uit van de zich eeuwig verjongende natuur. 

t Rede, uitgesproken bij de opening der zoölogische lessen aan de Utrechtsche uni- 

versiteit op 29 September 1881. 

1 
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Die weg naar het ideaal van het ware, waarop ook wij hier te za- 

men nog eenigen tijd zullen voortschrijden, heet “de weg der wetenschap.” 

Wij mogen echter vooraf welde vraag beantwoorden: hoe weet men dat 

men zich op den goeden weg bevindt en niet opeen dwaalweg, die naar 

een schijnbeeld der waarheid geleidt. Het woord “wetenschap” heeft thans 

zulk een goeden klank, dat velen er zich van bedienen, ook wanneer 

zij aan dit woord eenen geheel anderen zin en beteekenis hechten dan 

wij, beoefenaars der natuurwetenschappen, gewoon zijn te doen. Fene 

voor niet zeer langen tijd uitgesproken openbare redevoering strekt 

daarvan ten bewijze. Daarin werd herhaaldelijk hulde gebracht aan de 

wetenschap, maar aan eene wetenschap die alleen tot reeds vooraf be- 

paalde resultaten mag leiden. Zulk een wetenschap is de onze niet. De 

beoefenaar der natuurwetenschap zet zich aan het lezen van het boek 

der natuur, maar, zal hij dit goed verstaan en begrijpen, dan is het 

eerste vereischte, dat hij dit geheel onbevangen doet of het althans 

tracht te doen. Is zijn geest reeds vooraf gekluisterd in een keten van 

zekere metaphysische voorstellingen, welker bevestiging hij wenscht, 

dan loopt hij groot gevaar van op een dwaalweg te geraken, zoo hij 

er zich niet reeds op bevindt. De menschelijke geest is als een spiegel 

waarin zich de natuur terugkaatst. Hoe helderder, kleurloozer en zui- 

verder van vorm die spiegel is, des te juister zal het teruggekaatste 

beeld aan de werkelijkheid beantwoorden. Maar evenmin als er een 

volmaakte spiegel is, evenmin is de geest van eenig mensch ooit zoo 

volkomen onbevangen, zoo vrij van alle vooroordeelen, dat zijne reeds 

op grond van vroeger verworven kennis steunende denkwijze geen den 

minsten invloed op zijne wereldbeschouwing zoude hebben. Alle onze 

oordeelen zijn in meerdere of mindere mate subjectief. Vergeten wij 

dit nimmer! Het zal ons bescheidener, voorzichtiger en toegeeflijker 

voor anderen maken en tevens strenger voor ons zelven, waar het er 

op aan komt waarheid van onwaarheid te onderscheiden. 

Er zijn er die meenen dat het kenmerk der waarheid gelegen is in 

de evidentie, de klaarblijkelijkheid. Valsche waan! Wat voor den een 

klaarblijkelijk is, behoeft het nog geenszins voor een ander te zijn. Voor 

het gros des menschdoms is het klaarblijkelijk dat de zon op- en on- 

dergaat, zich beweegt, terwijl de aarde stilstaat, en er behoort reeds 

een vrij hooge trap van verstandsontwikkeling toe om in te zien dat 

en waarom in dit geval de schijn bedriegt. 
Nog gevaarlijker is de leer dat de waarheid zich aan ons door in- 
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tuitie, door een soort van ingeving, openbaren kan, Intuitie ! heerlijke 

gave des dichters, ja, zonder welke een echt dichter onbestaanbaar is, 

ook voor de naar waarheid strevende wetenschap zijt gij onmisbaar, 

want gij zijt de bron van nieuwe denkbeelden, nieuwe voorstellingen, 

voortgesproten uit nieuwe combinatiën, waartoe slechts het genie in 

staat is; gij zijt het die eenen ARCHIMEDES zijn “ Heureka’’! deedt uitroepen , 

aan eenen GOETHE in eenen uiteengevallen schedel, dien hij op den weg 

vond, de werveltheorie des schedels openbaardet; gij zijt het die als een 

bliksemstraal in den nacht plotseling te voorschijn schiet een wijden 

omtrek verlicht en den zoekenden den weg wijst. Maar gij zijt tevens 

de groote verleidster, waartegen iedereen, zelfs de grootste geesten, 

op hunne hoede moeten zijn. De geschiedenis der wetenschap leert het 

in overvloedige voorbeelden. Elk nieuw denkbeeld, hoe verleidelijk ook, 

moet zorgvuldig en met kalmen geest getoetst worden, zoo mogelijk 

aan de ervaring. Verzuimt men dit en neemt men, het onvoorwaarde- 

lijk voor waar houdende, het als grondslag aan voor het verder op te 

trekken gebouw der wetenschap, dan zal de meest logische redeneering , 

de meest hechte keten van onwederlegbare sluitredenen, zelfs wanneer 

deze in een wiskunstigen vorm worden gegoten, niet beletten dat het 

gebouw in de lucht hangt, en dat eene enkele deugdelijke ervaring 

voldoende is, om het geheel te doen ineenstorten. 

Toch is het er zeer verre af, dat de wetenschap enkel uit ervarings- 

feiten zoude bestaan en dat nieuwe denkbeelden, zelfs wanneer deze 

van den goeden weg een tijdlang afleiden en ten slotte blijken onge- 

grond te zijn, geen vruchtbare gevolgen zouden hebben. Integendeel, 

het zijn juist die nieuwe denkbeelden, die bevruchtend op de weten- 

schap werken en,‚als een beweging wekkend en voortplantend ferment, 

haar voor stilstand bewaren. 

Helderen wij dit met eenige voorbeelden op. 

Al zal wel niemand thans meer de werveltheorie des schedels, zoo- 

als deze in haar oorspronkelijken vorm aan GOETHE voor den geest kwam , 

verdedigen, toch heeft die theorie eenen hoogst gewichtigen invloed 

uitgeoefend, niet alleen op de morphologie van het skelet, maar ook 

in andere meer verwijderde richtingen, want zij ontsprong uit het ont- 

wakende bewustzijn van het bestaan van homologiën tusschen oogenschijn- 

lijk geheel verschillende deelen en vormen, waardoor veel en vaak onver- 

wacht licht is geworpen op den ontwikkelingsgang der organische wereld. 

Toen scHrrIDEN, wiens dood wij voor eenige maanden betreurden, 
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vóór ongeveer veertig jaren de geheel nieuwe leer verkondigde, dat de 

embryo der phanerogame plant niet ontstaat uit een deel der vrouwe- 

lijke plant, maar zieh vormt aan het einde der pollenbuis, dus uit een 

deel der mannelijke plant, wierp hij daarmede alle tot dusver bestaande 

voorstellingen omtrent de geslachten der phanerogame planten omver. 

Maar elk, die geen vreemdeling is in de geschiedenis der botanie, weet 

dat daardoor een hevige strijd werd uitgelokt, die verscheidene jaren 

geduurd heeft en ten slotte met de volslagen nederlaag van SCHLEI- 

DEN en zijne medestanders geëindigd is. Ziedaar derhalve een valsch 

denkbeeld, ontstaan uit verkeerd geduide waarnemingen, een denkbeeld 

dat schijnbaar vau den goeden weg heeft afgeleid; maar indien men 

bedenkt hoe velen daardoor tot vernieuwd en nauwkeuriger onderzoek 

geprikkeld zijn, in welke belangrijke mate onze feitelijke kennis door 

die vele onderzoekingen is toegenomen, hoe daardoor nieuwe gezichts- 

punten geopend zijn, die wederom op hun beurt uitzicht gaven op een 

ander tot dusver duister gebied, namelijk dat der voortplanting van 

de eryptogame planten, dan voorwaar wordt men gedrongen dankbaar 

te zijn aan SCHLEIDEN, dat hij den moed heeft gehad eene wetenschap- 

pelijke ketterij te verkondigen, die, al is zij thans geheel wederlegd, voor 

den vooruitgang der wetenschap zulke gewichtige gevolgen heeft gehad. 

Geheel hetzelfde kan gezegd worden van de emissie-theorie van NEW- — 

TON, die bijna anderhalve eeuw onbeperkt geheerscht heeft, en in wel- 

ker licht tallooze onderzoekingen zijn gedaan, die tot resultaten heb- 

ben geleid, welke, al is de theorie zelve ook gevallen en heeft deze 

plaats moeten maken voor de undulatie-theorie van onzen HUYGENS, 

blijvende aanwinsten voor de wetenschap zijn geweest. 

Wilt gij een ander voorbeeld, maar nu van een denkbeeld dat, aanvau- 

kelijk heftig bestreden, eerst na eeuwen de volkomen overwinning heeft 

behaald? Herinnert u dan coPERNICus en zijne theorie van het planetenstel- 

sel. De verschijnselen, die ons planetenstelsel aanbiedt, werden door zijne 

voorstelling omtrent het bewegen onzer aarde en van de overige pla- 

neten rondom de zon volkomen en op de eenvoudigste wijze ver- 

klaard, maar dit was geenszins voldoende om hare juistheid te be- 

wijzen, want daarmede in strijd was het feit dat voor ons aardbewo- 

ners de vaste sterren op haar betrekkelijke plaats aan den hemel schij- 

nen te blijven. Herst in onzen leeftijd is het door de groote verbetering 

der sterrekundige werktuigen en methoden gelukt het laatste, nog ont- 
brekende bewijs der Copernicaansche theorie te leveren ; de parallax van 
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sommige sterren werd gevonden; maar reeds in de vorige eeuw , terwijl 

BRADLEY daarnaar te vergeefs zocht, ontdekte hij de aberratie des lichts. 

Zoo gaat het dikwijls: een denkbeeld dat getoetst wordt en den on- 

derzoeker noopt nieuwe banen in te slaan, loont hem niet zelden met 

geheel onverwachte ontdekkingen. Corumsus wil, in westelijke richting 

zeilende, den weg naar Indië vinden, en bij ontdekt Amerika! 

Een laatste voorbeeld, en nu van een denkbeeld welks waarheid of 

onwaarheid eerst na eeuwen met zekerheid zal kunnen blijken. Zijn 

de vormen van dieren en planten, zooals die thans op aarde bestaan, 

en die wij soorten noemen, oorspronkelijk geschapen of zijn deze de 

voortbrengselen eener genetische ontwikkeling, langs den weg eener 

onafgebroken voortplanting, uit andere vooraf bestaan hebbende doch 

daarvan zeer verschillende organische wezens? Reeds lang hadden velen, 

die over de geheimen der schepping nadachten, het denkbeeld eener 

allengsche evolutie gekoesterd. Doch dat denkbeeld miste allen grond; 

het hing in de lucht; het scheen niets dan een produkt der verbeel- 

ding, eene phanthasmagorie te zijn. Alle ernstige beoefenaars der 

wetenschap verwierpen het, niet omdat zij konden bewijzen dat het 

onwaar was, maar omdat zij het voor onwaardig hielden om er met 

hunne gedachten bij stil te staan en daarmede het gebied van het on- 

weetbaro te betreden. Inderdaad lag dit denkbeeld toen ten tijde 

buiten de grenzen der eigenlijke wetenschap, die alleen door werkelijk 

onderzoek kan worden opgebouwd, en het scheen dat het ten allen tijde 

daarbuiten zou moeten blijven liggen. 

Maar vóór twee en twintig jaren ontstond, bijna gelijktijdig bij par- 

WIN en bij WALLACE, een nieuw denkbeeld, dat der natuurlijke teelt- 

keus, als noodzakelijke oorzaak van bestendiging, langs den weg der 

erfelijkheid, van die kleine verschillen tusschen de individu’s eener 

zelfde soort, welke voor het leven dier individu’s op eenigerlei wijze 

nuttig zijn. De zoodanigen hadden dan de grootste kans van lang ge- 

noeg in het leven te blijven om de soort voort te planten en hunne 

eigenschappen op de jongen over te dragen. Dadelijk zagen vele plant- 

en dierkundigen de mogelijkheid in dat langs dien weg de oplossing 

van het raadsel kon gevonden worden, maar tevens dat die oplossing 

alleen door zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek in den loop van eeuwen 

met zekerheid kon worden gegeven. Aan de biologie was van toen af een 

taak opgelegd, maar die taak, hoe moeilijk ook , hoeveel tijd en inspan- 

niug zij van eene reeks van generaties zal vorderen, is niet hopeloos 
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meer. Reeds heeft de ondervinding ook hier geleerd dat elk weten- 

schappelijk onderzoek, in eene bepaalde richting ingesteld en met een 

bepaald doel voor oogen , vruchtbaar is in zijne gevolgen en dat een 

aanvankelijk slechts zeer flauw stralend licht juist daardoor al hel- 

derder en helderder gaat schijnen. 

Het gezegde zal voldoende zijn om te doen inzien dat wetenschap 

iets geheel anders is dan bloote kennis. lemand kan een zeer kundig 

man zijn, zonder daarom nog aanspraak te mogen maken op den naam 

van een wetenschappelijk man. Ook het dier heeft kennis. Het paard 

kent zijn meester, het herinnert zich de stallen, waarin het voedsel 

heeft ontvangen, en herkent deze wanneer men het daar langs leidt. 

Maar de mensch denkt over zijn door bloote ervaring verkregen en door 

zijn geheugen bewaarde kennis na. Het dier heeft alleen voorstellingen, 

de mensch bovendien begrippen en denkbeelden. Die begrippen en denk- 

beelden ontstaan in de eerste plaats door onderlinge vergelijking der 

door de zintuiglijke waarneming rechtstreeks aangeboden feiten. Die 

vergelijking doet overeenkomsten en verschillen ontdekken. Dit is de 

eerste stap op den weg der wetenschap. Begrippen van hoogere orde 

dan die van een aantal bloote feiten, beginnen geboren te worden. 

Voortgaande op den weg der vergelijking, maar nu van de reeds ver- 

kregen begrippen, worden deze geordend, gerangschikt, tot het een 

of ander stelsel vereenigd en zoo gemakkelijker in het geheugen be- 

waard. Op dien trap blijven sommigen staan en noemen dan weten- 

schap “een geheel van welgeordende kennis.” Met zulk eene definitie kan 

men echter niet tevreden zijn. De ware wetenschap streeft naar hooger. 

Op grond der ervaring dat sommige feiten elkander in tijd regelmatig 

opvolgen, komt de mensch tot de erkenning van een ander verband 

tusschen die feiten dan dat van enkel overeenkomst, namelijk dat van 

oorzaak en gevolg; en naarmate hij meer de regelmatigheid van dit 

verband door de ervaring in bepaalde gevallen bevestigd ziet, dringt 

zich als van zelf aan hem het denkbeeld op eener bestaande noodza- 

kelijkheid, met andere woorden: dat van vaste, onveranderlijke natuur- 

wetten. Eerst wanneer de mensch door na te denken over de feiten 

der ervaring zoover gekomen is, staat hij op den drempel des tempels 

van de eigenlijke, de ware wetenschap. Al het overige behoort tot den 

voorhof die daarheen leidt. Kennis, hoe veel omvattend, hoe wel- 

geordend, hoe noodzakelijk ook als voorbereiding, levert alleen den 

voorraad van stof, die door den denkenden geest moet verwerkt wor- 
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den tot denkbeelden, en het is de taak van hetgeen men wetenschap- 

pelijk onderzoek noemt deze nauwkeurig te toetsen, alvorens daaraan 

eene plaats aan te wijzen in den tempel der wetenschap , zal deze tevens 

die der waarheid zijn. Zoolang dit niet geschied is, beschouwt men 

zulk een denkbeeld, hoe waarschijnlijk het ook moge zijn, als eene 

hypothese. Herst nadat deze in verschillende richtingen met zorg getoetst 

en gebleken is een veilige gids op den verderen weg des onderzoeks 

te zijn, verheft zich de hypothese tot theorie, maar ook dan nog 

neemt de natuurkundige deze slechts aan onder het voorbehoud dat 

daarmede geene toekomstige ontdekkingen in strijd mogen zijn. 

De geschiedenis der verschillende wetenschappen leert dat allen dien 

weg doorloopen moeten, zij het ook zonder de hoop van ooït zijn 

einde te bereiken. Uit den aard der zaak is onder de verschillende 

wetenschappen diegene welker stof het eenvoudigst is, namelijk de astro- 

nomie, het verst op dien weg gevorderd, terwijl daarentegen de bio- 

logische wetenschappen wegens de samengesteldheid der te ontwarren 

levensverschijnselen, zich pas aan den ingang bevinden en het zich 

zelfs niet laat voorzien dat deze ooit den graad van zekerheid die het 

voorrecht der astronomie is en haar tot een model voor elke andere 

wetenschap maakt, zullen kunnen bereiken. 

Eene wetenschap staat op des te hoogeren trap, naarmate zij den mensch 

instaat stelt met meer zekerheid toekomstige verschijnselen te voorspellen. 

Elk weet dat daarin de roem der astronomie gelegen is. Honderd en meer 

jaren vooruit berekent zij de plaats aan den hemel die door een of ander lid 

van ons planetenstelsel zal worden ingenomen. Zij doet dit op grond der be- 

kende, hoogst eenvoudige wetten van de beweging der hemellichamen, 

die vaste banen volgen, welke echter eerst dan volkomen onverander- 

lijk zouden zijn, wanneer ons zonnestelsel uit niet meer dan twee 

lichamen bestond, die beide om het gemeenschappeliĳjk zwaartepunt 

wentelen. Nu het aantal van lichamen, die tot dit stelsel behooren 

en die allen wederkeerigen invloed op elkander uitoefenen, merkelijk 

“grooter is, grijpen er storingen in de regelmatigheid van elke bewe- 

ging plaats. Die storingen zijn echter noch groot noch talrijk genoeg 

om haar niet in de berekening te kunnen opnemen en zoo tot een 

eindresultaat te komen, dat, gelijk de ondervinding leert, b. v. bij 

de waarneming van eclipsen, binnen de grenzen van eene of eenige 

weinige seconden volkomen juist is. 

Ook alle andere verschijnselen, die op onze aarde plaats grijpen en 
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door onze zintuigen worden waargenomen, zijn zonder eenigen twijfel 

niets anders dan de gevolgen van bewegingen, die aan vaste wetten 

gehoorzamen. Maar welk eene eindelooze verscheidenheid treedt hier 

op, eene verscheidenheid zoo groot, dat zelfs de stoutste verbeelding 

haar niet kan overzien en men zich van figuurlijke voorstellingen moet 

bedienen, om zich althans eenige der wisselwerkingen die het gevolg 

zijn van de elkander ontmoetende en doorkruisende bewegingen voor 

den geest te brengen. Massale bewegingen en moleculaire bewegingen, 

waarvan men wellicht nog de atoombewegingen onderscheiden moet; 

en voor elk daarvan nog verschillende bewegingsvormen, als voort- 

gaande, slingerende, schommelende, trillende, golvende, draaiende, 

wentelende, in cirkelvormige, ellipsvormige, spiraalvormige banen, 

en al die bewegingen bovendien met zeer uiteenloopende snelhe- 

den... wie ziet niet in dat aldus onophoudelijke botsingen en storin- 

gen moeten plaats grijpen, die zich aan elke berekening onttrekken. 

En toch ook hier volkomen regelmaat. Elke wel ingerichte physische 

of chemische proef bewijst het. Zeer dikwerf vermag de physicus of de 

chemicus de uitkomst eener proefneming vooruit te voorspellen, niet 

zelden zelfs met eene verwonderlijke nauwkeurigheid in maat of ge- 

wicht, die schier de nauwkeurigheid der sterrekundige berekening even- 

aart. Doch hij kan dit alleen doen onder de voorwaarde dat de proef 

onder zekere bepaalde omstandigheden genomen wordt. Veranderen de 

omstandigheden, dan treden storende invloeden op en de uitkomst is 

eene andere. Maar juist die veranderde uitkomst, welke men niet had 

kunnen voorzien, die mislukking der proef, zoo men wil, wekt tot 

nadenken, tot onderzoek naar de oorzaak der storing, en menige ge- 

wichtige ontdekking is daarvan het gevolg geweest. 

Nergens openbaren zich die storende invloeden in grooter aantal dan 

in de levende natuur, want van alle verschijnsels is het leven het meest 

samengestelde. Dat ook het leven niet anders dan een samenstel van 

bewegingen is, kan niet meer worden betwijfeld, maar het zijn bewe- 

gingen die onophoudelijk gewijzigd worden, Hier is derhalve het zoe- 

ken naar regelmaat en wet verreweg het moeielijkst. Dat deze echter 

ook hier bestaan, leert reeds eene oppervlakkige beschouwing. De erfe- 

lijkheid der lichamelijke eigenschappen, die van de ouden overgaan op 

de jongen, ja die soms zelfs eerst op een bepaalden leeftijd te voor- 
schijn treden, bewijst reeds die regelmaat. Elk, al is hij ook geen 
zoöloog, kan gerust voorspelien dat het jong van een hondenpaar ook 



HOE MEN TOT WETENSCHAP KOMT. 9 

een hond zal zijn. Toch mist men hier de nauwkeurigheid en zeker- 

heid die aan de astronomie, de physica en de chemie den naam van 

exacte wetenschappen beeft doen geven. Wanneer men de paring van 

twee honden bij eene physische of chemische proef vergelijkt — hetgeen 

tot op zekere hoogte geoorloofd is, — dan zal wel niemand in zijne 

voorspelling verder durven gaan, dan dat het te wachten jong onge- 

veer een middending zal zijn tusschen zijne beide ouders, maar hij zal 

zich wel hoeden de grootte van dit te wachten jong nauwkeurig in 

cijfers uit te drukken. Men zal zich hoogstens vergenoegen met de ver- 

wachting uit te spreken dat het jong, volwassen geworden zijnde, on- 

geveer de gemiddelde grootte der ouders zal hebben, en ook dan zelfs 

zal die verwachting niet zelden teleurgesteld worden, Deze mindere 

nauwkeurigheid in de biologische wetenschappen, die haar wel altijd 

in vergelijking met de wetenschappen der anorganische natuur zal aan- 

kleven, is het noodzakelijk gevolg van het verschil in aard der voor- 

werpen, waarmede beiden zich bezig houden, Voor een chemicus is 

zuiver keukenzout altijd chlornatrium, en het is volkomen onverschil- 

lig welk keukenzout hij voor zijne proef gebruikt, mits het slechts 

zuiver zij. Geheel anders is het met dieren en planten. Er bestaan geen 

twee individu's van dezelfde soort, d.i. van wezens die met denzelfden 

naam worden bestempeld, die volstrekt gelijk aan elkander zijn. Ook 

komt hier nog iets anders bij. Elk organisch wezen is het produkt eener 

ontwikkeling, die voor sommigen wel is waar kort, maar voor ande- 

ren zeer lang, zelfs jaren duurt. Gedurende dit tijdperk van ontwik- 

keling en groei, zijn de jongen aan allerlei wisselende invloeden bloot- 

gesteld, sommigen voordeelig, anderen nadeelig, maar het laatste toch 

niet in die mate dat de dood noodzakelijk volgt. Dat er echter daar- 

door zekere wijzigingen in den vorm en andere lichamelijke eigenschappen 

kunnen, ja moeten ontstaan, is ontegenzeggelijk. Zelfs niet levende 

liehamen, kristallen, ondervinden, wat hun vorm betreft, den invloed van 

verandering der omstandigheden waaronder zij ontstaan. Vandaar vooral 

bij levende wezens die eindelooze verscheidenheid die zich voor elke soort 

binnen zekere grenzen beweegt, welke, zoolang de omstandigheden in 

het algemeen dezelfde blijven, niet straffeloos kunnentoverschreden worden. 

Eene iets grootere zekerheid treedt op bij het doen van proeven op 

levende dieren en planten. Men kan hier dezelfde methoden in toepas- 

sing brengen die voor het onderzoek der verschijnselen, welke niet 

levende voorwerpen en stoffen aanbieden, gebruikelijk zijn. Dikwijls 
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kunnen ook de uitkomsten der proef in maat of gewicht worden uit- 

gedrukt. Toch is de graad van zekerheid en nauwkeurigheid die bij 

zulke proeven bereikbaar is, veel geringer dan bij eigenlijke physische 

of chemische proeven, om de eenvoudige reden dat de proefnemer bij 

levende wezens de omstandigheden nooit zoo volkomen in zijne macht heeft 

en deze naar willekeur wijzigen kan, als hij die op zoogenaamde doode voor- 

werpen experimenteert. Men wachte zich dus voor voorbarige generalisa- 

tiën, die hier lichter dan ergens elders op een dwaalspoor kunnen voeren. 

Intusschen is dit volstrekt geene reden om er aan te wanhopen, dat 

immer in zoölogie en botanie eene even groote zekerheid bereikbaar zal 

zijn als in physica en chemie. De weg daarheen is alleen veel langer 

en de bezwaren, die men daarop ontmoet, zijn veel moeilijker te over- 

winnen, terwijl de vraagstukken die op eene oplossing wachten onein- 

dig samengestelder zijn. De geheele geschiedenis der wetenschap leert 

dat het zeer gewaagd is aan de menschelijke kennis onoverschrijdbare 

grenzen aan te wijzen. Zekerlijk, het menschelijk kenvermogen is be- 

perkt en zal, al is het volstrekt niet onwaarschijnlijk dat het in den 

loop der eeuwen nog zeer in intensiteit zal toenemen, wel altijd be- 

perkt blijven. Des menschen horizont zal zich al verder en verder ver- 

plaatsen, maar zonder ooit door te dringen tot hetgeen men de eerste 

oorzaken noemt, d.i. tot daar waar niets meer te vragen overblijft. 

Doch wat de feitelijke kennis betreft, behoort het woord “onmogelijk” niet 

in ons woordenboek. Wat heden onmogelijk is, is over tien jaren mogelijk 

geworden ; wat men dan onmogelijk noemt, wordt mogelijk over een eeuw ; 

wat ook dan nog onmogelijk schijnt, zal over tien eeuwen mogelijk zijn ! 

Elk nieuw uitgevonden hulpmiddel tot waarneming opent een nieuw veld 

tot ontginning. Alleen de uitvinding van den verrekijker en van het mikros- 

koop heeft, vóór nu bijna drie eeuwen, het gebied van het waarneembare 

honderdvoudig vergroot. Het is thans veertig jaren geleden dat AuGustTE 

COMTE het voor altijd onmogelijk verklaarde, dat de scheikundige geaard- 

heid der hemellichamen zoude kunnen onderzocht en bepaald worden. Men 

weet hoe de uitvinding van het spektroskoop die uitspraak beschaamd 

heeft. Heeft niet de uitvinding van den photophoon en van den microphoon 

zelfs het uitzicht geopend op de mogelijkheid van eenmaal de op de 

zon plaats hebbende uitbarstingen als hoorbare geluiden te vernemen? 

En niet minder dan door de telkens nieuw uitgevonden en voortdurend 

verbeterde hulpmiddelen tot waarneming, is het vooruitzicht op eene 

onbeperkte uitbreiding der op kennis gegronde theorie, die de verschijn- 
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selen onder gemeenschappelijke gezichtspunten brengt en hen verklaart 

en verheldert, al ruimer en ruimer geworden, Waar zijn de geheim- 

zinnige, buiten de stof gelegen krachten, die vóór een halve eeuw nog 

telkens werden ingeroepen, al ware het slechts om de nog bestaande 

onwetendheid te bemantelen? De wetenschap heeft er het banvonnis 

over uitgesproken. Zij zijn vervangen door de aan MAYER verschuldigde 

en door vele anderen, JOULE, GROVE, HELMHOLTZ, CLAUSIUS e.a. verder 

opgebouwde leer van het behoud van arbeidsvermogen, dat zich wel 

is waar onder velerlei vormen vertoont, maar die allen volgens aequi- 

valente verhoudingen in elkander kunnen worden omgezet. Toen voor het 

eerst was het duidelijk geworden, hoe de geheele natuur een groot me- 

chanisme is, eene gedachte trouwens die reeds aan GASSENDI en DES- 

CARTES, ja aan sommigen der oude grieksche wijsgeeren voor den geest 

had gezweefd. Wat men levenskracht noemde, moest de overige z00- 

genaamde doode krachten in hare verbanning volgen. Alleen zij, die 

den tijd hebben beleefd toen de verschillende zoogenaamde krachten, 

hetzij als imponderabilia beschouwd of als mystische wezens, als even 

zoovele dei ez machina, telkens werden ingeroepen om rekenschap te 

geven van zekere verschijnselen’, waarvan men de juiste verklaring nog 

niet gevonden had en ook langs den ingeslagen weg niet vinden kon, en 

dien tijd met den tegenwoordigen vergelijken ,nu de nevels, die een helder 

inzicht beletten, zijn weggevaagd, kunnen goed inzien, hoe groot de om wen- 

teling is die daardoor in de geheele natuurbeschouwing heeft plaats gehad. 

Een niet minder groote omwenteling op het gebied der biologische 

wetenschappen, in verband met geologie en palaeontologie, bracht de 

boven vermelde evolutieleer te weeg. In beide gevallen was het alsof, 

na een stikduisteren nacht en een lange schemering, de zon opging en 

hare stralen wierp over een landschap, een tooneel, dat men vroeger 

meer vermoed dan gezien had, en waarvan men nu eerst de volle 

schoonheid en verhevenheid kon erkennen. 

Indien de laatste halve eeuw niets anders had voortgebracht dan die 

twee grootste gedachten: 1° dat geen arbeidsvermogen of energie ver- 

loren gaat, en 2° dat het geheele organische leven op aarde een lang- 

zaam ontwikkelings-proces is geweest, dat nog niet gesloten is maar 

onmerkbaar voortgaat en zal blijven voortgaan, zoolang de aarde 

een woonplaats van levende wezens kan zijn, is er geen tijdperk ge- 

weest, waarin de mensch diepere blikken in het wezen der na- 

tuur heeft geslagen dan in het jongst verloopene. Maar, wij weten het 
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allen, dit is slechts een klein breukdeel van de verbazende vorderin- 

gen die de natuurwetenschap in dat tijdperk heeft gemaakt. Voor hen 

die, dorstende naar kennis, naar weten, naar begrijpen, naar ont- 

raadseling van de geheimen der natuur, in dit tijdperk geleefd heb- 

ben, is het een hoogst belangrijke maar ook gelukkige tijd geweest, 

want schier elke dag bracht bevrediging aan voor den hartstocht des 

wetens, en menige verrassende triomf der wetenschap over de bezwa- 

ren, die de altijd preutsehe natuur haar in den weg legt, werd gevierd. 

Zult Gij, mijne jonge vrienden, in dit opzicht ook een zoo gelukkig 

leven leiden als mij ten deel is gevallen? Zal de volgende halve eeuw 

u even groote voldoening schenken in de uitbreiding van uwen ge- 

zichtskring door zich telkens herhalende nieuwe aanwinsten der weten- 

schap, waaraan gij misschien zelf deel zult nemen? Wie zal antwoord 

op die vragen geven? Hier staat elke voorspellingsgave machteloos, 

maar de hoop blijft, en het ontbreekt dier hoop niet aan gronden. 

Nooit, zoolang de beschaving duurt, zijn de vooruitzichten voor snelle 

uitbreiding der wetenschap gunstiger geweest dan thans; de vooroor- 

deelen die lang tegen haar bestaan hebben zijn overwonnen; zelfs zij 

die hare vorderingen in stilte vreezen, spreken met achting over haar 

en zoeken zich met een tipje van haar mantel te bedekken; ja men 

zegt zelfs dat de oorlog een wetenschap is geworden. Is dit zoo, dan 

kunnen wij slechts wenschen dat deze wetenschap spoedig zoo volmaakt 

worde, dat eene enkele formule, waarin het aantal soldaten, kanon- 

nen, vestingen enz. de bekenden zijn, veroorlooft de uitkomst door 

berekening te vinden, zonder dat het noodig is de proef op de som te 

maken. Hoe dit zij, zeker is het, dat de natuurwetenschappen hoe 

langer zoo meer in alle belangen der maatschappij ingrijpen en dat 

dientengevolge het aantal harer beoefenaars met den dag toeneemt. 

Ja, indien het getal van gewichtige ontdekkingen en uitvindingen 

daarmede gelijken tred hield, dan zoude een redenaar in 1931 op nog 

oumetelijk grooter vorderingen kunnen wijzen dan ik in dit uur ge- 

daan heb. Doch, al mocht het ook waar zijn, dat het getal van groote 

geesten, van genieën, van wie telkens de stoot uitgaat waardoor de 

wetenschap wordt vooruitgebracht, steeds klein zal blijven, dan nog 

mogen wij de toekomst hoopvol te gemoet zien. Hoort vooral niet 

met te veel vertrouwen naar hen, die u telkens het bekende ver- 

lammende “ignorabimus’ toeroepen, maar herhaalt liever, als ook uw 

leus: impavidi progrediamur., 



IETS OVER FABELACHTIGE VERHALEN 
EN OVER HET VERMOEDELIJK BESTAAN VAN DE 

GROOTE ZEESLANG, 
DOOR 

A. C. OUDEMANS, Jszn. 

IAber die unermüdliche Beharrlichkeit führt den- 

noch, wenn auch bisweilen spät, auf die richtige Er- 

klärung der als Täuschungen oder als irrthümlich 

bezeichneten Benbachtungen, sie zeigt dan die Ueber- 

einstimmung der Theorie mit den beobachteten That- 

sachen und führt zu dem Endzwecke alles Yorschens, 

aller Untersuchungen — zur Wahrheit”. SCHORR, 

“There is nothing ridiculous or abnormal in the 

idea of a sea-serpent.” COGSWELL. 

Een bericht, over eene verschijning van eene zeeslang, geplaatst in 

het nummer van 18 November 1880 van het engelsche tijdschrift “Na- 

ture’, bracht mij op het denkbeeld om de vraag van het vermoedelijk 

bestaan van dit dier voor het “Album der Natuur” te behandelen. 

Voorzeker kan het zijn nut hebben als een waarnemer, zij hij ook 

geen geleerde, zijne waarnemingen opteekent en bekend maakt, maar 

toeh doen licht- of bijgeloovige menschen zeer dikwijls ondienst aan 

de wetenschap. Indien zij iets verwonderlijks gezien of gehoord hebben, 

weten zij er terstond wat van te verhalen, en maken van eene soms 

zeer eenvoudige zaak, door hunne verbeeldingskracht geholpen, een 

onbegrijpelijk raadsel, door er alle afmetingen van te vergrooten en 

er de zonderlingste fabeltjes bij te verzinnen. Daarbij komen nog de 

bedriegerijen, gepleegd door onwetenschappelijke personen, die alleen 

door geldzucht daartoe gedreven worden. Dit zal dan ook de voor- 
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naamste reden geweest zijn en nog zijn, waarom, indien men waar- 

nemingen van vreemde zaken van ongeletterden verneemt, men hen 

dikwijls niet gelooft, zonder zelfs na te gaan wat van hunne verha- 

len, hoe ongeloofelijk ze in den beginne ook mogen schijnen, tocà waar 

kan zijn. Zulke verhalen worden gewoonlijk druk besproken, bespot, 

en eindelijk nog belachelijker en onwaarschijnlijker gemaakt dan ze 

reeds waren, en zoodoende wordt de nevel hoe langer hoe dikker , waar- 

achter een ernstig onderzoeker dan verplicht is de kiem der fabel op 

te sporen, om te zien wat men daaruit afleiden kan, hoe men de zaak 

moet beschouwen, en welke bijzonderheden van het verhaal dan vol- 

komen of gedeeltelijk moeten verworpen worden. 

Meer dan eens werd zulk een nauwgezet onderzoek beproefd , en meer 

dan eens zijn de moeiten van zulk een onderzoek door de resultaten 

beloond geworden, vooral wanneer het geholpen werd door een nieuw, 

nauwkeuriger, van geloofwaardige zijde afkomstig bericht. 

Herinneren wij ons slechts hoe vele verhalen voor fabelachtig ge- 

houden werden van steenen, die uit den hemel vielen, van het ver- 

zonken land of eiland Atlantis, van het vreemde land waar vogelve- 

deren regenden, van den vogel Rok, van vliegende draken, van apen, 

die volkomen op menschen geleken en zelfs grooter waren en sterker, 

van meermannen en meerminnen, van den reusachtigen kraken, en van 

zoovele andere dieren en niet-dieren, welke verhalen in den tegenwoor- 

digen tijd gebleken zijn den naam van belachelijk volstrekt niet te ver- 

dienen, maar eene kiem van waarheid in zich te bevatten, zoodat wij 

daardoor aangemaand worden alle op den eersten blik wonderlijke ver- 

halen niet voetstoots te verwerpen, maar ze liever grondig te onder- 

zoeken, en zelfs dan nog niet al te voorbarig tot een resultaat te 

besluiten. 

Om op de genoemde verschijnselen terug te komen, zoo is het tegen= 

woordig onomstootelijk bewezen dat met “steenen die uit den hemel 

gevallen waren’, meteoorsteenen bedoeld werden, waarvan men het 

bestaan vaak betwijfelde, totdat crrApNr in 1829 aantoonde dat er wel 

degelijk dergelijke feiten moesten plaats gehad hebben, daar alle zelfs 

van elkander onafhankelijke berichten aangaande die steenen, soms in 

de fijnste bijzonderheden, overeenstemden. Eerst toen opende men de 

oogen en zag en vond werkelijk meteorieten meer dan men ooit had 

gedacht. (cHrApNi, Ueber Feuermeteoren, Wien, 1829). 

Welke verhalen zijn er niet geweest van Atlantis, waaraan de oceaan 
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bewesten Europa en Afrika zijnen naam te danken heeft, dat vergaan 

zoude zijn, terwijl de peilingen in zee niet het minste doen denken 

aan een ondergegaan of overstroomd land? Atlantis nu moet niets an- 

ders geweest zijn dan dat gedeelte van Amerika, dat door de Golf van 

Mexico en de Caraïbische zee bespoeld wordt. (Album der Natuur 1870, 

blz. 65). 

De ongeloofelijke vertellingen, die mrroporus van de Agrippaeërs 
hoorde en mededeelt, van menschen met bokspooten, van menschen 

die zes maanden van het jaar sliepen en van het land waar men, uit 

hoofde van het aantal vederen dat door de lucht dwarrelde, niet zien 

kon, zijn thans alle verklaard en opgehelderd. De verhalen berusten op 

waarheid, maar alleen door verkeerde opvatting en verdraaiing wer- 

den ze ongeloofbaar. (Album der Natuur 1876. Wetenschappelijk Bij- 

blad, p. 35). 

De tallooze verhalen van den vogel Roe of Rok bij de Perzen, Ara- 

bieren, Kaffers en bij de bewoners van Zanguebar kunnen, alléén wat 

betreft de handelingen van dien vogel, als fabelachtig beschouwd wor- 

den. Dat er dergelijke kolossale roofvogels bestaan hebben, bewijzen 

de opgravingen, niet lang geleden, in Nieuw-Zeeland en Madagascar 

gedaan. (Alb. der Nat. 1873. Wet. Bijbl., p. 88). 

Wellicht hebben de gevleugelde draken in menigvuldige verhalen 

hunnen oorsprong in de voorstellingen van de vliegende hagedissen, 

in de vreemdste vormen en zeer vergroot, op chineesche schilderstuk- 

ken of geweven stoffen, die de karavanenhandel reeds zeer vroeg in 

Perzië moet gebracht hebben. Het is zeer natuurlijk dat volken met 

dichterlijken geest, zooals de Perzen, de Grieken en de oude germaan- 

sche stammen waren, den draak kunstig in hunne verhalen wisten te 

vlechten, liefst als bewakers van schatten. 

De wonderlijke verhalen van den Carthaagschen zeevaarder HANNO 

over zwarte boschmenschen aan de westkust van Afrika, verloren al 

hunne wonderlijkheid toen de gorilla’s ontdekt werden. 

Ten laatste nog iets over de meerminnen en over den kraken, om 

dan tot het eigenlijke onderwerp van dit opstel over te gaan, tot de 

beruchte zeeslang. Wij noemen hier juist de drie wonderdieren die 

door den bisschop PonNtorPrpaN van Bergen beschreven worden in zijn 

werk: “Proeve van eene natuurlijke geschiedenis van Noorwegen’. 

Het achtste hoofdstuk van het tweede deel van zijn werk is juist 

wegens zijnen inhoud bespot geworden, ja het geheele werk leed er 
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onder, en PONTOPPIDAN werd beschuldigd van al te lichtgeloovig 

te zijn. 

Maar ziet, reeds twee van zijne wonderdieren zijn herkend geworden. 

Hij zelf geloofde aan het bestaan van alle drie, en bewijst het met 

onwraakbare getuigenissen, voornamelijk door de overeenkomst aan te 

toonen van verhalen, onafhankelijk vangelkander door verschillende 

personen gedaan. Vóór hem hadden reeds andere schrijvers bewezen, 

dat de meerminnen in de doejongs en zeekoeien teruggevonden waren. 

Zeer overtuigend toont ook hij de overeenkomst aan van al de beschrij- 

vingen der Nooren van hunnen Havstramle of Havmand (zee-man), hunne 

Maryge of Havfrue (zee-vrouw) en van hunne Marmäle of Marmäte (zee- 

kinderen) met die van de beschrijvers van den zonderlingen Ambisiangulo 

(ook wel Pesiëngoni, Perz muger, Meerman of Dujor genaamd) der heete 

gewesten; de huid was gelijk aan die van robben, zoo ook de voor- 

pooten; de achterpooten ontbraken; het gelaat geleek iets op dat van 

een mensch, maar had ooren noch kin, ook hadden de wijfjes borsten; 

de staart was gelijk die van een visch; zij kwamen nimmer op ’t land, 

hetgeen de robben wèl deden. De grootsten bereikten eene lengte van 

7 meter. Men zou, hoe ruw en oppervlakkig de beschrijving ook is, 

duidelijk het zee-meisje of doejong (Halicore dugong) herkennen, indien 

niet ééne bijzonderheid, die PONTOPPIDAN vermeldt, de herkenning moei- 

lijk maakte en aan des bisschops vergelijkingen van den noorschen meer- 

man met die der keerkringen den bodem insloeg. Deze bijzonderheid 

is dat de mannetjes bij machte zijn een gedeelte hunner huid als een 

kap over den kop uit te breiden. De noorsche meerminnen zijn dus 

geen doejongs, maar de bekende klapmutsen (Cystophora cristata). Dit 

neemt niet weg dat PONTOPPIDAN gelijk had te gelooven, dat er wer- 

kelijk meerminnen bestonden. De Nooren maakten jacht op alle rob- 

bensoorten, maar een zee-man, -vrouw of -kind werd altijd gespaard — 

hun bĳgeloof, misschien ook de zorg voor de instandhouding der 

soort, bracht dit meê; — zij namen wel eens kleine exemplaren mede, 

maar zorgden er voor dat ze binnen 24 uren weder op dezelfde 

plaats in zee werden gelaten, waar zij ze gevangen hadden. De ver- 

melde dieren kwamen ook bij de Far-Oer en bij Groenland voor. Het 

laatste bericht van hunne verschijning bij Noorwegen dagteekent van 

1723. Na dien tijd schijnen zij uitsluitend naar Groenland verhuisd 
te zijn. 

Het tweede door PonNrorPrpaN beschreven zeemonster heet bij de Noo- 
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ren Horven, Krabben, Kraken of Kraxen. Hij beschrijft er eenige naar 

hooren zeggen, en oordeelt dat het, naar die beschrijvingen, reusach- 

tige polypen (poulpes, inktvisschen) moeten geweest zijn, verwant aan 

Loligo en Sepia. Welnu, men weet tegenwoordig zeer goed dat er der- 

gelijke reusachtige inktvisschen bestaan, al zijn hunne afmetingen niet 

200 groot als PONTOPPIDAN opgeeft. De grootste exemplaren, in de 

laatste 20 jaren aangetroffen, hadden een lichaam van zeven en de 

langste armen van twaalf meters. Reeds PLinrus gewaagt van dezen “ar- 

bor vastis dispansa ramis”’ ' gelijkende op een rad met eene naaf, die 

van twee oogen, aan elke kant één, voorzien was. (Prrnrus, Mist. Nat. 

Lib. IX, ce. 4). 

Wij zien dat reeds twee van de wonderlijke zeedieren van PONTOPPI- 

DAN teruggevonden zijn. Zou het derde, de groote zeeslang, dan niet 

herkend worden? 

Reeds in de oudheid waren er verhalen van (schijnbaar) slangvor- 

mige zeemonsters in omloop. Door het ontzaglijk aantal fabeltjes, die 

er in den loop der tijden bijgekomen zijn, is natuurlijk bijna iedereen, 

die vertelde dat hij eene groote zeeslang gezien had, uitgelachen ge- 

worden, en helaas dit wordt nog gedaan, in plaats dat degene, tot 

wien zoo iemand het vertelde, eens ernstig doordacht, om te zien in 

hoeverre hij gelijk kon hebben. 

Men moet vooreerst niet al te veel gewicht hechten aan het woord 

slang. Het zeemonster behoeft volstrekt geen slang te zijn, evenmin als 

eene zeekoe eene koe, cen zeeleeuw een leeuw is. Het dier is zelfs niet 

strikt slangvormig van gedaante, maar heeft zich door zijne buitenge- 

wone buigzaamheid voor eene slang doen aanzien. Indien zij, die van 

eene zeereis teruggekomen waren, van eene werkelijke zeeslang iets 

gingen vertellen om een ander iets wijs te maken, dan zouden zij voor- 

zeker deze afgeschilderd hebben als eene echte slang van reusachtige 

afmetingen, en natuurlijk de schubben, misschien wel zoo groot als 

tafelborden, niet vergeten hebben. Nu is het wel opmerkelijk dat in 

slechts één enkel geval van de honderden verklaringen van lieden, die 

beweren het dier gezien te hebben, melding gemaakt wordt van eene 

harde huid, afgebeeld met schubben. Er wordt in al de andere gespro- 

ken van eene weeke gladde huid, en in één geval , waarbij het dier boven 

water kwam vlak naast eene visschersboot van eenen Noor, zoodat de 

t “Pen boom, wiens takken wijd uitgespreid zijn”, 



18 IETS OVER FABELACHTIGE VERHALEN EN OVER HET 

sehuit een schok kreeg, wordt door den visscher verklaard dat hij dui- 

delijk gezien heeft, dat het dier eene huid had volkomen gelijk aan die 

der robben, en ook met kleine haartjes bedekt was. Maar als één be- 

rieht niet overeenkomt met tien of twintig andere, behoeft men daarom 

nog niet te besluiten dat alle berichten verzonnen zijn of voortgesproten 

uit eene dwaling, en het dier dus niet bestaat. De treffende overeen- 

komst tusschen twintig andere verhalen bewijst dan toch, dat er eenige 

waarheid in verborgen ligt. 

Uit de gladheid van de huid moet afgeleid worden, wanneer de vorm 

van het dier in aanmerking genomen wordt, dat het geen kruipend 

dier of amphibie kan geweest zijn, tenzij het een vertegenwoordiger is 

van eene der uitgestorven soorten, waarvan het nog twijfelachtig is, 

dat ze gladde huiden hadden. De tegenwoordige reptiliën , met inbegrip 

der amphibiën, hebben òf eene naakte huid òf eene beschubde; de 

schubben kunnen in sommige gevallen nog in hoornige plaatjes of knob- 

bels veranderd zijn, die min of meer aaneengegroeid zijn. Juist de 

slangvormige en hagedisvormige reptiliën, waarop ons dier schijnt te 

gelijken, hebben schubben; het kan dus geen slang of hagedis zijn, 

veel minder nog een blindslang, salamander, vorsch of schildpad. 

Is het dan een visch? Het zou, wat de huid betreft, mogelijk zijn, want 

de palingen, weéralen, en eenige andere visschen, hebben eene gladde 

huid (omdat bij hen de schubbetjes, òf zeer klein zijn en onder de op- 

perhuid verborgen liggen, òf geheel ontbreken), en toch kan de zee- 

slang evenmin een visch zijn, want geen der verhalen getuigt van 

kieuwdeksels of kieuwspleten, die bij een zoo groot exemplaar al dade- 

lijk in het oog moesten gevallen zijn, indien zij aanwezig waren. De 

zeeslang is dus ook geen visch. 

Dan moet zij, evenals de robben, dolfijnen, wal- en potvisschen, een 

zoogdier zijn en wel een dolfijnachtig, misschien nog juister een rob- 
achtig zoogdier, maar dan van buitengewone grootte, zooals de uit- 
gestorven soorten van Zeuglodon waren. Dr. oc. coesweLL vergeleek in 
1847 het dier met eenen Plesiosaurus. Prof. RICHARD OWEN was na 
PONTOPPIDAN de eerste, die in 1848 verklaarde dat het dier geen auder 
dan een zoogdier kon zijn. 

Van onze waarschijnlijk levende Zeuglodon-soort dan, kunnen wij uit 

verschillende beschrijvingen de volgende, nog op zwakke gronden steu- 

nende diagnose opmaken. 

De lengte van het volwassen dier wordt in de meeste opgaven ge- 
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schat op 25 tot 34 meters; slechts enkele wijken in dit opzicht af. 

De kop is ongeveer %/, tot 1 meter groot. Geen enkel bericht gewaagt 

van een van voren platgedrukt gelaat, maar alle stemmen daarin over- 

een, dat de kop langer vooruitstak dan die van zeehonden, en enkelen, 

slechts zeer weinigen, beschrijven den kop als spits, evenals die van 

eene slang. Van boven is de kop iets plat en vertoont overlangsche 

rimpels. Het oog is volkomen dat van zeehonden en kijkt zeer helder, 

maar is natuurlijk iets grooter, van 6 tot 10 centimeter middellijn. 

Uit de omstandigheid dat eenige verhalen vermelden, dat de oogen niet 

te zien waren, schijnt men te kunnen afleiden dat de zeeslangen , even- 

als de walrussen en robben hunne oogen kunnen verbergen achter eene 

dikke huidlaag (ooglid), die hun oog beschermt tegen krachtige golf- 

slagen of grooten waterdruk. De snoet is van voren iets afgestompt, 

en daarom hebben zeker sommige lieden hem aldus beschreven: “van 

voren gezien, vierkant, evenals een paardenbek”, De beenderen van de 

onderkaak zijn niet met elkander vergroeid maar los. De tong is, even- 

als die van waarschijnlijk alle robben, van voren even ingesneden, en 

tweelobbig. Het dier moet , volgens drie berichten, zoogenaamde spwitgaten 

hebben, die vooraan op den kop staan. Een bericht van 1784 vermeldt, 

dat het dier water spoot; uit de teekening maakt men op dat het wa- 

terdamp geweest moet zijn, zooals men tegenwoordig weet dat bij alle 

Cetacaeën het geval is. Ben ander bericht betreffende een nog niet vol- 

wassen voorwerp, in 1808 op een der Orkney-eilanden gestrand, en 

een derde bericht, van 1852, gewagen ook van spuitgaten. Hierin nadert 

het dier dus de dolfijnen. Het bericht van 1808 geeft op, dat het keel- 

gat zoo nauw was, dat men met de vuist er niet door kon komen, 

maar vermeldt niets van de tanden. Hiervan vinden wij eeno vermel- 

ding in een bericht van Aug. 1848 en van 18 Januari 1852. Volgens 

die berichten zijn zij gekorven en scherp, en staan eenigszins naar 

achteren gebogen. Hierin zou het dus de robben en den fossilen Zeu- 

glodon naderen. Het laatstgenoemde bericht spreekt van 94 tanden. 

Uitwendige ooren zijn nooit gezien, zelfs de opening van den gehoor- 

gang, schijnt evenals bij de dolfijnen, uiterst klein te zijn, daar ner- 

gens van ooren melding wordt gemaakt. 

Drie berichten geven aan het dier vinnen of vinpooten. Het eene van 1734, 

geeft het, achter een hals van pl. m. 5 meters, twee vinnen, die op die 

van een’ zeehond geleken. Het tweede, betreffende het bovenvermeld, 

in 1808 gestrand voorwerp, geeft het dier, onbegrijpelijk genoeg, drie 



20 IETS OVER FABELACHTIGE VERHALEN EN OVER HET 

paar vinnen aan het lichaam; aan het einde der vinpooten waren vin- 

gertoppen te zien, gedeeltelijk met de huid overtokken. Dr. FLaMiNG 

meent in deze vinnen de vertegenwoordigers te zien van de borst-, 

buik- en staartvinnen der visschen, ofschoon in het verhaal gezegd 

wordt: “drie paar vinnen aan het lichaam’. Het derde verhaal, van een 

walvischvaarder, die het dier machtig werd, getuigt van twee paar 

groote vinpooten. 

Onder de huid bevindt zich eene pl. m. 10 centimeter dikke laag van 

zeer elastisch spek; de traan van dit spek is waterhelder en brandt 

zeer gemakkelijk. 

De hals moet door de mindere dikte duidelijk van het lichaam te 

onderscheiden geweest zijn. De berichten, die het meest overeenko- 

men, gewagen van een hals van 5 tot 7 meters lengte en pl. m. 1 me- 

ter dikte; echter geeft een bericht van 1879 aan het dier een hals 

van 10 meters. 

Op de hoogte der schouders moet het lichaam eene middellijn van 

ongeveer 2!/, meter hebben. 

Het lichaam wordt overal gezegd nagenoeg rolrond te zijn; de op- 

gave der middellijn verschilt tusschen 2 tot 5 meters, al naarmate het 

voorwerp klein of groot was. 

Het dier voedt zich uitsluitend met visch en inktvisschen. 

De eene long is 1 meter grooter dan de andere. 

De beenderen zijn donkerkleurig en poreus. 

De staart eindelijk, volgens een aantal berichten die ook dit deel 

beschrijven, moet tamelijk spits toeloopen, en volgens het bericht van 

1852 eindigt hij (inwendig?) in een plat stevig stuk kraakbeen. De heer 

woop, die een artikel over dit dier in bovengenoemd nummer van het 

engelsch tijdschrift Nature plaatste, meent dat het dier een walvisch- 

staart moet hebben; hij leidt dit voornamelijk af uit eene teekening 

van 1879. Dat deze vooronderstelling wel wat gewaagd is, blijkt daar- 

uit dat 1° in de beschrijving niets vermeld wordt van den staart, maar 

wel dat het dier, geen 10 sekonden vóór het oogenblik, dat de tee- 

kening voorstelt, met een walvisch (?) geworsteld had, zoodat de boven 

het water even zichtbare staart, zeer goed die van den walvisch (®) 

geweest kan zijn; en dat 2° in geen enkel bericht gezegd wordt dat 
de staart op dien van een walvisch geleek. 

Het dier moet buitengewoon buigzaam zijn; wel getuigen eenige be- 
richten dat het zwemmen kan met een gestrekt lichaam , maar andere, 
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dat het zich wenden en draaien kan als een aal, en wederom andere dat het 

somtijds, door zijne regelmatige vertikale bochten, zich voordoet als eene 

slang. De berichten, die van eene slangvormige beweging gewagen, geven 

op dat het dier òf zich net voortbewoog òf dat de snelheid gering 

was; die welke van een gestrekt lichaam spreken, vermelden eene ver- 

bazende snelheid. De oudere berichten (vóór 1800) gewagen van 8 tot 

25 bochten. Dat dit overdrijving is blijkt daaruit, dat de nieuwere het 

grootst aantal bochten of krommingen als 4 aangeven, hetgeen ons 

ook waarschijnlijker voorkomt, indien. wij in aanmerking nemen, dat 

het dier een tamelijk dik lichaam heeft. 

Er wordt vier keeren gewag gemaakt van de witwerking van een schot 

op het dier gelost. De eerste keer, in 1746, dook het terstond onder 

en kwam niet meer boven, maar eene roode tint in het water duidde 

de plek aan waar het ondergedoken was en bloed had verloren. Een 

tweede keer wendde het zich naar den visscher, die op het dier ge- 

schoten had, doch het zonk en kwam 200 meters verder weêr boven 

water, en was weêr even bedaard als te voren (1817). Ben derde keer, 

nadat er eene volle lading schroot, uit een kanon, op het dier afge- 

schoten was, ging het op eene vreeselijke wijze te keer, deed het water 

door zijne geeselingen opspatten en schuimen, en vlood eerst toen het 

bemerkte, dat men het met het schip naderde (1848). De vierde keer 

(1850) had dezelfde uitwerking als de eerste. 

Een bericht van 1852 maakt melding van de vangst van het dier 

door kapitein sEABURY, een’ walvischvaarder, die er eene goede, zoo 

niet de beste en volledigste beschrijving van geeft. Er zijn toen ver- 

scheidene lichaamsdeelen bewaard geworden. Waar deze gebleven zijn, 

hebben wij nog niet te weten kunnen komen, Wij kunnen daarop later 

nog wel eens terugkomen. 

In twee opzichten komen bijna alle berichten overeen, namelijk dat 

het dier, als het zwemt, altijd zijn kop pl. m, 1 meter boven water 

houdt, en dat er gewoonlijk “manen” te zien zijn, in sommige geval- 

len op den nek, in andere op nek en rug, in weêr andere op den ge- 

heelen rug en het grootste gedeelte van den staart, al naarmate de 

rug en de staart geheel of gedeeltelijk zichtbaar waren. Deze manen 

worden beschreven als ruw, dik en betrekkelijk kort, volgens sommi- 

gen als borstels, volgens anderen als zeewier. De kleur dezer manen 

is dezelfde als die van het lichaam; slechts in het bericht van 1746 

wordt gesproken van witte manen in den nek. 
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In de meeste berichten waarin de kleur van het lichaam vermeldt staat, 

wordt deze beschreven als donkerbruin, tot zwart toe, op den rug, 

lichter wordende aan de zijden, en geelachtig aan keel en borst; het 

bericht van 1852 zegt daarbij nog: enkele donkerder vlekken zijn tus- 

schen het bruin van rug en zijden zichtbaar, ook de buik is geelach- 

tig, en over ’t midden daarvan loopt in de lengte eene witte streep; 

slechts in één geval wordt de kleur als grijs beschreven en, zonderling 

genoeg, in eene der nieuwste berichten (April 1879) “die van een loods- 

visch (Naucrates indicus) genoemd”, dus vrij onbepaald, maar toch 

tusschen licht en donker blauw spelende, met bruinen tint. De oorzaak 

hiervan kan echter liggen in den verren afstand waarop het dier ge- 

zien werd of in eene overvloedig waterdamphoudende atmospheer. 

De meeste ontmoetingen hebben in Juli en Augustus plaats gehad, 

slechts ééne in Januari, ééne in April, eene in Juni, eene in Septem- 

ber en eene in December, en vreemd genoeg, misschien natuurlijk ge- 

noeg, alle ontmoetingen op ééne na hebben plaats gehad in den At- 

lantischen oceaan, en wel voornamelijk in de noorder-helft, bij volmaakt 

stil of nagenoeg stil weder; slechts bij eene ontmoeting in 1848 was 

er eene lange deining op zee. 

De algemeene vorm van het dier nadert dien van een Plesiosaurus, 

echter met zwaarderen kop, korteren nek en langeren staart. Het zou 

dus een Zeuglodon plesiosauroïdes uijn. Zoo meent ook de heer woon. 

Het komt ons echter voor dat het dier, wegens zijn buitengewoon 

langen hals en zijn groot aantal tanden, niet in hetzelfde geslacht kan 

geplaatst worden met den fogsilen Zeuglodon cetoïdes. 

Deze beschrijving hebben wij opgemaakt uit de geloofwaardigste, meest 

overeenkomende berichten, maar, om een staaltje te geven van over- 

driĳving, deelen wij bijvoorbeeld het volgende mede. In een bericht 

van 1848 staat te lezen, dat het dier een zoo grooten bek had, dat, 

als het zijne kaken opende, een groot mensch er wel rechtop tusschen 

zoude kunnen staan; en elders: eenige noorsche visschers werden eens 

in hunne boot door de zeeslang, die zich om de boot in een cirkel 

gekromd had, ingesloten, en de bootslieden wisten eerst geen raad, 

maar zijn eindelijk dwars over de slang heengevaren en ontvlucht; en 
elders: eenige noorsche visschers zagen op een’ middag eene zeeslang, 
‘feene heele groote”, de een beweerde wel 200 meters , een tweede zeide 
400, en ten laatste was men het eens, dat de slang zoo groot was, 
dat, als men bij den kop ging staan, men in het verschiet nog niet 
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eens de staart kon zien! Het is met hen gegaan, zooals de aartsdeken 

DEINBOLL van Molde, van een visschersjongen, die ook een overdreven 

verhaal deed, zegt: ‘that his fears may have caused him to see seve- 

ral things through a magnifying glass”. 

De zeeslang is, zooals boven reeds vermeld is, slechts op ééne uit- 

zondering na, in den Atlantischen oceaan waargenomen, en wel, voor 

zoover wij hebben kunnen nagaan, eens geheel in het zuiden, tweemaal 

bij de zuid-westkust van Afrika, eens ten N.O. der Azoren, eens in 

de Golf van Mexico, eens ten O. van de zuidpunt van Groenland, eenige 

malen bij de Shetland- en Orkney-eilanden, ten W. van Schotland en 

tussehen Ierland en Engeland, vijftien malen bij en ten Z. van Nieuw- 

Schotland, en herhaalde malen, volgens sommigen elk jaar, aan de 

kusten en in de fjorden van Noorwegen. De eene uitzondering duidt 

op een bericht van 1852 omtrent de vangst van een volwassen mannelijk 

voorwerp, door bovengenoemden kapitein sraBURY, ten N.O. der Mar- 

quesas-eilanden (5°10’ Z.B., 130°50' W.L. van Greenw). Ongelukkig 

waren de waarnemers nooit dierkundigen, en het ware dus te wen- 

schen dat het al of niet bestaan der zeeslang eens uitgemaakt werd 

door eenige personen, die daartoe opzettelijk naar Noorwegen reisden. 

Wellicht zouden zij òf eene zeeslang machtig worden, òf met de over- 

tuigendste bewijzen thuis komen, dat, ondanks alle herhaaldelijk we- 

derkeerende, overeenstemmende verhalen, soms met eeden bekrachtigd , 

alles, wat van de zeeslang verteld geworden is, onwaar is. 0. i 

zou dat laatste onwaarschijnlijk zijn. Zouden dan al die menschen zich 

bedrogen hebben, of getracht hebben anderen te bedriegen, menschen 

waaronder toch betrouwbare personen waren, menschen van beschaving 

en studie, menschen die met de zee en met hare voornaamste bewo- 

ners jaren hadden omgegaan, menschen, zooals beproefde robbenjagers 

en walvischvaarders, die wel degelijk beweerden dat hetgeen zij vóór 

zich zagen volstrekt geen troep achter elkander aanzwemmende dolfij- 

nen of robben was, hetgeen meermalen door ongeloovigen beweerd ge- 

worden is!? Het is bijna ongeloofelijk. 

En toch wordt het bestaan van het dier nog voortdurend betwijfeld. 

“Zulk een dier kan nict bestaan,” wordt er meermalen beweerd. Neen, 

al is er geen zoöloog geweest, die het dier zag en nauwkeurig beschreef, 

dan zijn er toch reeds zoölogen of beoefenaars der zoölogie geweest, 

die beweerd hebben en nog beweren dat zulk een dier wél kan bestaan, 

en wel omdat er geen enkele reden is, waarom het niet zou kunnou 
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bestaan. Er zijn wel meer dieren, die tot een geslacht moeten gere- 

kend worden dat men reeds eeuwen geleden uitgestorven waande; 

er zijn wel meer dieren geweest, wier bestaan lang betwijfeld ge- 

worden en thans toch bewezen is; er zijn wel meer dieren, die met 

even veel recht tot de eene als tot 

de andere familie gerekend kunnen 

worden; er zijn eindelijk wel meer 

dieren, zelfs van, voor hunne soort, 

groote afmetingen, die eerst in den 

laatsten tijd ontdekt zijn, en dus lan- 

gen tijd buiten het bereik geweest 

zijn van het wetenschappelijk onder- 

zoek der dierkundigen, en ook wel 

meer dieren die zulk eene lengte be- 

reiken en eene verbazende snelheid in 

hunne bewegingen kunnen aannemen. 

De: zoöloog kan er dus niets tegen 

hebben, dat er op dit oogenblik een 

zeezoogdier bestaat, dat tusschen de robben en de dolfijnen moet ge- 

rangschikt worden, dat zijns gelijken alleen in fossilen staat heeft, 

Fig. 2. 

wiens bestaan sedert lang betwijfeld is en ook nu nog betwijfeld wordt, 

dat pl. m. dertig meters lang is en dat zich in het water met eene 

snelheid kan voortbewegen, die door vele zeelieden geschat wordt op 

25 tot 30 K.M. per uur. 
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Ter opheldering en verklaring der bijgevoegde afbeeldingen, diene 

het volgende: 

Fig. 1 stelt een walvisch (?) * voor, die, door de zeeslang in zijne 

zijde (hoogst waarschijnlijk dus aan de vin) aangegrepen, om zich van 

zijnen aanvaller te bevrijden, zulke krachtige bewegingen maakte, 

dat hij geheel uit het water sprong. Nadat hij dit vier keeren her- 

haald had, gelukte hem dit. 

Fig. 2 stelt de zeeslang voor, op het oogenblik dat zij, den kop 

voorover, weêr in het water verdween, nadat zij haren 10 meter 

langen hals ongeveer 10 sekonden 

eN lang, vertikaal boven water ge- 
pe EN eel ok 
GAS E houden had, waarschijnlijk om beter 
RAE ND ô 5 
KE te kunnen zien, waarheen hare prooi 

ontvlucht was (zoo meent ten min- 

ste de heer woop). Over den in de 

teekening bijgevoegden dolfijnen- 

staart hebben wij reeds onze mee- 

ning medegedeeld. Deze twee tee- 
NS keningen zijn vervaardigd terstond 

na de ontmoeting op den 5den A pril 

1879 door een der passagiers van 

N de 

5 Je / Á 

15 

jg het stoomschip Kushiu maru. 
Wd 

Fig. 8 is genomen naar eene tee- 

kening van HANS EGEDE, die het 

dier den 6den Juli 1734 bij Groen- 

land ontmoette, overgenomen in The Illustr. London News van 28 Oc- 

tober 1848, 

Fig. 4. is geteekend naar eene afbeelding in PONTOPPIDAN's werk, 

het dier voorstellende zwemmende met bochten gelijk eene slang, zoo 

' In het bericht staat het woord “whale”. In de teekening, waarnaar Fig. 1 geno- 

men is, had het dier eene groote rugvin. Een van beide is dus fout. 
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als von rerRY het zag, voordat hij er op schoot, bij eene ontmoeting 

in Aug. 1746 bij Molde, tusschen Bergen en Drontheim. 

Fig. 5. is genomen naar eene gravure in The lllustrated London News 

van 28 Oct. 1848, welke gravure weder bewerkt is naar eene teeke- 

ning onmiddellijk na de ontmoe- 

ting bij de 4. W.-kust van Afrika, 

den 6den Aug. 1848, aan boord 

van het stoomschip Daedalus ge- 

maakt. Men kan met eenige zeker- 

heid aannemen, dat deze teeke- 

ning, zoo het dier bestaat, wel 

de meest gelijkende zal zijn, daar 
=S 
En 

ze met zoo vele beschrijvingen 

overeenkomt. Hier wordt het dier 

echter voorgesteld met een lijn- 

recht gestrekt lichaam, Op de 

teekening is slechts een gedeelte 
GE . ZE van het dier voorgesteld, waar- 

van Fig. 6 eindelijk den kop zoo nauwkeurig mogelijk we@rgeeft. 

Ten slotte geven wij hier nog eene lijst der boekwerken, tijdschrif- 

ten of dagbladen op, waarin iets omtrent dit zonderlinge wezen ver- 

meld staat: 

*Oraus Maanus, historia de gentium septentrionalium variis conditionibus stati- 

busve, etc., etc. 1555, 

*GrEsNER, Historia animalium, Lib. IV. 1630. 
À. BERNDSEN, Danmarks og Norges fruchtbare Herlighed, 

A. OrLEARIUS, Gottorsischen Kunstkammer. 

J. RAvans, Norges beskrivelse. 

HANs Berpe, Fortgesetzte Relationen die Groenlandische Mission betreffend. 1740. 
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HANs Perpe, Neue Perlustration des Alten Groenlands. 1745, 

*PonNtorPIDAN, Versuch einer natuerlichen Historie von Norwegen, 1752. 

Transactions of the Wernerian Society. Tom I, 1809, 

Dr. HrsgerTt, Shetlands Islands. 

A. De CAPBELL BROOK, Travels in Norway. 1820 (?). 

Dagbladen van Drontheim van 1837 en andere jaren. 

Transactions of the Linnaean Society of Boston (1838—1840?). 

*The Zoölogist, 1847. 

Littarary Gazette, Oct. 1848. 

Journal du Havre, 15 Sept. 1840, 

The Times, 10 Oct. 1848. 

The Globe (een nemmer tusschen 19 en 28 Oct.) 1848. 

*Illustrated London News van 28 Oct. 1848, 4 Nov. 1848, 25 Nov. 1848, 14 April 

1849, 7 Sept. 1850, 14 Sept. 1850, 13 Maart 1852. — 

The New-York Tribune (in een nummer tusschen 13 Jan. en 13 Maart) 1852. 

*JARDINE's Naturalist’s Library, deel XXV (Mammals, vol. XI) 1860. 

‘“Nature, 13 Juni 1872, 18 Nov. 1880. 

“The Graphic, 1876. 

Uit de met een * geteekende stukken heb ik 65 waarnemingen om- 

trent de zeeslang afgeschreven, die voor belangstellenden ter inzage 

liggen. De overige stukken bevatten van vele dezer waarnemingen de 

oorspronkelijke berichten. 

Al het boven medegedeelde in aanmerking nemende, zijn wij over- 

tuigd dat er eenmaal een tijd zal komen, waarin geen zoöloog meer 

aan het bestaan van de zeeslang twijfelt, waarin een volledig skelet 

in een der groote Musea zal prijken, en waarin allen, die tot dusverre 

uitgemaakt werden voor personen die zich door een vreemd verschijn- 

sel hadden laten misleiden, of die een ander wat op de mouw hebben 

willen spelden, in hunne eer zullen hersteld zijn. 

Urrecur, Oct. 1881. 



BEVERS IN NEDERLAND, 

“Die zoekt, die vindt,’ zegt het spreekwoord, en men zou er bij 

kunnen voegen, “dikwijls nog wat anders dan wat men zoekt.” Zoo 

ging het althans schrijver dezes, toen hij aan het einde van het vorig 

jaar een register van oude stadsrekeningen, berustende op het hoogst be- 

langrijk archief zijner vaderstad Zutfen, doorbladerde. Onder de tal- 

rijke rekeningen kwamen er telkens voor, die betrekking hadden op 

geheel andere zaken dan keuren, gewoonten, gebeurtenissen, oorlogen, 

volksziekten, enz., op onderwerpen namelijk, die wellicht voor de lezers 

van dit Album niet van belang ontbloot zijn. Wij bedoelen het voor- 

komen in onze Nederlandsche rivieren van dat allermerkwaardigste, 

thans nog bijna alleen in Noord-Amerika levend dier, de Bever, 

waarvan dingen verhaald worden, die meer op sprookjes dan op ge- 

gronde verhalen gelijken, en die echter bij onderzoek volkomen betrouw- 

baar blijken te zijn. De Bever geeft in zijne water- en andere bouw- 

werken blijken van een zoo verwonderlijke natuurdrift en, wij voegen 

er met vrijmoedigheid bij, van een zoo scherp overleg, dat de groote 

vriend en beschrijver der natuur, de zutfensche predikant MARTINET, 

niettegenstaande het ook hem eigen vooroordeel van zijnen tijd, om 

den dieren alle ziels- of verstandsvermogens te ontzeggen, in zijnen Kate- 

chismus der Natuur (III, 144) niet nalaten kon te verklaren, dat er 

“onder alle dieren, die met elkanderen in eene Maatschappij leeven, 

geen is, dat in zijnen handel nader komt bij het menschelijk verstand 

dan dit dier” Zonder nu hier te willen nagaan of deze uitspraak ge- 

heel juist mag genoemd worden, vernemen wij verder dat, volgens MAR- 

TINET'S meening, deze dieren eigenlijk niet in ons vaderland zouden 

tehuis behooren, ofschoon ze soms in onze stroomen gevonden worden. 

“In den jaare 1742,” zegt hij, “ving men te Gorinchem twee ouden 

met zes jongen: in den jaare 1757 schoot men eenen anderen in den 

IJssel bij het bekende Lusthuis Middagten... en de laatste, waarvan 
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ik weet, is in den jaare 1774 bij het Dorp Hedel, daar dezelve zich 

in eenen rijswaard aan de Maas, zes of zeeven jaaren lang, hadt op- 

gehouden, van eenen knotwilg, waarop hij lag te slaapen, afgeschoo- 

ten.’ Verder deelt MARTINET mede (p. 146), “dat er zich veelen in de 

Rivier de Lippe ophouden”’… ‘“Niemant, zooveel ik weet , heeft daar der- 

zelver zamenleving gade geslagen, dat jammer is, alzo zij, volgens mij 

gegeven berigten, ook daar in gezelschappen, doch kleiner dan in Ka- 

nada leeven, en zich wooningen bouwen van opgestapeld hout. De laatste 

die zich bij het dorp Hedel eenige jaaren heeft opgehouden, bedierf 

daar veel graans en jong hout, waarmede men soms een matige schuit 

vullen kon; weshalve men meermalen, doch vruchteloos op hem eenen 

kogel loste”… ‘“Het dier”, verhaalt MARTINET verder, “mat vier voeten, 

van de geele slagttanden af tot het punt van den staart”, en woog 

veertig ponden, ‘‘hebbende veel vets onder de huid en twee beurzen 

met Castoreum of Bevergeil, ieder zoo groot als een hoenderei, ’t geen , 

nog versch zijnde, zeer sterken reuk van zich gaf.’ Zij wogen vier 

‘toncen’’. In de maag werden geene vischgraten maar wel een groote 

menigte fijne schil van wilgenboomen gevonden. Het dier moet opgezet 

in het kabinet van den Erfstadhouder gekomen zijn. Volgens HARTING’s 

Bouwkunst der dieren, p. 76, werd op 14 Dec. 1799 nog een Bever bij 

Deventer gedood, wiens hut een vracht hout opleverde, die nauwelijks 

door. twee paarden kon worden vervoerd, terwijl nog in 1801 een klei- 

ner exemplaar aan den IJssel gezien werd. 

De meening van MARTINET, dat deze dieren hier niet oorspronkelijk 

te huis behoorden, zal wel niet zijn vol te houden, te meer daar, 

gelijk aanstonds blijken zal, zij ook in vroegeren tijd hier vrij wat 

meuigvuldiger zijn geweest, dan in zijn leeftijd. Ook moeten, althans 

alleen of in kleine troepen levende Bevers aan onze rivieren alle voor- 

waarden van hun bestaan in ruime mate gevonden hebben en alleen 

de toenemende zorg voor de verdediging onzer rivieroevers en de leiding 

van den stroomdraad in het belang der scheepvaart, meer nog dan 

het schoone bont der vachten, maakten het dooden dezer, het hout 

der rijswaarden en dat der kribwerken vernielende, en tot hun kun- 

stige hutten, alsook tot voedsel bezigende dieren, tot een gewenschte 

zaak, welke door de stadsregeeringen beloond werd. 

Het bovengemelde, door den geleerden predikant vaN WULLEN bij- 

eengebrachte register der Stads-rekeningen van Zutfen levert hiervan 

bij herhaling voorbeelden op. Wij achten het niet noodig al de afzon- 
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derlijke rekeningen af te schrijven, waaruit blĳkt dat van wege de 

stad aan visschers op den IJssel geld verstrekt werd voor door hen 

geleverde Bevers, doch vermelden slechts dat van 1465 tot 1550, alzoo 

in 85 jaren, alleen bij Zutfen, dus waarschijnlijk op een oeverlengte 

van 8 uren gaans (de bochten niet medegerekend) op den IJssel ge- 

dood werden 66 Bevers, eenmaal 6 jongen te gelijk. Duidt dit op een 

vrij groot getal van die dieren, in een tijd toen de scheepvaart in 

genoemde streken nog vrij levendig was, bij de groote onveiligheid 

der landwegen (TADAMA, Gesch. van Zutphen, p. 128), nog duidelijker 

blijkt dit uit de betrekkelijk kleine som van 11 stuivers of 1 pond, 

een geldswaarde van 40 tot 60 cents vertegenwoordigende, welke 

daarvoor steeds per stuk gegeven werd. Het zoude ons niet verwon- 

deren als in die tijden de Bevers op den IJssel weinig minder talrijk 

geweest waren dau tegenwoordig de Otters, want het is niet onwaar- 

schijnlijk dat bij den lagen prijs, door de stad betaald, slechts een deel 

der gedoode Bevers door de schippers aan haar werd afgeleverd. Men 

zou tegen onze beschouwing omtrent de menigvuldigheid der Bevers 

kunnen aanvoeren, dat het vermelde getal van 66 exemplaren in 85 

jaren wellicht langs den geheelen IJssel gedood werd, doch dan zoude 

men moeten aannemen dat alleen Zutfen en geen der andere IJssel- 

steden dergelijken, aan het algemeen ten bate komenden maatregel 

ter vernieling van een schadelijk dier genomen had, en dat is zeer 

onwaarschijnlijk. Ook kwam de gedachte bij ons op, of wellicht de be- 

taalde som niet slechts een premie op het dooden der Bevers kon zijn 

geweest, doch hiertoe geven de rekeningen geen grond. 

Nog een andere rekening trok onze aandacht, daar zij met thans 

uitgestorven diersoorten in verband stond. Zij bewijst dat men in 

ouden tĳd, al was het dan slechts om der wille der zeldzaam- 

heid, ook iets over had voor overblijfsels der vroegere dierenwereld. 

Wij vonden namelijk, anno 1615: “Eenige gevischt hebbende in den 

IJssel een zeker oud bot, hetwelk naar alle kennis geacht is gewor- 

den gekomen te zijn van een Olyphant, daarvoor toegelegen een pond 

groot of 4 gld. 8 st” (6 pond 8 st. of f 3,40). Een vrij aanzienlijke 

som, die bewijst hoe veel meer bijzonders men in dit been dan in 

eenen Bever zag. Ook in onzen tijd werden beenderen van voorwereld= 

lijke, reusachtige dieren, met andere oudheden, uit den IJssel opge- 

haald, toen daaruit omstreeks 1863 zand gebaggerd werd voor de 

ophooging van het stationsterrein te Zutfen. Zij werden in de vrij 
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belangrijke verzameling naturaliën geplaatst van het Natuurkundig 

Genootschap aldaar, thans aan de gemeente behoorende, maar nog 

altijd, nu reeds sinds ruim 60 jaren aan de zorg van mijnen vader 

toevertrouwd en grootendeels door zijne bemoeiing bijeengebracht. Als 

ik mij niet bedrieg behooren zij tot Olifant-, Rhinoceros en Runder- 

soorten. 

Wellicht zullen bovenstaande regels opwekken om stedelijke en an- 

dere archieven nog eens meer na te sporen in verband met onder- 

werpen, die met de kennis der natuur in verband staan. 

H. J. H. GRONEMAN. 



DE ELECTRICITEIT AANGEWEND TER ONTDEKKING 

VAN DE PLAATS VAN EEN KOGEL IN EEN WOND, 

Dat zulks geschieden kan aan de buitenvlakte des lichaams zonder 

den patient eenig onaangenaam gevoel te geven, toonde de heer 

W. H. PREECE ìn de vergadering der Britsch Assoctatvon , onlangs gehou- 

den te York. Het denkbeeld daartoe was, naar aanleiding van den 

moordaanslag op president GARFIELD, opgekomen bij professor GRAHAM 

BELL te Washington, die het telegraphisch aan PREECE mededeelde 

en hem raad vroeg omtrent het gebruik daarbij van de inductie- 

balans van mueres. Professor HUGHES raadde aan, daarvoor een paar 

beweegbare klossen te bezigen die over de huid van den gewonden 

persoon konden worden heen en weder bewogen. Wanneer de eene klos 

binnen drie duim afstand van den kogel konde gebracht worden, dan 

kon diens tegenwoordigheid worden ontdekt; de richting, waarin de 

kogel gelegen was, kon bepaald worden door de plaats waar te nemen 

waar het geluid het sterkst was; dan lag de kogel in de verlenging 

van de as der klos; om zijn diepte te vinden wordt een dergelijke 

kogel in de richting der as van de tweede klos op en neer bewogen; 

zoodra er neutraliteit was verkregen, was de afstand van den twee- 

den kogel gelijk aan de diepte waarop zich die in de wond bevond 

(Nature, 15 Sept. 1881, p. 465). HG. 



PETRUS VAN MUSSCHENBROEK. 
EEN LEVENSSCHETS 

DOOR 

W. M. LOGEMAN. 

De negentiende eeuw zal wellicht eens die der physica worden ge- 

noemd. Geen eeuw toch als deze, wat aangaat de mate der vorderin- 

gen in lengte en breedte, in diepte en omvang, welke de physica 

daarin heeft gemaakt, en geen wetenschap is er, die bogen kan op een 

grootere — misschien zelfs geene die wijzen kan op een even groote, — 

uitbreiding van hare de wereld leidende en beheerschende kracht, als 

juist in deze eeuw de physica. 

Het is hier de plaats niet om deze stelling uitvoerig toe te lichten. 

In menig ander tijdschrift zou men haar zonder die toelichting niet 

mogen uitspreken. Maar de lezers van het “ Album der Natuur’ — verre- 

weg de meesten daarvan althans, — hebben zulk een toelichting niet 

noodig. Hun is niet alleen — gelijk wel aan iedereen — in het oog 

gevallen, hoezeer de mensch in het laatste zestigtal jaren is vooruit- 

gegaan in zijne heerschappij over tijd en ruimte, en in zoovele andere 

opzichten, naar lichaam en geest, de wereld der verschijnselen meer 

heeft leeren dienstbaar maken aan zijn wenschen en behoeften; zij 

herhalen niet slechts, als zoovele anderen, bijna werktuigelijk dat 

stoombooten en locomotieven, dat telegrafen en telephonen gegrond 

zijn op, en dus voortkomen uit, “ontdekkingen” der natuurkunde, — 

zij weten ook dat al deze “ontdekkingen’’, of zooals velen het liever 

noemen “toepassingen”, elk voor zich niets anders zijn dan de top eener 

pyramide. Een hemelhooge pyramide dikwijls , altijd eene van geduldige 

nasporingen, van moeitevollen arbeid, van zwoegen en inspanning, 

3 
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waaraan velen een groot deel van hun leven hebben opgeofferd. Zij weten 

ook dat het doel van al dit zwoegen nooit was het vinden van hetgeen 

in en door zich zelve “nuttig” kon zijn voor den mensch. Neen, wat 

tot dien arbeid aanleiding en daarbij kracht en bemoediging gaf, was 

niet anders dan die drang naar geestelijk omvatten, naar wat wij in 

onze, en wat men in de meeste andere talen zoo welsprekend “begrij- 

pen” noemt, dat meer dan eenig ander streven den adel verkondigt 

van den menschelijken geest, het streven, niet naar kennis alleen, 

maar naar wetenschap. 

En die pyramiden, het zij mij veroorloofd dit beeld nog een oogen- 

blik vast te houden, zij staan niet afgezonderd, en onderling onaf- 

hankelijk, even als hare stoffelijke vertegenwoordigers in de zand- 

woestijn. Neen, hare grondvesten grijpen ver in elkander, zij zijn — 

het woord is hier juister dan het in ’t eerst zou kunnen schijnen, want 

het geldt hier geene pyramiden van steenen maar van organismen, — 

zij zijn in elkaâr vergroeid, dikwijls zóó innig, dat van enkele slechts 

de toppen alleen zichtbaar zijn, zoodat men, indien men een zoo on- 

mathematische uitdrukking durfde bezigen, geneigd zou zijn om van één 

pyramide met vele toppen te spreken. Zoo vereenigd, vormen zij een 

onverbreekbaar geheel, hecht door haar onafzienbaar breede basis, en 

niet minder door de innigheid van het verband, dat alle deelen onder- 

ling vereenigd houdt. 

Toch reiken hare grondslagen niet diep in de geschiedenis der mensch- 

heid. De geschiedenis der eigenlijke physica begint eerst met de zeven- 

tiende eeuw, de eeuw der grootste werkzaamheid van KEPPLER en GALILEI 

en van het geheele leven van CHRISTIAAN HUYGENS. In het midden dier 

eeuw werd NEWTON geboren. Zijn reuzengeest bearbeidde, zijn licht 

bestraalde enkele deelen van het groote veld der natuurkunde. Hij 

plaatste als 't ware een twee of drietal pijlers voor het gebouw. Eerst 

in de achttiende eeuw kan men zeggen dat algemeene grondslagen 

daartoe werden gelegd en dat het voor een deel werd opgetrokken. 

Zij, die dit deden, waren, nevens enkele geleerden uit het buiten- 

land, twee Nederlanders: 's GRAVESANDE en MUSSCHENBROEK. De ver- 

diensten van den eersten zijn in dit Album herdacht '. Door eene 

poging om ook aan die van MUSSCHENBROEK recht te doen weervaren, 

zal ik, naar ik hoop, duidelijk doen zien, hoe aanmerkelijk het aan- 

l Zie Jaargang 1879 bl, 65 en volgende. 
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deel was, dat Nederland vooral door deze twee mannen heeft gehad 

in de grondvesting der natuurkunde in de vorige eeuw, dus in het 

voorbereiden en mogelijk maken van de wonderen der negentiende. 

De geschiedenis van een man, die een licht was voor de wetenschap, 

is, men heeft het dikwijls in allerlei woorden gezegd, de geschiedenis 

van zijn arbeid. Ware dit zoo, altijd en zonder voorbehoud, dan zou 

hier voor niets anders plaats zijn dan voor een optelling van alles 

wat MUSSCHENBROEK voor de wetenschap heeft gedaan. Maar die be- 

wering heeft zeker slechts een zeer betrekkelijke waarde voor hem, 

die weet hoe men de wetenschap beoefenen moet om daarin groot te 

kunnen zijn. Wie dat wordt of is, hij is het zeker niet alléén door 

zijn geest en verstand, door zijn hoofd; zijn hart heeft er een bijna 

even groot aandeel aan. Het eerste maakt dat hij groot zijn kan, het 

tweede alleen kan het hem doen willen, willen met al de macht van 

zijn geheele persoonlijkheid, met al de onverdeelde toewijding aan zijn 

taak, zonder welke niets groots, vooral in de wetenschap, in het leven 

kan treden. Daarom kan niemand zich van zulk een man een beeld 

vormen, ook al wordt hij daarin door het aanschouwen van zijn ge- 

laatstrekken in afbeelding ondersteund, zonder de omstandigheden 

althans in groote trekken te kennen, waaronder die man leefde en 

die hem, zoo niet deden zijn, dan toch veroorloofden te zijn wat hij 

was. Een schets daarvan voor MUSSCHENBROEK volgt dus hier in de 

eerste plaats. 

PETRUS VAN MUSSCHENBROEK werd op den 14den Maart 1692 te Leiden 

geboren. Zijn vader was JOHANNES VAN MUSSCHENBROEK, zijn moeder 

MARIA VAN DER STRAETEN. Na behoorlijke voorbereiding werd hij op 

den 14den Maart 1708, dus toen hij juist 16 jaren oud was, als stu- 

dent aan de Leidsche academie ingeschreven. Die voorbereiding bestond 

toen reeds voor hem zeker in nog iets anders dan in het aanleeren 

van de beginselen der Latijnsche taal. Althans wij vinden opgeteekend 

dat hij aan de academie Grieksch leerde, maar ook dat hiĳj zich 

onderscheidde door het verstaan van de fransche, italiaansche en hoog- 

duitsche talen. Na eene studie van ruim zeven jaren werd hij — op 

den 12den November 1715 — gepromoveerd tot doctor in de medi- 

cijnen. De glans van BOERHAAVE's naam, die in dit vak zijn leermeester 

was, zal zeker wel de oorzaak van zijn voorkeur zijn geweest. Maar 

dat hiĳ reeds toen zijne aandacht aan de physica had gewijd, kan men 

eenigszins opmaken uit de keus van het onderwerp zijner dissertatie, 
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Deze handelde: Over de aanwezigheid van lucht in de dierlijke vochten. 

Zijn biograaf SAVÉRIEN, die overigens vertrouwen verdient omdat 

hij voor zijn arbeid een manuscript van den raadsheer van Utrecht 

J. W. VAN MUSSCHENBROEK, een zoon van den onzen, heeft geraadpleegd, 

noemt als leermeester van dezen in de mathesis: ’s GRAVESANDE. Maar 

een vergeliĳking van data toont aan dat dit onderwijs, zoo hij het al 

genoten heeft, voor MUSSCHENBROEK van luttel beteekenis moet geweest 

zijn. Want juist in 1717, het jaar waarin ’s GRAVESANDE te Leiden het 

hoogleeraarschap aanvaardde, na tot dien tijd toe te 's Gravenhage te heb- 

ben gewoond, vertrok MUSSCHENBROEK naar Londen, met het zeker niet 

verborgen gehouden doel om daar de lessen in de physica te hooren van 

DESAGULIERS. Misschien is dit vroeg in dit jaar geschied, vóór dat 

's GRAVESANDE naar Leiden was beroepen. Maar hoe dit ook zijn moge: 

ook na zijn terugkomst heeft MUSSCHENBROEK zeker niet lang de lessen 

kunnen volgen van den man, wiens opvolger hij later worden zou. 

Want reeds in 1719 verkreeg hij bij zijn doctoraat in de medicijnen 

ook dat in de philosophie, en nog in dat zelfde jaar werd hij door den 

koning van Pruisen beroepen naar Duisburg, om daar het hoogleeraar- 

schap te aanvaarden in de Philosophie en in de Wiskunde. Hij volgde 

die eervolle roeping en bleef vier jaren lang te Duisburg. In 1723 

werd hij door Curatoren der Utrechtsche hoogeschool daarheen beroe- 

pen, tot het bekleeden in Nederland van hetzelfde ambt als tot nog 

toe in Duitschland. Een leerstoel in het vaderland was — dit is later 

overtuigend gebleken — het toppunt van zijn wenschen. Hij snelde 

dus naar Utrecht en aanvaardde daar op 13 September van dat jaar 

het professoraat met een redevoering — in het latijn natuurlijk: hoe 

kon dit anders in dien tĳd — overde zekerheid der methode van de 

proefondervindelijke wijsbegeerte. 

Maar reeds voor dien tijd had er, terwijl hij nog te Duisburg was, 

eene wending plaats gegrepen in zijn levenslot, voor den mensch en 

voor den geleerde van even groot belang. Op den 16den Juli 1721 was 

hij gehuwd, en wel met ADRIANA VAN DE WATER, eene dochter van 

WILLEM VAN DE WATER en MARIA ONZIEL, te Utrecht. Deze schonk hem 

twee kinderen, eene dochter, die later huwde met HERMAN VAN ALPHEN 

te Hanau, en een zoon, den reeds bovengenoemden Utrechtschen raadsheer 

en schepen. Hen aantal nakomelingen van dezen leven nog tegenwoor- 

dig in ons vaderland. 

In 1729 werd hij gekozen tot rector der Utrechtsche hoogeschool. 
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Op den 26sten Maart van dat jaar aanvaardde hij die waardigheid met 

een redevoering: over de wijze om natuurkundige proefnemingen te doen. 

Ik heb deze rede thans niet te zien kunnen krijgen. Maar voor vele 

jaren kwam mij een boek in handen van DESLANDES, getiteld Recueil 

de différents traités de physique. Daarin vond ik een Traité de la manière 

de faire des expbriences, waarin de schrijver zegt MUSSCHENBROEK te 

hebben gevolgd, maar wat mij nu blijkt grootendeels een letterlijke 

vertaling te zijn geweest van de zoo even genoemde redevoering. Ik 

herinner mij nog levendig, hoezeer ik door de lezing daarvan getroffen 

was en den vermeenden schrijver toejuichte, die, in het kleed natuurlijk 

van de theoretische begrippen van zijn tĳd, zijn onderwerp naar het 

mij voorkwam behandelde op eene wijze, die ook thans nog de behar- 

tiging van elken natuuronderzoeker verdient. 

Meer dan eenige vroegere arbeid — hij had in 1726 zijn “Epitome 

elementorum physices”’ voor zijn leerlingen uitgegeven — was het naar 

het schijnt deze redevoering, die de aandacht van de geleerden in ge- 

heel Europa op MUSSCHENBROEK vestigde. Men vindt althans dat slechts 

twee jaren na het uitspreken daarvan, MUSSCHENBROEK door den koning 

van Denemarken tot het hoogleeraarschap in de philosophie te Kopen- 

hagen werd geroepen. Maar nu toonde hij overtuigend, dat hij het 

vaderland stelde boven alles. Want noch het buitengewoon eervolle 

van zulk een roeping reeds op zich zelve, noch ook het blijk van den 

hoogen prijs dien men stelde op zijn bezit door het aanbod van een 

honorarium van zesduizend hollandsche guldens ’sjaars, een verbazend 

groote som voor dien tijd, kon hem verlokken om aan die roepstem 

gehoor te geven. Hij weigerde, en nu niet alleen, maar ook in lateren 

tijd, toen hem zoo mogelijk nog dringender, eervoller en voordeeli- 

ger aanbiedingen werden gedaan, eerst door den engelschen koning, 

die hem naar Göttingen riep, en toen door den koning van Spanje. 

Deze, wel wetende wat aan MUSSCHENBROEK reeds aangeboden was zonder 

hem te kunnen verlokken, meende nu, althans wat het geldelijke aan- 

ging, een onwederstaanbaar aanbod te moeten doen, en tegelijk te ge- 

moet te komen aan des hoogleeraars reeds zoo dikwijls gebleken liefde 

voor zijn geboortegrond, door hem, voor een verblijf van slechts vijf 

jaren in zijne staten, een jaargeld van twintigduizend guldens aan te 

bieden. Maar ook dit vond bij MusscHeNBROEK geen gehoor. Over de 

motieven, die hem ín dit opzicht zoo onvermurwbaar maakten en hem 

dus beletten om het licht van zijn wetenschap te gaan brengen daar, 
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waar daaraan zeker veel meer behoefte bestond dan in zijn vaderland , — 

'S GRAVESANDE leefde nog en beiden hadden toen zeker leerlingen ge- 

vormd, — kan verschillend worden gedacht, Maar in allen gevalle kan 

niets zoo duidelijk, zoo overtuigend, als juist al deze aanbiedingen, 

aantoonen, hoe de naam van MUSSCHENBROEK beroemd en geëerd was 

door geheel de beschaafde wereld. 

Zijn levenspad was middelerwijl niet met rozen bestrooid geweest. 

Gelukkig in het bezit van haar, voor wie hij, naar de getuigenis van 

beider zoon, een hoogst liefhebbend en zorgdragend echtgenoot was, 

moest het hem ten diepste treffen, toen hij op den Ssten Maart 1732 

zich zijne geliefde echtgenoote van het hart zag rukken. Is dit voor 

iedereen een bittere beproeving van zijne levenswijsheid en levensmoed, 

voor den geleerde is het dit zeker in dubbele mate. Want bij de 

smart van het verlies komt dan de, voor hem meer dan voor vele 

anderen pijnlijke, beslommering van de zorg voor wat hij kleinig- 

heden noemt, waarvan toch ’s menschen levensrust en dus zijn levens- 

geluk in zoo hooge mate afhangt. Het mag dus MUSSCHENBROEK 

aangerekend worden als een blijk voor zijn trouw aan de nage- 

dachtenis der overledene, dat hij eerst zes jaren na haar verscheiden 

besluiten kon om gehoor te geven aan den aandrang zijner vrienden, 

die hem aanspoorden om in eene tweede echtgenoote een andere levens- 

gezellin en een moeder voor zijne kinderen te zoeken. Hij vond die 

toen in mejuffrouw ALSTORPHIUS. Nog geen jaar voor zijn eigen dood, 

in December 1760, stond hij aan het sterfbed ook van deze vrouw, 

die hem ruim twee-en-twintig jaren een trouwe gezellin was geweest, 

zonder hem kinderen na te laten. 

Twintig jaren te voren was hij uit Utrecht naar Leiden beroepen 

om 'SGRAVESANDE op te volgen als hoogleeraar in de philosophie. Hij 

aanvaardde dit ambt op den 20sten Januari 1740, en sprak bij die ge- 
legenheid een rede uit: over de onwetendheid van ’s menschen geest aan- 

gaande zichzelven. Een jaar daarna werd hij tot rector magnificus dier 
hoogeschool benoemd en bleef dit tot 8 Februari 1744. 

Hij stierf op den 9den September 1761, negen-en-zestig jaren oud. 
Dit nu reeds te vermelden, is zooveel als te zeggen : hier eindigt de ge- 

‘edenis van zijn eigenlijk, lichamelijk leven, en begint die van dat 
* dood, van wat hem “een nagedachtenis” gaf, van zijn arbeid, 

n zijn onsterfelijkheid. 

en aantal verhandelingen over verschillende physische 
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onderwerpen, waarover door hem onderzoekingen zijn in het werk 

gesteld, als over de magneet, de capillariteit, de werking der spie- 

gels, de grootte der aarde, den samenhang der vaste lichamen, heeft 

MUSSCHENBROEK een zestal hand- en leerboeken der physica nage- 

laten. De verschillende titels daarvan zal ik hier niet opnoemen; 

ik geloof niet dat zij bij den lezer groot belang zouden wekken. Toch 

beteekende de uitgaaf daarvan in zijn tĳd onvergeliĳkelijk veel ‘meer 

dan thans. Ben zeer middelmatig physicus kan in den tegenwoordigen 

tijd een vrij goed leerboek zijner wetenschap schrijven. Het materiaal 

daartoe vindt hij overal verspreid, en de waarde en geschiktheid van 

zijn boek of boekje hangt slechts af van de meerdere of mindere... 

behendigheid, zou men bijna zeggen, waarmede hij van die “bronnen” 

gebruik maakt, of, juister misschien, van zijne voorstellingswijze en 

van de meer of mindere geschiktheid der keuze van wat hij vermeld 

en onvermeld laat, al naar de behoeften van hen voor wie zijn arbeid 

bestemd is !. Niet alzoo in de vorige eeuw , toen MUSSCHENBROEK schreef. 

Kan men tegenwoordig “volgen”, hij moest voorgaan. Met andere 

woorden: het is voor verreweg het grootste gedeelte zijn eigen werk 

wat hij daarin geeft, niet slechts wat den vorm, maar ook wat het 

wezen aangaat. Om dienaangaande zekerheid te verkrijgen behoeft men 

slechts te bedenken dat hij, behalve zijn leerboeken , slechts zeer weinig 

heeft in het licht gezonden: een enkel werk met de bovengenoemde 

verhandelingen, en later hier en daar een brief aan het een of 

ander geleerd genootschap in het buitenland. En toch staan onder 

zijn naam in het “namenregister” der tweede druk van Gehler’s phy- 

sikalisches Wörterbuch niet minder dan 104 onderwerpen vermeld, bij de 

behandeling waarvan hij in dat werk wordt aangehaald, omdat hij dien- 

aangaande hetzij nieuwe en opmerkenswaardige begrippen en meeningen 

geopenbaard of ook die door zijn onderzoek en zijne proefnemingen in 

een voor zijn tijd geheel nieuw licht had gesteld. Het behoeft dan ook 

niemand te verwonderen dat MUNCKE, in datzelfde Wörterbuch (Deel 

VII, bl. 544) van MUSSCHENBROEK, een halve eeuw na zijn dood ge- 

t Men begrijpt dat ik de enkele uitzonderingen in het binnen- en buitenland hiermede 

niet te na wil treden. Met name, uit den vroegeren tijd, de Positions de physique van 

QuereLer en uit den allerlaatsten tijd de “Natuurkundige stellingen’ van BUYS BALLOT. 

Als alle leerboeken een inhoud hadden als dit laatste, dan zou de wetenschap uit de 

uitgave daarvan voordeel trekken, niet slechts voor hare verspreiding, maar ook voor 

hare uitbreiding. 
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tuigt: “Zr bearbeitete das ganze Gebiet der Naturlehre im weitesten Umfange 

und gewann hierdurch dieser Wissenschaft eine Menge Verehrer, wie 

denn auch der reiche Schatz der durch «hm mitgetheilten Thatsachen die 

Hauptgrundlage der meisten Werken über die Physik beldet, welche im 

achtzehnten Jahrhunderte erschienen sind.’ Ik geef hier de eigen woor- 

den van MUNCKE, opdat niemand zou kunnen denken dat zij bij de ver- 

taling in eenig opzicht versterkt of gekleurd waren. 

Een dier leerboeken dient Mer nog opzettelijk vermeld te worden. 

Het is de “Beginselen der Natuurkunde, beschreven ten dienste der land- 

genooten door PETRUS VAN MUSSCHENBROEK, Leiden 1736.” (Tweede 

druk aldaar 1739). “Waarbij gevoegd is eene beschrijving der onlangs 

uytgevonden luchtpompen, met haar gebruyk tot veele proefnemingen door 

J. v. Mm.’ Dit werk is niet, zooals alle overige werken van MUs- 

SCHENBROEK in het latijn, maar in het nederlandsch geschreven. In de 

voorrede daarvan heet het: “Nooit heeft men in het vereenigd Neder- 

land meer Liefhebbers der Natuurkunde ontmoet, als in onzen tegen- 

woordigen tijd; want niet alleen bloeit deze wetenschap onder de meeste 

geleerden, maar ook bĳ vele voorname kooplieden en menschen van 

allerlei rang en waardigheid.” Voor de behoeften van dezen gaf MUs- 

SCHENBROEK zich de moeite om nog eens te schrijven wat hij reeds dik- 

wijls geschreven had, om nog eens hetzelfde te behandelen, onder den 

dubbelen druk van nu nog veel meer zorg dan vroeger aan duidelijk- 

heid en algemeene verstaanbaarheid te moeten besteden, en van het 

gebruik eener taal, die hem voor dit doel geheel ongewoon was. Toch 

getroostte hij zich die moeite en toonde daarmede overtuigend aan, dat 

ook hij de verspreiding zijner wetenschap onder wat wij thans noemen 

het groote publiek, nuttig en wenschelijk achtte. Ben les voor die- 

genen, vooral onder de jongere beoefenaars der natuurwetenschap in 

ons vaderland, die op het populariseeren daarvan met voorname min- 

achting neerzien, sommigen misschien omdat hun eigen begrippen dien- 

aangaande, al weten ze die ook nog zoo vlug in formules en aanha- 

lingen weer te geven, niet helder en diep genoeg ziju om zulk een 

taak te kunnen vervullen met eenige kans op welslagen. 

Zal ik nu alles wat MUSSCHENBROEK heeft ontdekt en bedacht in de 

natuurkunde, al het geheel of gedeeltelijk nieuwe in zijn tijd, dat hij 

in die wetenschap aan het licht heeft gebracht, — zal ik trachten dit 

hier op te sommen en te vermelden, gelijk van zelf spreekt met de 

noodige toelichting om te doen uitkomen hoe belangrijk die ontdek- 
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kingen, hoe ingrijpeud verschillend die denkbeelden waren van die 

zijner voorgangers en tiĳjdgenooten? Niemand zal willen of met eenigen 

grond kunnen beweren dat de vele bladzijden van dit Album, welke 

aan zulk een behandeling, zou zij eenigszins volledig zijn , zouden moeten 

gewijd worden, niet voor den lezer beter zouden kunnen worden besteed. 

Daarom stip ik hier van zijn arbeid slechts aan, dat hij in tijdsorde 

en langen tijd ook in rang de eerste nederlandsche meteoroloog was. 

Hij begon zijne waarnemingen van den thermometer, barometer en 

hoeveelheden gevallen regen in 1728 te Utrecht. Men zie zijne Phy- 

sicae experimentalis et geometricae dissertationes, ut et ephemerides meteoro- 

logicae ultrajectinae. Lugd. Batav. 1729. En van al die ontdekkingen 

behandel ik slechts ééne, de voornaamste en vruchtbaarste. in hare 

gevolgen en die het meest heeft bijgedragen om zijn naam te doen 

leven bij het nageslacht. Ik bedoel die van de Leidsche flesch. 

ledereen weet wat dat is. Iedereen — elke lezer van dit Album ten 

minste — heeft wel eens gezien dat men in zulk een flesch de elektri- 

citeit ophoopen, verdichten kan, ongeveer als een gas in een metalen 

bus, maar op geheel andere wijze en door gansch andere oorzaken. Hij 

weet dan ook, dat men door de ontlading daarvan uitwerkselen kan 

voortbrengen, welke tallooze malen sterker zijn dan die der sterkste 

van alle gewone “vonken”, welke men toen of ook later van eenig werk- 

tuig heeft verkregen, en het kan hem dus niet verwonderen dat de 

ontdekker van dit werktuig, met FRANKLIN, die het later nader onder- 

zocht en het eerst eene aannemelijke voorstelling van de oorzaken der 

“lading” gaf, de grondvesters kunnen genoemd worden van de leer 

der elektriciteit; welke leer — want hier vooral blijkt kennis macht 

te zijn — ons heeft veroorloofd om door die kracht te doen, wat iedereen, 

die daarvoor niet door de gewoonte onverschillig was geworden, een 

verbazend wonder noemen zou. 

Maar die ontdekker, ís het waarlijk MUSSCHENBROEK? Om iederen 

lezer in staat te stellen, — want uiteenloopende meeningen worden hier- 

omtrent nog altijd verkondigd, — zichzelven een oordeel dienaangaande 

te vormen, moet ik de geschiedenis dier ontdekking hier met eenige 

uitvoerigheid behandelen. 

In het begin van Januari 1646 schreef MUSSCHENBROEK aan den toen- 

maligen secretaris van de Académie des Sciences te Parijs, RÉAUMUR, 

dat hij korten tijd geleden een verschrikkelijke proefneming had ge- 

daan. Hij had gepoogd lichamen, die de elektriciteit der elektriseer- 
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machine overnemen kunnen — geleiders, zou men later en ook thans 

nog hebben gezegd — en die dit gedaan hebbende hunne kracht spoedig 

verloren als zij, als gewoonlijk, in de lucht aan zijden koorden of 

draden waren opgehangen, tot het behouden dier kracht beter te pre- 

pareeren, door ze althans grootendeels te omringen met wat wij thans 

een niet-geleider zouden noemen. Daartoe had hij water gegoten in een 

glazen flesch, die hij met de eene hand vasthield, en een metaaldraad 

van wat wij thans den conductor zijner elektriseermachine zouden noemen, 

in dit water laten afhangen. Toen nu de machine eenige malen was 

gedraaid, had bij met de andere hand dien metaaldraad van den con- 

ductor willen wegnemen. Maar zoodra hij dit beproefde, had hij een 

zoo vreeselijken schok in beide armen en in de borst gevoeld, dat hij 

aan een dergelijke gewaarwording zich niet meer wenschte bloot te 
’ stellen “s’il s’agissait du Royaume de France,” al was er het fransche 

koninkrijk ook mede gemoeid! 

Men ziet, hier zijn de leidsche flesch, hare lading en ontlading en de 

uitwerkselen daarvan op het menschelijk lichaam , zoo duidelijk beschre- 

ven, als men ’t maar wenschen kan. Het water vormde het binnen- 

bekleedsel, de hand het buitenbekleedsel daarvan, en wat het “fransche 

koninkrijk” aangaat: aan den man, die voor het eerst en gansch onver- 

wacht een elektrischen schok voelde, kan men eenige overdrijving wel 

vergeven. Indien het dus hier bij gebleven ware, dan zou met boven- 

staande woorden de uitvinding van dit belangrijk werktuig door mus- 

SCHENBROEK zijn beschreven, zonder dat er iets bijgevoegd behoefde te 

worden, anders dan dat MusscHENBROEK’S beschrijving duidelijk genoeg 

bleek, om den abt NoLrer te Parijs en anderen te veroorloven de proef- 

neming met hetzelfde gevolg dadelijk te herhalen en wat zij noemden: 

le coup foudroyant te ondergaan, evenals de uitvinder. 

Maar het bleef daar niet bij. Uit Duitschland werd met al de lang- 

zaamheid aan het verspreiden van berichten in dien tijd eigen, gemeld 

dat twee of drie maanden vroeger, op den 11den October 1745, von 

KLEIST, domdeken te Camin in Achterpommeren, reeds hetzelfde had 

waargenomen niet alleen, maar dat hij daarvan bericht had gegeven 

op den 4den November van dat jaar aan LIEBERKÜHN te Berlijn, op 

den 28sten dier maand aan den predikant swrerriek te Danzig, en 

korten tijd daarna ook aan Prof. krücer te Halle. Deze laatste was 

de eerste om hetgeen hij van von KLrisT vernomen had, wereldkundig 

te maken. In zijn boek: Geschichte der Erde, dat in 1746 werd ge- 
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drukt, vermeldt hij, als hem door voN kKreIsT bericht, het volgende, 

dat ik letterlijk vertaal, slechts op enkele punten onderstrepend. 

«Wanneer een spijker of een dikke geelkoperdraad in een artseny- 

fleschje wordt gestoken en geölektriseerd, dan verkrijgt men zeer 

sterke werkingen. Het fleschje moet zeer droog of warm zijn. Men kan 

het vooraf met krijt afwrijven. Doet men een weinig water of kwikzilver 

daarin, dan gaat alles nog beter. Loodra het fleschje van de elektrische 

buis (de conductor zijner machine) weggenomen wordt, openbaart zich 

de lichtende straalbundel, en men kan met deze brandende machine 

wel 60 schreden ver in de kamer rondloopen. Wordt gedurende het 

elektriseeren de vinger of een stuk geld aan den spijker gehouden, 

dan is de daaruit tredende slag zoo sterk dat armen en oksels daar- 

door worden aangedaan (erschüttert werden)” 

Er volgt nog meer, dat evenwel tot de zaak, waarop het hier aan- 

komt, niets afdoet. Het blĳkt daaruit ontwijfelbaar dat voN KLrIsT 

de verdichting der elektriciteit, nog voor MUSSCHENBROEK, heeft waar- 

genomen. Maar zulk een toevallige waarneming wordt eerst dan eene 

wetenschappelijke ontdekking, als hij die haar gedaan heeft daarbij de 

omstandigheden, die tot het voortbrengen van het waargenomen ver- 

schijnsel onmisbaar zijn, nauwkeurig heeft opgemerkt en ze bij zijne 

beschrijving duidelijk aangeeft. Niets van dat alles heeft von KLEIST 

gedaan. Men vergelijke slechts zijne beschrijving met die van MUSSCHEN- 

BROEK. Van de onmisbaarheid der eene hand als buitenbekleedsel had 

hij niets opgemerkt, dientengevolge nog minder, dat alleen hij die, 

het fleschje met de eene hand omvattend, na de lading met. zijn andere 

hand den spijker aanraakt, iets bijzonders kan waarnemen. Dit zijn 

geen gezochte aanmerkingen, gemaakt met het doel om MUSSCHENBROEK 

op een voetstuk te zetten. Neen, het gevolg heeft bewezen dat voN KLEIST 

eigenlijk niets ontdekt had, en dit wel door de berichten, die tot ons 

gekomen zijn van een zijner iĳjverigste voorstanders: GRALATH te Dantzig. 

Aan dezen was v. K's brief door swiERLICK medegedeeld. Naar hij zelf, 

in 1774, in de Abhandlungen der Naturforschende Gesellschaft in Danzig 1, 

bl. 512 en volgende verhaalt, heeft hij van het oogenblik dat hij er 

kennis van droeg, tot op den 20sten Maart 1846, te vergeefs ge- 

poogd de proef van von KLrIsT met eenig gevolg te herhalen. Hij laat er 

zieh dan ook blijkbaar niet weinig op voorstaan, dat hem dit op dien 

datum eindelijk gelukt is. Gansch anders Nouuer, die de proef van Mus- 

SCHENBROEK herhaalde en het wél gelukken dier herhaling nauwelijks 
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der vermelding waard acht bij gelegenheid dat hij van de uitbreiding 

spreekt, die hij daaraan gegeven heeft. En geen wonder. De laatste han- 

delde volgens de aanwijzingen van MUSSCHENBROEK, die het verschijn- 

sel ontdekt, de andere volgens die van von KLrisT, die zich daaraan 

gestooten had. 

Ik zou hier nog veel kunnen bijvoegen. De vergelijking der boven 

aangegeven data, al is de eerste naar het schijnt niet juist bekend, 

— de vermelding reeds op bl. 2 van de Mémoires de U Académie des 

sciences bewijst hier veel — geeft ons het recht te vragen, of niet mis- 

schien het gerucht althans van MUSSCHENBROEK's ontdekking , of meer nog 

misschien , voor GRALATH zoo niet een leiddraad, dan toch een aan- 

sporing is geweest bij het eindelijk gelukken der proef van voN KLEIST, 

die, zonder dit, wellicht nooit met goed gevolg herhaald en dus spoe- 

dig vergeten zou zijn geworden. Maar gissingen behoeft men niet bij 

de bovenvermelde onloochenbare feiten, om te bewijzen dat de leidsche 

proefneming, zooals NOLLET die noemde, met wat men later dus ook 

noemde de leidsche flesch, het werk is van MUSSCHENBROEK. 

Maar cuNArus dan, zegt misschien iemand, die zich herinnert diens 

naam, alleen of nevens dien van MUSSCHENBROEK als “uitvinder” der 

Leidsche flesch te hebben hooren noemen. Och, diens zaak is spoedig 

afgehandeld. CunNarus, een aanzienlijk particulier te Leiden, een lief- 

hebber der natuurkunde als die, waarvoor MUSSCHENBROEK zijn “Begin- 

selen” had schreven, was, even als voN KLrIsT, ook eens toevallig gestrui- 

keld over den elektrischen schok. Er zijn zelfs verhalen in omloop, die 

zeggen dat dit geschied was toen hij eens wijn wilde elektriseeren in 

een grooten roemer, zooals ze in dien tijd gebruikelijk waren. Hij 

haastte zich om die buitengewone ondervinding aan MUSSCHENBROEK 

mede te deelen, zeker met een verzoek om opheldering. Naar het 

schijnt sloeg deze niet dadelijk acht op zijn verhaal. Op aanhouden 

van CUNAEUS misschien kwam hij er eindelijk toe om de zaak te onder- 

zoeken. Het gevolg is bekend. Toen hij daarvan bericht gaf aan RÉAUMUR, 

noemde hij den naam van CUNAEUS niet — wien kon die bekend zijn? 

— maar zeide toch dat hij die proefnemingen gedaan had ‘met een 

vriend”, Daarom juist noemde NouLer de proefneming eenvoudig, de 

Leidsche, zonder een naam te noemen.(Zie Nouuet's Natuurkundige les- 

sen. Nederlandsche vertaling 6e deel, le stuk, bl. 399). Maar in een 

brief aan FRANKLIN noemt hij later MUSSCHENBROEK als de ontdek- 

ker en verklaart dit vroeger te hebben nagelaten, niet om den hoog- 
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leeraar de hem toekomende eer te onthouden, maar uit vrees dat hij 

anderen te kort zou doen, die misschien aan de ontdekking deel moch- 

ten hebben, “’t geen dezen,” voegt hij er bĳ, “ook door den heer 

MUSSCHENBROEK niet betwist wordt” (Norrer's Brieven over de elektrici- 

teit, 1e deel, bl. 119.) Niemand zou zeker ooit naar den naam van 

dien “vriend” hebben gevraagd en de nakomelingschap zou dien in ’t ge- 

heel niet kennen, als niet een andere, nu waarlijk onhandige, vriend 

van MUSSCHENBROEK zich in de zaak gemengd had. Toen namelijk de 

reclamatiën van de vrienden van voN kreisT te Leiden bekend werden, 

meende een collega van MUSSCHENBROEK, Prof. ALLAMAND, hem een 

dienst te doen door twee brieven te schrijven, een aan NOLLET en een 

aan GRALATH, waarin hij, om te doen zien hoe weinig die reclamatiën 

beteekenden, berichtte dat, als het alleen er op aankwam wie het eerst 

een schok gevoeld had, die eer moest toegeschreven worden aan 

CUNAEUS, die reeds in 1745 zulk eene gewaarwording toevallig had 

ondervonden en dit aan MUSSCHENBROEK had medegedeeld. 

MusscHeNBROEK zelf heeft aan dien prioriteitsstrijd met geen wenk noch 

woord deel genomen. Hem was het alleen om de wetenschap te doen. 

Of zijn naam of die eens anderen als ontdekker van eenig nieuw feit werd 

genoemd, was hem onverschillig, als het feit zelf met al zijn gevolgen 

maar duidelijk beschreven was en dus algemeen bekend kon worden. 

Zoo iemand, — zijn geheele leven bewijst dit, — dan mocht hij de 

woorden als zijn motto beschouwen, die hij nederschreef in de voor- 

rede van zijne meergemelde “Beginselen der Natuurkunde’: 

“niets kan my weerhouden de waarheid na te speu- 

ven en te belyden.” 

en iets verder: 

“de waarheid te omhelzen is alleen myn oogwit, zy 

zy gevonden van wie het ook wezen mag” 

HAARLEM, November 1881. 



IN EEN ONWEERSWOLK, 

Aan onderstaanden brief, gedagteekend Almelo 29 September 1881, 

verleenen wij gaarne eene plaats. 

«Het lezen van een bericht in het “Album der Natuur” (1881, bl. 323) 

over een onweder op een bergtop in Zwitserland, geeft mij aanleiding 

u insgelijks eene dergelijke ontmoeting mede te deelen. 

«In den morgen van 22 Julij 1881, ongeveer 4 uur, ondernam ik 

met mijn broeder, A. A. W. VAN WULFFTEN PALTHE, fabriekant te Almelo , 

zonder gids, (dit werd onnoodig geacht), van uit Pontresina eene be- 

klimming van den Piz-Languard, een bijna 12,000 voet boven de zee 

verheven rotskegel in het kanton Graubunderland. Het weder was de 

laatste dagen ontzettend heet geweest. Dien morgen was het echter wat 

koeler, hoewel niet zoo koud als het in Nederland was, waar het op dat 

oogenblik zelfs gevroren heeft, zooals ik later vernam. Gedurende de bestij- 

ging was het een kalme lucht. Zelfs op den top, dien we te ruim 8 uur be- 

reikten, was zoo weinig wind, dat wij er een lucifer konden aansteken. 

De lucht was echter zeer betrokken, doch dit minder in onze nabijheid 

dan wel in de dalen beneden ons. Het uitzicht was dan ook zeer be- 

perkt. Wij besloten daarom eenigen tijd boven te blijven, in de hoop, 

dat de wolken zich zouden oplossen, waartoe zij eerst neiging schenen 

te hebben. Wij konden dit te gereeder doen, daar het weinig koud 

was. Ik schat de temperatuur op bijna 50° F. Nadat wij ruim een uur 

aldaar vertoefd hadden, en de wolken nu eens vermeerderden, dan 

weder minder werden, hoorden wij plotseling een hevig trillend of zin- 

gend geluid in onze nabijheid, Op dat oogenblik was de lucht rondom 

ons nog helder. Rondziende, bespeurden wij spoedig dat dit geluid 

voortkwam van een op den top zich bevindenden ijzeren vlaggestang. 

Deze trilde zichtbaar. Ook zagen wij toen een dikke wolk naar ons 

toe drijven. Langzamerhand werd het geluid sterker, en ook andere 

ijzeren voorwerpen, zelfs onze alpenstokken, begonnen hetzelfde geluid 

te geven. Het waren tonen, die steeds klommen, zoodat de hoogsten 

met de laagsten wel een octaaf verschilden. Met verbazing en nieuws- 
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gierigheid namen wij eerst deze verschijnselen waar, die wij wel be- 

grepen dat van elektrischen aard waren. Toen echter langzamerhand 

een ontzettende storm begon op te zetten, een iĳjsregen begon te vallen, 

de temperatuur erg daalde en wij meer en meer geheel in nevelen 

gehuld werden, verloor ik, moet ik bekennen, mijne gerustheid, en 

kwam het mij voor, dat het zaak was spoedig van den top af te dalen en 

ons in de een paar honderd voet lager gelegen vluchthut te begeven. 

Ik begreep toch, dat wij midden in een onweêrswolk waren, en daar 

wij ons bevonden op een zeer kleine oppervlakte van eenige tientallen 

vierkante voeten, op een rotskegel, die 2000 voet bijna loodrecht uit 

den bergkam uitsteekt, vreesde ik, dat op dien top de meeste opéénhoo- 

ping van elektriciteit zoude plaats hebben, en wij aldaar niet zonder 

gevaar waren. Wij bemerkten echter niets van bliksem of dondersla- 

gen. Mogelijk verhinderde ons het geraas van den storm, donderslagen 

te hooren. 

“Toen wij nu gingen dalen, bemerkten wij, dat dit geen gemakkelijk 

werk was. Behalve de woede van den storm en den iĳjsregen , voelden wij 

eene onaangename trilling onzer ledematen; de ringen aan onze vin- 

gers gaven een sissend geluid; wanneer wij de alpenstokken nederzet- 

ten, begonnen ze cveneens te sissen en kregen wij een schok; mijn 

broeder, die den stok een oogenblik onder den vochtigen arm nam, 

kreeg een nog erger schok, zijne haren rezen overeind, en ik voelde 

eene zwakte in mijne dijbeenen, die mij elk oogenblik dreigde te doen 

nedervallen. Een derde reiziger, die zich later bij ons gevoegd had, 

en die natte voeten had, durfde ze bijna niet bewegen, daar hij tel- 

kens als hij zijne voeten nederzette een hevigen schok voelde. Hoe 

meer wij daalden, des te meer namen echter al deze verschijnselen af, 

en toen wij de vluchthut bereikt hadden, waren zij verdwenen. Echter 

hielden de storm en iĳsregen nog lang aan; ook werd het steeds kou- 

der, totdat wij ons eindelijk zoo verkleumd gevoelden, dat wij voor 

goed den terugweg ondernamen, om ons door het loopen althans 

eenigszins te verwarmen. De afdaling had verder zonder stoornis plaats, 

en wij bereikten om 12 uur wederom Pontresina. Daar had het wel 

geregend, doch men had van onweder niets bemerkt en de tempera- 

tuur was er ook zeer weinig afgekoeld.” 
J. v. W. PALTHE. 

Subst. Officier van Justitie te Almelo. 
Ode efen 



TEYLERS BIJDRAGE TOT DE TENTOONSTELLING 

VOOR ELEKTRICITEIT TE PARIJS, 

Nevengaande is de eenigszins verkleinde weêrga van de photogram- 

men, die de directie van Teyler's Stichting te Parijs liet vervaardigen 

door kerrsor. Een daarvan werd, op verzoek, den uitgever van het 

Album afgestaan, met verlof daarvan voor dit tijdschrift gebruik te maken. 

Het gedeelte van de bodemvlakte, dat de tentoongestelde voorwer- 

pen beslaan, is de linker helft van de oppervlakte door Nederland 

aangevraagd. Die voorwerpen hebben hoofdzakelijk betrekking op dat 

lang vervlogen tijdperk (1785—1795) in de geschiedenis der elektrici- 

teit, waarin op dat gebied ons vaderland, ook wat de praktijk betrof, 

een europeesche vermaardheid had, een tijdperk dat wij, zonder ijdel 

te zijn, het tijdperk van vaN MARUM mogen noemen. 

Niet alleen om de grootte der machine die hij liet vervaardigen, 

door de oppervlakte der batterij — vier, zooals er hier één staat, en 

die vier verbonden — die hij door haar laadde, of door de in zijnen 

tijd maar gedeeltelijk begrepen uitwerkselen, die de ontlading dier 

batterij teweeg bracht. VAN MARUM vertegenwoordigde in de techniek 

dezer werktuigen wat men thans een systeem zou noemen, omdat hij 

de eerste was die — wat wij nu zeer eenvoudig vinden — een machine 

ontwierp, waarbij naar willekeur positieve elektriciteit en negatieve 

kan worden verzameld. Elke machine, die dit dubbele gebruik toelaat , 

is een machine van VAN MARUM, meer nog misschien dan elk dynamo- 

elektrisch werktuig dat op pacrNorrr’s wijze de stroomen verzamelt 

een Gramme is. Alleen, het was der arme wrijvings-elektriciteit met 

hare geringe stroomsterkte niet gegeven, een gestadigen grooten arbeid 

te verrichten; zij moet lang sparen om veel te kunnen uitgeven en 

verspilt dit dan weder bijna alles in één oogenblik. 

Naar nauwkeurige metingen op het gebied der elektriciteit moet 

men in het bovengenoemd tijdperk nog niet vragen. De meetwerktuigen 
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De elektriseermachine van Van Marum op de tentoonstelling van elektriciteit te Parijs. 
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in de vitrine — glazenkast of toonkast, zoo de H. H. zuiveraars believen — 

tentoongesteld en door VAN MARUM gebezigd, zijn de beste van zijn 

tijd, maar tech zóó, dat het een wonder zou zijn geweest indien hij 

er een oorzakelijk verband mede had aan den dag gebracht. De platen , 

die in de vitrine opengeslagen liggen, zijn de keurige en nauwkeurige 

afbeeldingen vau verschijnselen door de machine en door de ontlading 

der batterij teweeg gebracht. 

De groote kunst-magneet is een van de grootste, zoo niet de grootste 

magneet door VAN WETTEREN te Haarlem gesmeed en bekrachtigd. Zij 

bestaat uit zeven op elkander geschroefde platen, weegt 45.6 kilogram 

en droeg, toen ik haar voor Parijs inpakte, 285 kilogram ; hare stand- 

vastigheid zal op die reis een sterke proef ondergaan. De beide andere 

magneter zijn curiosa; de groote, omdat zij de grootste natuurlijke 

is die van een armatuur is voorzien; de kleine omdat zij hoogst 

waarschijnlijk een koninklijk geschenk is; ten minste de Maatschappij 

Felis te Amsterdam heeft er een die volkomen daaraan gelijk is en 

door een koning van Zweden — wien, is mij ontgaan — ten geschenke 

is gegeven. 

Wijst reyLeR’s tentoonstelling op deze wijze eensdeels op een ver 

en roemrijk verleden, anderdeels verbindt zij ons aan een niet oneervol 

heden. VAN WETTEREN's magneten zijn om haar zelfs wil merkwaardig; 

te Parijs verkreeg de maker de zilveren medaille en, wat niet altijd 

samen gaat, een kolossale bestelling van een maatschappij voor elek- 

trische verlichting. 

Maar vaN WETTEREN's magneten doen ons ook denken aan ELIAs en 

aan zijn elektromagnetischen motor, waarvan NIAUDET mij schrijft dat 

hij zoo gemakkelijk is om te keeren, dat wil zeggen in een dynamo 

te veranderen. En dan gevoelen wij, dat wij toch ook op praktisch 

gebied nog niet geheel uit den tijd zijn. Wat de theorie betreft, be- 

hoeven wij, om van de nog levenden niet te spreken, slechts te wijzen 

Op VORSELMAN DE HEER, VAN REES, en den zoo vroeg ontslapen SCHROEDER 

VAN DER KOLK om het heden aan het verleden aan te knoopen. 

Haarlem, 18 Nov. ’81. Ve De Vie 



VOGELS MET TANDEN. 

Een van de merkwaardigste uitkomsten van het bestudeeren der 

fossiele overblijfselen van uitgestorvene diersoorten, een van de merk- 

waardigste feiten door de palaeontologie aan het licht gebracht, i 

zonder twijfel het feit, dat er eens vogels hebben geleefd, die tanden 

hadden. De bewijzen dat er zulke vogels hebben bestaan, in een tijd 

lang vóór den tegenwoordigen, zijn in gesteenten van Amerika ge- 

vonden. Zij zijn op meesterlijke wijze beschreven door den grooten 

palaeontoloog Prof. o. c. MARSH, van Yale College, te New-Haven, in 

Connecticut. In het opstel dat thans den geëerden lezer wordt aange- 

boden, wensch ik een overzicht te geven van hetgeen , tot op dit oogen- 

blik, aangaande de bovengenoemde zonderlinge dieren, vogels met 

tanden, bekend is. 

Overblijfselen van vogels zijn in ’t algemeen zelden in de lagen 

der aardkorst gevonden. Zoover wij thans weten, worden de oudst 

bekende overblijfselen van vogels in de lagen van het jura-tijdperk 

gevonden, en wel in den lithografischen kalksteen van Beieren. In 

dat gesteente heeft men tot heden twee voorwerpen gevonden , die het 

geslacht Archaeopteryx vormen, en die zoo goed bewaard gebleven 

zijn, dat wij een vrij voldoende kennis van hun voornaamste ken- 

merken hebben verkregen. In de krijtlagen van Engeland heeft men 

ook eenige vogeloverblijfselen gevonden, doch die zoo gebrekkig zijn, 

dat zij ons niet veel betreffende den vorm, enz. dier vogels leeren. 

Ook in den grofkalk van Parijs komen vogeloverblijfselen voor; en in 

den zoetwatermergel van Oeningen in Zwitserland heeft men het indruk- 

sel van een! vogelveder gevonden, ’t welk thans in Teyler’s Museum 
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te Haarlem bewaard wordt. ALFONSE MILNE EDWARDS heeft in eene af- 

zonderlijke monographie de tot dusver in Europa, vooral in de ter- 

tiaire lagen, gevonden overblijfsels van vogels beschreven. Zij behoo- 

ren alle tot geslachten, die thans nog vertegenwoordigers hebben. 

Anders echter is het in Amerika: in de krijtbeddingen aan de kust 

der Atlantische zee, en vooral in de groenzand-lagen van New-Jerscy 

heeft men onderscheidene overblijfselen van vogels gevonden, die door 

Prof. Marsu beschreven zijn. Ofschoon veelal zeer goed bewaard ge- 

bleven, zijn het hoofdzakelijk losse beenderen, die men nog niet vol- 

doende heeft kunnen determineeren. 

Langs de oostelijke helling der Rocky Mountains, en vooral in de 

naburige vlakten van Kansas en Colorado, vindt men een reeks van 

krijtlagen, die merkwaardig rijk in overblijfselen van gewervelde dieren 

zijn. Die krijtlagen zijn duidelijk zeewatervormingen; zij liggen, ten 

minste op eenigen afstand van de berghellingen, bijna horizontaal. 

Zij bestaan hoofdzakelijk uit een fijn geel krijt, en zijn uitstekend ge- 

schikt om teere voorwerpen in stand te houden. Het is in deze krijt- 

lagen dat de overblijfselen van uitgestorvene vogels gevonden zijn, 

die wij in dit opstel willen beschrijven. Verder vindt men in deze 

zelfde aardlagen vele overblijfselen van reptielen tot de orde der 
mosasauroiden behoorende, en daar nevens Plesiosaurus, ptero- 
dactylen en vele visschen, en bovendien rudisten, amm o- 

nieten, belemnieten en andere krijtversteeningen. 

Het eerste gedeelte van een fossielen vogel dat in deze krijtlagen 
gevonden werd, was het benedeneinde van een scheenbeen van den 
later zoo genoemden Hesperornis. Het werd door prof Marsu, in De- 
cember 1870, bij den Smoke Hill River in westelijk Kansas, gevonden. 
Gedurende de zelfde expeditie vond men ook nog onderscheidene over- 
bliĳfselen van vogels, die tot een ander geslacht van odontornithen 
behoorden — odontornithes —= versteeningen van vogels met 
tanden, zooals Prof. marsm doze groep heeft genoemd. De hevige 
koude, en het gevaar, dat de onderzoekers van den kant der vijandige 
Indianen dreigde, maakten evenwel toen een onderzoek der aardlagen 
onmogelijk. 

In Juni van het volgende jaar bezocht Prof. mArsH de zelfde streek 
weder, doch nu met meer volgelingen en een sterker escorte van 
militairen. Zijn moeite werd nu beloond door de ontdekking van het 
geraamte, dat de type van den Hesperornis rogalis MARSH vormt, Tevens 
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vond men nog vele andere vogeloverbliĳfselen; doch hoewel de oogst 

vrij groot was, voldeed hij toch niet aan de verwachting, wat ten 

deele te wijten was aan de verschrikkelijke hitte (110° tot 120° Fah- 

renheit in de schaduw) welke, zonnesteek en koorts veroorzakende, 

zoowel de onderzoekers als hun gevolg verzwakte en ontmoedigde. 

Zoodoende bleven er nog vele gedeelten van deze krijtlagen ondoor- 

zocht, en in den herfst van 1972 ging Prof. marsm ten derden male 

naar die streek. Vele belangrijke overblijfselen werden nu weer gevon- 

den, en daaronder de type van het geslacht Apatornis en een bijna 

volledig geraamte van een Hesperornis — een ruime belooning voor 

de ontberingen en het gevaar, die hij had moeten doorstaan. 

Later werden door den genoemde geleerde nog herhaalde malen 

onderzoekers naar de vlakten van westelijk Kansas gezonden , en telkens 

werden er weer op nieuw fossiele overblijfselen van vogels verzameld, 

zoodat er nu, sedert 1870, beenderen enz. van meer dan honderd ver- 

schillende individu’s van odontornithen -bĳeen gebracht zijn, die 

thans allen in het museum van Yale College bewaard worden, en het 

materiaal vormen waarop onze kennis van die merkwaardige dieren 

is gegrond. De studie van die groote reeks van vogeloverblijfselen 

heeft aangetoond, dat er in het kriĳttijdperk in de zelfde streek twee 

zeer verschillende vogeltypen nevens elkander geleefd hebben. Beide 

typen hadden tanden, een kenmerk dat tot heden onbekend was in 

de klasse der vogels, en daarom zijn zij door Prof, MARSH in een af- 

zonderlijke onderklasse, die der Odontornithes, geplaatst. De eene groep 

omvat groote zwemvogels, zonder vleugels, en met tanden, die in een 

groef in de kaak geplaatst waren (Odontolcae) en wordt door het ge- 

slacht Mesperornis vertegenwoordigd. De andere groep bevat kleine 

vogels, die zeer krachtige vliegers waren; hunne tanden stonden in 

tandkassen (Odontotormae) en hunne wervels waren biconcaaf; dit 

type wordt vertegenwoordigd door het geslacht Jchthyornis. Alle thans 

bekende fossiele vogels uit de krijtlagen van Kansas zijn door Prof. 

MARSH in negen geslachten en twintig soorten verdeeld, allen door 

dien geleerde beschreven. Wij willen nu eerst een overzicht van het 

geraamte van den Mesperornis regalis MARSH, geven, gevolgd door 

eenige beschouwingen over de levenswijs, enz. van dien vogel, en 

daarna ons oog vestigen op cen vertegenwoordiger van het andere 

geslacht, op den Zchthyornis dispar MARSH. 
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Hesperornis regalis MARSH. 

Voor het wetenschappelijke onderzoek van de overblijfselen van boven- 

genoemden vogel is het zekerlijk een zeer gelukkige omstandigheid, 

dat bijna alle beenderen vol- 

komen goed bewaard zijn ge- 

bleven, en dat zij bijna onge- 

schonden uit het gesteente 

te voorschijn gebracht konden 

worden. Velen zelfs werden 

in hun natuurlijke verhou- 

dingen aangetroffen, en dan 

deed men alle mogelijke 

moeite om hen in dien toe- 

stand uit het gesteente los 

te maken, of, als dit niet 

mogelijk was, werd er vooraf 

een teekening naar gemaakt. 

De schedel van Mes- 

perornis regalis is lang en 

smal: de snavel vormt on- 

geveer twee derden van zijn 

geheele lengte; en, van boven 
Fig. 1. Hesperornis regalis MARSH. gezien, is hij wigvormig van 

gedaante. In ’t algemeen heeft 

hij eenige overeenkomst met den schedel van den Colymbus torquatus 

BRUNNICH, een soort van zeeduiker, doch in bijzonderheden gelijkt 

hij op dien van de struisachtige vogels of Ratitae. Over den snavel 

spreken wij straks. 

De wervelkolom is, behalve de atlas, geheel bekend. De hals- 

en rugwervelen hebben in alle opzichten een grocte overeenkomst 

met de zelfde wervelen van thans levende vogels. De hals is lang en 

dun, en bestaat met den atlas en den axis uit zeventien halswervels; 

het getal der wervels tusschen den schedel en het heiligbeen bedraagt 

drie-en-twintig. De drie laatste halswervels dragen losse ribben: daar 

de achttiende wervel de eerste is, die door ribben met het borstbeen 

verbonden is, dient men dezen als den eersten rugwervel te beschouwen. 

Veertien wervels zijn aaneen verbonden, en vormen het lenden-heilig- 

'oo van de natuurlijke grootte. 
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been, terwijl de staart uit twaalf wervels bestaat, zoodat de ge- 

heele wervelkolom uit negen-en-veertig wervels is samengesteld. Geen 

eukele wervel vertoont pneumatische openingen, doch sommigen hebben 

een mergholte. 

Het schouderblad is een smal, dun been, een weinig gebogen ; 

het ravenbek-sleutelbeen is zeer klein, en gelijkt op het zelfde 

been bij de struisvogels. Het borstbeen is duu en tenger, en ver- 

toont geen spoor van een kam. De voorste sleutelbeenderen zijn 

gescheiden, en gelijken op de zelfde beenderen in embryonalen toestand 

bij sommige hedendaagsche vogels. | 

De vleugelbeenderen of armbeenderen worden slechts door 

een enkel been vertegenwoordigd, door het opperarmbeen. De overige 

beenderen van het voorste lidmaat ontbreken volkomen, of bestaan slechts 

in zeer rudimentairen toestand. Het opperarmbeen is lang en zeer dun, 

en min of meer gebogen, Het benedenuiteinde vertoont geen spoor 

van gewrichtsvlakten voor voorarmbeenderen, die er trouwens ook 

niet waren. 

De ribben onderscheiden zich niet van de zelfde beenderen van heden- 

daagsche vogels. Er zijn negen paar ribben, waarvan drie paar aan de 

drie laatste halswervels gehecht zijn. De distale uiteinden van deze 

ribben zijn vrij; zij zijn dus zoogenoemde valsche ribben. De overige 

zes paar zijn door middel van de borstbeensribben met het borstbeen 

verbonden, en zijn dus echte ribben. 

Het bekken van den Hesperornis vertoont kenmerken die, meer dan 

bij eenigen anderen vogel, met de kenmerken van het bekken van een 

hagedis overeenkomen. In ’t algemeen gelijkt het van vorm op dat van den 

fuut, Podiceps. Het is zeer lang en smal, zooals bij dat geslacht en 

bij andere duikervogels. Het acetabulum of de gewrichtsholte voor het 

hoofd van het dijbeen verschilt van dat van alle bekende vogels, daar 

het van binnen door een beenigen wand gesloten is, behalve een opening 

die dien wand doorboort, zooals bij den krokodil. De achteruiteinden 

van het darmbeen, het zitbeen en het schaambeen zijn boven- 

dien onvereenigd en vrij. Dit reptiel-kenmerk wordt ook gevonden bij 

den emeu, Dromatus Novae Hollandiae, en in het geslacht Tivamus 

Lath. Orypturus Ill,, vogels die ook in andere opzichten verwantschap 

met de struisvogels vertoonen. 

Het lenden-heiligbeen is zeer lang en smal, en bestaat uit zeer 

vast aaneen verbondene wervels, welker getal niet juist te bepalen is, 
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doch in de samengegroeide reeks telt men er veertien. Deze reeks mag 

gevoegelijk voor het lenden-heiligbeen aangezien worden, ofschoon som- 

migen der voorste wervels duidelijk sacro-dorsale wervels zijn, en 

enkelen der achtersten voor uro-sacrale of staartwervels gehouden moe- 

ten worden. 

De staart van den Hesperornis regalis vertoont eene inrichting ge- 

heel verschillend van die van alle andere vogels. Hij bestond klaar- 

blijkelijk uit twaalf wervels, die allen bewaard gebleven zijn, behalve 

dat gedeelte van den laatsten wervel ’t welk het puntje van den staart 

vormde. Dit getal van staartwervels gaat dat van elken bekenden heden- 

daagschen vogel te boven, misschien met uitzondering van de groote alk, 

Alea impennis, een vogel die nu bijna of geheel uitgestorven is. Evenwel 

is dat getal veel kleiner dan dat ’t welk men in den staart van den boven- 

genoemden Archaecopterye vindt, die overigens ook in structuur zeer veel 

van den staart van den Mesperornis verschilt. De eerste staartwervels 

zijn kort, met lange doornsgewijze uitsteeksels en vrij korte dwarse 

uitsteeksels, terwijl de middenste en laatste staartwervels zeer lange, 

horizontaal uitstaande dwarse uitsteeksels bezitten, waardoor de zij- 

waartsche beweging beperkt werd, en die duidelijk aantoonen dat de 

staart voornamelijk in verticale richting bewogen werd, en klaarblij- 

kelijk tot hulp bij het duiken diende. De laatste drie of vier staart- 

wervels zijn samengegroeid tot een plat, horizontaal beenstuk, analoog 

met, doch niet gelijk aan het ploegschaar-been van de hedendaagsche 

vogels. 

Het dijbeen is zeer kort en dik, korter en dikker dan bij eenigen 

bekenden fossielen of levenden vogel. In ’talgemeen genomen, gelijkt 

het op het dijbeen van den fuut, Podiceps, doch het is veel dikker 

dan bij dezen vogel. De groote draaier of trochanter is zeer ontwik- 
keld, en steekt ver naar buiten uit. Het dijbeen bezit geen luchtholten, 

doch is voorzien van een groote mergholte. 

Het scheenbeen is zeer lang en krachtig, en is het langste been 
van het geheele geraamte. De knieschijf is een groot been, volko- 
men los van het scheenbeen, en heeft een opening waardoor heen de 
pees van den musculus ambiens gaat: zij geliĳkt in dit opzicht op de 
knieschijf van den Jan van Gent, Sula bassana BrIss. Het kuitbeen 
heeft ongeveer drie vierden van de lengte van het scheenbeen, en was 
door een kraakbeenstrook met dat been vereenigd. Aan zijn beneden- 
einde loopt het kuitbeen puntig uit. 
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Het tarso-metatarsaal been of loopbeen is, evenals de andere 

beenderen van het been, zeer sterk ontwikkeld. 

De voet van den Hesperornis gelijkt zeer veel op dien van het ge- 

slacht Podiceps. Het getal der teenen is het zelfde, en het getal der 

kootjes van elken teen eveneens gelijk. Doch bij den Podiceps is de 

buitenste teen wel de langste, maar de middenste is bijna even lang, 

terwijl de tweede slechts weinig korter is. Bij den Mesperornis echter 

is de vierde of buitenste teen ver weg de voornaamste, zijnde drie of 

vier maal dikker dan de middenste, ja zelfs dikker dan de drie ande- 

ren samen. De kootjes der teenen zijn kort en dik, doch de laatste 

kootjes zijn min of meer spits. Zij zijn korter dan bij de meeste zwem- 

vogels, en geliĳĳjken zeer veel op die van de pingoeïns. 

Na deze korte beschrijving van het geraamte van den Hesperornis 

regalis, gaan wij een blik werpen op de grootste merkwaardigheid van 

dezen fossielen vogel, namelijk zijn tanden. 

De niet-aanwezigheid van tanden heeft men langen tijd beschouwd 

als het beste onderscheidende kenmerk van vogels, daar men in 

alle andere klassen van gewervelde dieren soorten vindt, die tanden 

bezitten. Alle thans bestaande vogels hebben de kaken bedekt door een 

hoornachtig bekleedsel. In sommige groepen is dat hoornachtige be- 

kleedsel min of meer gezaagd of aan den rand van inkervingen voor- 

zien, en bij zeer enkele vormen beantwoorden die zaagvormige uitsteek- 

sels aan flauwe knobbeltjes van het daaronder gelegene been, doch 

nooit zijn er vroeger echte tanden bij vogels gevonden. G-rorrroY SAINT- 

HILAIRE en andere geleerden hebben, wel is waar, op de kaken van 

de jongen van sommige thans levende vogels vaatrijke tepeltjes ont- 

dekt, die op embryonale tanden gelijken, doch klaarblijkelijk zijn dit 

_ gedeelten van den nog niet ontwikkelden hoornachtigen snavel. 

Fig. 2. 

Linker onderkaak van Mesperornis regalis Marsh, op zijde gezien. 

ì/, van de natuurlijke grootte. 

De tanden van den Hesperornis zijn echte tanden, even kenbaar als 

die van het eene of andere reptiel. In de bovenkaàk zijn zij tot het 

bovenkaaksbeen alleen bepaald; het tusschenkaaksbeen is volkomen tan- 



8 VOGELS MET TANDEN. 

deloos. In de onderkaak strekken de tanden zich van de punt van den 

bek langs den geheelen bovenrand van het been uit. 

Zoowel in de boven- als in de onderkaak waren de tanden in een 

onafgebrokene tandgroeve geplaatst, gelijk aan die van den Zchthyo- 

saurus. Aan de zijden van die tandgroeve ziet men kleine uitsteeksels 

tusschen de tanden, die dus een flauwe aanduiding van tandkassen 

vormen, doch die uitsteeksels zijn zoo klein, dat zij de tandgroeve 

noch smaller, noch ondieper maken. 

Onderkaak van Mesperornis regalis Marsh, van boven gezien. 

1/, van de natuurlijke grootte. 

De tanden werden klaarblijkelijk door kraakbeen op hun plaats ge- 

houden, en konden een weinig vooruit en achteruit bewogen worden, 

doch een beweging naar buiten en binnen of zijwaarts werd zekerlijk 

belet door de diepte en de smalte van de tandgroeve en de grootte 

der wortels. Door het vergaan van dit kraakbeen na den dood van den 

vogel, werden de tanden los en ten gevolge daarvan min of meer ver- 

plaatst. 

In het best bewaard geblevene exemplaar van Hesperornts regalis 

waren de meeste tanden uit de tandgroeve gevallen, toen het gevonden 

werd, en lagen verspreid aan beide zijden van de kaken, evenzoo als 

men zulks niet zelden bij voorwerpen van Zchthyosaurus aantreft. De 

embryonale tandkaswanden in dit voorwerp toonen aan, dat er veertien 

tanden in de bovenkaak waren, en drie en dertig tanden in de onderkaak. 

De tanden van den Hesperornis werden langzamerhand gewisseld of 

eigenlijk vervangen door anderen, en dit geschiedde op de zelfde wijs 

als zulks bij sommige reptielen gebeurt. De kiem van den nieuwen tand 

werd aan de binnenzijde van den wortel van den onden tand gevormd, 

en door dat die kiem langzamerhand in grootte toenam, ontstond er 

door opslorping een holte, waarin de nieuwe tand zich ontwikkelde. 

Zoodoende werd de oude tand eindelijk ondermijnd, en door den nieu- 

wen uitgestooten, waarna de nieuwe de plaats van den ouden innam, 

en derhalve bleef het getal der tanden steeds het zelfde. Zie fig. 4. 

De tanden van den Mesperornis hebben spitskegelvormige kroonen 

die bedekt zijn met glad glazuur, en op dikke wortels zijn gezeten. 
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In gedaante gelijken zij zeer veel op de tanden van den Mosasaurus, 

(zie fig. 5). De buiten- en binnenzijde van de kroon zijn door scherpe 

Fig. 4. 

Tand van Hesper- 

ornis regalis 

Marsh, zeer ver- 

groot. 

Fig. 5. 

randen of kanten gescheiden, die glad en niet ge- 

zaagd zijn. De buitenzijde is bijna vlak, en de bin- 

nenzijde zeer bol. De kroonen der tanden bestaan hoofd- 

zakelijk uit vast tandbeen, bekleed met een laag glazuur 

(zie fig. 6). De mergholte is groot, en in het afgebeelde 

voorwerp met koolzurenkalk, calciet, gevuld. De wor- 

tels bestaan uit beenig tandbeen. 

De tanden van den Hesperornis gelijken meer op die 

van mosasauroïde reptielen dan eenige andere bekende 

tanden, zelfs de tanden van den Zchthyornis niet uit- 

gezonderd. De tanden van dezen laatsten vogel hebben 

samengedrukte kroonen, en zijn in afzonderlijken tand- 

kassen geplaatst, zooals wij straks zullen zien. In alle 

opzichten gelijken de tanden van den Hesperornis 

op reptieltanden, en geen enkele anatoom zou aar- 

zelen hen voor tanden van een reptiel te verklaren, 

als zij afzonderlijk gevonden waren. Wij zullen nu 

zien welke reptiel-kenmerken er meer bij den Hes- 

perornis werden aangetroffen, en daardoor zal ons 

de mate van verwantschap van dezen vogel met de 

groep der reptielen blijken. 

Figuur 1 op blz. 54 stelt voor een zoogenoemde 

Tand van Mosasau- restauratie van het geraamte van den Hesperornis 

rus princeps Marsh. „ogaljs. In deze restauratie zijn alle beenderen afge- 

Fig. 6. 

Dwarse doorsnede 

tand van Hesperornis rega- 

lis Marsh. 

beeld, die er van dezen vogel zijn gevonden. 

Met uitzondering van het grootste gedeelte van 

den atlas, van een of twee nagelleden en van 

de punt van den staart, wordt elk gedeelte 

van het geraamte in één of meer specimina 

in het museum van Yale College bewaard, en 

naar die beenderen is deze restauratie samen- 

van GEL gesteld. De meeste beenderen werden in hun 

natuurlijke verhouding gevonden, en daardoor 

is hun plaats en stelling in het geraamte de 

zelfde als die welke zij bij het leven van den vogel hadden, en als dit 
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niet het geval was, zijn zij geplaatst na zeer nauwkeurige vergelijking 

met de naastverwante levende vormen. De figuur stelt het geraamte 

voor in de houding die de vogel ongetwijfeld had, als hij op het land 

was; in het water zwemmende, was zijn houding natuurlijk bijna hori- 

zontaal, de hals meer gebogen, en stonden de pooten meer achteruit 

gericht. De grootte van den Hesperornis regalis kan afgeleid worden uit 

het feit dat het geraamte, als het uitgestrekt werd, ongeveer 1.80 meter 

lang zou zijn, van de punt van den snavel tot de punten der nagels 

van de teenen. Op het land staande, was de Hesperornis regulis zeker 

een vogel van ongeveer een meter hoog. 

De Hesperornis was een watervogel, en zijn levenswijs was ongetwijfeld 

gelijk aan die van den zeeduiker, ofschoon, daar het vliegen hem niet 

mogelijk was, hij zijn leven waarschijnlijk geheel in en op het water door- 

bracht, behalve wanneer hij aan land ging om te broeden. Het vaste 

land in den tijd waarin de Mesperornis leefde, bestond uit een 

reeks van lage eilanden, die de toppen waren van de tegenwoordige 

Roeky Mountains. In de ondiepe tropische zee, die zich van dit land 

uitstrekte vijf-honderd mijl of meer oostwaarts en tot onbekende gren- 

zen noordwaarts en zuidwaarts, was een overvloed van verschillende 

visschen, die ongetwijfeld het voornaamste voedsel van den Mesperornis 

uitmaakten. Deze vogel kon zeer goed duiken, wat door de inrichting 

van zijn staart bewezen wordt, terwijl de lange hals, die snel gebogen 

en uitgestrekt kon worden, en de lange dunne snavel gewapend met 

scherpe, kromme tanden, het dier in staat stelden den vlugsten visch 

te kunnen vangen en vasthouden. Daar de beide helften der onderkaak 

van voren slechts door kraakbeen verbonden waren , zooals bij de slangen, 

en zij aan elke zijde een gewricht hadden dat eenige beweging toe- 

liet, kon de Hesperornis zekerlijk groote visschen doorslikken. 

Na het geraamte van den Hesperornis beschouwd en aangetoond te 

hebben hoedanig zijn levenswijs moet zijn geweest , moeten wij de meer 

belangrijke vraag behandelen, hoe de bijzondere kenmerken van zijn 

lichaamsinrichting zijn ontstaan. De twee meest in ’t oog vallende 

kenmerken van den Hesperornis zijn de tanden en de ledematen; wij 

willen dezen nu wat nader beschouwen. 

De tanden van den Hesperornis mogen beschouwd worden als een ken-- 

merk, dat van een reptiel- of hagedisachtigen voorvader geërfd is. Dit 

blijkt uit de groote overeenkomst dier tanden met hagedistanden, zoowel in 

vorm en structuur, als in het uitvallen der ouden en het verschijnen van 
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nieuwen, en hun wijze van inplanting in een gemeenschappelijke tand- 

groeve (holcodont). Dit alles komt overeen met hetgeen wij in een wel- 

bekende groep van hagedisachtige reptielen , in die van den Zchthyosaurus 

aantreffen. Deze wijze van inplanting in de kaak is een primitief tandken- 

merk, volkomen verschillend van hetgeen wij natuurlijk zouden verwach- 

ten, daar het vergezeld gaat van wervels, die zeer veel op die van heden- 

daagsche vogels gelijken, en zij is van veel lageren graad dan de in- 

planting der tanden in afzonderlijke tandkassen (thecodont), een ken- 

merk, gelijk wij straks zullen zien, van een andere groep van 

Odontornithen, waarvan de Zchihyornis het type is. Die tanden bewij- 

zen dat de Hesperornis een vleeschetend dier was, en zonder twijfel 

afstamde van een lange reeks van roofgierige voorvaderen. 

Hie. 7. Beschouwen wij de ledematen van den 

Hesperornis, dan kunnen wij van de bij- 

zondere wijzigingen die zij vertoonen, 

twee verklaringen geven. De eerste is 

dat de rudimentaire vleugels, in het 

licht der hedendaagsche wetenschap be- 

schouwd, bewijzen dat de Hesperornis 

in dit opzicht een gedegradeerd, een 

achteruitgegaan type was. De struisvo- 

gelachtige kenmerken, die zich in ver- 

schillende deelen van het geraamte ver- 

De schoudergordel van Mesperornis 

regalis Marsh. 

1 van de natuurlijke grootte. 

s. schouderblad; o. opperarmbeen; toonen, moeten niet als een blijk van 

v. vorkbeen; 7. ravenbeksleutelbeen ; zeer nauwe verwantschap beschouwd wor- 
b. borstbeen. 

den, maar wel als algemeene reptiel- 

achtige kenmerken, die aan de beïde groepen gemeen zijn door de 

afstamming van een verwijderden reptielachtigen voorvader. Uit dit 

oogpunt beschouwd, mag men aannemen dat de vleugels langzamer- 

hand verloren zijn gegaan, doordat zij niet gebruikt werden, toen het 

dier voortdurend een leven in het water leidde. Naarmate de vleugels 

afnamen, namen de teenen en voeten in omvang en lengte tge, want 

hun arbeid vermeerderde. Die wisseling is volkomen in overeenstemming 

met de wet van compensatie en met andere wel bekende wetten der na- 

tuurlijke oeconomie. Bovendien mogen wij onderstellen, dat de voor- 

vader van den Hesperornis in zekeren tijd geliĳk is geweest aan den 

zeeduiker, Colymbus, en later aan den pingoeïn, wat het vermogen om 

te vliegen en te zwemmen betreft. Toen de vleugels langzamerhand in 



62 VOGELS MET TANDEN. 

grootte afnamen, verloor hij eerst het vermogen van te vliegen, terwij! 

de vleugels evenwel, en ongetwijfeld nog gedurende langen tijd, dien- 

stig bleven om het lichaam in het water voort te stuwen. En toen ook 

dit vermogen langzamerhand afnam, namen de beenen en voeten in 

de zelfde verhouding toe. De arbeid, door die deelen te weeg gebracht, 

middellijk gesteund door den staart, had gedurende eenigen tijd zoo- 

danig de overhand, dat de vleugels volkomen verloren gingen, en er 

slechts een enkel gebrekkig overschot van het opperarmbeen overbleef. 

De Hesperornis onderging dus in de wateren van het krijttijdperk de zelfde 

verandering die de stoomboot in onze hedendaagsche wateren heeft 

ondergaan, namelijk die van de schepraderen te verliezen en daarvoor 

een schroef te verkrijgen. 

De tweede verklaring is zeker niet minder redelijk en zeer in over- 

eenstemming met bekende feiten. De struigvogelachtige kenmerken, die 

de Hesperornis vertoont, mogen als een bewijs van echte verwantschap 

beschouwd worden, en als dit zoo is, dan zou de Hesperornis ongetwij- 

feld een vleeschetende zwemmende struisvogel geweest zijn. De ge- 

brekkige vleugels en zeer krachtige pooten zouden in dit geval op het 

land verkregen zijn, door de zelfde middelen die dergelijke kenmerken 

aan de Ratitae verschaft hebben, en zouden vervolgens geschikt gemaakt 

zijn voor het leven in het water. Het vleeschetende kenmerk van den 

Hesperornis zou daarmede niet in strijd zijn. De lange hals en de eigen- 

aardige snavel met tanden zouden eveneens geschikt zijn om op het 

land een prooi te grijpen, en vele plantenetende tijdgenooten van den 

Hesperornis zouden zonder twijfel gemakkelijk zijn slachtoffers zijn ge- 

worden. En dit alles zou volkomen analoog zijn aan hetgeen wij in 

de groep der Dinosauriers waarnemen. 

Wij hebben geen enkel bewijs dat een struisachtige vogel of een van 

zijn voorgangers ooit heeft kunnen vliegen, ofschoon zulks wel vrij alge- 

meen vermoed wordt. Nog veel minder weten wij zulks van den Hesperor- 

nis, en dit geslacht stond toch veel dichter bij het voorvaderlijke type, 

zoowel in structuur als in den tijd. Het ontbreken van eenig spoor van een 

kam aan het borstbeen, is zekerlijk een sterk bewijs tegen het vliegen ; de 

bijzondere dinosauroïde vereeniging van het schouderblad en het raven- 

beksleutelbeen, die men bij geen enkelen vliegenden vogel of vliegend 

reptiel aantreft, bevestigt dit, en een ander getuigenis in die richting 

is onnoodig. Alle een kam op het borstbeen bezittende vogels toonen 

bovendien, zoover als bekend is, door hun embryologische toestanden aan, 



VOGELS MET TANDEN. 63 

dat zij door dezen struisvogelachtigen of lageren staat heengegaan zijn, 

en sommigen daarvan, Zinamus bij voorbeeld, vertoonen nog een of 

meer onderscheidene kenmerken van dien staat. Er zijn inderdaad ver- 

schillende vogels die niet kunnen vliegen en in lateren tijd uitgestor- 

ven zijn, die niet tot de groep der struisvogels behooren, maar in alle 

wezenlijke opzichten met andere vogels, die een kam bezitten, over- 

eenkomen. De dodo, Didus, de solitaire, Pezophaps, de Cnemtornis en 

de Motornis zijn daarvan wel bekende voorbeelden, maar allen ver- 

toonen in hun schoudergordel onmiskenbare sporen van het gemis van 

het vliegvermogen. Het schijnt dat, als het vermogen van te vliegen 

eens verkregen was, het nooit weêr volkomen verloren gegaan is. En 

als er zulke aanwijzingen in het geraamte ontbreken, mogen wij met 

recht gelooven dat het dier vroeger niet heeft gevlogen. 

Ofschoon de Hesperornis dus, geliĳk zijn reptielachtige voorvader, 

steeds onbekwaam geweest Is om te vliegen, kunnen toch zijn voorste 

ledematen langen tijd min of meer tot de voortbeweging behulpzaam 

zijn geweest. Zij kunnen hetzij op actieve wijze gebruikt zijn in de lucht, 

gelijk de vleugels van den struisvogel of van jonge zwemvogels, of wel 

passief, gelijk de als zeilen opgerichte vleugels van den zwaan, of later 

als onvolkomene roeiriemen. De vleugels van den Mesperornis waren 

toen stellig nooit van dienst bij het duiken, en zoodoende geraakten 

zij langzamerhand buiten gebruik en verminderden zij voortdurend. 

Wij mogen aannemen dat een van de redenen waarom de vleugels 

langzamerhand verloren gingen, deze was, dat zij te zwak waren om 

onder water veel van dienst te kunnen zijn, vooral als het duiken 

snel ging. Om hun wederstand te verminderen, werden zij natuurlijk 

tegen de zijden van het lijf gedrukt, en ten gevolge van het niet ge- 

bruiken, gingen zij in ontwikkeling terug of atrophieerden zij langza- 

merhand. 

In dezen zoo gewijzigden grooten zwemvogel zien wij dus een be- 

langwekkend probleem van dierlijke mechanica. De vleugels mogen als 

ontbrekend beschouwd worden, daar het overblijfsel van het opper- 

armbeen zoodanig bevestigd was, dat het dicht tegen de zijde aanlag , 

gelijk bij den kiwi, Apteryz, zoo het niet volkomen onder de huid 

verborgen lag, gelijk een schouderblad. De plaatsverandering werd 

door middel van de achterste ledematen alleen uitgevoerd, een bijzon- 

derheid die hier voor de eerste maal bij watervogels, zoowel heden- 

daagschen als fossielen, gezien wordt. Wie ooit een pingoeïn of zee- 
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duiker onder water heeft zien zwemmen, weet welk een krachtig 

gebruik zulke vogels alsdan van hun vleugels maken, hoe nutteloos 

die leden ook op het land mogen schijnen. Niet slechts helpen in dat 

geval de vleugels mede in de voorwaarts gaande beweging door het 

water, maar zij zijn tevens ook zeer dienstig in het sturen. Een pin- 

goeïn kan, terwijl hij snel onder water vlucht, zich in een kring 

roud draaien, door een paar maal een van zijn vleugels uit te strek- 

ken en weer tegen ’tlijf aan te drukken. De Mesperornis had die hulp- 

middelen niet, doch zijn beenen en voeten waren niet slechts krachtiger , 

maar ook veel geschikter ingericht om te zwemmen en te duiken, 

dan die van den pingoeïn. Ongetwijfeld was dit de hoofdreden waarom 

de achterste ledematen van den Hesperornis zóó den voorrang verkregen 

of predomineerden. 
Fig. 8. De staart van den 

Hesperornis was voor 

hem zeer nuttig bij zijn 

leven in het water. In 

het getal van wervelen 

en in de lengte over- 

treft hij den staart van 
Staartwervels van. Hesperornis regalis MamsE. bijna alle bekende vo- 

1, van de natuurlijke grootte. Van boven gezien. 

a. Eerste staartwervel, &. dwars uitsteeksel van den 

5den staartwervel. e. het ploegschaarbeen. zijn ver uitgestrekte 

dwarse uitsteeksels, en zijn plat, horizontaal ploegschaarbeen. Die 

breede horizontale staart herinnert dien van den bever, en was zonder 

twijfel van groot nut in het sturen en duiken. Of die staart, gelijk 

die van den bever, niet bevederd was, dan wel of hij, gelĳĳk dien 

van den Plotus, voorzien was van lange, stijve staartpennen, zoodat 

hij als een roer kon dienen, kan thans niet met zekerheid uitgemaakt 

worden, ofschoon het laatste het waarschijnlijkste is. Dat de Mesperor- 

nis met de eene of andere soort van vederen bedekt is geweest, kan 

gels, en hij is eenig in 

nauwelijks betwijfeld worden. 

De levensomstandigheden waren zekerlijk gedurende langen tijd voor 

den Hesperornis zeer gunstig. Waarschijnlijk waren er in dien tijd geen vij- 

anden voor hem in de lucht, en was er overvloed van voedsel in het water. 

De Hesperornis was, door zijn leven hoofdzakelijk op en in het water, na- 

genoeg volkomen veilig voor de reusachtige, maar tandelooze vleugelvin- 

gers of pterodactylen, die in grooten getale over de wateren zweefden , en 
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de overige luchtbewoners schijnen allen te klein te zijn geweest om 

hem leed te kunnen doen. De zee waarin de Hesperornis zwom , krioelde 

van verschillende soorten van visschen, en er was dus voor hem een over- 

vloed van voedsel, dat hij met weinig inspanning kon verkrijgen. In dat 

water-paradijs tierde de Hesperornis, en werd hij slechts belaagd door 

den slangachtigen Mosasaurus. Zelfs zonder dat de traditie er van spreekt, 

kunnen wij ons verbeelden dat dit reptiel de verdrijving, zoo niet de 

uitroeiing van den Hesperornis heeft veroorzaakt. 

(Slot volgt.) 



EEN ZEESLANG. 

In een brief opgenomen in de Madras Mai van 8 September en van 

daaruit in Nature 13 Oct. 1881, p. 565, geeft kapitein J. H. TAYLOR, 

master-superintendent van Madras, het volgend verslag omtrent het 

verschijnen van een vermeende reusachtige zeeslang. 

“Ongeveer vijftien jaar geleden, terwijl ik met mijn schip voor anker 

lag in Tafelbaai, zag men een geweldig groot monster, naar het scheen , 

langzaam drijvende, rondom Groenpunt, naar de haven. Het was meer 

dan honderd voet lang, en bewoog zich slingerende als een slang. Zijn 

kop was bezet met wat men voor lange haren hield, en degenen onder 

de verschrikte toeschouwers, die een scherp gezicht hadden , verklaarden 

dat zij de oogen en het gelaat van het monster onderscheiden konden. 

Het garnizoen werd naar buiten geroepen en er werd een geweervuur 

op geopend op een afstand van ongeveer vijfhonderd yards. Verschei- 

dene malen werd het getroffen en stukken er van afgeschoten. Zoo ern- 

stig waren de kwetsuren, dat, toen het monster Groenpunt omging , het 

geheel stil werd en eenige booten er naar toe gingen, om het verder 

af te maken. Toen deze in de nabijheid kwamen, bleek de vermeende 

zeeslang een reusachtig zee-wier te zijn, en zijn stilheid na de ontvan- 

gen kwetsuren was alleen het gevolg van de stilheid der wateren in 

de baai.’ HG. 
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Dr. T. C. WINKLER. 

(Vervolg en slot van blz. 65), 

De fossiele vogels die tot de tweede orde der Odontornithes, de Odon 
totormae, behooren, waren, zoover thans bekend is, allen klein van 
gestalte; zij hadden krachtige vleugels en zeer kleine beenen en voe- 
ten. Zij verschilden dus veel, zoowel in gedaante als in levenswijs, van 
den boven beschrevenen Mesperornis, en, zooals wij zullen zien, ver- 
toonden zij onderscheidene belangrijke,kenmerken, waardoor zij meer 

van de Odontolcae verschilden dan eenige thans bestaande vogel van 
een anderen onderscheiden is. Sommigen dier kenmerken, bij voorbeeld 
hun biconcave wervelen, verwijderen hen ver van alle hedendaagsche 
en uitgestorvene vogels, en wijzen onmiskenbaar terug tot een zeer 
lagen voorvader, zelfs lager dan de reptielen. 

De beenderen van deze groep van vogels, die bewaard gebleven 
zijn, zijn allen min of meer van luchtholten voorzien of pneuma- 
tisch, en dit, in verband met hun kleinheid, is misschien de voor- 
naamste reden waarom er zoo weinige ontdekt zijn. Het spreekt van 
zelf dat de holle beenderen van vliegende vogels, met lucht gevuld 
zijnde, veroorzaken dat het doode dier veel langer op het water drijft, 
dan het anders zou doen, en daardoor is het blootgesteld om door 
visschen of andere dieren vernietigd te worden. Daardoor dus wordt 
de kans dat er een geheel geraamte in de aarde begraven zal geraken, 

5 
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zeer verminderd. Zulke teere beenderen vorderen bovendien een gunsti- 

gen samenloop van omstandigheden, zullen zij in goeden staat bewaard 

blijven. Gelukkig liet de bodem van de krijtzee, waarin de overblijf- 

selen van deze vogels bedolven geraakten, in dit opzicht niets te wen- 

schen over, daar in het fijne krijtbezinksel dikwijls zelfs de fijnste vaat- 

indruksels op de beenderen bewaard gebleven zijn. | 

Een zeer nauwkeurig onderzoek van deze bezinksels, die thans de 

vlakten ten oosten van de Roeky Mountains vormen, geleid door Prof. 

Marsh zelven, heeft tot uitkomst 

gehad dat er vele overblijfselen 

gevonden zijn, vertegenwoordi- 

Fig. 9, 

gende niet minder dan zeven en 

zeventig verschillende individu’s 

van deze groep van Odontorni- 

then. Al die overblijfselen wor- 

den in het museum van Yale 

College bewaard, en vormen het 

materiaal voor de volgende be- 

schrijving. Het bestudeeren van 

deze fossiele overblijfselen heeft 

bewezen, dat zij tot twee wel 

bepaalde geslachten van vogels 

behooren, Zchthyornis en Apator- 

nis geheeten; het eerste door 

onderscheidene soorten, en het 

laatste door slechts één enkele 

Ichthyornis dispar MArsH, soort vertegenwoordigd. Allen 

lj, van de natunrlijke grootte. waren kleine vogels, nauwelijks 
De geschaduwde deelen zijn geteekend naar de grooter dan een duif. Door hun 

overblijfselen van het type in Yale-College-museum. krachtige vleugels en kleine bee- 

De deelen in omtrek zijn genomen naar andere 

voorwerpen van de zelfde soort, doch hoofdzakelijk ark Leke Ce 

naar het geraamte van een zeezwaluw. aan zeezwaluwen, Sterna: zeer 
waarschijnlijk waren zij water- 

vogels, en in levenswijs en gewoonten aan de genoemde vogels gelijk. 

Wij willen nu eerst weêr een vluchtig overzicht van het geraamte 

van den Zchthyornis geven, om daarna het oog te vestigen op zijn tan- 

den, en eindelijk een blik werpen op zijn levenswijs, eveneens als 

wij ook met den Mesperoruis gedaan hebben. 



VOGELS MET TANDEN. 69 

De schedel van den Zchthyormis dispar (fig. 9) was zeer groot in ver- 

houding tot het overige van het geraamte. Het schedelgedeelte was zeer 

kort, doch het aangezichtsgedeelte des te meer ontwikkeld. De oogkuilen 

waren zeer groot, en dicht bij elkander gelegen. In ’t algemeen kan men 

zeggen dat de schedel van den Zchthyornis veel gelijkt op dien van een 

hedendaagsche zeezwaluw. De beide takken van de onderkaak zijn be- 

waard gebleven, en zijn slechts in het voorste gedeelte door middel 

van kraakbeen met elkander vereenigd. Het tandendragende gedeelte 

van de onderkaak is zoo gelijk aan dat van sommige kleine mosasau- 

roïde reptielen, dat, als men geen andere gedeelten van het geraamte 

daarnevens gevonden had, men zou meenen dat het onderkaken van 

zulk een reptiel waren. 

De wervels van den Zchthyornis, vóór het lenden-heiligbeen gele- 

gen, zijn allen los van elkander of niet geankyloseerd, en gelijken in 

hoofdzaak zeer veel op die van de zeezwaluw. De meesten hebben 

openingen, die duidelijk bewijzen dat zij pneumatisch waren. Daar niet 

alle wervelen gevonden zijn, kan men niet weten hoeveel er in de wer- 

velkolom aanwezig waren, doch zeker waren er ten minste een of twee 

en twintig zonder de lenden-heiligbeens- en staartwervelen te rekenen. 

De schoudergordel van den Zchthyornis is zoo volkomen gelijk 

aan dien van thans levende vogels, dat er geen spoor van een 

reptielachtige structuur in gevonden wordt, en hij ook niets heeft van de 

struisvogelachtige kenmerken, die wij bij den Hesperornis gevonden heb- 

ben. Het is duidelijk dat de Zchthyornis een zeer krachtige vlieger is geweest. 

Alle beenderen die den schoudergordel samenstellen, de schouderbla- 

den, de ravenbekssleutelbeenderen, de voorste sleutelbeenderen of vork- 

beenderen en het borstbeen, zijn zeer sterk ontwikkeld. Het borst- 

been heeft een zeer grooten kam, zoodat er groote spieren aan gehecht 

moeten zijn geweest. 

De arm- en handbeenderen zijn zeer sterk ontwikkeld. Het o p- 

perarmbeen heeft een zeer dikken radialen rand, en gelijkt in dit 

opzicht op het opperarmbeen van den Pterodactylus. Het spaakbeen 

en de ellepijp zijn beiden vrij dik en stevig, en gelijken in vorm veel 

op de zelfde beenderen van den reiger. De twee handwortelbeen- 

deren kunnen vergeleken worden met de zelfde beenderen van den 

schollevaar, Phalacrocorax carbo; vooral is dit het geval met het ge- 

wrichtsuiteinde voor het middenhandsbeen. Dit laatste bestaat 

eigenlijk uit drie samengegroeïde beenderen, die samen een kort en zeer 
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dik been vormen. Ook de beide kootjes van den middensten of tweeden 

vinger zijn krachtig. Het eerste kootje van den derden vinger is on- 

volkomen bewaard gebleven. 

Het bekken gelijkt min of meer op dat van een reptiel; het is 

klein in verhouding tot den schoudergordel, en beantwoordt derhalve 

aan het verschil in grootte tusschen de vleugels en de pooten. Het le n- 

den-heiligbeen schijnt uit tien samengegroeide wervelen te bestaan. 

De overige bekkenbeenderen van den Zchthyornis zijn stevig met elkan- 

der vergroeid. Het darmbeen is van voren min of meer rond, en 

het acetabulum is ver naar achteren geplaatst. Het zitbeen strekt zich 

verder dan het darmbeen naar achteren uit, en is van achteren niet met 

het darmbeen vereenigd. Het schaambeen heeft geen duidelijk voorste 

uitsteeksels, doch het achterste gedeelte is zeer lang en steekt vrij uit. 

De staart van den Zchthyornis gelijkt volkomen op dien van een 

thans levenden vogel, en verschilt dus zeer veel van dien van den 

Archaeopteryx en van den Hesperornis, de twee eenige andere meso- 

zoïsche vogels, waarbij dit orgaan bewaard is gebleven. De staart van 

den Zchthyornis was betrekkelijk kort, en de laatste wervelen waren 

onderling verbeend. Waarschijnlijk bestond hij uit zeven wervelen, 

doch zeker is dit niet, daar het uiteinde verloren is gegaan. 

De beenen en voeten van den Zchthyornis waren betrekkelijk klein 

en vertoonden niets bijzonders. Het dijbeen is een kort en vrij dun 

been, en zijn beide uiteinden vertoonen in hun gewrichtshoofden het 

gewone vogeltype. Het is een hol been met dunnen beenwand. Het 

zelfde kan men zeggen van het scheenbeen en van het kuitbeen; 

beiden geleken veel op de zelfde beenderen van de zeezwaluw. Ook 

het tarso-metatarsaalbeen of loopbeen vertoonde de grootste 

gelijkheid met dat zelfde been van de zeezwaluw. 

Slechts een enkel kootje, waarschijnlijk van den middensten of mis- 

schien van den buitensten teen, is bewaard gebleven, en gelijkt vol- 

komen op dat van een thans levenden vogel. 

Nu moeten wij het merkwaardigste van den Zchthyornis bespreken, 

namelijk zijn tanden. 

De tanden van den Zchthyornis waren in afzonderlijke tandkassen 

geplaatst, en verschilden dus veel van die van den Hesperornis. Allen 

zijn scherp en spits, min of meer samengedrukt, en zeer gebogen (zie 

fig. 10). De kroonen zijn met glazuur bekleed, en de voorste en achter- 

ste randen zijn scherp en glad, zonder inkervingen. 
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De tanden der bovenkaak schijnen grooter te zijn geweest dan die 

der onderkaak. Hunne kassen zitten dicht bij elkander, doch zijn even- 

wel duidelijk door een dun beenig tusschenschot van elkander geschei- 

den. Zij zijn eirond van omtrek, en zeer ondiep, ten gevolge van de 

 platheid van hef. been. Onzeker is het of de tusschenkaakbeenderen 

ook tanden bezaten, doch waarschijnlijk waren zij tandeloos, zooals 

bij den Hesperornss. 

Linker onderkaak van Zchthyornis dispar. 

De tandkassen der onderkaak waren eirond of elliptisch van ge- 

daante, en verschillend van grootte naar de plaatsing. In ’t algemeen 

zijn zij dieper en staan zij verder van elkander af dan die van de 

bovenkaak. In de rechter helft der onderkaak van den Zchéhyornis 

dispar waren een en twintig tandkassen. De voorste bevindt zich zeer 

dicht bij de punt van den snavel, en bevatte een tamelijk grooten 

tand. De grootste tanden der onderkaak stonden juist achter het mid- 

den van dit been, en van hier af namen de tanden langzamerhand in 

grootte af. In de linker helft der onderkaak van het typische voor- 

werp ziet men nog acht tanden in de tandkassen gezeten, en naar 

dezen zijn de overigen in omtrek geteekend, zooals fig. 10 aantoont. 

Fig. 11. 

Linker onderkaak van Zchthyornis dispar MARSH, 

De pulpabolte in de tanden van den Zchthyornis loopt tot in de basis 

van de kroon op. De wortel is platgedrukt en naar beneden en voren 

gericht, zit stevig in de tandkas, en vult die holte bijna of geheel 

op. De tandwisseling geschiedde vertikaal, zooals bij de krokodillen en 

dinosauren, en niet lateraal, zooals bij den Hesperornis en den Mosa- 

saurus. De jonge tanden staan zeer hellende, als zij boven de kaak te 

voorschijn komen, nadat de oude tanden uitgestooten zijn. 

Laat ons nu nog eenige bijzonderheden van den Zchthyornis betref- 

fende zijn lichaamsinrichting, levenswijs enz. bespreken. Door de voor- 
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gaande beschrijving van de overblijfselen van dezen vogel, gevoegd bij 

de boven staande restauratie, fig. 9, hebben wij reeds eenige kennis 

gekregen van de belangrijkste kenmerken, die deze merkwaardige me- 

sozoïsche vogels van alle anderen, levenden zoowel als uitgestorve- 

nen, onderscheidden. Het materiaal waarnaar deze restauratie gemaakt 

is, bestaat uit gedeelten van meer dan zeventig individuen. Geen enkel 

geheel geraamte heeft men gevonden, en dit is zeker te wijten aan 

de kleinheid en groote breekbaarheid van de beenderen van den Zchthyornis. 

In onze restauratie van den Zchthyornis dispar zijn slechts de in Yale 

College aanwezige beenderen geschaduwd afgebeeld. De overige, in om- 

trek of schets afgebeelde beenderen, zijn gedeeltelijk genomen naar an- 

dere voorwerpen van de zelfde soort, doch meestal zijn zij geteekend 

naar het geraamte van een soort van zeezwaluw, de Sterna regia Gam- 

bel, die het meest geschikt scheen om het ontbrekende van het ge- 

raamte aan te vullen, 

De anatoom, die het geraamte van den Zchthyornis beschouwt , wordt 

getroffen door de zeer vreemde bijeenvoeging van kenmerken, die het 

vertoont. De vleugelbeenderen zijn een onweêrsprekelijk bewijs dat de 

Ichthyornis een vogel was, die een zeer groot vliegvermogen bezat. De 

beenen en voeten gelijken volkomen op die van een hedendaagschen 

vogel. Als hij deze deelen alleen bestudeert, zal de anatoom niet aar« 

zelen ze voor overblijfselen van een dier tot de klasse der vogels 

behoorende, te verklaren, en zeker zou hij beweren dat zij tot een 

hedendaagsche type gebracht moesten worden. Doch als de kop tevens 

met de vleugels en pooten gevonden werd, zou hij bijna niet kunnen 

gelooven, dat zij deelen van den zelfden vogel waren. 

De kaken en tanden vertoonen reptielkenmerken, die in heden- 

daagsche vogels geheel onbekend zijn, terwijl men ook van de basis 

van den schedel en van de hersenen het zelfde kan beweren. De bi- 

concave wervels verwijderen den Zchthyornis nog verder van alle be- 

kende hedendaagsche en uitgestorvene vogels, en als zij afzonderlijk 

doch nevens de kaken en tanden gevonden werden, zou elk anatoom 

tot het besluit komen, dat hij overblijfselen van een reptiel of zelfs 

van een visch voor oogen had. 

Het geraamte van den Zchthyornis kan slechts in het licht van de 

hedendaagsche wetenschap verklaard worden, door te onderstellen dat 

sommige gedeelten zeer gespecialiseerd zijn ‘geworden in de richting 

van hedendaagsche vogels, terwijl andere gedeelten afkomstig zijn, 
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doch met geringe veranderingen, van een reptielachtigen of zelfs nog 

lageren voorvader. In de vleugels is de samensmelting van de midden- 

handsbeenderen het meest kenschetsende hedendaagsche kenmerk, een 

bijzonderheid die bij alle thans levende vogels voorkomt. Doch bij de 

reptielen en bij den eenigen bekenden jura-vogel, bij den Archaeopteryx, 

zijn deze beenderen gescheiden. Het borstbeen van den Zchthyornis ge- 

lijkt zeer veel op dat van hedendaagsche een kam daarop bezittende 

vogels. Ook in den poot van den Jchthyornis is het samengestelde 

tarso-metatarsaalbeen of loopbeen een hedendaagsch kenmerk, dat 

thars levende vogels kenschetst, 

Beschouwen wij nu den schedel van den Zchthyornis, dan vinden wij 

eene zonderlinge vermenging van vogel- en reptielkenmerken. De tan- 

den zijn klaarblijkelijk een reptiel-kenmerk, en zulke tanden waren, 

vóór de ontdekking van den Zchthyornis, in de klasse der vogels vol- 

komen onbekend. Hun wijze van inplanting in afzonderlijke tandkas- 

sen is een bijzonder kenmerk van reptielen, en werd zelfs niet bezeten 

door den Hesperornis, den tijdgenoot van den Zchthyornis. Ook het 

kleine verlengde merg wijst tot de reptielen terug. Andere bijzonder- 

heden van den schedel, bij voorbeeld het éénknobbelige vierkante been 

of trommelbeen, os quadrato-jugale, ontmoet men slechts bij de meest 

reptielachtige vogels. De vereeniging van de onderkaken van voren 

door bandweefsel alleen, is kenschetsend in vele reptielen en wordt 

ook bij den Mesperornis aangetroffen, doch is in alle andere vogels 

onbekend. Bij de pelikanen en de wulp evenwel worden de takken der 

onderkaak eerst laat door ankylose vereenigd, De vorm van den sche- 

del van JZchthyornis en de verbeening der meeste schedelnaden, zijn 

gelijk aan hetgeen men bij vele hedendaagsche vogels waarneemt. 

De voortbewegingswerktuigen van den Zchthyornis zijn zoo gelijk aan 

die der typische vogels, dat zij niet tot de zelfde vragen als die van 

den Mesperornis aanleiding kunnen geven. Doch in de wervelen zien 

wij een primitieven vorm bewaard gebleven, en vinden daarin den 

sleutelter verklaring van den oorsprong van een merkwaardig kenmerk 

van hedendaagsche vogels, dat tot heden onverklaard gebleven was. Ter- 

wijl alle bestaande vogels, en, zoover wij weten, ook alle uitgestorvene 

vormen met inbegrip van den Hesperornis,zadelvormigegewrichts- 

vlakten van de wervels bezitten, waren die van den Zchthyornis en vau 

zijn bloedverwant, den Apatornis, biconcaaf, Deze vorm van wervels 

wordt gevonden in enkele hedendaagsche en in vele uitgestorvene rep- 
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tielen en bij de amphibiën, doch is vooral kenschetsend voor de vis- 

sehen: de hoogere groepen hebben hem ongetwijfeld van deze laatsten 

geërfd. Dit kenmerk alleen wijst onmiskenbaar op de hooge oudheid 

van de klasse der vogels. 

Zadelvormige gewrichtsvlakten der wervels zijn zekerlijk een van de 

meest in toog vallende trekken van het geraamte der hedendaagsche vogels, 

Deze vorm is zoo eigenaardig en zoo standvastig, dat hij door vele anato- 

men als het beste onderscheidende kenmerk voor de klasse der vogels 

beschouwd is geworden. In geen andere groep van bekende dieren ont- 

moeteu wij zulk een zadelvormige gewrichtsvlakte der wervelen : slechts 

een geringe nadering tot dien vorm ziet men in de halswervelen der 

kangoeroes. Niet slechts vertoonen de hals- en rugwervelen van alle 

bestaande vogels die structuur, maar alle thans bekende uitgestorvene 

vogels uit de tertiaire aardlagen doen het insgelijks. Als wij slechts deze 

fossiele vormen kenden, gevoegd bij de thans bestaande soorten, zou de 

oorsprong van dezen bijzonderen vorm der gewrichtsvlakte misschien een 

raadsel blijven. Doch gelukkig werpt een der wervels van den Zchthyornis 

zooveel licht op dit punt, dat de zaak zeer goed opgehelderd wordt. 

Wij hebben gezien dat de Mesperornis wervels had, gelijk aan die 

der thans levende vogels, terwijl die van den Zchthyornis holle gewrichts- 

vlakten hadden, of, zooals men het noemt, biconcaaf waren. Het groote 

verschil in den vorm vande gewrichtsvlakten der wervels van deze twee 

geslachten wordt aangetoond door de beide nevensstaande figuren 12 

en 13, die een karakteristieken 

halswervel van beide vormen 

voorstellen. Zooals uit den wer- 

Fig. 12. Fig. 13. 

Ee Nar 

Om vel van den Zchthyornis blijkt, J \ If Wie | ANN 

3 is zijn gewrichtsvlakte ko m- 

vormig, terwijl die van Hes- 

perornis zadelvormig is, z00- 

Toe llen “Vars ions Ide 2 als bij onze tegenwoordige vogels. 

Iehthyornis dispar Hesperornis regalis De afstand hae eR diegtmee 

MARSH, tweemaal ver- Mars, verkleind. typen wordt door dit gedeelte 

groot. van het geraamte even groot 

gemaakt als die welke er bestaat. 

tusschen den Zchthyornis en den thans levenden vogel. 

Voor den geleerde die de leer der ontwikkeling van den eenen vorm 

uit den anderen heeft aangenomen, voor den evolutionist die gelooft 



VOGELS MET TANDEN, 75 

dat de vogels allen genetisch na verwant zijn, is dit verschil in struc- 

tuur op het eerste gezicht een onoverkomelijke moeielijkheid : tot heden 

kenden wij nog niet zulk een duidelijk voorbeeld van de verandering 

van den eenen vorm in den anderen. In den derden halswervel van den 

Ichthyornis betrappen wij de natuur als ’t ware op het vormen van een 

nieuw type, door den eenen wervelvorm in een anderen te verande- 

ren. Uit dit oogpunt gezien, wordt het verband tusschen deze ver uit- 

eenloopende typen van structuur duidelijk, en begrijpen wij hoe de 

tegenwoordige vorm der vogelwervels uit biconcave vischwervels is 

ontstaan. In de voorste gewrichtsvlakte van dezen wervel van den Zch- 

thyornis is de oppervlakte naar beneden en naar voren gericht, en helt 

onder een hoek van ongeveer 60° op de as van het lichaam van den 

wervel. Op de vertikale doorsnede gezien, is zij matig convex, ter- 

wijl zij transversaal zeer concaaf is; zij vertoont dus een groote toe- 

nadering tot de zadelvormige gewrichtsvlakte. Geen van de overige 

bekende wervels van den Zchthyornis vertoont dit kenmerk. 

Dit zoo uiterst gespecialiseerde kenmerk vertoont zich in de eerste 

bocht van den hals, en bevorderde grootelijks de beweging in een ver- 

tikaal vlak. Als wij nu weten dat de voornaamste beweging van den 

hals van een hedendaagschen vogel in een vertikaal vlak gebeurt, dan 

blijkt het in eens dat alles ’t welk die beweging gemakkelijk maakt, 

een voordeel is, en dat die beweging zelve de strekking heeft om die 

wijziging voort te brengen. Met biconcave wervels is de buiging van 

den hals van den vogel in elke richting afhankelijk van de elasticiteit 

der banden die hen verbinden, daar de randen der komvormige 

holten niet over elkander heen strijken. Een toenemende beweging van 

den hals van den Zchthyornis in een vertikaal vlak moet ten gevolge 

hebben dat de boven- en de benedenrand van de komvormige holte 

over elkander heen strijken, en dat de zijranden ongedeerd blijven, en 

dit is het juist wat wij in den derden halswervel van dit vogelge- 

slacht zien. Deze verandering of wijziging der wervels zou natuurlijk 

dáár het eerst zich vertoonen, waar de hals de grootste bewegelijkheid 

had, dat is in de eerste halswervels, en zou zich langzamerhand tot 

de lagere gedeelten van den hals uitstrekken, ja zelfs tot aan het hei- 

ligbeen, als de zelfde buiging voortgezet werd. Achter den tweeden 

halswervel of waar de vertikale beweging het grootst is, vinden wij 

in de hedendaagsche vogels zonder uitzondering die zadelvormige ge- 

wrichtsvlakten in de geheele reeks der halswervels. 
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Voor de rugwervels moet deze oorzaak minder werkzaam zijn ge- 

weest, daar de ribben en de doornsgewijze uitsteeksels de vertikale be- 

weging beperken en dus die wijziging tegen houden. Deze streek biedt 

ons derhalve, zooals te verwachten was, een krachtige bevestiging aan 

van de juistheid der bovenstaande verklaring, want hier vertoonen zich 

bij de hedendaagsche vogels, in de wervelenreeks vóór het lendenheilig- 

been gelegen, de eenige ware uitzonderingen, die bekend zijn van die 

kenschetsende zadelvormige gewrichtsvlakte. In het geslacht Strigops 

en enkele andere landvogels, in de pingoeïns, de zeezwaluwen en eenige 

andere watervogels vertoonen één of meer wervels in de rugstreek die 

zadelvormige gewrichtsvlakte niet, en zijn Òf opisthocoel ôf onvolko- 

men biconcaaf. In zulke gevallen moeten wij meestal, zoo niet altijd, 

een bewijs zien van een beperking van de vertikale buiging. Daardoor 

kunnen de achterste rugwervels met hun doornsgewijze uitsteeksels 

als samensmelten, zooals in het geslacht Strigops, en het vermogen 

om zijwaarts te buigen verliezen, of verscheidene wervels kunnen sa- 

men verbeenen, zooals bij de valken en eenige andere roofvogels, voor 

welken een stijve rug een stellig voordeel is. 

In de samenverbeende lenden-heiligbeenreeks van vele vogels ver- 

toonen een of meer van de voorste wervelen ook die zadelvormige ge- 

wrichtsvlakte. Dit is evenwel geen geldige tegenwerping tegen de boven 

gegevene verklaring, daar dit eigenlijk rugwervels zijn, die langza- 

merhand met de echte heiligbeenswervels zijn samengesmolten. 

In de staartwervels van hedendaagsche vogels is, in zekere mate, 

de oorspronkelijke biconcave structuur bewaard gebleven, en hier is de 

beweging in elke richting zeer beperkt. De staartwervels van deze 

vogels zijn, zelfs in de meest afwijkende vormen, wezenlijk de zelfden, 

en in de fossiele soorten schijnen ten minste de gewrichten den alge- 

meenen regel te volgen. Bij den pauw en den Geococcyx vertoonen de 

staartwervels zekere neiging naar een procoelische vereeniging. Andere 

vormen vertoonen ook onbelangrijke wijzigingen van het normale type 

van de staartwervelsgewrichten, doch niet voldoende om een wezen- 

lijke tegenspraak te vormen tegen de hier gegeven verklaring van 

den oorsprong van het onderscheidende kenmerk der vogels, de zadel- 

vormige wervels. | 

Beschouwen wij de levenswijs en de gewoonten van den Zchthyornis ‚dan 

blijkt het dat er vele belangrijke zaken afgeleid kunnen worden zoo- 

wel uit zijn structuur, als uit de plaatsen waar zijn overblijfselen zijn 
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gevonden. De scherpe tanden van den Zchthyornis bewijzen zonder twij- 

fel dat hij een vleeschetend dier was, terwijl zijn groot vliegvermogen, 

zijn lange snavel en kromme tanden aantoonen, dat hij zijn prooi le- 

vend ving. Waarschijnlijk bestond zijn voedsel uit visschen, daar over- 

blijfselen van visschen in groote menigte, met die van den Zchthyornis 

vermengd, gevonden worden. Die fossielen komen voor in den bodem 

van de oude krijtzee, waarin ook de Hesperornis rondzwom. Beide 

vogels leefden waarschijnlijk in het water, zooals uit vele boven reeds 

beschrevene bijzonderheden van hun lichaamsinrichting blijkt, alsmede 

uit de omstandigheden waarin hunue overblijfselen in den zeebodem 

bedolven geraakt zijn. In vele opzichten geleek waarschijnlijk de Zch- 

thyornis in zijn levenswijs op de hedendaagsche zeezwaluw: zijn krach- 

tige vleugels en kleine pooten maken dit bijna zeker. Dat de Zch- 

ihyornis met vederen bedekt was, wordt duidelijk bewezen door de 

knobbeltjes, voor de inplanting van schachten op den voorarm die- 

nende, 

Behalve de Zchthyornis en zijn verwanten waren, zoo ver tegenwoor- 

dig bekend is, de eenige andere bewoners van de lucht die in de zelfde 

streken leefden, de tandelooze Pterodactylen. Zeker was de Zchthyornis 

een mededinger van deze groote vliegende draken, in het vervolgen 

en vangen van de visschen, die toenmaals in den tropischen oceaan 

van het krijttijdperk leefden. 

Wij hebben nu de belangrijkste kenmerken, zoover die tegenwoordig 

bekend zijn, van de beide groepen van Odontornithen of vogels met 

tanden uit het krijttijdperk beschreven. Wij willen nu zien in welke 

betrekking die vogels tot elkander en tot de verwante leden van de 

klasse staan, en tevens onderzoeken of de bekende feiten eenig licht 

werpen op de belangrijke vraag van den oorsprong der vogels. 

Vergelijken wij den Hesperornis met den Zchthyornis, als de typen 

van hunne respectieve orden, de Odontolcae en de Odontotormae, dan 

blijkt het dat het contrast in hunne voornaamste kenmerken even 

treffend als onverwacht is. De Hesperornis had tanden die in een on- 

afgebrokene tandgroeve ingeplant waren, ’t welk een laag, algemeen 

voorkomend kenmerk is, doch daarbij bezat hij zadelvormige wervels 

De Ichthyornis daarentegen had de primitieve biconcave wervels, doch 

tevens het zeer gespecialiseerde kenmerk van tanden die in afzonder- 

lijke tandkassen gezeten waren. Betere voorbeelden dan dezen zouden 

er nauwelijks gevonden kunnen worden, van een feit dat door de 
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moderne wetenschap aan ’t licht is gebracht, namelijk dit, dat een 

dier in zekere reeks van kenmerken een zeer groote ontwikkeling kan 

verkrijgen, en tevens andere, lagere, kenmerken van het voorouderlijke 

type kan behouden. Dit is een der grondwetten van de ontwikke- 

lingsleer. 

De meer oppervlakkige kenmerken, zooals de afwezigheid van vleu- 

gels en de krachtige zwempooten van den Hesperornis, vormen een 

treffend contrast met de krachtige vleugels en de zwakke pooten van 

den Zchthyornis. 

Deze en andere boven reeds vermelde kenmerken verwijderen die 

twee vogels zoo ver van elkander, dat een meer nauwkeurige verge- 

lijking hier niet noodig is. 

Doch het zou zeer wenschelijk zijn, zoowel den Zchthyornis als den 

Hesperornis zorgvuldig te vergelijken met den Archaeopteryx, den nog 

ouderen mesozoïschen vogel. Jammer is het, dat zulks tegenwoordig 

niet kan geschieden, daar de twee eenige thans bekende geraamten van 

Archaeopteryx nog niet volledig beschreven zijn , en zij zelfs nog niet geschikt 

zijn om bestudeerd te worden, daar zij nog niet voldoende uit den hen in- 

sluitenden steen losgebeiteld zijn. Dat Archaeopteryx tot de Odontornithen 

behoort, is de vaste overtuiging van prof. MARSH, die hij verkregen 

heeft door het onderzoek van het wel bekende voorwerp, dat thans 

in het britsch museum bewaard wordt. Dat onderzoek deed hij in 

1878, verscheidene jaren nadat die geleerde met de amerikaansche 

vormen van vogels met tanden bekend geworden was. De tanden die 

men op de zelfde steenplaat met dit specimen van Archaeopteryx ziet, 

en die door pvaNs als daartoe behoorende verklaard zijn, gelijken, 

ofschoon zij onvolkomen bewaard zijn gebleven, zoo nauwkeurig 

op de tanden van den Hesperornis, dat prof. MARSH hen terstond 

voor vogeltanden en niet voor vischtanden kon verklaren. Sedert 

heeft men aangekondigd, dat het andere voorwerp van een Archaeo- 

pteryx, dat later in Beieren is gevonden en zich thans te Berlijn 

bevindt, ook tanden bezit, ofschoon er slechts twee zeer kleinen ont- 

bloot zijn. 

De afzonderlijke of niet vereenigde middenhandsbeenderen, en vooral 

de lange staart van den Archaeopteryx verwijderen hem bovendien ver 

van de bekende amerikaansche geslachten van Odontornithen. Evenwel 

zal men waarschijnlijk toch vinden dat de Archacopteryz biconcave 

wervels had, ongeveer geliĳk aan die van den Zchthyornis. 
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De andere mesozoische vogels, die thans uit de krijtlagen van Ame- 

rika bekend zijn, en de enkelen die in Europa ontdekt zijn kunnen, 

hetzij sommigen, hetzij allen, tanden hebben gehad, doch hunne over- 

blijfselen zijn te veel broksgewijs om dit punt of zelfs hun verwant- 

schappen uit te maken. 

Het is een merkwaardig feit dat de thans bekende krijtvogels, on- 

geveer twintig soorten, allen klaarblijkelijk watervogels waren, die 

natuurlijk het gemakkelijkst in zeebezinksels bewaard blijven, terwijl 

de Archacopteryz uit den jurakalk, de eenige bekende vogel uit die 

vorming, een echte landvogel was. 

De vogels die in jongere vormingen gevonden zijn behooren allen 

tot hedendaagsche typen en vertoonen dus slechts enkele bijzonder- 

heden, die tot een vergelijking met de Odontornithen kunnen dienen. 

De thans levende vogels met reptiel-kenmerken behooren bijna allen 

tot de Ratitae of de groep der struisvogels. Deze laatsten zijn klaar- 

blijkelijk de overgeblevenen van een zeer talrijke groep, die eens ver 

over verschillende deelen der aarde verspreid was, en het is zeker in 

de fossiele vormen van deze vogels waarin wij eens de tusschenvor- 

men tusschen hen en de minder gespecialiseerde mesozoïsche vogels 

zullen kunnen aantreffen. 

Op de tegenwoordige hoogte der wetenschap schijnt het gepast te 

zijn de Odontornithen als een onderklasse te beschouwen, en hen te 

verdeelen in drie orden, naar de onderstaande kenmerken. Deze orden 

zijn allen wel bepaald, doch staan niet allen even hoog. De Archaeo- 

pteryzx is klaarblijkelijk verder verwijderd zoowel van den Zchthyornis 

als van den Hesperornis, dan deze twee geslachten van elkander. De vrije 

middenhandsbeenderen en de lange staart van den Archaeopteryx zijn 

zeer belangrijke kenmerken. GEGENBAUR en MORSE hebben echter aange- 

toond dat jonge vogels van thans bestaande soorten vrije middenhands- 

beenderen hebben, en dat die toestand bij al die vogels tot op zeke- 

ren ouderdom bestaan blijft. Derhalve is dit kenmerk van minder ge- 

wicht dan de aanwezigheid van echte tanden, daar dezen in geen 

hedendaagsche vogelen, jong of oud, zijn gevonden. De lengte van den 

staart is misschien een kenmerk van meer gewicht, doch zelfs dit is 

in hedendaagsche vogels een veranderlijk kenmerk. 
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ONDERKLASSE, ODONTORNITHES marsH (of Aves dentatae). 

Orde: Odontolcae MARSH. | Odontotormae MARSH. jSaururae HARCKEL. 

Geslacht: Hesperornis MARST. Iehthyornis MARSH. Archaeopteryx VON MEYER. 

Tanden in een tandgroeve. | Tanden in tandkassen. Tanden in? 

Onderkaken gescheiden. Onderkaken gescheiden, Onderkaken ? 

Wervels zadelvormig. Wervels biconcaaf. Wervels ? 

Vleugels rudimentair. | Vleugels groot. Vleugels klein. 

Middenhandsbeenderen ont-| Middenhandsbeenderen gean-| Middenhandsbeenderen _ge- 

brekend. kyloseerd.. scheiden. - 

Borstbeen zonder kam, Borstbeen met kam. Borstbeen ? 

Staart kort. Staart kort. Staart langer dan het lichaam. 

Dat de drie oudste bekende vogels zoo veel van elkander verschil- 

len, bewijst onmiskenbaar de hooge oudheid van de klasse der vogels. 

De Archaeopteryx, de Hesperornis en de Zchthyornis zijn alle drie echte 

vogels, maar de reptiel-kenmerken, die zij bezitten, wijzen terug tot 

een voorvader, die al hun kenmerken in meerdere of mindere mate be- 

zat. Uit het trias zijn geen vogels bekend, en dus hebben wij geen 

kennis van den ontwikkelingstoestand van de klasse in dit tijdperk. 

Doch zonder twijfel zullen zulke vogels eens gevonden worden, en als 

wij naar de jura-zoogdieren en jura-reptielen, de naaste klassen boven en 

beneden de vogels, mogen oordeelen, zullen de vogelachtige vormen 

van dat tijdperk reeds vogels zijn, ofschoon nog met vele reptielken- 

merken. Om de primaire vormen van het vogeltype te vinden, moeten 

wij zeker tot het palaeozoische tijdvak terug zien, en in de rijke landfauna 

van het permischetijdvak in Amerika mogen wij hopen overblijfselen 

zoowel van vogels als van zoogdieren te zullen vinden. 

De geslachten Archaeopterya, Hesperornis en Ichthyornis bezaten allen 

zekere algemeene kenmerken, die de anderen misten. Die kenmerken 

waren zonder twijfel in een vroegeren vorm vereenigd, en dit feit doet, 

ons vermoeden hoe die meer primitieve vorm geweest moet zijn, en 

leert ons de voornaamste kenmerken van het voorouderlijke type ken- 

nen. Dat voorouderlijke type van de klasse der vogels zal de volgende 

kenmerken vertoond hebben : | 

1. Tanden in tandgroeven. 

2. Biconcave wervels. 

3. Middenhands- en handwortelbeenderen vrij, 

4, Borstbeen met een kam. 



VOGELS MET TANDEN. 81 

„ Heiligbeen uit twee wervels samengesteld. 

„ Bekkenbeenderen gescheiden. 

‚ Staart langer dan het lichaam. 

. Middenvoets- en voetwortelbeenderen vrij. 

Ó OO TJ PD „ Vier of meer teenen, voorwaarts gericht. 

10. Rudimentaire of onvolkomen vederen. 

Deze verschillende kenmerken kunnen bij een dier dat meer reptiel 

dan vogel was, samen aanwezig zijn geweest, maar zulk een vorm zou 

op weg geweest zijn om een vogel te worden eerder dan een voorva- 

der van de Dinosauren of van de Pterodactylen, daar vederen niet 

een kenmerk van deze groepen waren. Met deze uitzondering behooren 

alle boven opgesomde kenmerken tot het sauropside dier, waarvan 

zoowel de vogels als de bekende dinosauren zullen afgestamd zijn. Een 

wezenlijk kenmerk van dit voorouderlijke type zou een vrij vierkant 

been, os guadrato-jugale, zijn, daar dit een algemeen kenmerk van vo- 

gels is, en slechts gedeeltelijk in de thans bekende dinosauren is be- 

waard gebleven. 

De vogels schijnen als een enkele tak van den oorspronkelijken stam 

ontstaan te zijn, die langzamerhand zijn reptiel-kenmerken verloor, 

naarmate het vogeltype zich meer ontwikkelde; en in de thans bestaande 

Ratitae hebben wij de overgeblevenen van die directe lijn. De recht- 

streeksche afstammelingen van dien primitieven tak verkregen onge- 

twijfeld reeds vroeg vederen en warm bloed, doch, zooals wij boven 

reeds aangetoond hebben, zij verkregen nooit het vermogen van te vlie- 

gen. De vliegende vogels scheidden zich zekerlijk reeds vroeg van den 

vogelstam af, waarschijnlijk in het triastijdperk, daar wij in de daar- 

boven liggende vormingen, in het juratijdperk, den Archaeopteryx met 

een onvolkomen vliegvermogen vinden. 

Het vermogen van te vliegen ontstond waarschijnlijk bij de kleine, 

op boomen levende vormen van reptielachtige vogels. Hoe dit ontstaan 

kan zijn, wordt ons geleerd door het vliegen van den kalong, Galeo- 

pithecus ; den vliegenden eekhoorn, Pteromgys; de vliegende hagedis, Draco ; 

en de vliegende boomkikvorsech, Rhacophorus. Voor de eerste op boo- 

men levende vogels, die van den eenen tak op den anderen sprongen, 

waren zelfs rudimentaire vederen aan de voorste ledematen een voor- 

deel, daar zij behulpzaam waren om een sprong naar beneden langer 

of verder te maken, of de kracht van den val te breken. Naarmate 

de vederen in getal en grootte toenamen, werd het lichaam warmer, 



82 VOGELS MET TANDEN. 

en het bloed meer actief. Hoe meer vederen er kwamen, des te groo- 

ter werd het vliegvermogen, zooals wij dagelijks aan jonge vogels zien. 

Een grootere activiteit heeft een meer volkomene bloedsomloop ten ge- 

‚volge. Een echte vogel moet zonder twijfel warm bloed hebben doch 

behoeft niet noodzakelijk een dier met zoo heet bloed te zijn, als de 

tegenwoordig levende vogels. 

De korte vleugels en de lange staart van den Archaeopteryx waren 

volkomen voldoende voor een korte vlucht van den eenen boom tot 

den anderen, en als zijn lichaam wezenlijk naakt was, zooals thans 

ondersteld wordt, dan mogen wij in dezen vorm uit het juratijdperk een 

belangwekkenden trap in de ontwikkeling van het vogeltype zien, 

voordat een volledige bevedering verkregen was, Of de Archaeopterya 

tot den echten carinaten tak der vogels behoort, kan tegenwoordig 

niet bepaald worden, en het zelfde geldt van den Zchthyornis, maar 

de biconcave wervels van den laatsten doen met recht vermoeden, 

dat deze vorm een zeer vroege spruit van dien tak was. Waarschijn- 

lijk is het ook dat de Hesperornis van den hoofdstam der struisach- 

tige vogels afstamde, en dat hij geen afstammelingen heeft nagelaten. 

Eindelijk: deze drie oude vogels, zoo grootelijks verschillend van 

elkander en van alle hedendaagsche vogels, bewijzen zonder tegenspraak 

het wonderbare onderscheid dat het vogeltype in het mesozoïsche tijd- 

vak vertoonde, en beloven een rijke belooning voor zijne moeite aan 

den geleerde, die de levensgeschiedenis van de verwante vormen zal be- 

studeeren, die in nog vroegere tijdvakken der aardgeschiedenis heb- 

ben bestaan. 



DE MELK-CONTROLEUR OF PIOSKOOP VAN 
PROF. HEEREN, 

Het volgende wenschen wij nog te voegen bij het over melkkeuring han- 

delend opstel in de twaalfde aflevering, bl. 555, van den vorigen jaargang. 

Van de vele werktuigen, die tot het keuren van melk aanbevolen 

worden, is de melk-controleur of pioskoop van Prof. HEEREN zeker 

wel het eenvoudigste. 

Deze pioskoop, voor ons land door de H.H. BOEKE en HUIDEKOPER 

te Groningen in den handel gebracht, bestaat uit een zwart plankje 

van gevulcaniseerd caoutchouc, en een daarop passend dun glazen 

plaatje. 

Het plankje is in het midden van de bovenzijde vlak en hooger dan 

aan de randen. Op dit midden brengt men eenige druppels melk e1 

plaatst op deze de glazen plaat. De melk vertoont thans een kleur, due 

lichter of donkerder is, al naarmate de melk meer of minder boter bevat. 

Aan den rand van het glazen plaatje, en wel aan de onderzijde hier- 

van, zijn’ verschillende kleuren aangegeven, die met “room, zeer vet”, 

enz. onderscheiden worden. Men neemt nu waar met welk dezer kleu- 

ren de druppels melk onder de glazen plaat overeenstemmen en ziet 

of men room, zeer vette, gewone of slechte melk onderzocht heeft. 

Aan den veehouder, die zich in een oogenblik tijds van het vet- 

gehalte van de melk zijner runderen overtuigen wil, kan dit werktuigje, 

voor geringen prijs (f 1,15) verkrijgbaar, werkelijk goede diensten be- 

wijzen. 

Daar vele veehouders tot heden de melk alleen met het oog keuren 

en geen enkel contrôlemiddel bezigen, verdient de melk-controleur wer- 

kelijk aanbeveling. Want wanneer velen zien, dat de melk hunner runde- 

ren slechts gewoon of zelfs minder vet, zoo niet slechter is, zal de 

lust opgewekt worden, de melk nauwkeuriger te onderzoeken en naar 

middelen tot verbetering van de kwaliteit der melk om te zien. Bij 

6 
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het keuren van melk, die gekocht is, geeft de melk-controleur, zoo 

leerde mij de ervaring, slechts dan voldoende zekerheid, dat wij de 

melk kunnen vertrouwen, of moeten verwerpen, wanneer hij de melk 

als “zeer vet’, of “schraal, en zeer schraal” doet kennen. 

In de andere gevallen, die zeker zeer dikwijls zullen voorkomen, 

namelijk als de melk-controleur gewoon en minder vet aangeeft, blijft 

er twijfel bestaan, want men weet dan niet met zekerheid, of men 

arme, maar onvervalschte, dan wel oorspronkelijk goede, maar kunst- 

matig veranderde melk gekregen heeft. 

Ik voor mij stel het nut, dat de melk-controleur aan den veehou- 

der kan verschaffen, hooger dan het gebruik van dit werktuigje in de 

huishouding; toch kan het ook hier, vooral bij de voeding van zuige- 

lingen met koemelk, van beteekenis zijn althans te weten, dat de 

melk-controleur de gekochte melk als goed, slechts gewoon of als bepaald 

af te keuren aanwijst. 

KAMPEN, October 1881. G. H. LEIGNES BAKHOVEN. 



HET INTERNATIONAAL ONDERZOEK DER POOLSTREEK. 

Reeds hebben wij, op bl. 349 van den vorigen jaargang, onder het 

opschrift: Mene belegering der Poolstreek, het plan besproken om, door 

oprichting van eenige meteorologische stations in den omtrek der 

noordpool, de gesteldheid der poolstreek nader te leeren kennen. 

Thans kunnen wij — hiertoe in staat gesteld door eenige mededee- 

lingen van Dr, MAURITS SNELLEN, den toekomstigen chef der Neder- 

landsche expeditie, — iets daaraan toevoegen betreffende de wijze waarop 

door deze, zoo wij hopen, daaraan zal worden deelgenomen. 

Op het onderstaande circumpolaire kaartje (zie volg. blz), dat ont- 

worpen is door den heer P, r. baron VAN HEERDT, directeur der afdee- 

ling ‘Zeevaart’ van het K. N. Meteorologisch Instituut, zijn door 

zwarte cirkeltjes de plaatsen aangewezen, waar de stations door ver- 

schillende natien zullen gevestigd worden. Zij zijn de volgende: 
N. Breedte Lengte van Natie. 

Greenwich. 

IL. Bossekop in Finmarken 70° 2500. Noorwegen 

IL. Jan Mayen-eiland gie 8eW. Oostenrijk 

III. Karmakulibaaiop Nova Zembla 72!/,0 530. Rusland 

IV. Lena-mond 739 12800. Rusland 

V. Lady Franklin-baai Ste 70eW. N.-Amerika 

VI. Barrow-punt dE, 1560W. N.-Amerika 

VIL. Godhaab in Groenland 641/,0 520W., _ Denemarken 
VIII Mosselbaai op Spitsbergen 80° 1500. Zweden 

Eindelijk is door IX met een ledig cirkeltje de plek aangeduid, waar 

op het Dicksons-eiland, gelegen aan den mond der Yenissei, op 73'/, ® 

N. Breedte en 80° O. lengte, het Nederlandsch station zal verrijzen, 
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namelijk indien de daarvoor vereischte som, wasxraan nog eenige 

duizende guldens ontbreken, door de vrijwillige bijdragen der natie, 

gevoegd bij die, welke door de regeering daarvoor op de begrooting 

zijn uitgetrokken, zal zijn bijeengebracht. 
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Op het kaartje is ook de magnetische pool aangeduid door +, ge- 

legen op 70!,° N.B. en 96° W.L., terwijl de drie het dichtst bij de 

uoordpool gelegen punten, tot waartoe zeevaarders zijn doorgedrongen, 

door daarheen wijzende pijlspitsjes vertegenwoordigd zijn. Die drie 

punten, waarvan het verste iets benoorden de 83ste parallel, d. i. op 
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minder dan 7 breedtegraden of ongeveer 140 uren gaans van de Noord- 

pool verwijderd is, werden bereikt : 

1 door NARES, 88° 20' in 1875, 

2 » PARRY, 820 40' » 1827, 

9 » PAYER en WEYPRECHT, 81° 40’ in 1874. 

Het geheele verder noordelijk rondom de pool gelegen gebied is terra 

{mecognita. Is het een zee? Is die zee tijdelijk open? of is zij het ge- 

heele jaar door met ijs bedekt? Verheffen zich eilanden daarboven, mis- 

schien eilanden-groepen, kleine archipels, zooals Frans Joseph-land (3), 

door PAYER en WEYPRECHT in 1874 ontdekt, en ook van onze WILLEM 

BARENTS in 1880 op eenigen afstand gezien ? 

Op al die vragen moeten wij antwoorden met een: wij weten het 

niet. Toch komen uit dit onbekende gebied boden, die spreken in eene 

taal, welke de meteoroloog en de hydrograaf verstaan. Die boden zijn : 

vooreerst de stroomen in de lucht, de winden en andere dezen ver- 

gezellende weerverschijnsels, en de stroomen in de zee; in de tweede 

plaats: de dieren, zoowel die welke in de zee en op haar bodem leven, 

als de vogels die in verschillende tijden des jaars hunne broedplaatsen 

al vliegende of zwemmende opzoeken of zich daarvan verwijderen. 

Alle natuurverschijnsels hangen door onverbrekelijke banden samen, 

en zeer dikwerf mag men met volle recht van het eene verschijnsel, 

dat men ziet, besluiten tot het bestaan van een ander, dat men niet ziet 

noch zien kan. Het komt hier, zooals overal in de natuurkunde, in 

de eerste en voornaamste plaats op goede waarnemingen aan. Door 

goede waarnemingen versta men echter in dit geval niet die van ge- 

isoleerde feiten, zooals aan boord van een schip kunnen worden ge- 

daan. Hoe nauwkeurig ook verricht, met hoe groote juistheid van 

tijd en plaats ook opgeteekend, leeren zulke feiten toch alleen de ge- 

steldheid van land, zee en lucht binnen een zeer beperkten omtrek 

en op een bepaald oogenblik kennen. Zulke feiten kunnen moeielijk 

met andere, op eenen anderen tijd en op eene andere plaats waar- 

genomen verschijnselen in verband worden gebracht, zonder dat men 

gevaar loopt zich te verliezen in het wijde veld van gissingen en 

mogelijke verklaringen, die wellicht ten slotte, bij nauwkeuriger kennis, 

zullen blijken alle even onwaar of slechts gedeeltelijk waar te zijn, 

gelijk reeds de geschiedenis der pogingen om de noordpool te naderen 

duidelijk genoeg geleerd heeft. 
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Millioenen schats zijn daaraan besteed geworden, kostbare men- 

schenlevens zijn verloren gegaan; doch wanneer wij vragen: weegt 

de als kennis verkregen winst op tegen het geleden verlies, dan moe- 

ten wij het antwoord schuldig blijven. Zeker, de aanwinst van kennis 

die wij verschuldigd zijn aan officieren en bemanning dier schepen, 

welke tot in het hoogs noorden zijn dooorgedrongen, is geenszins ge- 

ring te achten. Wij bewonderen hun moed en volharding; zij hebben 

stormen en iĳĳs, mist en sneeuw, ontbering in allerlei vorm getrot- 

seerd; zij hebben hun leven gewaagd om de voldoening te smaken eene 

kustlijn eenige minuten verder dan hun voorgangers te vervolgen en 

op de kaart door te trekken; wat zij ter uitbreiding der geographische 

kennis gedaan hebben, wordt door elk, ook door den min kundige, 

begrepen en gewaardeerd; hunne daden treffen onze verbeelding en 

wekken tot navolging op. Maar toch, wij vragen niet minder bewon- 

dering en eerbied voor de wakkere mannen van verschillende natiën, 

die zich hebben aangeboden om de ontworpen stations rondom de 

noordpool te gaan bezetten en daar bijna anderhalf jaar van hun leven 

door te brengen, ver van de beschaafde wereld en hare genoegens, zon- 

der de mogelijkheid zelfs van met hunne achtergelaten vrienden en 

geliefden te kunnen correspondeeren; in oorden waar een maanden 

lange winternacht hen wacht, waar zij omringd zullen zijn van sneeuw 

en iĳs, dat zelfs in den zoogenaamden zomer niet geheel verdwijnt, om 

dan slechts hier en daar eenige laag groeiende planten door te laten, 

die het vale daglicht zoeken, dat de zich slechts weinige graden boven 

den horizon verheffende zon haar toezendt. Te gaan leven in zoo 

troostelooze eenzaamheid, waar de verandering der weersverschijnselen 

de eenige afwisseling aanbiedt, alleen met het doel om door nauwge- 

zette waarneming feiten te verzamelen, die eerst bij latere vergelij- 

king met hetgeen op de overige stations waargenomen is, hunne eigen- 

lijke beteekenis zullen verkrijgen, dit vordert een zedelijken moed, 

eene volharding, eene geestkracht, die voorwaar niet geringer te ach- 

ten zijn dan die van den zeeman, die met zijn schip zich een weg 

baant door het ijs. 

Volgens het ontwerp worden voor de bezetting van het Nederlandsche 

station een tiental personen gevorderd, waarvan er zich reeds eenigen 

hebben aangemeld. De eene helft zal bestaan uit wetenschappelijk ont- 

wikkelde mannen, de andere helft uit bedienden en werklieden, waar- 

onder een timmerman, misschien ook een smid. 



HET INTERNATIONAAL ONDERZOEK DER POOLSTREEK. 89 

De chef der expeditie, Dr. M. SNELLEN, voorts een zeeofficier, die zich 

belast met alles wat de hydrografie betreft en een voornaam gedeelte 

der magnetische bepalingen voor zijn rekening neemt, een astronoom 

voor het verrichten der noodige plaatsbepalingen, een geneesheer en 

een natuurhistorieus zullen den wetenschappelijken staf uitmaken. Allen 

moeten genoeg geoefend zijn in het gebruik van meteorologische en 

magnetische instrumenten om deel te kunnen nemen aan de uur-waar- 

nemingen, die daarmede zullen worden gedaan, vooral op die dagen, 

welke, volgens vooraf gemaakte afspraak, voor alle stations dezelfde 

zullen zijn, waarop de instrumenten met zeer korte tusschenpoozen 

zullen worden afgelezen, van vijf minuten of zelfs één minuut, hetgeen 

vooral bij magnetische stormen noodig zal zijn, om de storingen van 

het aardmagnetisme langs den geheelen gordel te kunnen vervolgen. 

Nu nog een enkel woord over de voorbereidende maatregelen om 

de expeditie wel te doen slagen. In de eerste plaats moet gezorgd 

worden voor een geschikt woonhuis, dat door de expeditie in lossen 

toestand kan worden medegenomen en,‚ ter plaatse der bestemming 

aangekomen, kan worden in elkaâr gezet. Na ingewonnen raad van 

deskundigen is gebleken dat een uit houten balken en planken opge- 

trokken blokhuis, gelijk men gewoon is in Noorwegen te bouwen, het 

best aan het doel beantwoorden zal. Na gehouden schriftelijk overleg 

met den Hoofddirecteur van het K. N. Meteorologisch Instituut, Prof. 

BUYS BALLOT, is door den heer LysHoLM, vice-consul te Drontheim, 

een door een architekt aldaar vervaardigd plan ingezonden, dat wij hier 

in verkleinden maatstaf laten volgen (fig. 2 volg. blz.), tevens met af beel- 

dingen van het huis, van ter zijde (fig. 3) en van achteren (fig. 4) gezien. 

Door de huisdeur a komt men in een voorportaal, waarin zich twee 

privaten bevinden. Uit het voorportaal geleidt een deur in den gang 

b. Daaruit komt men in de groote werkkamer c‚ die 65 meters in het 

vierkant heeft en waar zich een deel der instrumenten zal bevinden. Met 

die werkkamer heeft de gezelschapskamer d gemeenschap. Eene tweede 

deur in den gang geeft toegang tot de voor de bedienden bestemde slaap- en 

woonkamer e, Elk der tot den wetenschappelijken staf behoorende personen 

heeft eene eigene slaaphut, fghik, 2,5 meters lang en 2 meters breed. 

Daarin bevinden zich een slaapplaats en een kleine tafel, die beiden 

tegen den muur kunnen worden terug geslagen ; l is de keuken, waarin 

de trap (!) naar den zolder uitkomt; m is een badkamer en n een pro- 

visiekamer met een openslaand buffet, dat in de gezelschapskamer d, 
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die tevens eetkamer is, uitkomt. Een achttal kachels, aangeduid door 

000000ooo, zullen tot verwarming van het kleine gebouw dienen: p 

en p' wijzen de plaats aan van twee wijde ijzeren pijpen, die als schoorstee- 

nen dienen en door eene ruime opening van de zoldering gescheiden 

zijn, die aldaar met iĳzer is bekleed, terwijl elke ijzeren pijp zelf tot 
op 1 meter hoogte door een kleibuis omgeven wordt. In die schoor- 

steenen openen zich de door gestippelde lijnen aangeduide kachelpijpen. 

Ook voor een goede ventilatie zal zooveel mogelijk worden gezorgd door 

Fig. 2. 
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d gezelschapskamer. 1’ trap. p, p plaatsen der schoorsteenen , 

ijzeren van boven open pijpen, die nevens de kachels worden aange- 

bracht en in de open ruimte onder de vloer uitkomen, waar zij de 

lucht putten die, door de kachels reeds eenigszins verwarmd, in het 

vertrek opstijgt. Daar door de gevallen sneeuw de toegang der bui- 

tenlucht tot die ruimte al spoedig zal worden afgesloten, zoo zullen 

aldaar buizen worden aangebracht, die onder den muur doorloopende, 
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zich aan de buitenzijde naar boven tot eenige meters verheffen en 

zich dan weder ombuigen, om met eene benedenwaarts gekeerde 

opening te eindigen, in dier voege dat er geen sneeuw in vallen kan 

Fig. 3. 
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Het huis van achteren gezien, 

en de gemeenschap met de buitenlucht altijd open blijft. Door beweeg- 

bare schuiven of draaiende kleppen in de pijpen die in de kamers 

monden, zal die gemeenschap naar welgevallen verruimd of vernauwd 

kunnen worden, 
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De wanden van het gebouw zullen bestaan uit opeengestapelde hou- 

ten balken van 15 centim. in het vierkant; de tusschenruimten wor- 

den met werk volgestopt. Aan de binnenzijde wordt behangselpapier 

geplakt. Acht staande palen worden tot meerderen steun tegen de bui- 

tenzijde der wanden aangeschroefd, met ijzeren bouten, die aan hun 

binneneinde met kurken schijven worden bekleed. Ter bekleeding van 

den geheelen buitenwand, alsmede van het dak, zal asphaltpapier dienen. 

De vloer en evenzoo de zoldering zullen dubbel zijn en de tusschenruim- 

ten met zaagsel of eene andere de warmte slecht geleidende stof wor- 

den aangevuld. Over de asphaltpapier-bekleeding van het dak worden 

zoden gelegd. 

De vensters, in het geheel ten getale van elf, zullen uit dubbele 

ramen bestaan, in dier voege, dat het eene raam binnen-, het andere 

buitenwaarts openslaat. Van buiten bevinden zich bovendien luiken, die 

gedurende den tijd dat zich de zon niet boven den horizon verheft, 

geheel gesloten kunnen blijven, terwijl dan sneeuw tegen het gebouw 

wordt opgestapeld. 

Voegen wij hier nog bij, dat het huis 12,50 meters lang en 10,50 

meters breed, de hoogte tot aan de zoldering 4 meters en tot aan den 

nok van het dak 7,50 meters zal zijn, en wij hebben een tamelijk juiste 

voorstelling van het kleine gebouw, waarin onze wakkere landgenoo- 

ten gedurende meer dan een jaar hun verblijf zullen houden en wer- 

ken en al de verschrikkingen van een barren poolwinter trotseeren. 

Men ziet het: met vermijding van alle weelde, zal de woning toch zoo 

ingericht zijn, dat zij die hunne eischen niet al te hoog stellen het er 

best in kunnen uithouden, evenals een zeeman in zijn schip. 

Er is echter één gevaar, dat voor de bewoners van zulk een huis, in zulk 

een oord, eenige dagmarschen ver van elke andere bewoonde plaats, doo- 

delijk zoude kunnen zijn, namelijk het gevaar van brand. Natuurlijk 

zullen daartegen alle mogelijke voorzorgen worden genomen. IJzeren 

bekleedingen zullen overal worden aangebracht, waar het houtwerk met 

vuur zoude kunnen in aanraking komen. Zeer wenschelijk schijnt het 

ook al het houtwerk van binnen en van buiten te bestrijken met eene 

dikke laag waterglas-verf en dit van tijd tot tijd te herhalen en het 

behangselpapier in eene oplossing van waterglas te doopen. Door het 

voor de vulling gebruikte zaagsel te vermengen met fijn gepoederd keu- 

kenzout dat vooraf door omkristalliseering van zijne hygroscopische be- 

standdeelen, chloormagnesium en chloorcalcium, bevrijd is, zal men ook 
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hier. het gevaar van in brand te geraken wegnemen of althans zeer 

verminderen. Daar het gebouw, ofschoon zeer laag in vergelijking met 

onze stadshuizen, toch in een oord waar alle boomen ontbreken een 

betrekkelijk hoog uitstekend voorwerp is, zoo zal waarschijnlijk ook 

een bliksemafleider worden aangebracht, ofschoon het gevaar voor in- 

slaan van den bliksem in een zoo hoog noordelijk gelegen streek , waar 

onweders uiterst zeldzaam zijn, zeer gering is. Overigens wordt het 

gevaar voor brand zeer verminderd door de omstandigheid dat er voort- 

durend zal gewaakt moeten worden voor het doen der uurwaarnemin- 

gen. Ten overvloede zal een extincteur worden medegenomen. 

Behalve het beschreven hoofdgebouw zullen nog een paar kleinere 

en lichtere houten tenten gevorderd worden. Hen daarvan, vrij van alle 

ijzer, zal bestemd zijn voor plaatsing der magnetische en astronomische 

instrumenten en door een langen gang met het hoofdgebouw worden 

verbonden. Het tweede der bijgebouwen, een houten loods tot berging 

van allerlei zaken en voorwerpen die niet in het hoofdgebouw kunnen 

worden ondergebracht, zal op tamelijken afstand van dit en gekeerd 

naar den kant van waar de heerschende winden komen , geplaatst wor- 

den. Hierdoor zal het gevaar worden voorkomen dat, indien, in weerwil 

van alle genomen voorzorgen, er brand in het woonhuis mocht ontstaan, 

deze zich aan de bergloods zoude kunnen mededeelen. Om bij alle onver- 

wachte ongevallen van dien aard althans een goed deel van den pro- 

viant te redden, zal deze verdeeld en deels in het huis, deels in de 

bergloods, deels in kuilen, die in deu grond gegraven zijn, bewaard 

worden. 

Als onmisbare vereischten moeten ook een paar lichte, met stalen 

richels beslagen sleden, die gemakkelijk over de sneeuw of over het Ijs 

kunnen worden voortgesehoven of getrokken, worden beschouwd, en ein- 

delijk een klein vaartuig, bij voorkeur een stoombarkas, om daarmede 

in het zomerjaargetijde kleine ontdekkingstochten te doen, de kust te 

kunnen bereiken, te visschen, te dreggen en te looden. 

Voeg nu bij dit alles nog de talrijke voorwerpen, die in eene huis- 

houding, hoe eenvoudig ook ingericht, onmisbaar zijn, de vele meteo- 

rologische , magnetische en astronomische instrumenten, die voor het doen 

der vereischte waarnemingen zullen strekken, de proviant, de steenkolen, 

de bagage van het personeel der expeditie, gereedschappen enz., en men 

ziet gemakkelijk in dat voor het vervoer van zulk een lading een veel 

grooter schip gevorderd wordt dan de kleine Willem Barents. Het wen- 
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schelijkst zoude zeker zijn dat daarvoor een stoomschip der marine 

werd bestemd. Mocht dit niet kunnen, dan zoude een schip moeten 

gehuurd worden, hetgeen de kosten der expeditie natuurlijk zeer ver- 

meerderen zoude. Ditzelfde schip zoude dan in het volgende jaar de 

leden der expeditie weder moeten afhalen. 

Op de conferentie te Petersburg in Juli van 1881 gehouden, is be- 

sloten dat elke expeditie zoo spoedig mogelijk na 1 Augustus 1882 met 

het doen der waarnemingen zal beginnen, en zoo kort mogelijk vóór 

1 September 1883 de waarnemingen staken. Zóó heeft men een vol 

jaar, met eene maand speelruimte, omdat niet op alle plaatsen de 

waarnemingen even vroeg in het seizoen kunnen beginnen en evenmin 

even lang kunnen worden voortgezet, met het vooruitzicht ket vader- 

land nog te zullen kunnen bereiken vóór dat de tweede winter invalt. 

Wordt de wensch der ontwerpers en daarmede voorzeker die van 

elk rechtgeaard Nederlander, die de eer van zijn vaderland op prijs 

stelt, vervuld, dan vertrekt de expeditie in Juni 1882, eerst naar 

Drontheim om het aldaar intusschen gereed gemaakt en los opgeslagen 

huis in te nemen en vervolgens den koers, rondom noordelijk Europa 

heen naar de Siberische iĳszee te nemen en te Dicksonshaven te lan- 

den. Voor die reis, wanneer zij met een stoomschip gedaan wordt en 

de inlading te Drontheim met spoed geschiedt, zullen minstens drie, 

wellicht vier weken gevorderd worden. De geregelde waarnemingen kun- 

nen eerst dan beginnen, wanneer het huis in elkaâr is gezet en alles 

in gereedheid gebracht, iets waarmede allicht nog een paar weken 

verloopen zullen. Men zal zich derhalve moeten haasten om op den 

bepaalden termĳn, tegelijk met de door de andere natien opgerichte 

stations, met de waarnemingen te kunnen beginnen. De tijd dringt 

derhalve. Zal de expeditie aan haar doel beantwoorden, dan mag zij 

niet te laat gereed zijn om te vertrekken, maar dan is ook voor de 

ontwerpers de zekerheid noodig dat zij over genoegzame middelen zul- 

len kunnen beschikken om met de voorbereiding voort te gaan. 

Daarom, Lezers, die tot dusver geaarzeld hebt, vertraagt niet lan- 

ger uwe bijdrage tot deelneming aan deze Nederlandsche onderneming 

om den roem onzer voorvaderen en van ons volk waardigliĳk te hel- 

pen handhaven. Hier geldt in waarheid: “bis dat qui cito dat” 

HARTING. 
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In het engelsche tijdschrift Nature van 8, 10 en 17 November 1881 

vindt men eene reeks van mededeelingen door de heeren KESTEVEN, 

HYDE CLARK, TUCKETT, ROBERTS, SMITH, WILLOUGHBY, waaruit schijnt 

te blijken dat de gemiddelde omtrek van het hoofd der hoeden dra- 

gende Engelschen thans geringer is dan vóór 25—30 jaren. Deze uit- 

komst grondt zich op de door hoedenmakers te Londen, Manchester , 

Bristol, Glascow sedert vele jaren gehouden aanteekeningen van de 

grootte des omtreks der hoofden hunner klanten. Die omtrek wordt 

aangeduid in eene eigene maat, waarvan 7 eenheden gelijk zijn aan 

22 engelsche duimen, derhalve 1 maatseenheid 3,15 duim of 80 millim. 

bedraagt. Elke eenheid wordt dan wederom in halve, vierde en achtste 

deelen verdeeld. Als voorbeelden mogen hier de aanteekeningen om- 

trent de hoofden van eenige personen met bekende namen’ volgen, 

geleverd door een hoedenfabrikant te Londen, die blijkbaar zijne klan- 

ten onder de groote wereld heeft. Wij voegen er de tot millimeters 

herleide maten achter. 

Lord CcHELMSFORD 61, 520 millim. 

Deken STANLEY 6%, 440  — 

Lord BEACONSFIELD 1 560 — 

Prins van Wallis 1 560 — 

CHARLES DICKENS dl 570 — 

Lord SELBORNE 1 510 — 

JOHN BRIGHT 71, 570 — 

Lord RusseLL 71, 580 — 

Lord MACAULAY 15% 590 — 

GLADSTONE 15% 590 — 

THACKERAY 15, 590 — 

LOUIS PHILIPPE 73), 620 — 

Aartsbisschop van York 8 640 — 
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De gemiddelde uitkomst uit een 100-tal metingen in 1855 door den- 

zelfden fabrikant gedaan bedroeg 7!,, of 563,2 millim., terwijl die 

voor een nog grooter getal hoeden, gemaakt in de jaren 1875—1880, 

NRD millim. bedraagt: derhalve een verschil van 11 millim. 

Dergelijke verschillen, sommige nog iets grooter, zijn ook door andere 

hoedenmakers gevonden, bij vergelijking van de gemiddelde maten der 

hoeden die vóór een 30-tal jaren gemaakt werden met die van den 

tegenwoordigen tijd. 

Mag men nu uit zulk eene vergelijking het besluit afleiden dat wer- 

kelijk het hoofd der hoedendragende volwassen Engelschen, derhalve 

van de tot de middenklassen en hoogere standen behoorende mannen 

daar te lande iets kleiner is geworden? Mag men, dan nog een stap 

verder gaande, daaruit afleiden dat ook de gemiddelde inhoud des 

schedels en bij gevolg ook de gemiddelde grootte en het gewicht der 

hersenen verminderd zijn? Zoo ja, dan zoude er grond bestaan om, in 

het maken van gevolgtrekkingen steeds verder gaande, daaruit te be- 

sluiten dat de verstandelijke ontwikkeling van het hedendaagsche 

engelsche geslacht beneden dat der vorige generatie staat. De alge- 

meene uitkomsten toch van talrijke metingen, o. a. van die gedaan 

door LEBON en door BRrOCA !, leeren dat de omvang des schedels klei- 

ner is bij de lagere rassen dan bij de hoogere, en, voor hetzelfde ras, 

kleiner bij de weinig ontwikkelden dan bij die standen, waartoe de 

verstandelijk meest ontwikkelden behooren. Deze uitkomst wordt zelfg 

bevestigd door de mededeeling van den boven bedoelden hoedenmaker, 

dat de gemiddelde binnen-omtrek van al de liverei-hoeden die hij 

sedert 1855 tot nu toe gemaakt heeft, 6°7,, d. i. 548 millim. be- 

draagt, een cijfer dat kleiner is dan een der beide boven medegedeelde 

gemiddelden, waarbij de liverei-hoeden buitengesloten zijn. 

Daar nn inderdaad geenerlei verschijnselen aanduiden dat zulk eene 

degradatie onder de zoogenaamd fatsoenlijke klasse in Engeland plaats 

heeft, — eer het tegendeel, te oordeelen naar de gedurende den loop 

der jaren zeer verbeterde onder wijs-inrichtingen en de talrijke ingevoerde 

examina in alle vakken van menschelijke kennis — zoo is het niet 

te verwonderen, dat sommigen de juistheid der gevolgtrekkingen, uit 

zoodanige metingen afgeleid, in/ twijfel trekken. Prof. rrower heeft er 

reeds op opmerkzaam gemaakt dat de wijze van den hoed te dragen 

| Een verslag hierover door Dr. LuBACH vindt men in jaargang 1878, bl. 319, 
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daarop van invloed kan zijn. Vroeger zette men den hoed meer ach- 

terwaarts en dieper op het hoofd, dus daar waar het haar dikker is, 

dan thans, nu het gewoonte is dien meer voor en boven op het hoofd 

te zetten. Ik zoude er nog wel eene andere gissing willen bijvoegen, 

Het komt mij namelijk voor, dat, althans hier te lande, mannen met 

een kaal hoofd veelvuldiger gezien worden dan in mijne jeugd, waar- 

schijnlijk niet omdat er toen minder kale hoofden zullen geweest zijn, 

maar omdat de heeren vroeger er spoediger tae overgingen de kaal- 

heid hunner schedels geheel of gedeeltelijk onder een pruikje te ver- 

bergen. Bovendien blijkt wel uit het boven gegeven lijstje van maten 

van hoeden van eenige bekende personen, dat de in Engeland gebruike- 

lijke wijze van meting, waarbij slechts verschillen van 10 millim. wor- 

den aangeduid, weinig nauwkeurigheid toelaat. 

Voor als nog moet derhalve de boven dit opstel geplaatste vraag 

onbeantwoord blijven. De gegevens tot eene vertrouwen verdienende 

beantwoording zijn onvoldoende. Toch zoude deze niet van gewicht 

ontbloot zijn. Ben der schrijvers van Nature vraagt: “hoe is het hier- 

mede in andere landen gesteld? Daarom heb ik mij gewend tot een 

der oudste hoedenfabrikanten hier ter stede, den heer LEENARTS, met 

de vraag of, volgens zijne langjarige ondervinding, de door hem ge- 

leverde hoeden gemiddeld thans iets kleiner zijn dan vroeger? Zijn 

antwoord luidde dat hij dit niet geloofde, maar het niet met zeker- 

heid zeggen kon, omdat hij geene aanteekening van de grootte der 

door hem geleverde hoeden hield. Alleen bewaarde hij de bij het ge- 

bruik van den bekenden comparateur van ALLIÉ uitgeslagen verkleinde 

vormen van kaarteblad. Daarop nu worden wel de namen der koopers, 

maar niet de jaren, waarin de hoeden gekocht zijn, aangeteekend. 

Die vormen konden derhalve voor het nu beoogde doel van geen dienst 

zijn. Vroeger heeft genoemde heer voor mij zijne groote verzameling 

daarvan beschikbaar gesteld, en 512 van die vormen, welke dikwijls 

zeer uiteenloopen en onderling bijna evenveel verschillen als de bla- 

deren van een boom, hebben mij gediend om deels door meting eu 

berekening, deels langs graphischen weg, het gemiddelde middenvlak 

van het hoofd van de mannelijke, hoedendragende, Utrechtenaars te 

construeeren en af te beelden. ' De omtrek van dit gemiddelde mid- 

! Zie: Le plan médian de la tête Néerlandaise, déterminé d'après une méthode 

nouvelle, publié par VAcadémie Royale Néerlandaise des sciences 1874, Pl, VI, 
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denvlak, waarvan de gedaante, wegens het groot getal van afzonder- 

lijke gegevens, geacht mag worden eene inderdaad zeer groote mate 

van nauwkeurigheid te bezitten, bedraagt 576 millim., hetgeen mer- 

kelijk meer is dan de gemiddelde getallen, die voor engelsche hoofden 

zijn aangegeven. Vier rechtstreeks naar de vormen gereconstrueerde 

middenvlakken ' hebben omtrekken van 550 tot 597 millim. Deze 

cijfers drukken echter geen minimum en maximum uit, daar de 

reconstructien niet geschied zijn met het doel deze laatsten te leeren 

kennen. Misschien bezitten andere hoedenmakers hier te lande betere 

gegevens om de gestelde vraag te beantwoorden. In dit geval houd ik 

mij voor de mededeeling daarvan aanbevolen. 

Eindelijk nog eene opmerking. Ofschoon het waar moge zijn dat 

over het algemeen de intellectueele ontwikkeling gelijken tred houdt 

met de grootte en het gewicht der hersenen en bij gevolg met den 

omvang des schedels, zoo is dit toch een regel met vele uitzonderin- 

gen. De grootte der schedelholte wordt niet enkel bepaald door den 

omtrek maar ook door de hoogte des schedels. En dat het er verre af 

is dat een persoon met een buitengewoon groot hoofd ook altijd een 

buitengewoon groot verstand zoude bezitten, weet elk bij ondervin- 

ding, evenals dat somtijds een bijzonder klein hoofd de zetel kan zijn 

van zeer ontwikkelde verstandelijke vermogens. Het hoofd van een 

mijner vrienden heeft slechts een omtrek van 550 millim., en toch is 

hij een zeer kundig man, die zelfs door verscheidene uitvindingen 

blijken van groot vernuft heeft gegeven. Het hoofd van Lord cHreLMs- 

FORD, den onderwerper der Zoeloes, maar wiens zorgeloosheid ook de 

verschrikkelijke nederlaag of, juister, slachting zijner landgenooten 

te Isandhlwana veroorzaakt heeft, is trouwens nog merkelijk kleiner, 

indien men de boven medegedeelde maat vertrouwen mag. 

l Tbid Pl. IV en V, 

HARTING. 
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Onder den titel: Die Veränderlichkeit des Klimas u. ihre Ursachen 

verscheen dezer dagen een werkje van FRANZ VON CZERNY. Het is eene 

bijdrage tot de kennis van ons klimaat, dat meer en meer, en voorzeker 

niet ten onrechte, het onderwerp wordt van veler overdenkingen, het 

voorwerp van veler nauwgezette en onafgebroken waarnemingen. En 

dat van de hand van v. CZERNY, die velen reeds zoo gunstig bekend 

is door zijne studie over de winden, welke vier jaar geleden als Zr- 

gänzugsheft z. PETERMANNS Müttheilungen * verscheen, en waarin men 

niet weet wat het meest te bewonderen, de omvangrijke kennis of 

den eenvoudigen vorm, waarin de stof gegoten is. Redenen genoeg voor- 

zeker, om te trachten bovengenoemd werkje in ruimeren kring be- 

kend te maken. Dat is dan ook ket doel, waarmede ik de hoofd- 

momenten daaruit samenvat en den lezers van het Album der Natuur 

aanbied. 

Dat ons klimaat veranderingen heeft ondergaan, wie zal het tegen- 

spreken, die bij het licht, door geologen ontstoken, gezien heeft, dat 

in Huropa eenmaal de Alpengletschers niet slechts het meer van 

) “Wirkungen der Winde auf die Gestaltung der Erdoberfläche,” 
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Constanz en dat van Genève met hunne ijsmassa vulden, maar zich zelfs 

uitstrekten over de Alpen tot waar zij aan gene zijde de zee bereik- 

ten, wier golven de. tegenwoordige Lombardijsche vlakte bespoelden, 

terwijl Finsche en Skandinavische ijsgevaarten hunne zwerftochten tot 

aan den Harz, het Thuringerwoud, het Ertsgebergte en de Karpaten uit- 

strekten, en de woonplaatsen van die dieren, welke tegenwoordig het 

Noorden kenmerken, in Middel-Europa gezocht moesten worden. Maar 

of het klimaat veranderd is sinds de mensch de natuur nauwlettender 

is gaan bespieden en de uitkomsten zijner waarnemingen voor het na- 

geslacht bewaart, ziedaar eene vraag, die velen langen tijd ontkennend 

meenden te moeten beantwoorden. Evenwel, sinds de witte plekken op 

de wereldkaarten meer en meer verdwijnen, — de physische en meteo- 

rologische gesteldheid der aarde door reizen, in alle richtingen onder- 

nomen, beter bekend wordt, maar vooral sinds over de geheele aarde 

meteorologische stations verspreid worden, wier dagelijksche waarne- 

mingen bovendien voortdurend in aantal toenemen, wint meer en meer de 

overtuiging veld, dat ons klimaat inderdaad niet bestendig is. Tevergeefs 

immers zoeken we naar de dichte, door beren bewoonde wouden, die vóór 

3000 of 4000 jaren den bodem van Palestina bedekten, — naar de vrucht- 

bare akkers en heerlijke weiden, die het terecht ‘‘het land overvloeiend 

van melk en honig” deden heeten. En staren we niet met leedwezen 

op de dikke zandlaag, die in Egypte de ruïnen van schoone, eens 

bloeiende steden aan ons oog onttrekt? Want ja, de woestijn breidt 

haar gebied uit ten koste van het vruchtbare Nijldal, waar de kameel, 

den ouden Egyptenaren nog onbekend, reeds onontbeerlijk is gewor- 

den. Tevergeefs zouden we tegenwoordig trachten de wijndruif tot 

rijpheid te brengen in de omstreken van Bristol, in Vlaanderen of 

Bretagne, waar zij toch eenmaal, zooals oude kronieken melden, haar 

vollen wasdom bereikte, Verdwenen ook is het suikerriet uit Provence, 

de roode den uit Ierland, terwijl op de Shetlandsche eilanden, op 

IJsland en in Lapland een enkele dwergberk ons de plaats aanwijst, 

waar eenmaal ontelbare trotsche stammen hunne kronen ten hemel 

hieven. 

Voorzeker, deze feiten geven ons het recht aan te nemen, dat het 

klimaat ook in historische tijden veranderingen heeft ondergaan. Intus- 

schen, waar het geldt natuurwetten op te sporen, daar mogen we ons niet 

\ Prof, Th, Kievulf: “Die Hiszeit.”’ Berlijn, 1878, 
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uitsluitend op losse getuigenissen verlaten. Het klimaat is een zeer 

samengesteld verschijnsel, het product van vele en velerlei factoren. 

Willen we het klimaat leeren kennen, dan moeten we ons dus tot 

zijne factoren wenden. Blijken die niet te allen tijde en te aller plaatse 

onveranderlijk te zijn, dan vinden we tegelijkertijd het antwoord op 

de vraag of het klimaat bestendig is. 

De oorsprong van alle veranderingen in de weersgesteldheid, dat is: 

in de luchtdrukking, de winden, het relatief waterdampgehalte van 

den dampkring, ligt, zooals algemeen bekend is, in de ongelijke ver- 

deeling der warmte over de oppervlakte der aarde. Had de dampkring, 

die de aarde omgeeft en door haar verwarmd wordt, overal dezelfde 

temperatuur, het evenwicht tusschen de verschillende luchtlagen zou 

nooit verbroken zijn, en in het breede uitspansel heerschte eene een- 

tonige, doodsche stilte. Voor ons klimaat is het dus verre van on- 

verschillig welke plaats onze planeet in het heelal, en in het bijzonder 

ten opzichte van de zon inneemt. En nu leert ons de astronomie, dat 

geen der verhoudingen, waarin zon en aarde tot elkaâr staan, besten- 

dig is, maar dat alle aan periodieke veranderingen onderhevig zijn. 

De ellipsvormige baan, waarin de aarde zich om de zon beweegt, 

heeft niet altijd dezelfde excentriciteit, daar zij nu meer dan minder, 

en wel om de 50.000 jaar ’t meest, den invloed van de overige planeten 

van ons zonnestelsel ondervindt. Evenmin is de hoek, waarmede de 

as der aarde op het vlak van de ecliptica helt, altijd dezelfde. De 

groote as der aardbaan, de lijn dus, die perihelium en aphelium ver- 

bindt, beweegt zich gelijkmatig van ’t westen naar 't oosten, terwijl 

de beide snijpunten van wereldaequator en ecliptica (de herfst- en 

lentepunten) de tegenovergestelde richting, van oost naar west, volgen. 

Natuurlijk kunnen deze veranderingen niet zonder invloed blijven op 

het klimaat der aarde, hetzij zij wijzigingen in de temperatuur van 

enkele streken teweegbrengen, zooals de ongelijke excentriciteit der aard- 

baan, hetzij zij hun invloed doen gelden op de verdeeling der jaargetijden 

in de gematigde en koude luchtstreken , zooals de veranderlijke helling 

der aardas, of op de verdeeling der warmte over het noordelijk of 

zuidelijk halfrond, zooals de ligging der aequinoctiaalpunten ten opzichte 

van perihelium en aphelium, die nu eens samenvallen, om zich daarna 

tot op 90° van elkander te verwijderen. En inderdaad, de periodieke wisse- 

lingen, waaraan, zooals ons op theoretische gronden bleek, het klimaat 

onderhevig moet zijn, schijnen bevestigd te zullen worden door eene ont- 
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dekking, die, eerst weinige jaren geleden gedaan, door de waarnemingen 

meer en meer geschraagd wordt, namelijk, dat er een nauwe samen- 

hang bestaat tusschen de meteorologische verschijnsels der aarde en 

die, welke de zon aanbiedt, in het bijzonder de zonnevlekken, wier 

optreden immers periodiek is. — Evenwel, zoolang de meteorologie nog 

niet beschikt over de resultaten van eeuwenlang voortgezette waarnemin- 

gen, hebben alle bovengenoemde verschijnselen alleen deze waarde voor 

ons, dat zij theoretisch onze bewering omtrent de onbestendigheid 

van ons klimaat staven. Beter binnen het bereik onzer waarneming 

valt echter een andere factor, die, waar het de veranderlijkheid van 

het klimaat onzer planeet geldt, voorzeker wel het meest onze aandacht 

waardig is: de plaatselijke gesteldheid van de bijzondere deelen harer 

oppervlakte. De invloed toch, dien deze op het klimaat van eenige streek 

uitoefent, is groot en veelzijdig niet alleen, maar blijft geen oogen- 

blik volkomen dezelfde, zooals uit tal van waarnemingen blijkt. Naast 

hare ligging ten opzichte van den aequator , is het voor eene landstreek 

van ’t grootste belang, hoe hoog het gebergte is, dat haar tegen koude 

winden beschut of den met waterdamp verzadigden luchtstroom verhin- 

dert hare velden te besproeien; hoe hoog zijzelve zich boven de opper- 

vlakte der zee verheft, — waarvan immers nevens de breedte in de eerste 

plaats hare gemiddelde jaarlijksche temperatuur afhankelijk is, — en of 

zeeën, rivieren, groote meren, moerassen of dichte bosschen in hare 

nabijheid worden aangetroffen, welke invloed uitoefenen op de hoeveelheid 

regen, die zij ontvangt, en de wijze, waarop deze over het geheele 

jaar verdeeld is. Ook de verdeeling van land en water op aarde moe- 

ten we niet vergeten. Zij toch is het, die niet slechts de richting der 

winden geheel kan veranderen (getuige de Moessons), maar zelfs hun 

oorspronkelijk karakter zoodanig wijzigen, dat poolstroomen als regen- 

winden optreden en aequatoriale stroomen zich als droge winden ver- 

toonen '. En nu leert de geologie ons, dat rivieren haar loop ver- 

anderen en hare monden verleggen, — dat meren en moerassen in de 

eene streek ontstaan, terwijl zij in de andere uitdrogen, — dat hier 

gebergten lager en lager worden onder den voortdurenden invloed van 

regen en stroomende wateren, terwijl dáár geheele ketens zich verhef- 

fen, dank zij de werking van onderaardsche krachten, die bovendien 

geheele landstreken langzaam opheffen of nieuwe uit de zee doen ver= 

' Zie: “Die Wirkungen der Winde auf die Gestaltung der Erdoberfläche,” — 
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rijzen, terwijl zij andere tot eene aanhoudende daling noodzaken. 

Niet minder aanzienlijk zijn de veranderingen, die oceanen en vaste- 

landen in hun vorm ondergaan ten gevolge van de mechanische werking 

van het water, dat de kusten beukt, maar hier niet afbreekt zonder 

ginds weer op te bouwen; en nauwelijks voorzeker behoeven wij van den 

grooten invloed te gewagen, welken juist die veranderingen op de 

richting der winden en het geheele stelsel der zeestroomen, of, met andere 

woorden, op de verdeeling van regen en warmte uitoefenen, al is het 

ook nog niet mogelijk dit alles in cijfers uit te drukken. Daartoe toch 

zijn de waarnemingen van te jongen datum. - 

Maar ook de mensch werkt mede tot de wijziging van het klimaat. 

Als hij eene stad bouwt, verhoogt hij te dier plaatse de temperatuur 

der lucht met 1° of 2°C.; als hij geheele landstreken onder besproeiing 

brengt, of meren en moerassen in velden herschept, oefent hij ontegen- 

zeggelijk invloed uit op de hoeveelheid regen, die zij ontvangen en de 

wijze, waarop deze over hes jaar verdeeld is. Uit hygiënisch oogpunt ver- 

betert hij in het laatste geval het heerschende klimaat. Vragen we het 

slechts aan Sologne, waar de gezondheidstoestand der bevolking reeds 

zoo veel verbeterd is, sinds op den moerassigen, eenmaal de schadelijkste 

dampen uitwasemenden bodem, bosschen gekweekt worden ', — aan 

Toscane, waar hetzelfde verschijnsel zich voordoet, sinds het gebied 

der maremmen voortdurend wordt beperkt, — aan Algiers, sinds men 

bedacht is op het aanplanten van den Eucalyptus globulus. — Maar 

al deze wijzigingen, in het klimaat teweeggebracht, zijn nog niets, 

vergeleken bij den invloed, dien de mensch door het uitroeien van 

uitgestrekte wouden op de klimatologische gesteldheid van verschil- 

lende landen uitoefent. 

De bosschen toch spelen in de geschiedenis van het klimaat een der 

belangrijkste, hoewel nog altijd niet genoeg gewaardeerde rollen. 

De temperatuur der lucht boven bosschen is altijd iets lager dan 

van die boven het open veld, waar de getallen van dag- en nacht-, 

evenals die van zomer- en wintertemperatuur daarenboven veel grooter 

verschillen aanwijzen. In dit opzicht kunnen we de bosschen vergelijken 

met zeeën of uitgestrekte meren, daar ook deze de uitersten van warmte en 

koude dichter tot elkander brengen. Bovendien is het betrekkelijk water- 

dampgehalte van de lucht in de bosschen grooter dan daarbuiten, waaruit 

1 E. Recuus: “La Terre.” 
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wederom volgt, dat in woudrijke streken veel minder water verdampt. 

Dáár ook zullen regens veelvuldiger zijn; immers door de lage tem- 

peratuur der lucht en den hoogen graad van vochtigheid, die haar 

kenmerkt, zal de waterdamp, welke voorbijtrekkende luchtstroomen 

met zich voeren, gemakkelijk condenseeren. En wat niet minder be- 

langrijk is, de grond in de bosschen laat het regenwater langzaam en 

tot op groote diepte doordringen, zoodat het de onderaardsche bron- 

nen, en door deze de rivieren en beken regelmatig voedt. 

Inderdaad, de invloed, dien de bosschen op het klimaat doen gelden, 

is te groot, dan dat: we er niet in ’t bijzonder onze aandacht bij 

zouden bepalen, te meer daar we hier, meer dan op eenig ander punt, 

de cijfers kunnen laten spreken. En dit hebben we te danken aan de 

nauwgezette en onafgebroken waarnemingen van de enkele jaren gele- 

den in Beieren, en naar het voorbeeld van dien staat ook in Saksen, 

Pruisen, den Elzas, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Bohemen en Rus- 

land opgerichte meteorologische stations, die uitsluitend den invloed 

der bosschen op het klimaat nagaan. 

De bosschen dan verrichten in de natuur tweeërlei arbeid, de een 

van mechanischen, de ander van klimatologischen aard, die evenwel 

van elkander onafscheidelijk zijn. 

Wat de mechanische werking betreft, deze bepaalt zich niet tot het 

verzwakken van de kracht der winden, maar strekt zich ook uit over 

den invloed, dien zoowel de bladerkronen der woudreuzen, als de af- 

gevallen takken en bladeren op de thermische en hydrologische gesteld- 

heid van boschrijke streken uitoefenen. De bladerkronen verminderen 

de kracht der zonnestralen. En dit komt den bosschen in ’t bijzonder in 

het voorjaar ten goede; immers terwijl dan op opene vlakten de sneeuw 

plotseling smelt en het water genoodzaakt is grootendeels weg te 

vloeien, ontdoet het bosch zich slechts langzaam van zijn sneeuwkleed 

en geeft daardoor aan het water gelegenheid in de aardlagen te drin- 

gen. Welke gevolgen het uitroeien der bosschen in dit opzicht na zich 

sleept, daarvan levert de Wolga een sprekend voorbeeld op. Sinds in 

het gebied van boven- en middelloop de bosschen verdwenen zijn, 

treedt de rivier in het voorjaar veel vroeger buiten hare oevers en 

zijn de overstroomingen meer geducht dan ooit tevoren *. Maar nog een 

anderen meer heilzamen arbeid verrichten de bladerkronen. Zij zijn het, 

L Mürrer: ‘“Kosmische Physik” pag. 717. 
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die den regen niet dan langzaam, bijna droppelsgewijze, op den 

grond doen nederdalen. En dat beteekent dit: terwijl op opene velden, 

waar de regens met geweld op de aarde nederstorten, het water in 

een oogwenk de poriën der bovenste aardlagen gevuld heeft en dan 

gedwongen is zich een uitweg te banen, komt in de bosschen de geheele 

regenmassa aan de aarde ten goede, daar zij in den lossen grond 

tot op groote diepte doordringt. En hier openbaren zich de voortref- 

felijke eigenschappen van de afgevallen takken en bladeren ‚ die, in 

een staat van ontbinding verkeerend, niet slechts den bodem met eene 

steeds dikker wordende laag teelaarde bedekken, maar los opeengesta- 

peld, met honderden mossen, die hier welig tieren, eene sponsachtige 

massa vormen, welke het water gemakkelijk in zich opneemt en voor 

verdamping en wegvloeiing behoedt. Niet het minst voorzeker komen 

die eigenschappen aan bergachtige streken ten goede. Waar zich in deze 

streken, door gebrek aan bosschen, het regenwater tot beken verzamelt, 

daar is niets bestand tegen de macht van het vloeibare element, dat in 

wilde vaart de vlakte zoekt, de hellingen van hare kostbare teelaarde 

beroovend, dammen opwerpend in bevaarbare wateren en de hoop 

van den landman in een oogwenk verwoestend, door de akkers te 

overstroomen en zand en steenen als de vreeselijke getuigen van zijn 

vernielingswerk achter te laten. 

En hiermede zijn wij genaderd tot het tweede deel onzer beschou- 

wing: de klimatologische werking der bosschen, die inderdaad slechts 

een gevolg van hun mechanischen arbeid is. 

Reeds merkten we op, dat de gemiddelde jaarlijksche temperatuur 

van de lucht boven bosschen iets, en wel 0.78° R. of 10°, lager is 

dan van die boven ’t open veld. De oorzaak van dat verschijnsel is 

eenvoudig deze, dat in de schaduw der boomen, de aarde, van wier 

uitstraling de lucht in hare verwarming afhankelijk is, niet de volle 

kracht der zonnestralen ondervindt. Natuurlijk, die verlagende invloed 

der bosschen op de temperatuur is niet in alle jaargetijden dezelfde. 

Het geringst is hij in den winter, terwijl hij zelfs in den herfst op 

den dag slechts een verschil van 0.45° R. te voorschijn roept. Duide- 

lijker reeds doet hij zich in het voorjaar gevoelen, en wel bovenal in 

naaldbosschen, daar in loofwouden de boomen niet vóór Mei schaduw 

beginnen te werpen. Maar ’t aanzienlijkst is het verschil in de tempe- 

ratuur van den dag tusschen woudrijke streken en opene vlakten in 

den zomer (1.68° R.); niet alleen doordat de bladerkronen de kracht 
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der zonnestralen verzwakken, maar ook doordat de boomen in hun groei- 

lijd (Mei-October) veel vocht uitwasemen, en dit, zich in damp op- 

lossend, warmte aan den dampkring onttrekt. Gedurende den nacht doet 

zich het tegenovergestelde verschijnsel voor. Beletten de boomen des daags 

de werking der zonnestralen, in den nacht houden zij de uitstraling 

tegen. Nauwelijks voorzeker behoeven we erop te wijzen, dat dit bosch- 

rijken gewesten bovenal in den zomer en in den herfst ten goede 

komt; in dien tijd kan hunne gemiddelde nachttemperatuur die van 

opene vlakten met 1.62°, ja zelfs met 1.91° R. overtreffen. Aldus de 

temperatuur van den dampkring des daags en vooral in het warme 

jaargetijde verlagend, ze het geheele jaar gedurende den nacht verhoo- 

gend, brengen bosschen de beide uitersten van warmte en koude dichter 

tot elkander: zij matigen het klimaat. En na het gezegde verwondert het 

ons niet meer, dat, zooals uit tal van waarnemingen is gebleken, in 

de bosschen van November tot April de afwisseling in de temperatuur van 

den dag '/,° R., in die van den nacht 1° R. minder is dan boven ’t 

open veld, terwijl in het warme jaargetijde het eerste 2'/, °, het laatste 

verschil echter slechts 1.6° R. bedraagt. Eindelijk blijft ons nog over 

te melden, dat opzettelijk daartoe gedane waarnemingen tot de ont- 

dekking van deze merkwaardige wet hebben geleid, dat de temperatuur 

der lucht in de bosschen toeneemt met hare verheffing boven den 

bodem van het woud. Evenwel blijft zij toch altijd iets lager dan op 

gelijke hoogte (5 voet ongeveer) boven het open veld! 

Worden bosschen over groote oppervlakten uitgeroeid, dan heeft dit in 

de eerste plaats eene verhooging van de zomer- zoowel als van de 

gemiddelde jaarlijksche temperatuur der onderste luchtlagen ten gevolge; 

maar ook de hoogste dagtemperatuur ondergaat eene verhooging, en 

wel met 24°, in Juli zelfs met 3° R., terwijl de laagste eene verla- 

ging van 1° ondervindt; het klimaat wordt in zulke streken strenger. 

Zoo verandert de mensch door het vellen der bosschen de richting van 

isothermen, isotheren en isochimenen. Aan hem moet het worden toe- 

geschreven, dat in verscheidene deelen van Noord-Amerika de wisse- 

lingen in de dagelijksche temperatuur grooter zijn dan ooit tevoren, en 

dat de vorst er in het voorjaar buitengewoon lang aanhoudt. Ook in Zweden 

is een gelijk verschijnsel waargenomen, waar, sinds uitgestrekte wouden 

1 EBERMAYER: “Die physikalischen Binwirkungen des Waldes auf Luft u. Boden 

pag. 83—118. | 
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den bijl ten offer vallen, het voorjaar 2 weken later intreedt dan in 

de vorige eeuw |. En wie anders dan de mensch is er de oorzaak van, 

dat het klimaat van Madrid, nog ten tijde van Karel V als zacht ge- 

roemd, in onze dagen aan zulke plotselinge overgangen onderhevig 

is, dat het bijna doodelijk genoemd moet worden *, Niet onwaarschijn- 

lijk ook is het, dat zekere stormwinden in Europa, met name de Bora 

en de Mistral, die evenwel noodzakelijk passen in het stelsel der win- 

den, en in het nauwste verband staan met de orkanen, welke ons 

werelddeel teisteren, het gevaarlijk karakter, dat hen tegenwoordig 

kenmerkt, eerst hebben aangenomen sinds het Karstplateau en het 

Rhônedal met de hen omringende gewesten van hunne bogschen beroofd 

zijn. Daardoor toch is het verschil tusschen de zomer- en wintertem- 

peratuur dier streken en die der naburige zeeën veel grooter gewor- 

den. Dat verschil is het, ’t welk tusschen twee deelen der aarde eene uit- 

wisseling van luchtstroomen te voorschijn roopt; hoe grooter dus dat 

verschil, des te sterker de winden. Op dezelfde wijze Jaat het zich 

verklaren, dat de stormwinden in 't algemeen eerst hunne tegenwoor- 

dige snelheid en kracht hebben verkregen en dat in ’+t bijzonder de 

wervelwinden menigvuldiger zijn geworden, sinds geheele landstreken 

hare bosschen hebben zien verdwijnen; immers het is een feit, dat 

wervelwinden ’t meest groote boomlooze vlakten teisteren, die des 

zomers gemakkelijk tot een hoogen graad verwarmd worden *, 

Het klimaat verzachtend, blijven bosschen ook niet zonder invloed 

op donder- en hagelbuien. Vermijden deze laatste, zooals BECQUEREL 

in cijfers heeft aangetoond, in Frankrijk de met bosschen getooide 

streken, op verscheidene andere plaatsen, o. a. aan de zuidelijke hel- 

ling van den Kaukasus, neemt men waar, dat hagelbuien menigvul- 

diger worden, naarmate de mensch voortgaat met, het uitroeien der 

wouden. En inderdaad, als — zooals de meteorologen meenen — tot 

de vorming van hagel een sterke opstijgende wind onontbeerlijk is, 

dan kunnen bosschen niet anders dan hagelwerend werken. Immers, 

door de volledige verwarming der aarde en der lucht tegen te houden, 

maken zij het ontstaan van een krachtigen opstijgenden stroom, z00- 

als opene vlakten dien in het leven roepen, onmogelijk. En de winden 

TB. Rrerus: “La Terre.’ II, pag. 732. 

2 Rrcerus: “Nouvelle Géographie universelle’’ IT, pag. 690. 

* Dr. ree: “Die Wirbelstürme, Tornados u. Wettersäulen in der Erdatmosphäre.’ 

pag. 16—20. 
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in hunne vaart stuitend, brengen zij daarenboven de lucht in eene 

cirkelvormige beweging, waardoor de wolken uit elkander worden ge- 

dreven, voordat zij de bosschen kunnen bereiken ! 

Maar de uitroeiing van bosschen op groote schaal veroorzaakt nog 

andere wijzigingen in de physische gesteldheid der aarde. Zoolang 

Europa en Noord-Amerika nog met dichte wouden getooid waren, 

was het klimaat van het noordelijk halfrond veel zachter en gematigder 

dan tegenwoordig; de gemiddelde jaarlijksche temperatuur bleef meer 

aan zichzelve gelijk; de warmte nam naar het Noorden en naar hoogere 

luchtlagen langzamer af ; de betrekkelijke vochtigheid van den dampkring, 

zoo belangrijk voor den boomgroei, en waarop juist de bosschen zulk 

een grooten invloed uitoefenen, was grooter; de winden traden met 

minder kracht op. Voorzeker, toen konden loofwouden verder naar 

het Noorden voorkomen en zich hooger boven de oppervlakte der 

zee verheffen, terwijl de naaldwouden, die zich met eene lagere tem- 

peratuur tevreden stellen, niet zoo ver van den noordpool of, in ge- 

bergten, van de sneeuwgrens verwijderd behoefden te blijven als tegen- 

woordig. Want al is in de nabijheid dier grenzen van den plantengroei 

de gemiddelde zomertemperatuur ook hooger dan voorheen, de gemid- 

delde wintertemperatuur heeft er eene verlaging ondergaan, en, wat nog 

belangrijker is, het warme jaargetijde duurt er tegenwoordig te kort, 

dan dat nieuw hout zich in de boomen kan vormen. Daarvoor toch 

zijn minstens 3 maanden van aanhoudende warmte noodig, en reeds 

lang voor dat die tijd ten einde spoedt daalt de thermometer beneden 

0° R., zoodat de bosschen genoodzaakt zijn, zich naar zuidelijker ge- 

westen en lagere luchtstreken terug te trekken. 

Zoo en niet anders is het te verklaren, dat Groenland en Spitsber- 

gen, die den mensch tegenwoordig een kalen bodem vertoonen, in diepere 

aardlagen de sporen van wouden verbergen; dat IJsland, Lapland en 

het arktische Noord-Amerika zich eenmaal in een weelderigen plan- 

tengroei verheugden; dat zelfs in Ierland, op de Faröer, op de Shet- 

landsche en Orkadische eilanden, diep in de aarde oude boomstammen 

en wortels worden aangetroffen van een omvang, dien de tegenwoor- 

dige boomsoorten te dier plaatse onmogelijk zouden kunnen bereiken, 

terwijl langs de oevers der Witte zee en, zooals MIDDENDORF meent te 

) Recrvs: “La Terre” II, pag. 390 en LörrerHorz-couBrrG, “Die Bedeutung des 

Waldes” pag. 169-—170. 



ONDERHEVIG IS, EN HARE OORZAKEN. 109 

hebben opgemerkt, ook in het dal der Jenesseï, de bosschen meer en 

meer verdwijnen. En niet alleen het Noorden, ook Middel-Europa 

ondervindt de gevolgen van het uitroeien der oorspronkelijke wouden. 

Meer en meer toch breiden de naaldwouden er zich uit ten koste der 

loofwouden, meer en meer daalt op de bergruggen de boomgrens. ' 

Op dit laatste verschijnsel zijn, wel is waar, de nabij de woudgrens 

grazende kudden niet zonder invloed gebleven, die de jonge planten 

vertrappen, welke zij niet als voedsel tot zich nemen; noch ook de 

herders, die door het vellen der boomen, welke zij tot velerlei doel- 

einden gebruiken, er het hunne toe bijdragen, om den wouden den 

strijd om ’t bestaan — die hun hier, waar zij aan stormen, winden en 

sneeuwlawinen het hoofd hebben te bieden, reeds zoo zwaar valt, — 

moeilijker te maken. Maar de ware oorzaak van het dalen van de 

poolgrens der boomen ligt voorzeker daarin, dat na het uitroeien 

der bosschen in uitgestrekte landmassa’s, in hoogere streken het 

warme jaargetijde korter wordt, de dampkring minder waterdamp be- 

vat, terwijl de winden — en de koude winden bovenal — krach- 

tiger optreden. Sierden nog dichte bosschen Europa's bodem als voor- 

heen, dan voorzeker zouden we boomen tot in de onmiddellijke nabij- 

heid der sneeuwgrens aantreffen. Purrieer immers heeft het waargeno- 

men in de Andes van Zuid-Amerika, op 40’ Z.B., waar de dagelijksche 

en jaarlijksche temperatuur zóó gelijkmatig en het klimaat zóó vochtig 

is, dat de sneeuwgrens er zeer laag daalt, maar de poolgrens der wou- 

den zich tegelijkertijd zóóver verheft, dat beide samenvallen. Reeds 

vóór 45 jaar maakte DARWIN op dat verschijnsel opmerkzaam. In zijn 

Reise eines Naturforschers um die Welt toch vinden we: “De weel- 

derige plantengroei, die niet zoozeer behoefte heeft aan warmte, als 

wel aan beschutting tegen strenge koude, kan in de zuidelijk gema- 

tigde luchtstreek de sneeuwgrens tot op veel geringer afstand naderen dan 

op gelijke breedte op het noordelijk hafrond, waar strenge koude en 

groote hitte elkander snel afwisselen.” Voorzeker is het dan ook niet 

te gewaagd, als wij, met zulke feiten tot grondslag, durven beweren, 

dat zelfs het reeds grootendeels van zijne wouden beroofde Tatrage- 

bergte eens tot op veel grootere hoogte met dichte bosschen was ge- 

tooid, die echter verdwenen, naarmate in Midden-Europa, in ’t bijzonder 

‘ Lörr ELHOLZ-COLBERG. 1, pag. 205—217. 
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in Klein-Polen ', de bosschen onder de slagen van den bijl bezweken. 

Zoo dan blijkt ons uit tal van voorbeelden, dat, waar de bosschen 

verdwijnen, het klimaat ontegenzeggelijk strenger wordt. Geen won- 

der, dat daar tegelijkertijd de lucht zich kenmerkt door grooter af- 

wisseling in haar relatief waterdampgehalte. Dit toch hangt ten nauwste 

samen met de temperatuur van den dampkring. 

Reeds bleek ons, dat de gemiddelde temperatuur der lucht in bos- 

sehen iets lager, d. 1. dichter bij het verzadigingspunt is, dan boven 

opene vlakten. Dáár is dus haar relatief waterdampgehalte grooter, en 

wel in Januari 3.7°/,, in Juli 10°, of gemiddeld 6.86°/, °. 

Een onmiddellijk gevolg van dat verschijnsel is, dat de verschillende 

vormen, waaronder gecondenseerde waterdamp zich voordoet: dauw, 

nevel, regen, sneeuw, in woudrijke streken veelvuldiger voorkomen 

dan op ’t open veld, waar de hooge temperatuur de condensatie zeer 

moeilijk, soms zelfs onmogelijk maakt. Bergachtige streken, die zich 

reeds tengevolge van hare verheffing boven den zeespiegel door eene lage 

temperatuur kenmerken, ondervinden in dit opzicht ’'t meest den wel- 

dadigen invloed der bosschen. Waar deze op groote schaal worden uit- 

geroeid, daar worden regens dan ook zeldzamer, en de bronnen, niet 

meer regelmatig gevoed, houden op onafgebroken te vloeien. Ja, zelfs 

de jaarlijks vallende hoeveelheid regen wordt dáár geringer. Want de 

veelvuldigheid der regens en de watermassa, die zij over eene landstreek 

uitstorten, zijn niet alleen afhankelijk van de waterdamp medevoe- 

rende winden, maar ook van de temperatuur en het betrekkelijk water- 

dampgehalte van de lucht in zulk een gewest. Geen wonder, dat het 

op die wijze ontstaande verschil in regenhoogte tusschen woudrijke ge- 

westen — bergstreken in 't bijzonder — en opene vlakten ’t grootst 

is in den zomer, als de temperatuur in bosschen meer dan ooit ver- 

schilt met die daarbuiten. 

Zoo is, zegt EBERMAYER terecht, de beteekenis der bosschen voor ge- 

bergten nog grooter dan voor vlakten, in het warme jaargetijde groo- 

ter dan in het koude, voor den heeten aardgordel grooter dan voor de 

koude luchtstreek. Maar niet voor alle bosschen geldt die beteekenis in 

gelijke mate. Uit de waarnemingen toch, door raurrar van 1874—76 

in het dorp Ermenonville (departement Oise) gedaan, blijkt, dat naald» 

l SZCZESNY MORAWSKI. 

3 EBERMAYER. I, pag. 143 —154, 
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wouden nog gemakkelijker dan loofwouden den waterdamp, dien voor- 

bijtrekkende luchtstroomen met zich voeren, condenseeren '. 

Voorzeker, na al het voorafgaande , is het niet moeilijk meer de 

toekomst dier landen te voorspellen, welke, met dichte wouden gesierd, 

van dien tooî beroofd worden. De temperatuur zal er in den loop van 

den dag, evenals in dien van het jaar, plotselinge en groote afwisselingen 

gaan vertoonen; het relatief waterdampgehalte der lucht zal er veel 

geringer worden, en de regenhoogte er, vooral in den zomer, aanzien- 

lijk verminderen. De ervaring is daar om onze bewering te staven. 

Of is het aan iets anders dan aan het verdwijnen der bosschen toe te 

schrijven, dat de Taag, eens van Toledo af bevaarbaar, nu in dit op- 

zicht slechts voor Portugal waarde heeft; dat op Madeira, het ‘‘hout- 

eiland”, nadat de bosschen er in ’+t begin der 15de eeuw door een hevi- 

gen brand vernield waren, reeds omstreeks 1450 de regenhoogte merk- 

baar afnam; dat kort geleden nog St. Helena in betreurenswaardigen 

toestand verkeerde, ten gevolge van de ongewone droogte; want de 

in 1502 naar het eiland overgebrachte geïten en varkens, in aantal 

verbazend toegenomen, hebben het jonge hout vernield, en kaal is reeds 

sinds drie eeuwen de eens met een weelderigen plantengroei bedekte 

bodem. Maar gelukkig, de Engelschen zijn er met het aanplanten van 

bosschen begonnen, en reeds zien zij hunne pogingen met den besten 

uitslag bekroond; tegenwoordig toch valt er reeds tweemaal zooveel 

regen als toen Napoleon er vertoefde. Ook op het naburige Ascension 

zijn de regens veelvuldiger geworden, sinds de Engelschen ook dáár 

op boomteelt bedacht zijn. Uit deze voorbeelden blijkt ons tegelijker- 

tijd, dat de nabijheid der zee het afwezig zijn van bosschen niet geheel 

vergoedt. Dezelfde verschijnselen nemen we in Beneden-Egypte waar. 

Was daar vóór 80 jaar regen nog zulk eene zeldzaamheid, dat het o. a. 

gedurende de Fransche expeditie (Nov. 1798— Aug. 1799) slechts één- 

maal regende, tegenwoordig, sinds MEuEMET Aur uitgestrekte katoen- 

plantages liet aanleggen, en zijn opvolger, IBRAHIM PACHA, Ongeveer 

18 millioen boomen liet planten, is er het aantal regendagen per jaar 

reeds tot 50 geklommen en de regenhoogte aanmerkelijk toegenomen *. 

En wederom: in de landstreek Coorg in Voor-Indië is de regenmassa 

in de laatste 15 jaren aanzienlijk verminderd, sinds over cene uitge- 

1 Comptes rendus de l'Acad. des Sciences à Paris. T, 83, p. 514. 

? Lörrernorz corerre. T, p. 122; münuer: “Kosmische Physik,” p. 715, 
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strektheid van ruim 20.000 acres koffieplantages de oorspronkelijke 

bosschen vervangen hebben *. Daarentegen wordt in Australië, zooals 

LANDSBOROUGH ons mededeelt, het klimaat vochtiger, naarmate de bos- 

schen er zich uitbreiden. 

Bepalen wij nu nog een enkel oogenblik onze aandacht bij het lot 

van gebergten, die van hunne bosschen beroofd worden. Evenals op het 

vlakke veld, zal ook in ’t gebergte de temperatuur, bovenal in den 

zomer, eene verhooging ondergaan, wat onvermijdelijk eene vermin- 

dering van het relatief waterdampgehalte der lucht ten gevolge heeft. 

Gecondenseerde waterdamp, hier in den vorm van sneeuw optredend, 

zal dus minder voorkomen, en valt er sneeuw, dan zal deze spoedi- 

ger smelten. Wat is natuurlijker, dan dat in alle gebergten, waar de 

hoogte, in verband met de geografische breedte, de vorming van eeuwige 

sneeuw en gletschers toelaat, de sneeuwgrens rijst, de gletschers in 

aantal en afmetingen afnemen. Herinneren we ons nu, dat in alle Euro- 

peesche gebergten de bosschen in massa worden uitgeroeid, en dat 

daardoor in de Alpen de woudgrens reeds 100 M. gedaald is ?, dan 

komen wij tot de gevolgtrekking, dat ook in die gebergten eenmaal 

de gletschers grooteren omvang hadden, de sneeuwgrens lager gezocht 

moest worden. Ja, dat zelfs gebergten, als de Tatra, waarbij tegen- 

woordig van geene eeuwige sneeuw sprake is, eenmaal daarmede ge- 

tooid waren. 

Niet minder belangrijk dan de invloed der bosschen op de tem- 
peratuur der lucht, haar relatief waterdampgehalte en het voorko- 

men van regen, is die, welken zij op de temperatuur en de vochtig- 

heid van den bodem uitoefenen, en die zich in den waterstand van 
beken en rivieren en den waterrijkdom der bronnen openbaart. 

Uit de waarnemingen, door Prof. woriNy gedaan, is gebleken, dat 
vochtige aarde in het warme jaargetijde kouder, in het koude Jaarge- 
tijde warmer is dan droge grond; dat de temperatuur ’t gelijkmatigst 
is in vochtige turf, terwijl zij in klei reeds eene geringe, in zand de 
grootste afwisselingen ondergaat, in dien zin, dat bij de hoogste tem- 
peratuur het zand, bij de laagste de turf het warmst is. Ook merkte 
hij op, dat uit vochtige turf betrekkelijk de geringste, uit nat zand 
de grootste hoeveelheid water verdampt. 

| Brum: “Geogr. Jahrbuch” IV, 1872. 

3 Rreerus: “La Terre” 11, p. 495. 
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In dezelfde verhouding nu als te dezen opzichte het zand tot de turf, 

staat tot den bodem van bosschen die van het open veld. Ondervindt 

gene des zomers niet de volle kracht der zonnestralen, en bezit hij 

daarenboven in hooge mate de eigenschap, water in zich op te nemen 

en te behouden, deze wordt door niets verhinderd, zich sterk te ver- 

warmen en de waterdeelen, die hij in zieh mocht hebben opgenomen, 

in gasvormigen toestand aan den dampkring terug te geven. 

En dit wordt bevestigd door de waarnemingen, in Beieren gedaan. 

Deze toch hebben doen zien, dat de boschgrond tot op eene diepte van 

4 voet, overal een lageren gemiddelden jaarlijkschen warmtegraad bezit 

dan het open veld op gelijke diepten, en wel, dat dit verschil 1 !/, ° R. of 

21°, bedraagt. Tevens hebben zij aan het licht gebracht, dat de wisselingen 

in de dagelijksche, maandelijksche en jaarlijksche temperatuur van den 

bodem ’t geringst zijn in de nabijheid van bosschen, en wederom ge- 

ringer in den zomer dan in den winter, dus ongetwijfeld ook minder 

in de tropische dan in de koude luchtstreek. 

Voegen we daarbij, dat de temperatuur van den bodem van wouden 

in den zomer 8.22° R. lager is dan die van het open veld, dan is 

het duidelijk, welk eene aanzienlijke verhooging in temperatuur , bovenal 

in den zomer, eene landstreek moet ondergaan, als zij van hare bos- 

schen beroofd wordt '. 

En de temperatuur van den bodem bepaalt tegelijkertijd den graad 

zijner vochtigheid. Van haar toch hangt de verdamping van het water, 

dat de aarde bevat, af. Is nu inderdaad de boschgrond kouder dan 

de bodem van het open veld, dan zal er in de bosschen ook minder 

water door verdamping verloren gaan. Bovendien, de winden, die de 

verdamping zoozeer bevorderen, verliezen in de bosschen veel van hunne 

snelheid en kracht; de lucht is er kouder en relatief vochtiger, dus 

kan slechts een klein gedeelte van het in damp opgeloste water in 

zich opnemen; en de bladeren en takken, die den bodem bedekken, 

verhinderen de te snelle verdamping van het in de aarde gedron- 

gen vocht. | 

Ook hier laten wij de cijfers spreken. In bosschen is de verdamping op 

een open waterspiegel — een meer — in den loop van een jaar 2.7 maal 

minder dan bij gelijke verhoudingen op het open veld. Verdampt er dáár 

36 cM.* water, dan bedraagt de verdamping hier in denzelfden tijd 100 cM.*, 

1 EBERMAYER, 
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Natuurlijk, ’t grootst is het verschil in den tijd, dat de verdamping 

+ sterkst is: in den zomer; dan is de verhouding als 41:28, soms 

zelfs als 1:3. — En dezelfde wet geldt voor de verdamping van het 

in den bodem dringende water. Terwijl uit den bodem van het open 

veld 100 deelen water verdampen, verliest de bodem der wouden 

slechts 38, en, is bij met mossen, afgevallen bladeren en takken be- 

dekt, slechts 15 deelen, zoodat bijv. in Beieren des zomers op ’t open 

veld op 1 hectare 4086 M,* verdampt, terwijl de verdamping in het 

naburige woud in denzelfden tijd en op gelĳke oppervlakte slechts 

resp. 1592 en 625 M.* bedraagt. 

Op dezen grondslag voortbouwend, heeft rBERMAYER berekend, dat, 

als het Spessartgebergte zijn woudtooi verloor, de bodem in den 

zomer 4743.2 millioen kub. voet water meer door verdamping zou 

verliezen dan tegenwoordig, eene hoeveelheid, voldoende, om den Main 

18 dagen op gemiddelden, 33 dagen op zijn’ laagsten waterstand 

te houden. En zelfs al bleven de bosschen staan, en verwijderde men 

er slechts de bladeren, naalden, takken uit, die den bodem met eene 

dikke laag bedekken, dan reeds zou er zulk eene hoeveelheid water 

meer dan nu verdampen, als noodig is om den Main op gemiddelden 

stand 5 dagen, op zijn laagsten stand 9 dagen te voeden. ! 

Hoe duidelijk blijkt ons daaruit de groote invloed der wouden op 

het proces van verdamping, waarvan toch, even goed als van de 

regenhoogte, de graad van vochtigheid van den bodem afhankelijk is! 

Hoe duidelijk dus bewijzen deze cijfers den nauwen samenhang tusschen 

den rijkdom eener landstreek aan water en haar rijkdom aan bosschen ! 

Zoovele eigenschappen als we aan de bosschen hebben waargenomen, 

zoovele factoren hebben we leeren kennen, die den waterstand der 

rivieren, het ontstaan en den watervoorraad van bronnen regelen. We 

zagen het immers, hoe de bosschen in het groot den dienst verrichten 

van eene groote zeef, die slechts langzaam het over de oppervlakte 

der aarde in de dalen vloeiende water doorlaat, en tegelijkertijd 

dien van duizenden trechters, die het regenwater naar diepere aard- 

lagen geleiden, tot waar het eene leemlaag ontmoet. Hier verzamelt 

het zich, om na een’ lageren of korteren onderaardschen tocht, in 

den vorm van bronnen opnieuw aan de oppervlakte te voorschijn te komen. 
Waar uitgestrekte bosschen worden uitgeroeid, daar verdampt het 

1 EBERMAYER. 
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door regens aangevoerde water snel en op groote schaal; een groot 

gedeelte vloeit in alle richtingen weg; de rivieren overstroomen ; maar 

ook, er zijn langere perioden van droogte, waarin de waterstand der 

rivieren te laag wordt; en eindelijk, het water dringt slechts tot op 

geringe diepte in den grond, wat zich spoedig in de armoede aan 

bronwater openbaart. 

Een sprekend voorbeeld vinden we in Zuid-Amerika in het meer 

van Valencia, welks waterspiegel sinds het einde der 18de eeuw, d.i. 

sinds den tijd toen de Spanjaarden in die streken de wouden in massa 

uitroeiden, voortdurend zonk, en nog zeer laag was, toen A. VON HUM- 

BOLDT en BONPLAND zich in 1800 daar ophielden, maar 30 jaar later 

merkbaar gerezen was, daar gedurende de onafgebroken oorlogen tus- 

schen de Spanjaarden en inboorlingen de bosschen zich ten koste der 

suikerplantages uitbreidden *, Zoo ook verhaalt BoussiNGAULT, die van 

1825—31 in Zuid-Amerika vertoefde, dat in Nieuw-Granada eene bron, 

welke na het uitroeien der naburige wouden verdwenen was, opnieuw 

te voorschijn kwam, toen er in hare nabijheid weer bosschen verre- 

zen *. Tal van voorbeelden ook leveren Mexico, de Antillen, Noord- 

Amerika, vooral in het oosten, en bovenal Europa op. Eén treffend feit 

mogen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hoewel Bohemen 

reeds voor een groot gedeelte van zijne wouden beroofd was, werden 

sinds 1864 in het Bohemerwoud de bosschen in massa uitgeroeid, 

terwijl men zich tegelijkertijd op de droogmaking van verscheidene 

poelen en moerassen toelegde, die met de bosschen de beide voornaamste 

factoren vormen voor de hydrologische gesteldheid van ’t grootste 

deel van Middel-Bohemen. En in de verwoesting der bosschen werd de 

mensch bijgestaan door de orkanen, die nu en dan, bovenal in No- 

vember 1870, het Bohemerwoud teisterden en ongetwijfeld ook hier 

eerst sinds het verdwijnen der bosschen zoo krachtig optreden. Ook 

de kevers, die zich op de omgevallen boomstammen bij milliarden 

vermenigvuldigden, droegen er het hunne toe bij , om den mensch ’t werk, 

dat hij wilde verrichten, gemakkelijk te maken. Terwijl dan ook vroe- 

ger het woud met zijne groene armen het regenwater opving, om 

het droppelsgewijze op zijn mostapijt te doen nederdalen, van waar 

het slechts zóó langzaam naar de beken stroomde, dat ondertusschen 

1 LörreLHorz-couBeRa, IT, pag. 119—120. 

* Pescner: “Neue Probleme d. vergleichende Erdkunde,’’ pag. 163, 
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eene nieuwe regenbui het bosch vergoeding schonk voor het wegvloeiende 

vocht, zijn tegenwoordig de steile hellingen van het Bohemerwoud 

kaal; het mos, dat den grond bedekte en aan verkwikkende schaduw 

gewoon was, is gestorven onder den invloed der brandende zonnestra- 

len, en de regen, die vroeger weken noodig had om de beken te be- 

reiken, stort nu met geweld zijne watermassa over het dal uit, dat 

aan verwoesting ten prooi is. Aan de uitroeiing der bosschen alleen is 

het toe te schrijven, dat de op de helling van het Bohemerwoud ont- 

springende bronnen, vroeger beroemd door haar overvloedigen water- 

voorraad, sinds 7 of 8 jaar in de zomermaanden geheel verdwijnen. 

Waar zulke feiten spreken , daar zal voorzeker niemand meer den 

grooten invloed miskennen, dien de bosschen op de hydrologische gesteld- 

heid van geheele landstreken uitoefenen. En is het niet verklaarbaar, 

dat velen, dien invloed misschien overschattend, misschien naar waarde 

schattend, zelfs beweren, dat waar wij steppen aantreffen , eenmaal 

wouden zich verhieven, ja, dat de eerste niet ontstaan zouden zijn, 

als de laatste niet waren uitgeroeid. In ’t voordeel van zulk eene be- 

wering zouden de volgende verschijnselen kunnen spreken: 

a. Voortdurend breidt het gebied der steppen zich uit, gelijk in Zuid- 

Rusland duidelijk merkbaar is; eens moet het dus veel kleiner ge- 

weest zijn of in ’t geheel niet bestaan hebben. 

b. De pogingen, om op de steppen bosschen te kweeken, zijn hier en 

daar in Rusland niet vruchteloos gebleven !. 

c. De tegenwoordig aan de steppen eigene flora behoeft geene oor- 

spronkelijke te zijn geweest, daar in Hongarijë o. a. de steppen- 

flora zich, ten gevolge van het uitroeien der wouden, steeds meer 

naar het Westen uitbreidt ?. 

d. Waar de bosschen worden uitgeroeid, daar vermindert het relatief 

_ waterdampgehalte der lucht niet weinig, daar tegelijkertijd de dage- 

lijksche zomertemperatuur eene verhooging ondergaat; de winden, 

die eenmaal in alle jaargetijden regen brachten, treden in den zo- 

mer als droge winden op. En we weten het — aan eene steppen- 

streek is “regen slechts in één gedeelte van het jaar” eigen. 

Inderdaad zijn in Spanje, na het uitroeien der bosschen , geheele stre- 

ken in steppen veranderd % En waar op zandige kusten de bosschen 

V LÖFFELHOLZ-COLBERG. * Recrus: “La Terre” II, pag. 496, 

3 Reclus: “Nouv, Géogr. universelle.” IT, p. 685. 
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verdwijnen, daar veranderen bloeiende gewesten in woestijnen. Want 

de bodem, aan de chemische werking van lucht, warmte en licht bloot- 

gesteld, verweert aan de oppervlakte tot zand en stof, dat, ten prooi 

aan de winden, tot duinen wordt opgestapeld, welke zich steeds ver- 

der landwaarts in verbreiden. We zien het aan het kustgebied van 

Gascogne, waar men nu evenwel met den aanplant van bosschen 

begonnen is; van Oost-Pruisen en Pommeren, en niet ’t minst aan 

West-Jutland. 

Is bet wel te veel gewaagd, te durven beweren dat de bosschen tot 

de belangrijkste voorwaarden voor de welvaart van geheele landen be- 

hooren? Immers neen. Niet slechts toch leveren zij bouw- en brand- 

stoffen in onuitputtelijke hoeveelheid, maar zij regelen tegelijkertijd de 

temperatuur en de vochtigheid van lucht en bodem, den watervoor- 

raad der bronnen en den waterstand der rivieren, terwijl zij boven- 

dien gebergten en vlakten voor den verwoestenden invloed van winden 

en stroomende wateren behoeden. Terecht kunnen we zeggen, dat de 

natuur in de bosschen onberekenbare kapitalen heeft geschonken, die 

zóólang rente opleveren, als niet de mensch, op oogenblikkelijke winst 

bedacht, aan de verzoeking gehoor geeft de hoofdsommen zelven 

aan te raken. 

Maar oefent de mensch reeds door het uitroeien der wouden groo- 

ten invloed uit op de plaatselijke {gesteldheid van het klimaat, nog 

grooter zal die zijn, als de plannen, welke hij koestert, ten uitvoer zijn 

gelegd. Immers hij denkt er over, om, door uitgestrekte onvruchtbare 

landstreken onder water te zetten, het gebied van den oceaan ten 

koste van het vasteland uit te breiden, en zoo de regenhoeveelheid 

dier gewesten te vergrooten, die met de toekomstige binnenzeeën in 

onmiddellijke gemeenschap zullen staan. Wordt inderdaad een deel der 

Sahara onder water gezet, dan zal het klimaat van Noord-Afrika on- 

getwijfeld eene gunstige verandering ondergaan, maar naar alle waar- 

schijnlijkheid zal ook het klimaat van Zuidoost-Rusland, van ’t gebied 

rondom de Kaspische zee, van Mesopotamië zelfs, de weldadige gevolgen 

daarvan ondervinden. Daarheen toch bewegen zich , volgens povr, tegen- 

woordig slechts droge anti-passaten, die juist in Afrika hun oorsprong 

nemen. 

Op die wijze, maar ook op geene andere, zou de mensch almede het 

klimaat van vele steppenstreken kunnen wijzigen, ja, ze zelfs in bosch- 

gronden kunnen herscheppen. En hoe gelukkig zouden de veranderin- 
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gen, door den mensch in het klimaat der oude wereld teweeggebracht, 

zijn, als hij in staat was de diluviale of miocene binnenzeeën , die eens 

in de woestijn van Gobi en West-Turkestan aanwezig waren, opnieuw 

te voorschijn te roepen. Aan die binnenzeeën heeft, naar alle waar- 

schijnlijkheid, de Chineeschen de Indo-europeesche beschaving haar oor- 

sprong te danken; ' maar sinds hare watermassa verdampte, hebben 

Chineezen en Ariërs hare oevers verlaten, en zwervende herdersvolken 

hunne plaatsen ingenomen. 

Den Haag, 23 Dec. '80. 

L yv, RICHTHOFEN : “China” I. 
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De gewone Regen- of Aardworm (Lumbricus terrestris of agricola) be- 

hoort tot die klasse der Wormdieren, die men Holwormen (Coelelmia) 

heet, omdat zich binnen hun door de huid (welke huid door eene 

spierlaag versterkt is) omkleed lichaam eene dat gansche lichaam door- 

loopende holte bevindt, die met vocht gevuld is, en waarbinnen de 

organen van de spijsvertering, den bloedsomloop enz. gelegen zijn. Die 

klasse bestaat weder uit verschillende orden, en daarvan is die der 

Borstelwormen (Chaetopoda) diegene, tot welke de Aardworm behoort. 

Die orde wordt zoo genaamd, omdat de dieren, die er toe behooren, 

langs de lichaamszijden met langere of kortere haren of borstels bezet 

zijn, — waarvan men echter, gelĳĳk elk weet, bij den aardworm niet 

veel bemerkt, zoolang men dien slechts oppervlakkig beschouwt. Overi- 

gens zijn de Borstelwormen meestal langwerpig van vorm, dikwijls 

slangachtig, zooals onze aardworm, terwijl hun lichaam in een aantal 

segmenten of ringen is verdeeld, waarom zij ook wel den naam van 

Ringwormen dragen. 

Wat in het bijzonder den aard- of regenworm betreft, deze is, ge- 

lijk bekend is, lang, rolrond en aan beide uiteinden dunner. Onge- 

veer ter plaatse waar het voorste vierde gedeelte des lichaams eindigt, 

zijn eenige ringen meer opgezet dan de andere, zoodat daardoor eene 

opzwelling ontstaat, die men den gordel of de zadel noemt. Die 
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opzwelling valt vooral in het voorjaar in het oog ; daarbinnen ontwikke- 

len zich de zeer kleine eieren. Bij nauwkeurige beschouwing ziet, men aan 

weerszijde van de ondervlakte des lichaams een dubbele rij zeer korte, 

stijve hairtjes (borstels), die naar willekeur uitgestoken en ingetrokken 

kunnen worden. Het voorste uiteinde des lichaams wordt de koplob 

genaamd; aan de onderzijde, dus de buikzijde, bevindt zich de mond- 

opening, waarover heen de koplob als een kegelvormige punt, eene 

soort van lip, uitpuilt. Aan het achterste, spitser toeloopende uit- 

einde, bevindt zich de opening, waardoor de onverteerde bestanddeelen 

van het voedsel worden uitgeloosd. 

Oogen bezit de aardworm niet. 

De grootte der aardwormen is, gelijk men weet, verschillend, al 

naar den leeftijd. De kleur is roodbruin, van voren lichter dan van 

achteren, op den rug bijna paarsch. 

Zooveel van het uitwendige des aardworms. Van het inwendig samen- 

stel vermeld ik alleen, dat dit dier noch longen noch kieuwen bezit, 

maar dat de geheele huidoppervlakte het ademhalings-orgaan is, door 

hetwelk de zuurstof der lucht in het bloed dringt en het koolzuur het 

bloed verlaat. Dat bloed is roodachtig van kleur. 

De aardwormen eten zeer groote hoeveelheden van de vochtige, hu- 

musrijke aarde, waarin zij leven; de organische stoffen, die zich in die 

aarde bevinden, dienen hun tot voedsel. Te verwonderen is het dan 

ook niet, dat zij in een drogen zandigen grond niet worden aange- 

troffen, maar daarentegen in groote menigte in een vetten, vruchtba- 

ren bodem. Al vretende graven zij zich, door de aarde heen, lange 

gangen, wier wanden bekleed en als ’t ware belijmd worden met eene 

slijmige stof, die door de huid der wormen wordt uitgezweet. Daardoor 

wordt het invallen der gangen voorkomen, wanneer het dier zich niet 

meer daarin bevindt. Over dag huizen de wormen in den grond en 

komen zelden te voorschijn; dit: laatste geschiedt alleen des avonds en 

des nachts; dan komen zij uit hunne gangen boven den grond met het 

achtereind vooruit, kruipen dan niet zelden gansche einden voort en 

begeven zich later weer naar binnen. Daarbij laten zij dan hunne uit- 

werpselen, de onverteerde aarddeelen, op den grond achter. Deze zijn 

de bekende kleine, gekronkelde aardhoopjes, die men zoo dikwijls en 

zoo veel des morgens in de tuinen vindt. 

Het is vooral in regenachtige nachten dat zij aanmerkelijke einden 

ver over den grond kruipen. Anders verwijderen zij zich niet ver van 
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de opening, waaruit zij naar buiten kwamen, en blijven zelfs niet zel- 

den met het eene uiteinde in die opening, om bij het minste onraad 

in hunne gangen terug te vluchten. 

De wijze waarop de aardwormen kruipen, is de volgende. Zij kun- 

nen hun lichaam in de lengte uitrekken en verkorten, en bezitten, 

gelijk wij reeds zagen, aan beide zijden van de ondervlakte des lichaams 

korte, stijve borsteltjes, die uitgestoken en ingetrokken kunnen worden. 

De borstels nu van bet midden des lichaams staan rechtop, maar hoe meer 

zij van dat midden verwijderd zijn, des te meer staan hunue punten naar 

dat midden toegekeerd, de voorste dus naar achteren , de achterste naar 

voren. Wil nu het dier vooruit kruipen, dan verlengt het zijn lichaam , 

terwijl het middengedeelte daarvan, op de middenste, loodrechte bor- 

stels rustende, op zijne plaats blijft. Is het voorste gedeelte ver ge- 

noeg uitgestrekt, dan haakt het dier dit gedeelte aan den grond vast, 

trekt de middenste en achterste borstels in en verkort daarbij zijn 

lichaam, waarvan het natuurlijk gevolg is, dat ook het midden- en 

achterdeel vooruit gaat. Nu zet het deze laatste gedeelten weer door 

middel van een borstel vast, strekt het voorste lichaamsgedeelte weer 

uit, haakt dit wederom vast, enz. Wil de worm achteruit kruipen, 

(t£ geen hij met evenveel gemak doet als voorwaarts), dan geschiedt 

ditzelfde in omgekeerde richting. 

In het najaar graven zij zich in den grond, beneden de diepte, waarop 

die grond bevroren geraakt, en overwinteren aldaar, om in het voor- 

jaar weer in de hoogere aardlagen te voorschijn te komen. Evenwel 

komen zij op zachte winteravonden, ! wanneer de grond niet bevroren 

is, nog wel eens voor den dag, ja zelfs zijn er voorbeelden van, dat 

men ze op de sneeuw heeft zien kruipen. EK. sessrn verhaalt, dat ergens 

in Engeland op den 23sten Februari 1836, toen er des nachts dikke 

sneeuw was gevallen, des morgens die sneeuw in den tuin bedekt scheen 

te zijn met eene menigte kleine stokjes of takjes, die echter bij nader 

onderzoek aardwormen bleken te wezen, die op de oppervlakte der sneeuw 

kropen, en een rijken maaltijd opleverden voor de talrijke merels en 

lijsters, die zich in den omtrek van het landhuis ophielden. 

Landbouwers en tuinders houden niet van wormen; zij meenen dat 

zij de wortels der planten afknagen. Dit is intusschen een ongegrond 

' In de maand, waarin ik dit schrijf, Januari, ziet men hier des morgens niet zel- 

den den bodem der tuinen met wormhoopjes bedekt, 
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vooroordeel, waartoe allerwaarschijnlijkst de omstandigheid aanleiding 

heeft gegeven, dat de wormen inderdaad grassprietjes, kleine blaadjes, 

bladsteeltjes enz. met zich slepen, — tot welk einde zullen wij straks 

zien. De aardwormen doen integendeel door hun graven groot nut; zij 

woelen den stiĳven grond om, maken dien toegankelijk voor lucht, 

water en warmte, en vermeerderen de hoeveelheid teelaarde, gelijk wij 

mede straks zullen leeren. Te ontkennen valt het echter niet, dat het 

te veel ondergraven van den grond in sommige gevallen zijne schaduw- 

zijde kan hebben. In dit opzicht zijn de aardwormen in een dergelijk 

geval als de mollen. Dat deze door het verslinden van ontelbare in- 

sekten en poppen daarvan zeer nuttig zijn, kan niet worden ontkend; 

ook zal op een door mollen omwoeld grasland in het volgend jaar bui- 

tengemeen veel gras groeien. Maar desniettemin richten zij, wanneer 

zij zich in groot aantal in graslanden of, nog erger, in dijken bevin- 

den, door ondermijningen veel schade aan. 

In 1837 las de beroemde DARWIN in eene vergadering van de Geo- 

logical Society of London een kort opstel over de vorming van tuin- 

aarde (mould), dat zeer de aandacht trok. Hij toonde daarin aan, dat de 

boven vermelde wormhoopjes (worm-casts), d. i. de uitwerpselen der wor- 

men, die voor een netten tuinder zoo lastig zijn door zijne effen geharkte 

paden te ontsieren, van geen gering belang zijn; dat de wormen door 

hun graven niet alleen den grond losser maken, maar ook door hunne 

op dien grond geloosde uitwerpselen de diepte van den bouwgrond ver- 

meerderen, en vergelijkenderwijs minder vruchtbare bodems op den 

duur met eene dunne laag vruchtbare teelaarde bedekken, welke met 

den tijd al dikker en dikker kan worden. De heer wepewoop, van 

Maer Hall in Staffordshire, vestigde zijne aandacht op ettelijke lande- 

rijen, waarvan eenige weinige jaren vroeger met kalk, andere met 

gebrande mergel en sintels bedekt waren geworden, maar waarin die 

stoffen thans eenige engelsche duimen beneden de oppervlakte bedolven 

waren, evenals of zij zich zelven in den grond gewerkt hadden, wat 

dan ook door het landvolk geloofd werd. DARWIN onderzocht dien grond 

nauwkeurig, en bevond, dat tusschen het gras nauwelijks een ruimte 

van twee vierkante eng. duimen gevonden werd, waarop zich niet een 

wormhoopje bevond, De kalk, de mergel, de sintels waren dus in den 

loop der jaren van lieverlede door de nachtelijke uitwerpselen der wor- 

men overdekt geworden, en nog steeds gingen de wormen voort op 

die wijze de laag van teelaarde op te hoogen. Later vermeldde DARWIN 



DE REGENWORM. 123 

nog een opmerkelijk voorbeeld van dien aard: een veld, gemest met 

mergel, was in den loop van 80 jaren door de aardwormen bedekt 

met eene laag van gemiddeld 18 eng. duimen dikte. 

Wij behoeven nauwelijks te zeggen dat in deze voorbeelden van eene 

eigenlijke ophooging van den bodem geen spraak is. De aardwormen 

brengen de door hen ingezwolgen aarde van beneden naar boven; zij 

keeren als ’t ware den grond om. De genoemde meststoffen dalen, 

omdat de wormen den grond onder haar hebben ondermijnd; maar 

diezelfde grond, na eerst het lichaam der wormen te hebben doorge- 

loopen, komt nu boven op die stoffen te liggen. 

Thans heeft DARWIN een geschrift uitgegeven, getiteld: Vegetable 

Mould and Earthworms, waarin hij de uitkomsten van zijne onderzoe- 

kingen omtrent deze zaak heeft medegedeeld. Wij wenschen daarvan, 

aan de hand van den berichtgever in Zhe Academy, (Oct. 22, 1881, 

pag. 313), H. N. MOSELEY, een overzicht te geven. 

Darwin heeft langen tijd wormen in potten gadegeslagen en zijn 

eerste hoofdstuk is gewijd aan de uiteenzetting van het daarbij opge- 

merkte. Wij zullen daarvan alleen aanstippen wat tot dusver niet of 

minder bekend was. Ofschoon aarddieren, kunnen zij maanden lang 

in water blijven leven. De wandelingen, die zij in regenachtìge nach- 

ten maken, zijn soms 15 eng. ellen lang, en zij vinden dan waarschijn- 

lijk hunne oude gangen niet weer terug, maar graven nieuwe.’ Uren 

lang kunnen zij onbewegelijk even onder de buitenopening van hunne 

gangen blijven, waarschijnlijk om de warmte te genieten. Zij beklee- 

den hunne gangen niet alleen met de bovengenoemde slijmige stof, 

maar ook met bladeren, en dat zeer netjes; de tusschenruimten tus- 

schen de bladeren vullen zij aan met kleine steentjes, stukjes baksteen , 

koraaltjes, wanneer deze nabij hun verblijf worden gestrooid enz. Of- 

schoon zij geen oogen hebben, zijn zij niet ongevoelig voor het licht, 

maar dit heeft eenigen tijd noodig om indruk op hen te maken en 

moet daarbij sterk zijn. Echter is alleen het voorste uiteinde des lichaams 

de zetel van die gevoeligheid voor het licht, hetgeen naar alle waar- 

schijnlijkheid rechtstreeks op de hersenknoopen inwerkt. Wordt de worm 

geheel in beslag genomen door zijne gewone bezigheden, b. v. het ver- 

sleepen van bladeren, dan schijnt de gevoeligheid voor het licht hem 

te begeven. Wormen die geheel in het donker bewaard worden , komen 

toch des avonds boven den grond en trekken zich daarin gedurende 

den dag terug. Ofschoon de wormen volkomen doof zijn, zijn zij zeer 
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gevoelig voor trillingen van den bodem, waarop of waarin zij zich 

bevinden. Twee potten met aarde en wormen werden op eene piano 

gezet; zoodra zich bas- of discant-tonen lieten hooren, kropen de 

dieren dadelijk in hunne holen terug. De door DARWIN in potten ge- 

houden wormen vonden kleine hoeveelheden voedsel, die bij de openin- 

gen hunner gangen begraven waren, spoedig uit, waarschijnlijk door 

den reuk. Rauw vet lusten zij meer dan iets anders, en daarna uien. 

Men ziet dus dat de organische bestanddeelen van den grond niet de 

eenige stoffen zijn, die zij kunnen verteren. 

De aardwormen kunnen voorwerpen aanvatten door het bovenge- 

noemde lipuitsteeksel om te buigen tegen het segment waarin de mond 

gelegen is, of ook door den mond als zuiger te gebruiken. 

Een van de meest opmerkenswaardige gewoonten des aardworms 

is de wijze, waarop hij de openingen afsluit, die toegang geven tot de 

gangen, waarin hij leeft. Dikwijls stapelt hij hoopjes steen daarover 

heen, en oefent daarbij veel kracht uit; een steentje, door een worm 

over een grintpad heen naar den mond van zijn verblijf gestuwd, 

woog twee eng. oncen. Gewoonlijk stoppen de wormen die openingen 

toe met bladeren, bladstelen enz., en leggen daarbij veel overleg aan 

den dag. Zoo b. v. vatten zij de meeste bladeren niet bij den steel 

aan, wat anders wel het geschiktste zou schijnen, maar bĳ de punt, 

omdat bij de meeste bladeren het aan den bladsteel grenzend gedeelte 

het breedst is, en zulk een blad dus het gemakkelijkst in de holte 

kan worden getrokken met het smalste gedeelte vooruit. Is daarente- 

gen het bladsteelgedeelte van een blad smaller dan de spits, dan 

vatten de wormen het bij den steel aan. DARWIN deed eene reeks van 

proefnemingen met driehoekjes van papier en andere voorwerpen; de 

wormen wisten steeds de beste wijze uit te kiezen om die voorwerpen 

in hunne gangen te brengen. 

Een stuk land, aan DARWIN toebehoorende, vertoonde, na omgeploegd 

te zijn, slechts een schralen plantengroei en was dicht bezaaid met 

kleine en groote steenen, waarvan sommige de helft van de grootte 

eens kinderhoofds hadden. Weldra echter verdwenen do kleine steentjes 

en later ook de groote, totdat na dertig jaren een paard van het eene 

eind des lands tot het andere .galopeeren kon, zonder een enkelen 

steen met zijne hoeven aan te raken. Die uitkomst, ofschoon een wei- 

nig bevorderd door mieren en mollen, was bijna geheel het werk der 

aardwormen; zij zwelgen de aarde beneden de steenen in, doen deze 
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alzoo zinken, en werpen de ingezwolgen aarde in den vorm van worm- 

hoopjes boven diezelfde steenen uit. 

Wat het aantal van wormen in den grond aangaat, die tot zulk 

een werk in staat zijn, zoo moet die natuurlijk naar den aard des 

bodems verschillen, HeNseN berekende dat er 53,767 wormen, te zamen 

856 pond wegende, op een acre gronds moeten worden gevonden ; DARWIN 

neemt de helft hiervan aan voor een acre oud weiland. In elk geval 

is het aantal wormen in den grond zeer groot, — iets waarvan men 

zich kan overtuigen door water, waarin de buitenschillen van walno- 

ten. afgetrokken zijn, over den grond te gieten; de wormen komen 

dan als door tooverij in eene groote menigte voor den dag. DARWIN 

haalt een geval aan, waarin slechte azijn, in een veld uitgegoten, 

hetzelfde uitwerksel had. — Als het resultaat van verschillende nauw- 

keurige waarnemingen besluit DARWIN, dat jaarlijks 15 ton aarde in 

den vorm van wormhoopjes over één acre oud weiland heen gebracht 

worden. 

De begraving van de meeste overblijfselen van Romeinsche villa’s 

en bestratingen in Engeland, en van talrijke andere bouwvallen, is 

volgens DARWIN hoofdzakelijk aan de aardwormen toe te schrijven. Op 

die wijze werden de overblijfselen van Silchester en Uriconium be- 

waard, om latere oudheidkundigen gelukkig te maken. Oppervlakkig 

beschouwd zou het onmogelijk schijnen dat wormen door de mozaiek- 

vloeren heen dringen, maar DARWIN heeft op de pas ontgraven vloeren 

van dien aard de wormhoopjes gezien. De aardwormen ondermijnen ge- 

woonlijk de vloeren vrij gelijkmatig, en zoo ook de fundamenten der 

muren, zoodat alles met elkander in verband naar beneden zinkt. Soms 

echter neemt men een buiging of helling van den vloer waar, welke, 

evenals scheuren in de muren, aan ongelijkmatige ondermijning is toe 

te schrijven. 

Mogen archaeologen in zoover reden hebben tot dankbaarheid aan 

de wormen, omdat deze menig overblijfsel der oudheid voor ver- 

nieling hebben bewaard, — aan den anderen kant doen zij denzelfden 

archaeologen nadeel, door oude aardwerken, zooals wallen van oude 

kampen en tumuli, steeds lager te doen worden. Dit komt, omdat de 

wormhoopjes langs de steilte der hellingen, waarop zij zijn neerge- 

legd, naar beneden vallen of door den regen naar den voet der hel- 

ling worden medegevoerd. De aarde dier werken neemt dus steeds in 

hoeveelheid af. 
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Ofschoon het spijsverteringsvocht der wormen alkalisch is, reagee- 

ren hunne uitwerpselen zuur, omdat gedurende de digestie verschil- 

lende humuszuren worden gevormd. Deze werken oplossend op de mine- 

rale stoffen, die de oppervlakte des bodems bevat. De wormen sleepen 

groote hoeveelheden bladeren in hunne gangen, ziften uit de aarde alle 

grovere steentjes uit, welke laatste zij naar de diepte doen zinken, 

vermengen de fijne aarde met hun gedeeltelijk verteerd voedsel, ver- 

zadigd met hunne afscheidingen, en vormen alzoo de donkere rijke 

teelaarde, die zoo noodig is voor vele planten. “Men mag het betwij- 

felen’', besluit DARWIN, “of er wel vele andere dieren zijn, die zulk 

een belangrijk deel hebben genomen aan de geschiedenis van de aard- 

oppervlakte, als deze laag bewerktuigde wezens.’ — Dat zij den bodem 

loswoelen en dien daardoor toegankelijk maken voor vocht en lucht, 

gelijk GirBERT WHITE reeds in 1777 deed opmerken, mag daarbij niet 

worden vergeten. 

De aardwormen zouden dus niet alleen belangwekkende, maar ook 

nuttige dieren mogen worden genoemd. Doch alles heeft zijne keer- 

zijde. Reeds wees ik er op dat het ondermijnen en loswoelen der aarde 

vaak minder aangenaam en voordeelig kan zijn. Maar bovendien her- 

innere men zich wat ik in den jaargang van 1881 op bladz. 269 mede- 

deelde over de ervaringen van PASTEUR, dat de aardwormen ook de 

ziektebacteriën, dus de smetstof, afkomstig van in de aarde begraven 

lijken van aan anthrax gestorven dieren, naar boven brengen — en, 

voeg ik er bij, wellicht alle dergelijke in de aarde bedolven smetstof- 

fen naar boven kunnen brengen, — en deze dus in de gelegenheid 

stellen om op nieuw te besmetten. 

Wat overigens het aandeel betreft, dat de aardwormen genomen 

hebben en nog nemen aan de vervorming van de oppervlakte der aarde, 

zoo zij herinnerd dat er verscheidene nog kleinere en nog lager be- 

werktuigde wezens zijn, in wie de “Macht van het kleine’ niet min- 

der, ja in nog hoogere mate uitblinkt dan bij de aardwormen. 



EEN ASTRONOMISCH EN METEOROLOGISCH INSTITUUT, 

Eerlang zal in de nabijheid van Nice, bekend wegens de klaarheid 

en helderheid van zijn hemel, eene inrichting voltooid zijn, bestemd 

tot het doen van astronomische en meteorologische waarnemingen, 

zooals er geen tweede dergelijke ergens ter wereld bestaat. En die in- 

richting zal men verschuldigd zijn aan de mildheid en den zin voor 

wetenschap van den rijken bankier Rr. BisCHOFSHEIM te Parijs, die reeds 

1'/, millioen franken voor den bouw daarvan besteed heeft en nog 

meerdere sommen ter beschikking van het Bureau des longitudes, aan 

hetwelk door hem het toezicht over de geheele uitvoering is opge- 

dragen, zal stellen voor de kostbare werktuigen, waarvan zij reeds 

ten deele voorzien is en verder nog voorzien zal worden, alsmede 

voor het blijvend onderhoud zijner stichting. 

Deze stichting bevindt zich in de nabijheid der stad te midden van 

een fraai park, 35 hectaren groot. Daarin verrijzen een aantal af- 

zonderlijk staande gebouwen, die elk voor een bepaald doel bestemd 

zijn. Het plan dier gebouwen is ontworpen door den heer CHARLES 

GARNIER, den beroemden architekt van het Parijsche operagebouw. 

Eene commissie uit het Bureau des longitudes, bestaande uit de heeren 

LOEWY, onderdirekteur van het Parijsche observatorium, D'ABBADIE en 

FAYE, leden der akademie, heeft hem daarbij ter zijde gestaan. 

Het woonhuis voor den direkteur en verdere beambten bestaat uit 

een middengebouw en twee vleugels, waarvan eene voor de bibliotheek 

bestemd is. Hen dertigtal meters hooger gelegen , naar het Noord-oosten 

toe, bevindt zich het grootste der astronomische observatorien ; het is een 

groot vierkant gebouw met zijden van 26 meters lengte, gedekt door 

een uit koper vervaardigden, reusachtigen, draaibaren koepel, waar- 

binnen een kijker plaats zal vinden), met een objectief van 76 centi- 

meters in middellijn en 18 meters brandpuntsafstand. De teekeningen 

en plannen van dit kolossale instrument, dat nergens zijns gelijke vindt, 
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zelfs niet in den beroemden kijker te Washington, waarmede de 

Marsmanen ontdekt zijn, zijn gemaakt door ercHENs. 

Een tweede dergelijk gebouw, ook van een draaibaren koepel voor- 

zien, is kleiner en zal tegen het einde des jaars voorzien worden van 

een aequatoriaal-kiĳker, vervaardigd door rICHENS en GAUTHIERS, die 

wel is waar kleiner dan de zoo even genoemde is, maar toch nog een 

werktuig van den eersten rang mag genoemd worden. Het objectief heeft 

een middellijn van 38 centimeters en eenen brandpuntsafstand van 7 

meters, Dit gebouw ligt een paar honderd schreden van het eerste af. 

Tusschen deze beide gebouwen verheffen zich twee andere: het eene, 

waarin de meridiaankijker, met eene opening van 20 centim. en een 

brandpuntsafstand van 3,2 meter geplaatst zal worden, heeft een zijde- 

lings verschuifbaar dak; het tweede is bestemd voor onderzoekingen 

op physisch-astronomisch gebied en wordt voorzien van de voortreffe- 

lijkste spektroskopen. 

Behalve deze meer bepaaldelijk aan sterrekundige waarnemingen ge- 

wijde gebouwen, bevat het park nog afzonderlijke gebouwen voor me- 
teorologische en magnetische waarnemingen. Deze zullen voorzien wor- 

den van een volledig stel der beste daarvoor dienende werktuigen. 

Direkteur der geheele inrichting is de heer PERROTIN, wien de heer 

CARVALLO ter zijde staat. De spectroskopische onderzoekingen zijn toe- 

vertrouwd aan den heer rHOLLON, de meteorologische en magnetische 
aan den heer pursmux. Het laat zich verwachten dat zulk eene inrich- 
ting ook dikwijls door vreemde geleerden zal worden bezocht, waar- 
onder er zullen gevonden worden, die daar voor het een of ander onder- 
zoek eenigen tijd zullen wenschen te verblijven. Ook ter gastvrije ont- 
vangst van de zoodanigen worden eenige verblijven in gereedheid 
gebracht. 

Moge de waarlijk vorstelijke mildheid van den heer BrscHorsurIM 
rijke vruchten dragen voor de wetenschap en daardoor zijn naam in 
Gere bij het nageslacht bewaard blijven ! HG. 



HET SPREKEN VAN DOOESTOMMEN. 

Húmenrt deelt eene bijzonderheid mede die, wanneer zij bevestigd 

werd, in anthropologisch opzicht merkwaardig wezen zou. Hij heeft , 

dus beweert hij, in het doofstommengesticht , opgericht onder patronaat 

van de familie PEREIRE, waargenomen, dat de doofstomme kinderen, 

die spreken hebben geleerd, het accent hebben van het land of de 

streek, waaruit zij afkomstig. zijn. Daar zij nu nooit hebben hooren 

spreken en hun accent dus niet aangeleerd kar zijn, moet dit liggen 

aan eene erfelijke organische gesteldheid der spraakwerktuigen. — 

EM. BLANCHARD gelooft echter niet dat de rauwe, metaalachtige keel- 

spraak der doofstommen, zonder modulatie en buiging, zich leent tot 

het voortbrengen van de accenten, die de menschelijke stem kenschet- 

sen. Hij houdt het antwoord op de vraag, of zekere nationale spraak- 

eigenaardigheden af hangen van bijzonderheden in de bewerktuiging der 

spraakdeelen, voor hoogst onzeker, en is zeer geneigd om te gelooven, 

dat deze spraakeigenaardigheden misschien iets, doch weinig, van de 

organisatie, maar veel van de eerste opvoeding af hangen. Een Chinees, 

wien hij sprak, en die vrij wel met het fransch terecht kon, sprak 

de r goed uit. (Compt. rendus, Tom XCII, pag. 754 en 755). — HÉMENrT 

daarentegen beweert, dat na 8 à 10 jaren oefening de stem der doof- 

stommen niet meer de ruwheid bezit, waarvan BLANCHARD spreekt, 

en dat het in vele gevallen mogelijk is, er het bijzondere plaatselijke 

accent in op te merken. Hij spreekt ook van kinderen, die, kort na 

de geboorte weezen geworden, dezelfde neiging, b. v. om door den 

neus te spreken, of dezelfde moeielijkheid om sommige medeklinkers, 

b. v. s of ch (ch natuurlijk op zijn fransch uitgesproken) vertoonden 

als hunne ouders. (Ibid. pag. 861). — Daarentegen verzekert An. GR. 

BELL weder, dat hij bĳ ten minste 400 doofstommen nooit het ver- 

schijnsel heeft waargenomen, waarvan HúmenNr spreekt. Soms hoorde 

hij wel eens een dialektische uitspraak, maar na onderzoek bleek hem 
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dan, dat de kinderen reeds hadden kunnen spreken vóór zij doof wer- 

den, en dat zij zeker een onbewuste herinnering van hun vroegere 

spraak hadden overgehouden (Ibid. pag. 1036). Hémenr blijft echter 

aan zijne meening vasthouden en verklaart niet te kunnen begrijpen 

hoe jonge kinderen, die het spraakvermogen verliezen, eene onbewuste 

herinnering van het accent zouden bewaard hebben (Ibid, pag. 1094). 

Dat eigenaardigheden der spraakwerktuigen eigenaardigheden in de 

uitspraak kunnen veroorzaken, en deze erfelijk kunnen zijn, valt niet 

te betwijfelen. Maar aan den anderen kant is het ook waar, dat dia- 

lektische uitspraak en accent zeer veel van voordoen en navolgen 

afhankelijk is. Men weet b. v. dat in den regel een Fries, hoeveel 

moeite hij ook doet, nimmer zijn eigenaardige uitspraak geheel kan 

maskeeren. Toch zijn er voorbeelden van friesche kinderen, die niet 

lang na hun geboorte naar Holland werden verplaatst, of die daar 

uit friesche ouders werden geboren, en die ’t zij het onder beschaafde 

Hollanders gebruikelijk hollandsch, “+ zij een der hollandsche plaatse- 

lijke dialecten, volkomen goed leerden spreken. D. L, 
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P. HARTING. 

Het is thans acht jaren geleden dat in dit Album twee opstellen ! 

van mijne hand verschenen, waarvan het doel was ernstig te waarschu- 

wen tegen het streven, uitgegaan van de Haagsche afdeeling der Ver- 

eeniging tot bescherming van dieren, om de proeven op levende die- 

ren, gewoonlijk “vivisectien’’ genoemd, aan een toezicht van staatswege 

te onderwerpen. Sedert heeft dit vraagstuk ten onzent gerust, maar 

des te ernstiger is het in Engeland op den voorgrond getreden, en ook 

hier te lande vertoonen zich teekenen dat het eerlang weder aan de 

dagorde zal worden gesteld. In Engeland is vóór een drietal jaren door 

het parlement eere wet uitgevaardigd, waarbij de proeven op levende 

dieren wel is waar niet geheel verboden, maar toch zoo gereglemen- 

teerd worden, dat het niet anders kan of deze zullen aldaar eerlang 

geheel worden gestaakt, tot groote schade niet enkel van de weten- 

sckap maar vooral van de praktische geneeskunde. In het congres van 

geneeskundigen die, ten getale van meer dan tweeduizend, vóór eenige 

maanden te Londen vergaderd zijn geweest, zijn de bitterste klachten 

gerezen tegen de werking eener wet, waardoor zelfs beroemde profes- 

soren in physiologie, pathologie en andere geneeskundige vakken , man- 

1 Vivisectien, Jaargang 1874, bl. 65; Mene psychologische studie naar aanleiding 

van een hangend vraagstuk, ibid, bl, 161, 

9 
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nen aan wie de wetenschap de grootste verplichtingen heeft en wier 

bezit Engeland tot groote eer verstrekt, onderworpen worden aan de 

controle van in dergelijke zaken geheel onkundigen, die hen als ge- 

meene misdadigers voor den rechter kunnen dagen en tot zware boeten 

en zelfs gevangenisstraf doen veroordeelen, wanneer zij de minste for- 

maliteit verzuimen, die hun bij de wet is voorgeschreven, of, in het 

oog van den ambtenaar die de proef bijwoont, iets doen dat deze voor 

ongeoorloofd houdt. Dat zulke controle tot willekeur leidt, spreekt van 

zelf, evenals dat weteuschappelijke mannen, die in het algemeen zich 

terecht boven zulk een vernederend toezicht verheven achten, daarin 

eene ondragelijke tirannie zien. 

Maar — en dit is het ernstigste gevolg dier wet — zij strekt bovendien 

tot groote schade der lijdende menschheid. De wetenschappelijke genees- 

kunde — en deze is de eenige vorm, waaronder de geneeskunde nut kan 

stichten, zonder gevaar van te schaden — vordert nu eenmaal voor 

haren vooruitgang het doen van proeven op levende dieren, en hoe en 

op welke wijze deze genomen behooren te worden, kunnen alleen we- 

tenschappelijke mannen beoordeelen. Er is dan ook op het bovengenoemd 

congres, hetwelk bijgewoond werd door velen der eerste geneeskundige 

notabiliteiten in Europa, waarvan verscheidene over het onderhavige 

onderwerp het woord hebben gevoerd, met algemeene stemmen de vol- 

gende resolutie aangenomen : 

“Het congres spreekt de overtuiging uit, dat proeven op levende 

dieren tot nog toe van het grootste nut voor de geneeskunde zijn ge- 

weest en dat zij voor haren vooruitgang in de toekomst onmisbaar zijn. 

Het veroordeelt ten sterkste het aandoen van onnoodige pijn, maar is 

toch van oordeel, dat, in het belang van den mensch en van de die- 

ren beiden, zulke proefnemingen, door bevoegde personen verricht, 

aan geenerlei beperkingen behooren onderworpen te zijn.” 

Het is zeer moeilijk om voor niet-geneeskundigen en voor hen, die 

geheel onkundig zijn in de biologische wetenschappen, volkomen dui- 

delijk te maken, waarom proeven op levende dieren onmisbaar zijn. 

Ik heb mij daarom in mijne beide vroegere opstellen van eene poging 

daartoe onthouden en zal ook nu niet daarnaar trachten, want de ge- 

wichtigste argumenten zouden moeten ontleend worden aan proeven, 

waarvan de beschrijving alleen reeds hier misplaatst zoude zijn, om- 

dat zij bij de lezers een grooteren graad van kennis van het maakgel 

van het dierlijk en menschelijk lichaam en van de verrichtingen zijner 
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organen vorderen zoude, dan ik bij het meerendeel mijner lezers en 

lezeressen vooronderstellen mag. Waarschijnlijk zouden de laatsten zich 

ook al spoedig met een onwillekeurig gevoel van walging af keeren van 

de alleen door talrijke vivisectiën mogelijk gemaakte ontdekking van 

den waren bloedsomloop in al zijne bijzonderheden door marvey, van 

den invloed der vasomotorische zenuwen op de werking van verschil- 

lende organen door CLAUDE BERNARD, en tal van andere hoogst gewich- 

tige ontdekkingen, waardoor een juister inzicht gegeven is in den gang 

der levensverschijnselen niet enkel van den gezonden, maar ook van 

den zieken mensch. Terwijl vroeger de geneeskundigen meerendeels in 

den blinde rondtastten en hunne kunst ter nauwernood op den rang 

van wetenschap aanspraak maken kon, is zij tegenwoordig, sedert zij 

de experimenteele methode heeft toegepast, die in de"zuivere natuur- 

wetenschappen zoo voortreffelijke resultaten heeft geleverd, op eenen 

weg die haar daartoe meer en meer verheft. Niet enkel de behandeling 

van zieken, maar vooral ook het voorkomen van ziekten, de hygiéne, 

heeft de vruchten dier vermeerderde kennis geplukt. In alle beschaafde 

landen is het sterftecijfer merkelijk gedaald. En al blijven er vele ziek- 

ten over, waarvoor, zooals men zegt, geen kruid gewassen is, toch 

biedt de tegenwoordige geneeskunde talrijke vroeger onbekende midde- 

len aan om het lijden te verzachten , middelen die altijd het eerst op dieren 

beproefd zijn, ten einde zich te verzekeren dat en hoe die middelen 

zonder gevaar kunnen worden aangewend. Ook de chirurg verricht thans 

met vaste hand operatiën, die men vroeger voor te levensgevaarlijk 

hield om deze te durven ondernemen, maar waartoe de op dieren ver- 

kregen oefening en kennis van de te nemen voorzorgen hem thans in 

staat stellen. Menig kostbaar leven, waaraan men vroeger moest wan- 

hopen, wordt daardoor gered, 

En welke gevolgen heeft nu de invoering-der zoo vurig verlangde 

wet in Engeland, die ook sommigen hier te lande zouden wenschen toege- 

past te zien? Uit de menigvuldige op het medisch congres te Londen 

geuite klachten, willen wij er slechts een paar als voorbeelden aan- 

halen. 

Hen geneesheer had een patient die aan tetanus leed, eene ziekte die 

gewoonlijk binnen korten tijd doodelijk afloopt. Hij had in een tijd- 

schrift gelezen dat tetanus kan genezen worden door onderhuidsche 

inspuiting van zeker middel, doch dat zelf een vergift is. Hij wilde 

zich derhalve, alvorens het op den zieke aan te wenden, vergewissen 
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dat het middel niet erger was dan de kwaal, en daartoe eerst proeven 

op dieren doen. Hiervoor moest eene licentie bij de bevoegde autoriteit 

worden gevraagd, en een laboratorium opgezocht, waar de proeven 

konden geschieden. Dit een en ander vorderde vrij wat tijd, en, vóór 

dat aan de door de wet voorgeschreven formaliteiten voldaan kon zijn, 

was de patient onder de hevigste smarten bezweken. 

MARTIN LISTER, de beroemde uitvinder van het antiseptisch verband, 

die daardoor de weldoener van alle gewonden op het slagveld en van 

alle geopereerden is geworden, de man, die op het voor twee jaren te 

Amsterdam gehouden congres door alle tegenwoordig zijnde geneeshee- 

ren om het zeerste was gehuldigd geworden, verhaalde het volgende. 

Acht jaren lang had hij, om zijne methode te verbeteren, proeven op 

dieren genomen: Nu was hij weder op een nieuw idee gekomen, dat 

hij zich voorstelde op paarden te beproeven. Hij wenschte dit, evenals 

vroeger, in zijn eigen stal te doen en vervoegde zich, om de vereischte 

licentie te bekomen, tot de met het toezicht op de juiste uitvoering 

der wet belaste ambtenaren. Deze antwoordden hem dat zij die licen- 

tie niet konden geven, want dat een stal geen behoorlijk ingericht 

aboratorium is, zooals de wet vordert. Toen rister desniettegenstaande 

aanhield en het belang der zaak aantoonde, zeide hem de ambtenaar, 

die met het meer onmiddellijk toezicht, ook gedurende de proef, belast 

was, dat hij voor zich wel een oog wilde toedrukken, maar dat de 

heer zisreR wel moest weten wat hij deed, want dat hij — de ambte- 

naar namelijk — hem niet tegen een zware boete en gevangenisstraf kon 

beschermen, wanneer een lid der Antivivisection-Society hem bij de recht- 

bank aanklaagde. Lister wilde zich natuurlijk niet aan zulk eene be- 

leedigende handelwijs blootstellen; hij droeg zijne praktijk tijdelijk aan 

een ander over en begaf zich naar Toulouse, om daar in de veeart- 

senijschool de voorgenomen proeven te doen. 

Die Antivivisection-Society bestaat uit een groot getal dames en hee- 

ren, meerendeels tot de hoogere kringen behoorende, Ladys en Lords 

(ook vossenjagers?), bisschoppen en predikanten der High Church, en 

andere personen uit de rijkere middenklassen, die het voorbeeld hunner 

adellijke voorgangers en voorgangsters gevolgd hebben. Het zal niemand 

in het hoofd komen aan de honorability van de leden van dit genootschap 

te twijfelen; reeds het lidmaatschap daarvan geeft iets respectabels. 

Jammer slechts dat onder de leden geen enkel is, die als autoriteit in 

medische zaken kan gelden, ja, dat bijna allen van geneeskunde en 
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zelfs van natuurwetenschap in het algemeen geen het minste begrip 

hebben. 

Dat echter dit genootschap, nu het eenmaal door zijne eonnectiën 

met het Mouse of Commons en het House of Lords eene werkelijk onzinnige 

wet heeft weten door te drijven, thans ook de stipte uitvoering daar- 

van verlangt, spreekt wel van zelf. Voor sommigen is die wet zelfs 

niet voldoende; zij verlangen dat alle vivisectien streng op hooge straf- 

fen verboden worden. Eerst dan zal het ideaal der ultra-dierenbescher- 

mers en beschermsters bereikt zijn. Of onder die overdreven beesten- 

liefde of philothérie ook de menschenliefde of philanthropie schade kan 

lijden, of door het lijden van eenige dieren duizende menschenlevens 

kunnen gered en menschelijk lijden verminderd worden, wordt niet ge- 

vraagd. De meesten trouwens zijn te onkundig om dit in te zien ; daar- 

door zijn zij geheel eenzijdig in hun oordeel, en eenzijdigheid , gepaard 

aan de inblazingen van hetgeen men een goed hart noemt, dat mede- 

lijden heeft met alle lijdende wezens, voert tot dweeperij, en alle dwee- 

perij is de moeder van de zucht om andersdenkenden te vervolgen. 

Reeds is één der uitnemendste mannen van Engeland op wetenschap- 

pelijk gebied, pAvIp FERRIER, professor in de gerechtelijke geneeskunde 

aan King's College, op het punt geweest het slachtoffer te worden van 

die vervolgingszucht, of liever, hij is het werkelijk geweest, want het 

is voor een man, die zijn eigen waarde gevoelt en recht heeft die te 

gevoelen, voorwaar geen kleinigheid als een misdadiger voor een recht- 

bank geroepen te worden, om zich al of niet in het openbaar tot ge- 

vangenisstraf en boete te hooren veroordeelen. Ferrier heeft zich sedert _ 

eenigen tijd toegelegd op de oplossing van een gewichtig vraagstuk, 

namelijk dat aangaande het verband tusschen de samentrekking der 

spieren aan verschillende lichaamsdeelen en zekere punten aan de op- 

pervlakte der hersenen. Hij bezigde daartoe apen en had alle volgens 

de wet vereischte licentiën van de autoriteiten gevraagd en verkregen; 

ook woonde een daarmede belast beambte, wien hij eerst, mede vol- 

gens voorschrift der wet, het doel der proeven had uitgelegd, voor 

zoover de man het begrijpen kon, die proeven tot den einde toe bij. 

Desniettegenstaande werd FERRIER aangeklaagd. Door wie, is mij niet 

gebleken. Waarschijnlijk door een overijverig lid der Antivivisection-{So- 

cielty, die meende dat zulk eene behandeling voor het gerecht, hetzij 

er al of niet eene veroordeeling op volgde, — en in zooverre had de 

aanklager of aanklaagster volkomen juist gezien — wel voortaan andere 
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professoren zoude afschrikken van met hunne proeven op dieren voort 

te gaan. 

Den 17den November van het vorige jaar verscheen FERRIER voor de 

rechtbank. Het aanwezige publiek bestond uit eenige dames, leden der 

Antivivisection-Society, en voorts was de zaal gevuld met studenten in 

de geneeskunde. Dat deze zich bij den hoon hunnen leermeester aan- 

gedaan niet zeer rustig gedroegen en door den president herhaaldelijk 

moesten vermaand worden, is even begrijpelijk als vergeeflijk. Toen 

het eindelijk bleek dat rrrRIeR al de door de wet voorgeschreven for- 

maliteiten vervuld had, toen zelfs de beambte, die de proeven had 

bijgewoond, niets wist aan te voeren waaruit blijken zoude dat deze 

tegen de termen der wet gezondigd had, werd hij vrijgesproken, mis- 

schien tot groote teleurstelling der aanwezige dames, die althans de 

kieschheid hadden behooren te hebben van bij zulk eene terechtzitting 

niet tegenwoordig te zijn. 

Waarlijk, het menschelijk hart is vol tegenstrijdigheden. Waar 

sympathiën en anthipathiën het richtsnoer voor het gedrag aangeven, 

staat dikwijls naast de grootste teerhartigheid de bitterste wraakgie- 

righeid. 

Dat de ultra-dierenbeschermers zich uit den aard der zaak aan aller- 

lei inconsequentiën schuldig maken, dat het hun geenszins te doen is 

om het lijden van alle dieren zonder onderscheid te verzachten, maar 

alleen van eenige weinigen, waarvoor zij bijzondere sympathie koeste- 

ren, heb ik vroeger * aangetoond. Maar die uitsluitende sympathie kan 

nog tot andere zonderlinge inconsequentiën en ongerijmdheden leiden. 

Een officier van het nederlandsche leger heeft onlangs eene rede tegen 

de vivisectie gehouden! Natuurlijk neem ik als uitgemaakt aan, dat 

die officier een man van moed en vaderlandsliefde is, die zijn métier 

eer zou aandoen, wanneer hij tegenover den vijand stond. Dan zoude 

hij, zij het ook op bevel zijner superieuren, niet aarzelen mede te wer- 

ken om zooveel aanvallers van den geheiligden grond onzer vaderen 

neder te schieten, te verwonden, of zelfs voor hun leven te vermin- 

ken, als waartoe zich hem de gelegenheid aanbood. En ik zoude, wan- 

neer ik nog jong en krachtig was, wenschen naast hem in het gelid 

te staan, en hem bij elk goed gemikt schot, waardoor een vijand ne- 

dertuimelt, een bravo! toeroepen. 

t Jaarg. 1874, bl, 66. 
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Vooronderstel nu, geachte heer officier! dat een kwaker, of een men- 

noniet van den ouden stempel tot u komt en u toevoegde: “uw mé- 

tier is zondig, gij moogt geen menschen dooden of verminken, al zijn 

die menschen ook uwe vijanden; gij moet kwaad met goed vergelden; 

wanneer iemand u op de eene wang slaat, keer hem dan de andere 

toe; ontneemt hij u den rok, geef hem ook den mantel, want zalig 

zijn de zachtmoedigen, zoo spreekt de Heer!” 

Eilieve, wat zoudt gij dien braven boetprediker antwoorden? Waar- 

schijnlijk zoudt gij zulk een dweeper geen antwoord waardig keuren, 

misschien hem als zijnde een dwaas uitlachen, en hem den rug toekee- 

ren. Mocht gij hem echter een woord toevoegen, dan zoude dit eene 

terechtwijzing zijn; gij zoudt hem onder het oog brengen dat het hem 

niet past u de les te komen lezen, dat gij zeer goed weet wat uw 

plicht is, en dat verdediging van het vaderland tegen de aanvallen van 

een vijand voor u en voor ieder rechtgeaard Nederlander de hoogste 

plicht is, waarvoor elke andere plicht wijken moet. En wederom, 

wanneer ik naast u stond, zoude ik, ofschoon den oorlog als den 

grootsten geesel des menschdoms verafschuwende, roepen: bravo, 

mijnheer ! | 

Gij zijt derhalve vast besloten uw krijgsmansplicht te doen als een 

braaf soldaat. Maar eilieve, geachte heer officier, vergun mij, die 

oud-medicus en oud-soldaat ben, U eene belangstellende vraag te doen ; 

hebt gij wel eens een slagveld gezien? Ik bedoel een echt slagveld, 

niet een zoodanig als bij de najaarsoefeningen vertoond wordt. Wat 

mij betreft, ik heb er voor ruim een halve eeuw genoeg van gezien 

en bijgewoond, zij het ook op kleine schaal, om mij de tooneelen, 

die groote veldslagen aanbieden, b. v. die welke in Augustus 1870 

rondom Metz geleverd zijn, helder te kunnen voorstellen. Tenzij Gij 

in Atsjeh geweest zijt, — hetgeen ik niet weet, want Gij zijt mij ge- 

heel onbekend, — bestaat er voor U als Nederlandsch officier weinig 

waarschijnlijkheid dat Gij ooit ernstige gevechten van nabij gezien 

hebt. Laat mij daarom uwe verbeelding te hulp komen. Welnu, denk 

dan aan de zesduizend pruissische gardes, die, binnen den tijd van 

weinige minuten, door het vernielend snelvuur der beter gedekte 

franschen op het slagveld dood of gewond neergestrekt lagen ; — denk 

voorts aan de verwoede en wanhopige charge der pruissische curassiers 

en dragonders op de fransche batterijen, toen ter nauwernood een 

derde der ruiters en paarden levend en ongekwetst uit het kortston- 
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dig gevecht terugkeerden, terwijl de overigen gedood, zieltogend of 

meer of minder zwaar gewond op het slagveld uitgestrekt lagen, men- 

schen en dieren tot dooreen gewarde, bloedige klompen opeen gesta- 

peld; -— verzuim vooral niet de achter de linien opgestelde ambulan- 

ces, de geïmproviseerde hospitalen in dorspkerken en boerenschuren 

in uwe gedachten binnen te treden, daar waar de officieren van ge- 

zondheid hun bloedig werk doen, waar honderden gekwetsten kermend 

elk hun beurt afwachten, om..., doeh genoeg, ik wil uw zenuwgestel 

op geen te zware proef stellen, door in eene nadere schildering te 

treden van al de daar te aanschouwen akeligheid, van die tooneelen 

van ellende, van lijden van menschen en ook van dieren, in vergelij- 

king waarvan al de vivisectien in al de laboratorien van Europa en 

Amerika een niets beteekenend schouwspel zijn. 

Toch verklaart gij u bereid al die afschuwelijke tooneelen bijtewo- 

nen en er zelf een actief deel aan te nemen, wanneer plicht dit van 

u vordert. Welnu mijnheer, de geneeskundigen, die vivisectien ver- 

richten, doen deze in de overtuiging dat Aun plicht deze van hen eischt. 

Het zoude kunnen gebeuren, dat gij zelf eenmaal gewond ter neder 

laagt, en dan zult gij de mannen, die door hunne proeven op levende 

dieren de middelen gevonden hebben om u en uwe kameraden het 

leven te redden, in stilte zegenen. 

Evenmin als de dweepende kwaker, ofschoon met de in zijn oog 

beste bedoelingen, het recht heeft u te berispen, dat gij als krijgsman 

zult doen wat plicht u voorschrijft, evenmin hebt gij recht over vivi- 

sectien en bijgevolg over vivisectors een oordeel uit te spreken. 

Natuurlijk kent gij de vivisectie alleen van hooren zeggen en uitde 

beschrijvingen en afbeeldingen, die daarvan in kleine geschriften wor- 

den gegeven. Deze onder de oogen van het groote publiek gebrachte 

geschriften en platen hebben veel kwaads en weinig of geen goeds ge- 

sticht, Gewoonlijk worden daarin zeer overdreven, dikwijls geheel on- 

juiste en zelfs onware ! voorstellingen gegeven, blijkbaar met het doel 

om het onnadenkend maar medelijdend publiek tegen degenen , die zulke 

gruwelen bedrijven, in het harnas te jagen. In Engeland is dit middel 

op groote schaal door de Antwivisection-Socicty, aan welke het niet aan 

geldmiddelen ontbreekt, in praktijk gebracht, en, zooals men weet, 

| Een voorbeeld hiervan, dat men bijna vermakelijk zoude noemen, indien het niet 

eene zoo ernstige zaak betrof, vindt men in mijn tweede opstel, Albnm 1874, bl, 170. 
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met het gewenschte gevolg. Maar die afbeeldingen en platen, zoo on- 

voorzichtig onder de menigte geworpen en verspreid, vooral in het 

veel gelezen Penny-Magazine, konden ook nog wel een ander gevolg 

hebben, dat voorzeker door ware vrienden van dierenbescherming niet 

gewenscht wordt. Zeer terecht zegt een Londensche correspondent in 

de Bibliothèque universelle et revue suisse, Janvier 1882, p. 173: Il n'est 

pire moyen d'adouctr les instincts brutaum de la foule que de lui étaler 

sous les ygeum des scènes brutales; c'est la familiariser à plaisir avec les 

choses dont on voudrait lui inspirer Vhorreur. 

Ik zoude er nog wel iets willen bijvoegen. Hebben de schrijvers en 

teekenaars van zulke geschriften en platen wel bedacht, dat zij daardoor 

tegenover menschen, zij het ook op andere wijze, hetzelfde trachten te 

doen wat de vivisectors den dieren aandoen, namelijk pijn, geen licha- 

melijke, maar zedelijke? In zulke handelingen toch ligt het streven 

opgesloten om mannen, die door hunne kunde, graad van ontwikkeling, 

ja ook door zedelijk zelfbewustzijn van hetgeen plicht van hen vor- 

dert, hoog boven de meerderheid der menschen, ook der alleen aan 

eene ziekelijke gevoeligheid gehoorzamende bestrijders der vivisectie staan, 

te stempelen als wreedaards, die afschuw verdienen. Is dit goed? Is dit 

wijs gedaan? Weer de boosheid die, vooral bij de lagere klasse, nog 

te dikwerf in de ruwe behandeling van dieren doorstraalt. Uitmuntend, 

maar die mannen, die voor hunne proeven dieren gebruiken, zijn niet boos; 

zij besparen integendeel, waar: het slechts eenigszins mogelijk is, aan 

de dieren pijn, door van verdoovende middelen gebruik te maken, en zij 

hebben dit reeds lang gedaan voordat eenig dierenbeschermer hen daarop 

als wenschelijk opmerkzaam maakte of eene wet, zooals in Engeland, 

het voorschreef. Onder die mannen zijn er, die als groote weldoeners 

van het menschelijk geslacht moeten worden beschouwd, daar zij hunne 

proeven op dieren doen om middelen te vinden tot genezing van zieke 

menschen of tot voorkoming van ziekten, niet enkel onder de men- 

schen maar ook onder de huisdieren, en zoo het lijden te verminderen, 

dat nu eenmaal door eene onverbiddelijke noodzakelijkheid aan al wat 

op aarde leeft en gevoelt verbonden is. In de plaats van zulke mannen 

hoog te vereeren *, gaat gij hen verguizen, zoekt gij hen aan de open- 

t Ik mag dit hier gerust zeggen, want het geldt alleen mijne ambtgenooten. Ik zelf 

heb, zooals ik reeds vroeger (Jaarg. 1874 bl. 176) heb medegedeeld , nog nooit eene vivisec- 

tie gedaan op een der dieren, waarvoor de ultra-dierenbeschermers zich eigenlijk alleen 
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bare verachting bloot te geven, en zoudt gij hen voor de rechtbank. 

als misdadigers vervolgen, wanneer gij er de macht toe hadt! 

Waarlijk, de antivivisectieboweging heeft alle kenmerken eener dwee- 

perij, en wel eener voor de menschelijke maatschappij zeer gevaarlijke, 

en het is daarom dat ik, die veel van dieren houd, maar nog meer 

van menschen, mij verplicht gevoel — waarschijnlijk wel voor het 

laatst — er zeer ernstig tegen te waarschuwen, te meer omdat juist de 

edelste naturen, maar waar het gevoel niet genoeg onder de heer- 

schappij van het verstand staat, het meeste gevaar loopen van er 

door te worden medegesleept. 

Daarom nog een enkel woord over de motieven, die aan elke men- 

schelijke handeling ten grondslag behooren te liggen. 

Onze daden, goede en kwade, hangen in de eerste plaats af van 

onze aangeboren neigingen, waarvan wij niet verder rekenschap kun- 

nen geven. Zulke aangeboren neigingen, al zijn het ook verschillende, 

heeft de mensch met alle dieren gemeen ; zij zijn, op zich zelve beschouwd , 

noch zedelijk goed noch zedelijk kwaad. De hond, die zijn meester beschermt, 

is geen zedelijker wezen dan de wolf, die hem zoekt te verscheuren, * 

Alleen bij den mensch treedt het verstand op als regelaar der aan- 

geboren neigingen. Deze worden nu niet meer dadelijk gehoorzaamd, 

en uiten zich niet onmiddellijk door daden, maar het verstand over- 

weegt vooraf, welke gevolgen die daden waarschijnlijk zullen hebben. 

Zoo ontstaat wat ik liefst met eene fransche benaming — omdat ik 

er geen zoo kernachtige in onze taal voor weet in plaats te stellen — 

la morale intelligente wil noemen. Hij of zij, die zich alleen door zijne of hare 

interesseeren, en die uitsluitend tot de klassen der zoogdieren en der vogels behooren. Dat 

een professor in een der geneeskundige vakken bij voorkeur experimenteert en experi- 

menteeren moet op dieren, die het naast in organisatie overeenkomen met den mensch, 

derhalve op zoogdieren, spreekt van zelf. | 

* Volkomen juist is dit niet. Ook ten opzichte der zedelijkheid is de grens tusschen 

menschen en dieren niet zoo absoluut, als velen meenen. Maar voor het hier beoogde 

doel ís het niet noodig in eene nadere psychologische beschouwing te treden van de 

drijfveeren , welke dieren en menschen tot handelen aansporen. In elk geval is het ver- 

schil tusschen menschen en dieren ten dien aanzien zoo groot, dat men het in den 

tekst gezegde als nagenoeg juist kan beschouwen. Beiden, hond en wolf, gehoorzamen 

eenvoudig aan huu aangeboren neigingen, en staan, als zedelijke wezens, op gelijken 

trap, al vinden wij den hond ook een lief wezen, waaraan wij ons met het aangename 

gevoel van veiligheid toevertrouwen, terwijl een wolf bij ons het onaangenaam gevoel 

van vrees opwekt, en wij hem daarom haten. 
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neigingen laat leiden, staat, al zijn die neigingen op zich zelve nog zoo goed, 

als zedelijk wezen niet op hoogeren trap dan de wolf of de hond. Laat 

mij een voorbeeld noemen. Er is geen edeler neiging dan de moeder- 

liefde, vooral bij den mensch, waar het kind zooveel langer dan bij 

eenig dier de zorg en leiding der moeder behoeft. Toch bestaan er 

menigvuldige, soms zelfs treffende voorbeelden, dat die moederliefde 

zich bij redelooze dieren even krachtig openbaart als bij menschelijke 

moeders. Evenwel is er tusschen de moederliefde bij dieren en die bij 

menschen dit gewichtige verschil: dat hare uitingen bij dieren van de- 

zelfde soort geheel of nagenoeg geheel gelijk zijn. Denk hierbij slechts 

aan den nestbouw der vogels, aan dien van vele insekten. Men herkent 

een vogelsoort aan haar nest, waarin slechts zeer geringe wijzigingen 

worden gemaakt; de jongen worden door elk vogelpaar van dezelfde 

soort op gelijke wijze opgekweekt; eindelijk, wanneer de jongen groot 

genoeg zijn om voor zichzelven te zorgen, wordt de band die moeder- 

liefde en dikwerf ook vaderliefde gelegd heeft, verbroken; ouders en 

kroost worden elkander vreemd. 

Geheel anders is het bij menschelijke moeders. Elke moeder behan- 

delt haar kind op hare eigene wijze, d. i. op de wijze die zij voor de 

beste voor haar kind houdt. Hare handelingen worden niet meer alleen 

door eene bloot instinktmatige neiging, maar bovendien door het ver- 

stand bestuurd. Niet alle moeders zijn echter even verstandig. Er zijn 

moeders die, alleen gedreven door overmatige liefde, hare kinderen 

bederven en vertroetelen, en hen zoo voor den strijd des levens, die 

allen wacht, ongeschikt maken ! 

Een tweede voorbeeld. Voor een edel gemoed is niets aangenamer 

dan zooveel mogelijk geluk om zich heen te verspreiden en het lijden 

van anderen, waar het bestaat, te lenigen. Eene voortreffelijke neiging 

voorzeker; maar elk, die een weinig ervaring in de maatschappij heeft 

opgedaan, weet dat de wijze waarop aan die neiging voldaan wordt 

gansch niet onverschillig is, ja dat eene niet door het verstand be- 

stuurde weldadigheid niet zelden het kwaad verergert in plaats van 

het te verbeteren. 

Men ziet, het is niet zoo eenvoudig en gemakkelijk als sommigen 

wel denken om de geboden der intelligente moraal — en er bestaat voor 

ons menschen inderdaad geene andere — natekomen. Elk voorkomend 

geval moet op zich zelf overwogon en beoordeeld worden. Algemeene 

formules baten hier niet. Daarom wil ik ten slotte aan onze dames 
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dierenbeschermsters een paar gevallen voorleggen, waarbij zij zich in 

het nadenken over gewetensvragen kunnen oefenen. Misschien zullen 

zij er voorzichtiger door worden bij het beoordeelen van, en tevens 

toegeeflijker voor hen, die meenen hun plicht te doen, al vatten zij 

dien ook anders op dan degenen die alleen gedreven worden door hun 

natuarlijk medelijden. 

Gesteld, Mevrouw, dat gij op een buiten woont, ver van de stad, 

en een allerliefsten hond hebt, waarvan gij natuurlijk zeer veel houdt. 

Gesteld verder dat gij tot nabuur een man hebt, dien wij NURKS wil- 

len heeten, misschien familie van een welbekend onaangenaam mensch. 

Deze krijgt door een val een ernstige wond, waarop tetanus volgt. De 

chirurgijn van het naaste dorp, na vergeefs andere middelen beproefd 

te hebben, komt u zeggen dat die man zeker binnen weinige uren sterven 

zal, tenzij hij nog gered mocht kunnen worden door een zeker nieuw 

aanbevolen middel, dat echter een gevaarlijk vergift is,en waarvan hij 

zich niet durft bedienen, alvorens het op een hond beproefd te hebben. 

Zoudt gij nu, wanneer er geen andere hond te krijgen was en de tijd 

drong, daarvoor uw hond afstaan? Ik vrees dat menige dame geneigd 

zal zijn uitteroepen: Wat, mijn liefste hondje voor dien leelijken knor- 

rigen NURKS! Neen dat nooit! 

Doch nu een ander geval! Gij hebt, behalve een lieven hond, ook 

een allerliefst kind. Dit kind wordt ziek aan de croup. De wederom van 

het dorp gehaalde arts beproeft vruchteloos eenige middelen. Het kind 

wordt door den stikkingsdood bedreigd, en de arts slaat de tracheoto- 

mie voor, maar bekent tevens — want hij is nog jong — dat hij deze 

operatie nog nooit heeft verricht en dat hij daarom haar wel eerst op 

een hond zou willen beproeven, om haar met meer zekerheid op het kind 

te kunnen doen. Dan, Mevrouw, ik weet het, zoudt gij hem uw hond,. 

zij het ook met een bloedend hart, overgeven , om uw kind gered te zien. 

Maar verdenk en beschuldig dan ook voortaan nooit meer hen, die 

vivisectiën doen, van opzettelijke wreedheid, en wensch u zelve geluk 

dat er in ons land geen wet is, die het doen van een vivisectie , zonder 

verkregen verlof daartoe, verbiedt. 

EN 
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OUDERS EN KINDEREN. 

DOOR 

Dr. J. EE. ENKLAAR. 

De dag nadert zijn einde. Het daglicht, in het open veld nog weinig 

verzwakt, is in ’t woud reeds getemperd tot die matte schemerige tint, 

die tot mijmeren stemt. Een laatste zonnestraal dringt hier en daar 

nog door ’t loover en schiet op een open plekje schuins tusschen de 

boomstammen door. In die breede lichtstrepen dansen de muggen een 

wilden dans, voordat zij in de duisternis van den nacht haar bloedig 

bedrijf gaan uitoefenen. 

De stilte van den naderenden avond is reeds nedergedaald onder 

de groene gewelven. Dit is vooral het geval op het eenzame uithoekje, 

waar wij een oogenblik willen verwijlen. De groote weg, ja zelfs 

de voetpaden, gaan er op aanzienlijken afstand langs heen. Daar, 

op een kleine verheffing van den bodem, staat een oude eerwaardige 

eik. De machtige duldt aan zijn voet slechts het nederige mos, en 

in de naaste omgeving slechts struiken. Zij zijn de eenigen, die 

leven kunnen van de lucht en het licht, die hij overlaat. Half tusschen 

de blootliggende wortels verscholen is een gat in den grond. Onder ge- 

wone omstandigheden zou niemand er op letten. Thans trekt het echter 

de aandacht, want een roodbruine kop wordt er uitgestoken. Twee 

heldere kijkers monsteren wantrouwend elk voorwerp in ’t rond; twee 

spitse ooren zijn opgericht en worden onophoudelijk naar alle kanten 

gewend. Voorhoofd, oogen, in één woord de intellectueele kop en 

de geheele houding spreken van verstand, ’t Is dan ook niemand 
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anders dan de bekende Reintje, aan wien die kop behoort. De kop 

komt naar voren, een voorpoot volgt; wip, daar staat Reintje in al 

zijn bevalligheid op den beganen grond! Nu wordt er aandachtig ge- 

luisterd, gekeken. Wat hoort hij? ’t Is de hoefslag van het paard 

eens ruiters, die ginds langs den rijweg naar huis keert. Reintje begrijpt 

het. Er steekt geen kwaad in. Ook dat schelle geluid, dat als een scha- 

terlach weerklinkt door het woud, is hem bekend. 'tIs de specht, die 

een laatsten klimtocht onderneemt langs de stammen, om met een 

gevulde maag straks de nachtrust te kunnen genieten. Plotseling duikt 

de vos naar den grond en gelijktijdig wordt boven in de boomen een 

hevig gedruisch gehoord. ’t Zijn een paar houtduiven, die klepperend 

opvliegen. Reintje herstelt zich. Nog eens geluisterd, gesnuffeld, na- 

gedacht. Maar het geduld van het jonge volkje is niet zoo groot als 

dat van de ouderen van dagen. En jong volkje schuilt er ook in dat 

geheimzinnige gas, waaruit onze Reintje zoo even te voorschijn kwam. 

Daar vertoont zich één kopje, flaks een tweede en een derde, en, 

voordat moeder — want in deze betrekking staat de groote vos tot 

de kleintjes — tot behoedzaamheid heeft kunnen vermanen, buitelen 

zij over elkander in het zachte mos. 

De kleine bazen zijn zoo rusteloos in beweging, dat een toeschouwer ze 

ter nauwernood kan opnemen. Daarenboven zou ’tonmogelijk zijn het 

troepje dicht te naderen, zoolang moeder er bij is. Deze heeft zich echter na 

volbracht onderzoek snel verwijderd. Thans kunnen die wollige grijsbruine 

pelsjes, die spitse oortjes en schalksche schuinstaande oogjes ons niet ont- 

gaan. Het spel is in vollen gang. Daar ritselen de struiken en een volwas- 

sen vos is met een vluggen sprong te midden van het vroolijke troepje. Wij 

herkennen in haar de moeder, die zooeven een sluipertje gemaakt had. 

Haar komst verwekt groote vreugde bij de jeugd en het spel wordt onmid- 

dellijk gestaakt. De vreugde geldt echter niet zoozeer de persoon van moe- 

der, die zoo spoedig weer thuis kwam , als wel het voorwerp dat zij mede- 

brengt. Dit is een groote rat, die, vastgeklemd tusschen de stevige 

kaken van haar roover, wanhopig worstelt om zich aan den greep te 

ontwringen. De rat is wel is waar bestemd, om ten slotte in de hon- 

gerige magen te verdwijnen, maar niet voordat zij als leerstof dienst 

heeft gedaan bij de opvoeding. Het laatste is zelfs het hoofddoel. Op 

eenigen afstand van de kleine vossen wordt het slachtoffer plotseling 

losgelaten. Het arme verminkte dier , dat zijn leven reddeloos verloren 

achtte, voelt op nieuw de hoop op levensbehoud in zich ontwaken. Het 
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spant al de krachten, die hem nog resten, in, en zet het waggelend op 

een loopen. Dit is juist de wensch der opvoedende moeder. In wilde vaart 

stormt de jeugd de vluchteling achterna. Weldra is zij ingehaald. De 

vlugste werpt zich op haar. Maar de rat piept en krabt en de onervaren 

knaap springt angstig terug. Zijn broertje maakt het niet beter, zoo- 

dat het de rat werkelijk gelukt in een molsgat weg te kruipen. Doch 

nu is de moeder met een paar vlugge sprongen genaderd, en weldra 

is de rat teruggebracht op het terrein voor de woning. 

De jacht begint op nieuw. Het vervolgde dier geeft den moed nog niet 

op, al beginnen de krachten het blijkbaar te begeven. Een der vogjes, die 

wat meer durft dan de anderen en vlugger van begrip is, hapt op het 

juiste oogenblik toe, krijgt de prooi in den bek en springt er mede 

weg. Onverwijld wordt hij door de anderen vervolgd. De afhangende 

rattestaart is spoedig gegrepen; een gelukkige ruk — en nommer twee 

der jeugdige moordenaars heeft de rat tusschen zijn reeds scherp ge- 

punte tanden. Doch ook hij blijft slechts voor korten tijd de gelukkige 

bezitter. En zoo gaat het voort, totdat de moeder, nauwlettende toe- 

schouwster tot nog toe, van oordeel is, dat de eerste opvoedkundige 

les — het vangen van een levend dier — lang genoeg geduurd en door 

een tweede opgevolgd moet worden. Want de doelmatige oefening is 

geheel in het dolste spel ontaard en dit ligt thans niet in de bedoeling. 

De kinderen mogen genot hebben, maar al spelend moeten zij leeren. 

De moeder bemachtigt de inmiddels gestorven rat en toont aan de 

jongen, hoe zij haar op moeten eten. Na vele onhandige beten is het 

dier in de jeugdige magen geborgen. 

Onderwijl is de zonneschijf nedergedaald in een grijswitte wolk, die 

haar aan de westerkim verbeidde. Buiten het woud aan den verren 

horizont gloeit alles in het heerlijkst rood en purper en violet. Op 

ons standpunt kunnen wij van de schoonheid van het avondrood niets 

meer bespeuren dan een zachten veelkleurigen gloed aan den hemel 

boven ons, die de boomtoppen tint, en een wolkje hier en daar, als 

een lichtende vlek in de ruimte zwevend. Tusschen de stammen om 

ons heen begint de nacht reeds zijn donker kleed te spreiden. 

Nog spelen de vosjes, doch het wordt tijd dat het spel gestaakt 

wordt. Ook moeder schijnt dit te begrijpen. Daarenboven worden de 

kleintjes overmoedig; de beweging heeft het bloed verhit; zij beginnen 

te blaffen, Dit vooral wekt de bezorgdheid van moeder, die weet aan 

hoeveel gevaren een vosseleven is blootgesteld. Daar knalt heel in de 
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verte een schot. Dit is meer dan voldoende. Er mag geen oogenblik 

langer gedraald worden. Fluks pakt moeder de kleinen achtereenvol- 

gens in den beken draagt ze in de onderaardsche woning. Een oogenblik 

later is het plekje weder zoo eenzaam en stil, alsof er niets gebeurd was. 

Of zulk een opvoeding vruchten draagt? 

Is vier weken later. Moeder is er op uit om het dagelijksch brood voor 

zichzelve en de familie te zoeken. De kleinen beginnen het in dat nauwe 

donkere hol wel wat vervelend te vinden. ’t Duurt dan ook niet lang, of 

zij loopen vóór de woning in het zonnetje rond. Een van hen ziet op eeni- 

gen afstand een paar dorre bladeren in ’t kreupelhout zich bewegen. Ter- 

stond is hij geheel aandacht. Met den buik plat op den grond gedrukt, 

het oog onbewegelijk op de verdachte plaats gericht, schuift hij zich 

onhoorbaar voorwaarts. Reeds is hij het voorwerp van zijn blijde verwach- 

ting dicht genaderd. Even onbewegelijk gelegen ! Het schijnt, dat er on- 

raad bemerkt wordt. Daar ritselen de bladeren weder! Nu weer zachtjes 

vooruit! Zoo mogelijk het lichaam nog meer ineengedoken en samen- 

gedrukt! Plotseling doet hij een krachtigen sprong. Zegevierend wordt 

de kop opgericht. Een onvoorzichtig muisje is gevangen en wordt lek- 

ker opgepeuzeld. De kleinen zijn reeds het evenbeeld der ouders; en 

geen muis, zelfs geen kever of sprinkhaan is in den omtrek der vos- 

sewoning zijn leven een oogenblik meer zeker. 

Hoe de marters hun jongen opvoeden wordt ons verteld door den 

natuurkundige MüLLeR, die op grond van eigen waarnemingen spreekt. 
’ “Zijn de jongen op zekeren leeftijd gekomen,” zoo lezen wij in een van 

MÜLLER’s geschriften, ‘‘dan verlaat de moeder met hen in de schemering 

de woning, en wat er dan voorvalt is wel waard gade geslagen te 

worden. De moeder geeft les in de gymnastiek en is daarbij vol vuur, 

gelijk ik eens in het park van een adellijk slot in de gelegenheid was 

waar te nemen. Een vijftien voet hooge muur stond daar in verbinding 

met een lage schuur, in welke laatste een marterpaar met vier jongen 

nestelde. Toen de schemering inviel, kroop de moeder eerst heel voor- 

zichtig van onder het dak te voorschijn, keek naar alle kanten aan- 

dachtig rond en luisterde oplettend. Evenals een kat ging zij langzaam 

eenige schreden op den muur voort en bleef toen een poosje rustig 

zìtten. Na een minuut verdween één der jongen, dat naast haar plaats 

nam, een tweede volgde daarop heel spoedig, eindelijk het derde en 

vierde. Na een poos daar roerloos gezeten te hebben, stond de oude 

voorzichtig op en deed een vijftal groote sprongen op den muur. Het 
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jonge volkje spoedde haar na — doch eensklaps was de moeder ver- 

dwenen; bijna onmerkbaar hoorde ik het geritsel harer schreden in 

den tuin. Daar stonden de kleintjes heel verlegen, niet wetende wat 

te doen. Ten laatste besloten zij naar beneden te klauteren, waarin 

zij gemakkelijk slaagden, daar een dicht bij den muur staande populier 

hun daarbij goede diensten bewees. 

“Nauwelijks waren zij beneden gekomen, of de moeder klauterde langs 

een vlierstruik weer naar boven. De jongen deden haar onverwijld dit 

kunststuk na; en 't was verrassend te zien, hoe spoedig zij dat gemak- 

kelijk middel in ’t oog hadden gekregen. Nu begon echter het loopen 

en springen met zulk een vuur, en op zulk een halsbrekende wijze , 

dat het spelen van vossen en katten, hiermede vergeleken, kinderspel 

kon heeten. Elk oogenblik scheen de kleinen leniger, moediger en vaar- 

diger te maken.” 

Bij alle vogels, vooral bij roof- en zwemvogels', is het zeer merk- 

waardig het geven van onderricht waar te nemen. Men hoore wat 

BREHM daarvan mededeelt. Zoodra de jonge boomvalken het vliegen 

voldoende geleerd hebben, ziet men de geheele familie spelend in de 

lucht rondfladderen. Zij spelen echter niet, maar de ouden geven les, 

en de jongen leeren. Aanvankelijk bestaat dit onderwijs in vlieg-gym- 

nastiek; de ouden vliegen vooruit, de jongen achteraan. Daarna doen 

de ouden de verschillende wendingen, voortsnellende bewegingen en 

andere vliegkunsten in telkens omvangrijker mate voor, totdat de 

kinderen behoorlijk hierin onderwezen zijn. Dan nemen beide onder- 

wijzers de leerlingen in hun midden; een van beiden vliegt boven, de 

ander onder hen. Plotseling laat de bovenste een gevangen vogel vallen ; 

alle jongen vliegen er op los, de eerste mist, de tweede desgelijks, 

de derde pakt den buit en vliegt er juichend mede naar de moeder, 

om van haar een welverdiend bewijs van goedkeuring te ontvangen. 

Heeft geen der jongen den vallenden vogel kunnen grijpen , dan vangt de 

onder hen zwevende oude vogel dezen op, en de les begint op nieuw. En 

zoo gaat het voort, totdat de kinderen ook in dit opzicht volleerd zijn. 

Onder de zwemvogels geven vooral de duikers een langdurig onder- 

richt. In het begin neemt de moeder haar kinderen dikwijls op den 

rug en zwemt zoo met hen rond. Later dwingt zij de jongen zelf- 

standig te zwemmen, door eenvoudig onder te duiken. Het eerste 

voedsel reiken de ouders aan het jonge gezelschap met den bek toe. 

Weldra echter leggen zij het alleen vóór de kinderen op de oppervlakte van 

10 
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het water, en eindelijk toonen zij hun het buitgemaakte dier slechts 

van verre en duiken onder, als een jong aankomt om het te grijpen, 

opdat dit ook zou onderduiken. Doet het dit niet, dan neemt de oude 

’t ook wel zonder praatjes te maken onder de vleugels en duikt er 

mede in de diepte. En ook deze oefeningen houden aan, totdat het 

kind vaardig en gewillig de kunst der ouders in toepassing brengt. 

Jonge vogels zijn de gehoorzaamste kinderen ter wereld. Zij volgen 

het ouderlijk bevel oogenblikkelijk op en gedragen zich dienovereen- 

komstig met de grootste nauwgezetheid. Hen enkele loktoon van vader 

of moeder maakt de luidruchtigste en bewegelijkste kinderschaar plot- 

seling stil en stom. Buitengewone straffen behoeven slechts zelden toe- 

gepast te worden. 

Ook andere dierenouders zijn in denzelfden geest werkzaam. Blatend 

leidt de gems haar kind en geeft het les in alle kunsten, die een gems 

verstaan moet; d. i. hoofdzakelijk in klauteren en springen. BrrHM 

vertelt, dat de moeder moeilijke sprongen aan het jong zoolang voor- 

doet, totdat dit in staat is ze onberispelijk na te volgen. Volkomen 

op dezelfde wijze handelt de steenbok. 

Het hertekalf is gedurende de eerste drie dagen na de geboorte zoo on- 

beholpen, dat bet zieh nauwelijks verplaatsen kan. Zonder moeite kan men 

het dan met de hand vangen. De moeder laat het daarom geen oogenblik 

alleen. Zij verstopt het bij gevaar in het hooge gras, en tracht de aan- 

dacht van den vervolger op zich zelve te richten. Een week later zou 

het den snelvoetigsten en behendigsten mensch niet meer mogelijk 

zijn het kalf in handen te krijgen. De moeder heeft het op gevaarlijke 

dingen opmerkzaam gemaakt, en geleerd onder het struikgewas te 

vluchten, of in het hooge gras weg te duiken, en het kort te voren 

nog zoo hulpelooze dier bezit dan reeds kennis genoeg om zulk een 

plan te bedenken en voldoende heerschappij over de spieren om het 

snel uit te voeren. Is het naar moeders oordeel in een verdachte om- 

geving niet opmerkzaam genoeg, dan wordt er met de voorpooten op 

den grond gestampt en zulk een waarschuwing mist haar doel niet. 

Geen wonder, dat een lichamelijk van nature zoo begaafd dier als 

een hert onder zulk een leiding spoedig voor iederen vijand schier 

ongenaakbaar wordt, en weldra in staat is om zelfstandig in alle op- 

zichten de plichten van een herteleven te vervullen. 

Wij hebben den vos, den marter, de gems, het hert en de vogels 

gadegeslagen bij de opvoeding hunner kinderen, Wat wij zagen toch 
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was opvoeden in den waren zin des woords. Het doel der dierenouders 

was blijkbaar de lichamelijke ontwikkeling der kleinen in de eerste 

plaats te bevorderen. Daarom werden de spieren door veelzijdige en 

doelmatige oefeningen versterkt, de heerschappij van den wil over de 

bewegingen verzekerd, de zintuigen op allerlei wijzen gescherpt. 

En hoe voortreffelijk zijn de uitkomsten, die door zulk een opvoeding 

met behulp van den natuurlijken aanleg verkregen worden. Een vos, een 

marter, een gems, een hert zijn volmaakte dieren in hun soort. Hoe be- 

wonderenswaardig is een vos in het uitoefenen van zijn bedrijf! Welk 

een geoefendheid der zintuigen bij het opsporen van de prooi, welk 

een omzichtigheid en scherpzinnigheid, welk een lenigheid en buig- 

zaamheid bij het besluipen, welk een zelf beheersching bij het besprin- 

gen! Met welk een gevoel van kracht en zekerheid springt een gems 

over ijzingwekkende afgronden heen, om neder te komen op een rots- 

punt, waar haar vier pooten ter nauwernood plaats vinden. En hoe goed 

heeft moeder aan de kinderen de wereld leeren kennen , waarin zij geplaatst 

zijn; die booze wereld met al haar list en verraad, waar het liefste 

en onschuldigste voorkomen dikwijls de boosaardigste plannen verbergt. 

Een goed opgevoede vos kent zijn vijanden en hun lagen en strikken 

en laat zich niet verschalken. En hetzelfde geldt van andere dieren 

naar de mate van hun verstand en den opvoedkundigen ijver der ouders. 

Ook bij den mensch is versterking en oefening van spieren en zin- 

tuigen het voornaamste deel van de opvoeding, die in de eerste tijd- 

perken des levens vereischt wordt. Wordt ook van den kleinen mensch 

in lichamelijk opzicht door doelmatige leiding van de zijde der ouders 

gemaakt wat er van te maken is? 

Voorzeker, de jonge mensch wordt bij zijn intrede in de wereld met 

niet minder zorgen omringd dan het jonge dier. Nemen wij het gun- 

stigste geval, dat hij te recht gekomen is in den deftigen stand, 

waar geen finantieele bezwaren de opvoeding in den weg staan. Onmid- 

dellijk wordt de jong geborene overgeleverd aan de baker, een vrouw, 

die haar handwerk verstaat en gevestigde denkbeelden over de behan- 

deling van zuigelingen heeft. Volgens de regels der kunst, van de voor- 

ouders geërfd, wordt een talloos aantal doeken en windsels om ’t wichtje 

geslagen en met spelden stevig bevestigd. ’t Lustige spartelen met de been- 

tjes moet wel ophouden. ’t Henige, wat het slachtoffer rest, is het gebruik 

van zijn longen. De meeste andere organen zijn tot werkeloosheid ge- 

doemd. Van die longenoefening maakt ’t dan ook in ruime mate gebruik, 
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Zulk een gebonden leven in de eerste weken is nog te verdedigen. 

’t Kindje is dan nog zoo slap, dat ’t zonder gevaar van beschadigen 

niet aangepakt kan worden. Later werkt het belemmerend. 

Eindelijk komt er van tijd tot tĳd verlossing, als moeder zelve 

‘savonds haar wichtje ontkleedt. Nooit zijn de kinderen gelukkiger 

dan op die oogenblikken. De eerste pogingen om andere geluiden dan 

schreeuwen voort te brengen: het eerste kraaien, de eerste lachjes, 

dateeren van de tijden waarop zij los en vrij op moeders schoot spar- 

telen. Is er een moeder, die het niet weet? Geen wonder, dat zijn 

de oogenblikken, waarop de kleintjes met jonge vosjes op één lijn 

staan en het vrije gebraik hunner zich ontwikkelende ledematen bezitten. 

Zijn de eerste drie levensmaanden verstreken, dan heeft de wil 

van het kind zooveel heerschappij over de spieren verkregen, dat het 

hoofd opgericht en recht gehouden kan worden. 

De starende blik begint plaats te maken voor het willekeurig richten 

der oogen. Hen vlam, die heen en weder gaat, wordt met de oogen 

gevolgd. Een maand of drie later wil het kind met de vooroefe- 

ningen van het kruipen en grijpen beginnen. Een vossekind zou op 

de aansporing van moeder aan de eerste neiging tot meerdere bewe- 

ging gevolg geven, totdat vermoeidheid het tot rusten dwong. Hen 

menschenkind wordt dan in een tafelstoel geplaatst en met kussens 

flink vastgezet. Tot oefening van spieren en zintuigen wordt hem een 

rinkelbel of een afschuwelijke ratel ter hand gesteld, zoolang het nog 

niet rijp is voor het hanteeren van een trompet. 

Als een vriendin dan de kamer binnentreedt, waar ’t rinkelende en 

ratelende kindje gezeten is, wordt haar toegevoegd: “Vindt gij ons 

Jantje niet lief; hij heeft al een uur zoo stil in zijn stoeltje gezeten ?°’ 

Een vos geeft als speelgoed aan zijn kinderen een rat, een ding, dat 

zich beweegt, dat ’t kind belang inboezemt, dat het stuk kan maken, 

dat 't terstond tot oefening en inspanning aanspoort. Zijn de houten 

paardjes en wagentjes, hondjes en katjes met echt haar, waarmede 

de speelgoedwinkels opgevuld zijn, even bruikbaar? Geenszins. Elk 

speelgoed, waaraan 't kind niets kan veranderen, dat het des noods 

niet kan stuk maken, dat het niet aanspoort tot arbeid, tot scheppen, 

dat deugt niet. 

Luat Jantje, die zoo stil in zijn tafelstoel zit, eens los. Leg hem 

maar plat op den grond en gij zult zien, of hij zijn liehaam ook weet 

te ontwikkelen, even goed als een jonge vos of een kat. Kerst zal hij 
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erbarmelijk schreeuwen, doch met een weinig goed aangebrachte hulp 

leert hij weldra zich redden. Met inspanning van alle krachten wordt 

weken lang gearbeid. Eerst leert hij zich omwentelen, dan de armpjes 

gebruiken en daarop steunend zich oprichten. Dit voldoet echter weldra 

piet meer aan de toenemende lusten en begeerten. Een stuk speelgoed 

ligt in de nabijheid, doch kan niet bereikt worden. Na tallooze mislukte 

pogingen wordt eindelijk het lichaam met behulp der armpjes zoover 

vooruitgeschoven, dat het begeerde voorwerp gegrepen wordt. Bij die 

beweging slepen de beentjes nog doelloos achteraan. Eenigen tijd later 

bemerkt gij, dat een der beenen ook in werking gesteld is. Het wordt 

gebruikt om het lichaam af te zetten en zoodoende voort te stuwen. 

En ziet, nu gaat het kruipend door de kamer! Het is eigenaardig, dat 

bij de meeste kinderen het tweede been, als voor ’t oogenblik nutteloos , 

niet in dienst komt, voordat het loopen begint. 

De kunst van het kruipen brengt alles, wat gelijkvloersch is, onder 

het bereik van het kind en voldoet voor eenigen tijd aan alle behoeften. 

Op den duur evenwel is het onvoldoende. Boven het platte vlak ligt 

nog zoo veel, dat, slechts toegankelijk voor de oogen , een voortdurende 

prikkel is voor de begeerten. Plotseling, zonder dat eenige oefening of 

mislukte pogingen bespeurd zijn, richt Jantje zich op en loopt wagge- 

lend langs den wand voort, tot groote vreugde zijner ouders en tot 

groot verdriet van de physiologen, die zulk een snellen overgang zon- 

der voorbereiding niet verklaren kunnen en een beroep moeten doen 

op het instinkt. Met het loopen is een nieuw tijdperk geopend. De 

recht opgaande gang, een der schoonste kenmerken des menschen, is 

verkregen; het kruipen geraakt in discrediet. In alle richtingen worden 

ontdekkingstochten in de kamer gedaan, allerlei voorwerpen worden 

betast, gewend, gekeerd, onderzocht. Handen en voeten zijn rusteloos 

in beweging, de oogjes schitteren van genot. Weldra worden pogingen 

gedaan, om stoven en stoelen te beklimmen. De eerste goed gelukte 

klimtocht wordt als een groote overwinning boven op een stoel met 

gejuich aan de toeschouwers verkondigd. Een blonde plek hier en daar, 

een herinnering aan menige buiteling, bewijst, dat het doel niet zon- 

der inspanning en volharding bereikt werd. 

Zoo zal Jantje zich ontwikkelen, als hij slechts vrij wordt gelaten 

en de zorg van moeder zich bepaalt tot het wegnemen van alte groote 

gevaren. Hoe dikwijls wordt aan die voorwaarde niet of onvoldoende 

voldaan. Banden, pakken, lange jurken, kieltjes, die niet vuil mogen 
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worden, tafelstoelen, mooie meubels, die Jantje ontzien moet, dit alles 

en zooveel meer zijn de hinderpalen, die de vrije ontwikkeling onzer 

kinderen in den weg staan. 

Gelukkig vullen onze knapen althans, als zij op later leeftijd in de 

vrije natuur aan zich zelve zijn overgelaten, veel van het ontbrekende 

aan. Boomen, hekken en slooten geven daar de verlangde gelegenheid 

om de spieren veelzijdig te oefenen. Dam komt echter de school met 

haar eischen. Er moet veel worden geleerd en aan de oefening van het 

lichaam wordt niet veel meer gedaan. Geen wonder, dat volwassen 

menschen, leden eener beschaafde maatschappij, uit een lichamelijk oog- 

punt beschouwd, bijna zonder onderscheid den naam van sukkels ver- 

dienen. Ieder heeft van de honderden spieren, die hij bezit, slechts een 

klein aantal in gebruik. Deze worden vereischt bij de uitoefening van 

het beroep en zijn gewoonlijk in goeden staat. De rest is voortdurend 

op nonactiviteit gesteld. Deze verwaarloosde spieren worden dun en slap 

en bevatten vaak evenveel vet als spiervezels. Zoo bestaat een smid 

b. v. in hoofdzaak uit een sterke twee- en driehoofdige armspier. Zoo 

is een postbode in zijn beste deel twee goed ontwikkelde kuitspieren, 

terwijl een dokter met een drukke praktijk, die zich voortbeweegt 

door middel van een paard, en een schoolmeester in het geheel geen 

bruikbare spieren meer hebben. 

Maar, zoo denkt wellicht deze of gene mijner lezers ‚ dit is overdrijving. 

Hij of zij, die zoo denkt, noodig ik uit om bij gelegenheid een eenvoudige 

gymnastische oefening uit te voeren, die niet met een dagelijksche bewe- 

ging overeenkomt. Hen gevoel van machteloosheid en, bij voortgezette in- 

spanning, een hevige spierpijn zullen dan als krachtige argumenten mijn 

betoog voor de verwaarloozing van ons lichaam komen steunen. Want 

het kan beter. Ons lichaam is, ook uit een stoffelijk oogpunt beschouwd, 

schooner dan dat van een vos of een marter; het kan bij voldoende 

oefening meer bewegingen uitvoeren dan het hunne. 

Het voorafgaande geldt, schoon in mindere mate , ook van onze zintui- 

gen. Vergeleken met een zeeman, die een stip aan den horizont met 

zekerheid herkent als een schip, met den wilde der prairiën, die, met 

het oor op den grond gedrukt, op grooten afstand zijn vijand hoort 

naderen, zijn onze oogen en ooren in het vrije veld ter nauwernood bruik- 

baar. Hoeveel menschen voorts vernauwen door voorover loopen de borst- 

kas, hoevelen zijn door eigen schuld scheef gegroeid, hoe weinigen gaan 

met opgerichten hoofde en veerkrachtige schreden door de wereld. 

eeen nb 
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Waar zijn al die gebreken en onvolkomenheden onder de dieren te vin- 

den? Neen waarlijk, wij zouden een kat, die met het volste vertrouwen 

luchtsprongen maakt op een dakgoot, een vos, een marter, een hert, die 

onvermoeid loopen, springen en zwemmen, die met een oogopslag alles zien 

op het veld om hen heen , wij zouden deze dieren gelijk moeten geven, als 

zij met minachting neerzagen op een wezen, dat zulk een prachtig lichaam 

bezit als een mensch, en het door verwaarloozing en slechte behande- 

ling zoo door en door bederft. Met het oog uitsluitend op het lichaam 

gericht, moeten wij erkennen, dat de eer van de familie te zijn aan 

onze zijde is en niet aan die van den vos of de kat. In vroeger tijden, 

toen de Olympische spelen der Grieken en later de tournooien der 

ridders de uitdrukking van de cultuur en de achting voor ’t lichamelijk 

voortreffelijke waren, was ’t zeker veel beter gesteld. Elk licht werpt 

een schaduw. De beschaving heeft den menschelijken geest verrijkt, 

maar ten koste van de schoonheid en de kracht van het lichaam. 

Nu ja, een vos, een marter, een kat, die wil een mensch nog wel 

hooren prijzen, al moet hij zelf er een veer bij laten zitten. Hij weet, 

dat ieder inziet dat er zooveel anders is, waarin hij die dieren in hooge 

mate overtreft, maar een aap is te menschelijk, om er veel goeds 

van te vertellen. 

’t Is waar, een aap heeft veel, dat ons afstoot, al was het alleen 

om de afschuwelijke gezichten, die hij trekt, en de grimassen, die 

hij maakt, die ons een parodie schijnen te zijn op de menschelijke 

gebaren. Als een aap echter goed gestemd is, heeft de uitdrukking 

van zijn gelaat niets onaangenaams; zij wordt echter in hooge mate 

weerzinwekkend, als de hartstocht slechts even in werking komt. “Als 

een oerang-oetang toornig wordt,” zegt BREHM, “wordt hij geheel 

dier, terwijl hij bij kalme gemoedsgesteldheid er gemoedelijk en mensch- 

achtig uitziet. Zelfs de grootste bewonderaar van apen gevoelt dan 

het ontbreken van het hooge onbehaarde voorhoofd des menschen en 

van de achteruit wijkende menschenkin, ja zelfs van den gloed des 

toorns, dien de hartstocht in het menschenoog doet vlammen; want 

het gerimpelde behaarde voorhoofd, de scheef getrokken mond met zijn 

roofdiertanden, de platte neus en de flikkerende oogen van den toornigen 

aap doen onmiddellijk alle gelijkenis met het menschengelaat verdwijnen.” 

Dit alles is meer dan voldoende om den weerzin, dien de mensch 

voor den aap gevoelt, te verklaren en ten deele te rechtvaardigen. 

En toch is een aap niet geheel onwaardig om een bloedverwant van 
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den mensch te zijn. In liefde voor zijn kinderen, in medelijden met 

zwakke soortgenooten is hij voorbeeldig. 

Een apenkind is afschuwelijk leelijk. Het heeft armen, die in verhou- 

ding van het lichaam de dubbele lengte van die der ouders schijnen te 

hebben en een gezicht zoo vol plooien en rimpels, dat het op ’t gelaat 

van een grijsaard gelijkt. Toch is het de lieveling van zijn moeder, die 

het dikwijls tot in het belachelijke liefkoost en troetelt. Het slaat 

zijn armen om moeder heen en hangt haar altijd aan ’t lijf. Deze is 

steeds met haar kind in de weer. Zij lekt en streelt het voortdurend, 

legt het nu eens aan de borst en schommelt het dan weder op haar 

armen heen en weder. Van tijd tot tijd mag het met andere apen- 

kinderen stoeien en spelen. Dan verliest moeder het echter geen oogen- 

blik uit het oog. Bij het minste gevaar geeft zij een schreeuw en 

vangt het toesnellende kind in haar armen op. Is het ongehoorzaam, 

dan wordt het door knijpen en slaan — het laatste dikwijls in den 

vorm van oorvegen — op gevoelige wijze gestraft. Maar een apenkind 

is zelden ongehoorzaam, zoodat de straf slechts enkele malen wordt 

toegepast. In de gevangenschap deelt een apenmoeder elk stukje brood 

met haar kind. Sterft het laatste, dan treurt de moeder dagen ach- 

tereen en volgt haar kind weldra in den dood; sterft de moeder, dan 

wordt de wees door andere apen als pleegkind aangenomen. Dit zijn 

feiten, die door nauwkeurige waarneming van apen in onze diergaar- 

den boven allen twijfel verheven zijn. Zij bewijzen wel, dat de aap 

geen wezen is, dat met den mensch niets gemeen heeft. Vooral bij 

ziekte doet hij zich van een gunstige zijde kennen. “Een zieke aap,” 

zegt BREHM, de groote kenner der dierenziel, “is een verschijniug, die 

ieder menschenhart moet roeren. De arme, anders zoo vroolijke knaap, 

zit treurig en lusteloos ter neer en werpt droevige blikken op den 

naderenden mensch. Hoe meer zijn einde nadert, des te zachter en 

vriendelijker wordt hij, des te meer gaat het dierlijke in hem verlo- 

ren, des te helderder komt de edele zijde van zijn wezen aan den dag. 

Elke hulp neemt hij dankbaar aan. In den arts ziet hij weldra zijn 

weldoener. Men heeft apen gezien, die, eenmaal door ontlating van 

bloed eenigszins verlicht, bij het naderen van den ares hem uit eigen 

beweging den arm toestaken…”’ 

De waarheid der feiten, die aan het voorafgaande ten grondslag 

liggen, is boven twijfel verheven. Het waren echter vossen, marters 

en apen, waarop zij betrekking hadden, en weinig menschen hebben 
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de gelegenheid deze dieren waar te nemen, als zij zich onbelemmerd 

uiten. Daarenboven zijn dit dieren, die wij gewoon zijn uit een lichame- 

lijk en verstandelijk oogpunt voor de meest begaafde te houden. Daarom 

is het ter overtuiging van den lezer noodig, dat een goede bekende 

uit de dierenwereld voor zijn oogen gevoerd wordt. Het gezegde kan 

dan aan eigen waarneming getoetst worden. Ieder mijner lezers kent 

ons gewone huishoen en schrijft het niet veel verstand toe. Mag ik 

t u schetsen in het schoonste tijdperk zijns levens, als het moeder is ? 

De kuikens zijn achtereenvolgens uit het ei te voorschijn gekomen. 

“Nu kannen zij onmiddellijk loopen en eten,” zegt een algemeen ver- 

breid volksgeloof, “dit komt van het instinkt van het dier.” Niets is 

minder waar dan dit. Wel is waar brengen zij een verwonderlijk 

schoonen aanleg mede ter wereld, doch hij moet ontwikkeld worden. 

Gedurende het eerste uur, dat na de geboorte verloopt, kan een kuiken 

niet staan, ja zelfs den kop niet opbeffen. 

Heeft de wil zooveel heerschappij over de spieren gekregen, dat de 

kop recht gehouden en naar willekeur bewogen kan worden, dan ligt 

het diertje nog machteloos neer. Het kan niet staan. Eindelijk wordt 

de eerste schrede waggelend gedaan, en nu is het spoedig zoover, dat 

het zich vlug kan verplaatsen. Heeft de moeder gezien, dat de ont- 

wikkeling zoover is voortgeschreden, dan roept zij, ter wille der jon- 

geren nog op het nest zittend, klokkend den kleinen spring-in-'t-veld, 

die met een helder oog vroolijk de wijde wereld inkijkt. Voor de leus 

wordt door de moederhen een korreltje, een strootje in den bek ge- 

nomen en herhaaldelijk voor den kleine nedergelegd. Daarbij verneemt 

hij een geluid, dat als een dringende uitnoodiging klinkt, om het ook 

eens te probeeren. Dit is de eerste les in het oppikken van zaadkor- 

reltjes. Spoedig begint de kleine het pikken na te doen, hoewel het 

nog eenige uren duurt, voordat hij er in slaagt een korreltje vast te 

houden en naar binnen te brengen. Als alle kiekens voldoende kunnen 

loopen, verlaat de hen het nest en stapt naar buiten, omstuwd door 

de bewegelijke kinderschare. Wat heeft zij het dan druk, wat wordt 

er getrippeld en geklokt! Men kan het haar aanzien, dat zij volop de 

moederweelde geniet, na drie lange weken op het nest in het donkere 

hoekje haar naar licht en beweging hakende vogelnatuur te hebben be- 

dwongen. Waarlijk, het is niet vreemd, dat dichters moederliefde en 

moedertrouw onder het beeld der klokhen voorstellen. 'tIs of de hen, 

nu zij moeder is, een geheel ander dier geworden is. Voorheen weinig 
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lettend op de omgeving, inhalig, schichtig, is zij thans opmerkzaam, 

mededeelzaam, moedig. In elk vreemd voorwerp ziet zij een vijand, 

dien zij onder toornig gekakel met hangende vleugels en opgezette hals- 

veêren te lijf gaat. 

Men heeft voorbeelden gezien, dat een hen met kiekens den strijd 

aanvaardde met den overmachtigen doodvijand van haar geslacht, den 

bunsing, die in één nacht de bevolking van een kippenhok pleegt te 

vermoorden. Wel is waar moest de trouwe moeder in dien wanhopi- 

gen kamp bezwijken, doch niet voordat den bunsing de oogen uitge- 

pikt waren en het kroost dus waarschijnlijk gered was. Hen hen met 

kiekens vreest zelfs den mensch niet, dien zij toch gedurende haar 

geheele leven heeft leeren kennen als een wezen tegenover hetwelk zij 

volkomen machteloos is. | 

Als de klokhen buiten in het zonnetje met haar aanvallig troepje 

rondwandelt, is de opvoeding in vollen gang. Mama is altijd door aan 

t praten, haast wat te druk zouden wij zeggen, die niet begrijpen 

wat zij al heeft te verhandelen. Door woord en voorbeeld spoort zij 

de kinderen aan om wormpjes te zoeken, vliegen te vangen; en als zij 

moe zijn of koud, wordt hun tijdelijk een plaatsje aangewezen onder 

de warme vleugels. Wie kent dat aantrekkelijk beeld niet: een kloek- 

hen, nedergehurkt op den grond, met haar schat onder de vleugels 

verborgen, op een enkel schalksch donzig kopje na, dat even een kijkje 

neemt ir de buitenwereld, of een kleine spring-in-t-veld, die op moe- 

ders rug is geklauterd. 

Moeder heeft een zware taak om de hongerige magen harer sprui- 

ten, dikwijls een twaalftal, behoorlijk te voorzien; en dit zou haar be- 

paald onmogelijk zijn, als het kleine gespuis ten deele niet voor zich 

zelf zorgde. Moeder neemt voor zich zelve niet meer dan zij dringend 

noodig heeft om te blijven leven. Slechts dan, als het kroost verzadigd 

is, veroorlooft zij zich een goed maal van de resten en kliekjes. Dit 

komt echter zelden voor, als de mensch hen niet aan zijn tafel te 

gast noodt. Geen wonder, dat een hen, die kiekens heeft, er bijna 

altijd slecht uit ziet en zeer vermagert. 

En hoe gedragen zich de kleinen? Juist als onze kinderen, als zij 

nog zeer jong zijn. ’t Zijn volbloed-egoïsten. Gehoorzaam zijn zij in 

de hoogste mate. Moeder heeft slechts een kik te geven, en de ge- 

heele bende stormt haar te gemoet. Maar de guiten weten wel, dat 

er dan wat te halen valt, dat er een vlieg gesnapt, of een worm uit 

nm «luie 
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den grond getrokken is. Zijn de kleinen verzadigd, dan kan moeder 

klokken, zoo veel zij wil, geen enkel kind verroert zich. Maar ge- 

woonlijk is er honger in het land, die de zintuigen op verwonderlijke 

wijze scherpt. Op eens neemt de geheele troep met moeder aan ’t hoofd 

een aanloop. Gij meent, dat er onraad is, dat de familie op de vlucht 

slaat. Niets er van. Op eenige meters afstand is aan een grashalm 

een insekt ontdekt. Het is een aanval in den stormpas op dit dier 

gericht. Gewoonlijk wordt het door de hen gegrepen en voor de jon- 

gen neergelegd. Twee of meer der laatsten pakken het gelijktijdig beet. 

Nu ontstaat een sjorren en trekken, een fladderen en draven, een 

piepen en kibbelen, een verliezen en hernemen van den buit, dat 

gewoonlijk daarmede eindigt, dat de sterkste met alles op den loop 

gaat en een afgelegen hoekje bereikt, waar het lekker beetje gulzig 

wordt opgeslokt. Meermalen echter is het voor dien tijd uit elkander 

gescheurd en verdwijnt elk met een stuk. Waarlijk, men zou meenen 

tooneeltjes bij te wonen van een troepje onzer eigen kleine bazen. 

Voor een koekje zijn zij, o zoo gehoorzaam! Wordt ‘er niets begeerd, 

dan is voor ’t oogenblik aan ma geen behoefte. En als een enkel 

koekje bij al die begeerige handjes komt, dan herhaalt zich de boven 

verhaalde geschiedenis. 

Zes weken lang worden de kinderen zoo verzorgd, gekoesterd en 

opgevoed tot rechtgeaarde hoenders. Dan toont moeder de hen echter, 

dat zij geen sloof is, die zich aftobt, als ’t niet noodig ja zelfs schade- 

lijk zijn zou voor de kleinen. 

Op den leeftijd van ongeveer zes weken zijn de kuikens half vol- 

wassen en in staat om zonder moederlijke leiding zich verder te ont- 

wikkelen. Zoo spoedig mogelijk zelfstandig worden is nu voor hen een 

dringend vereischte. De hen geeft hun dit te kennen door zich te ver- 

wijderen en elk kuiken, dat haar nadert, door beten onmeedoogend 

te verjagen. Weldra begrijpen deze dan ook, dat het moeder ernst 

is. Zij schikken zich in het onvermijdelijke, en gaan de wijde wereld 

in. Van dit oogenblik af zijn alle banden tusschen moeder en kinde- 

ren verbroken. Zij zijn voortaan vreemden voor elkander. 

Soortgelijke tooneelen zou men in de vrije natuur bij de bloedver- 

wanten van het hoen, de korhoenders en patrijzen kunnen waarnemen, 

(Slot volgt.) 



EEN METEOOR. 

Hoe onvolkomen ook waargenomen, zonder eenig ander hulpwerk- 

tuig dan een goed geregeld zakuurwerk, dat bij t luiden van de klok 

van het telegraafkantoor ’s avonds ten zes ure nog met den telegraaftijd 

gekontroleerd werd — vermeen ik toch dat het hieronder mee te 

deelen feit, in verband met elders wellicht gedane waarnemingen van 

t zelfde verschijnsel, belangstelling genoeg verdient om in een weten- 

schappelijk tijdschrift meer algemeen bekend gemaakt te worden. 

't Spreekt van zelf dat alle aangegeven plaatsbepalingen slechts be- 

naderend juist kunnen zijn en een ruime correctie kunnen verdragen. 

De plaats der waarneming is de voorgalerij van mijne woning, be- 

oosten ’t fort Vredeburg te Jogjakarta, en wel een paar honderd ellen 

van de ooster-face van ’t noordoostelijke bastion verwijderd. 

Achter dat fort (van mijne woning uit gezien) verheffen zich de krui- 

nen van eenige waringinboomen, die tusschen de voorzijde van ’t fort, 

t residentie-erf en ’t societeits-gebouw staan. 

Na zonsondergang vormen de daken der kazernen en andere gebou- 

wen met de kruinen van die boomen een enkele lage donkere massa 

tegen den westzuidwestelijken horizont. 

Ongeveer tien minuten voor zeven uur zag ik juist dien kant uit, 

terwijl een helder brandende petroleumlamp rechts naast mij op een 

tafel stond en mijn naaste omgeving verlichtte, toen mijne oogen ge- 

troffen werden door ’t schitterend licht van een meteoor, grooter 

(schijnbaar) en prachtiger, dan ik er in mijn bijna vijftig-jarig leven 

ooit een gezien had. 

De meteoor verscheen eenige (hoogstens tien) graden boven den 

horizont in ’t westzuidwesten en daalde bijna loodrecht, maar een weinig 

rechts (noordelijk) afwijkend, met een schijnbaar matige snelheid naar 

den horizont, en verdween achter de donkere massa van de boom- 

kruinen achter ’t fort. 
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Den juisten aanvangstijd van ’t verschijnsel kan ik niet aangeven, 

dewijt ik verzuimde terstond op mijn horloge te zien. Toen ik dat 

deed kunnen er een paar minuten verloopen zijn en was het acht 

minuten vóór zeven uur. 

Meteoor van 21 Sept. 1881 te Jogjakarta. 

De meteoor zelf glansde als een helder wit lichtende ster, maar 

met een veel sterker licht dan Jupiter of zelfs Venus in haar grootsten 

lichtschijn, tot op ’t oogenblik dat hij achter de boomen verdween. 

Om andere sterren te kunnen zien, moest ik naar buiten gaan, 

om mijn oogen aan den invloed van ’t lamplicht te onttrekken. 

Ondanks dat lamplicht kon ik ’t lichtspoor van het meteoor echter nog 

minstens zes minuten (tot twee minuten vóor zeven uur) blijven waarnemen. 

Dat lichtspoor was aanvankelijk een bijna rechte, zeer zwak gebogen 

en schijnbaar onbewegelijk standhoudende streep, waarvan de bolle 

zijde naar ’t noorden gekeerd was en van ongeveer gelijkmatige licht- 

sterkte over de geheele lengte. Langzaam veranderde die rechte lijn 

echter in een golfvormig gebogen, en later in een zigzagvormige streep, 

blijkbaar ouder den invloed van luchtstroomen van verschillende rich- 

ting op verschillende hoogten in onzen dampkring. 

Even langzaam verbreedde zich het spoor, maar ongelijkmatig, en 

werd ook de lichtverdeeling gewijzigd, maar in dien zin , dat de breedste 

deelen ’t krachtigst verlicht bleven en merkbaar sterker schitterden 

dan de dunnere gedeelten, zoodat het mij voorkwam dat die verbree- 

ding niet (of althans niet alleen) door sterke uiteendrijving, maar ook 

door ophooping van meer meteoorstof ontstond, met langduriger be- 

houd van gloeihitte. 

Slechts zeer langzaam had de vormverandering en even langzaam 

de verdooving van ’t verschijnsel plaats, waarbij de witte lichtglans 

eerst een min of meer geele, en eindelijk een dof gouden tint aan- 
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nam, die zoo onmerkbaar wegstierf, dat ook het oogenblik, waarop 

het verschijnsel onzichtbaar werd , niet juist kon bepaald worden. 

Omstreeks drie minuten vóór zeven gloeide het meteoorspoor nog in 

den vorm dien ik zoo nauwkeurig mogelijk nageteekend heb. (Zie de 

laatste af beelding). 

Een loodlijn van het zenith naar de plaats gedacht waar de meteoor 

verschenen en verdwenen was, zal eenige graden benoorden Antares 

(«& Seorpionìs) en misschien tusschen en d van dat sterrenbeeld door- 

geloopen hebben. 

Ongeveer een paar graden rechts (noordelijk) van den meteoor en 

nagenoeg op gelijke hoogte boven den horizont, zag ik een andere ster 

(vermoedelijk Spica, a Virginis) door de luchtlagen van den westelijken 

horizont heenblinken en weldra achter de dáar hoog gewelfde boom- 

kruinen wegzinken, terwijl het zigzagvormige meteoorspoor nog altijd 

boven de zuidelijk lagere boomkruinen zwak zichtbaar bleef. 

Indien deze meteoor van een of andere sterrenwacht gezien is, zal 

hij door den langen duur van zijn zichtbaarheid een bizonder goede 

gelegenheid tot wetenschappelijke en vooral ook spectraal-analytische 

waarneming gegeven hebben. 

Mijn bedienden en die van mijn buurman stonden in groepen met 

andere Javanen naar ’t schitterend spoor te kijken en vergeleken zijn 

vorm met dien van een slangvormig gebogen kris, op een oogenblik toen 

de golfvormige lijn nog niet in een hoekigen zigzagvorm overgegaan was. 

Ik dacht daarbij aan de gemakkelijkheid waarmee het bijgeloovige 

volk, in tijden van onwetendheid, zulke verschijnselen voor dreigende 

“hemelteekenen’”’ aanzag. J. GRONEMAN. 

Jogjakarta, 21 September 1881, 

’savonds acht uur. 

NASCHRIFT. 

Bij de bovenstaande waarneming mijns broeders meen ik de volgende _ 

opmerkingen te mogen voegen, die van eenig belang kunnen zijn, met 

het oog op de luchtstroomingen in de hoogere luchtlagen. 

Aannemende dat de flaaw gebogen lijn, die de gedaante van het 

nagelaten spoor van den vuurbol aangeeft, in de eerste oogenblikken 

na de verschijning, werkelijk langs de baan van het lichaam door onzen 

dampkring heeft gelegen, zoo kunnen wij daarin niet anders zien dan 



BEN METEOOR. 161 

fijne, door den weerstand der lucht achtergehouden deeltjes, die door 

wrijving gloeiend zijn geworden en wellicht door andere werkingen 

gedurende langeren tijd lichtend zijn gebleven. Bij andere vuurbollen 

heeft men het achtergebleven spoor tot een half uur lang zien nalich- 

ten. Blijkbaar, gelijk mijn broeder ook aanneemt, veranderde dit spoor 

langzaam van vorm, door de werking van luchtstroomingen. De eerste 

figuur zal wel ten naastenbij met, een grooten cirkel aan den hemelbol 

samengevallen zijn, al meende de waarnemer, zooals ook de schets 

aangeeft, een holle en bolle zijde te moeten onderscheiden. Het laatste 

heeft door perspektivische werking zeer dikwijls plaats, ook bij groote 

eirkels. Hoogst waarschijnlijk week de ware gedaante van het licht- 

spoor onmiddellijk na de verschijning weinig van een rechte lijn af. 

Welke was echter de werkelijke vorm, waarvan de tweede figuur de 

perspektivische voorstelling is? Indien men het toeval zooveel mogelijk 

uitsluit, zal men dien vorm mogen houden voor een soort van schroef- 

of spiraallijn, wier rondgaande windingen op den, onder de derde 

figuur aangegeven tĳd, een meer onregelmatigen vorm hadden aan- 

genomen. Intusschen is het niet gemakkelijk zich voor te stellen, hoe 

de luchtstroomingen dezen spiraalvorm aan het aanvankelijk rechte 

liehtspoor gegeven hebben. Duidelijk blijkt dat het aantal hoofd-win- 

dingen bij de figuren 2 en 3 hetzelfde is gebleven. Er komen in de 

derde figuur slechts twee secundaire bochten voor en een paar lokale 

verbreedingen in het onderste deel der schroeflijn. De bochten zijn in 

de twee laatste figuren vrij wel op dezelfde hoogte. Volkomen zeker- 

heid zou men in deze hebben kunnen verkrijgen, indien op eene on- 

geveer N.N.W. of 4.4.0. van Jogjakarta gelegen plaats een derge- 

lijke schijnbare of perspektivische gedaante ware opgemerkt geworden. 

Nu blijft er nog mogelijkheid over voor de onderstelling, dat âe waar- 

genomen slang- en zigzagvorm het gevolg geweest zijn van vier afwisselend 

tegengestelde luchtstroomen , zoodat de kromme lijn in meerdere of min- 

dere mate vlak geweest zij, d. w. z. én of nabij een plat vlak gelegen hebbe. 

Het is opmerkelijk dat dergelijke schroeflijn- of golf-vormige gedaan- 

ten ook wel door sommige wolken en door andere luchtverschijnsels 

worden aangenomen. Van het eerste ziet men dikwijls voorbeelden met 

twee of drie windingen in vederwolken, vooral wanneer die boven de 

hagel- en donderbuien worden waargenomen, die het voorjaar gewoon 

is over onze streken los te laten en die in Gelderland “spieringbuien”’ 

genoemd worden. Eenmaal nam ik een zeer eigenaardigen golfvorm 
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waar bij een dunne wolkstreep, op den 22sten Ang. 1877, van 7!,, tot 

8 ure ’savonds. Zij vertoonde negen golftoppen en even zooveel dalen, 

boven en beneden een vrij lage, horizontale lijn van wellicht 30° lengte 

en geleek zeer veel op een langen scheepswimpel. De golvingen vertoonden 

echter geenerlei beweging en de wolk verdween langzamerhand door 

oplossing. Zij zoude kunnen verklaard worden door afwisselend oprij- 

zende en neerdalende luchtstroomen. Haar betrekkelijk langdurig be- 

staan vereischte wellicht een dynamisch evenwicht, en dit zou tot het 

aannemen van een schroeflijnvormige windstrooming met horizontale as 

voeren, zooals wij eens bij een vreemdsoortigen storm meenden te 

moeten aannemen, die in den zomer van, naar ik meen, 1862, een 

spoor van slechts eenige meters breedte van Dieren tot Lochem, &izoo 

van ongeveer 6 uren gaans lengte, naliet. Overal in dit spoor zag men 

de bewijzen der vernielende kracht van dezen wervelwind, terwijl door 

mijnen vader, die den storm van nabij gadesloeg, werd opgemerkt, 

dat de afgerukte takken en bladeren een beweging in schroeflijnen met 

dezelfde horizontale as volgden. De kop van den storm naderde als 

een wolk van stof en regen, waaruit het bliksemde en donderde. 

Ook het Noorderlicht van 2 Nov. 1871, uit een enkele graden 

breeden, overlangs in fijne draden gesplitsten gordel bestaande, die een 

groot deel van den hemel overspande en die eerst een rechte, doch 

later een slangvormige gedaante vertoonde, scheen niettegenstaande 

zijn groote hoogte op den invloed van luchtstroomingen te wijzen (zie 

1sis, jaarg. 1871). 

Verder willen wij nog opmerken dat sommige vallende sterren en 

vuurbollen een schroeflijn in onzen dampkring beschrijven, waarschijn- 

lijk tengevolge van de onregelmatigheden in hun oorspronkelijken vorm 

en door dezelfde werkingen van den tegenstand der lucht, waardoor 

ook een blad papier of eenig ander licht voorwerp, dat in een rustige 

Jacht valt, een weg van dergelijke gedaante volgt. Het spoor van 

zulke bolides moet onmiddellijk de gedaante van fig. 2 vertoonen , zon- 

der eerst recht te zijn geweest en men zoude zeker gedacht hebben, 

met eeu dergelijken vuurbol te doen te hebben, indien de waarnemer 

de eerste phase van het lichtspoor niet had opgemerkt en beschreven. 

Wij wenschen ten slotte met aandrang onze Indische landgenooten, 

die het verschijnsel van 21 Sept. mochten hebben opgemerkt, aan te 

sporen, ons hunne me@deelingen daaromtrent te doen geworden. 

Groningen. 1 Nov. 1881, H. J. H. GRONEMAN, 
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DOOR 

Dr. J. EE. ENKLAAR. 

(Vervolg en slot van bladz. 157.) 

Wij zijn op een schoonen zomermorgen buiten in het open veld. 

t Is nog vroeg, doch de zon krijgt reeds kracht. Weldra zal zij met 

haar gloeiende stralen den wandelaar in de onbeschaduwde vlakte elk 

natuurgenot onmogelijk maken. Dit is nog niet het geval; nog waait 

de koele morgenwind ons verfrisschend om de slapen. 

Heerlijke oogenblikken in een meuschenleven! Spieren en zenuwen 

hebben in den verkwikkenden slaap een overmaat van kracht verkre- 

gen, die voor een deel den voorraad uitmaakt, waarmede de arbeid 

van den aangebroken dag moet bestreden worden. De veerkrachtige 

morgenlucht verdrijft alle muizenissen en zorgen, wekt in den ver- 

nieuwden mensch tal van gewaarwordingen en gedachten op ; de heldere 

blauwe hemel, de geuren der bloemen, waarop de dauwdroppels pare- 

len, het verheffende lied van den leeuwerik werpen liefelijke hartver- 

heffende beelden in de ziel. De gewone mensch kan in zulke oogen- 

blikken slechts voor zich zelven genieten. In den dichter nemen de 

klanken, geuren en stralen de gestalte aan van een lied: 

O buiten, buiten gaat mijn hart zoo heerlijk open 

En geurt en bloeit en zingt met bloemenhof en woud : 

Ik ben gelukkig als een kind en dwaas en stout, 

Ik durf weêr veilig van het leven alles hopen | 

11 
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Het morgenkoeltje waait mijn opgeruimden geest 

Zoo vroolijk wakker met de bloemen in de dalen ! 

Mij kwelt een kwaal, die slechts van rozengeur geueest, 

Een heimwee naar de lucht en zuivre zonnestralen ! 

Droomend gaan wij voort langs het smalle voetpad, de golvende 

korenvelden te gemoet. Plotseling worden wij uit onze overpeinzing 

gewekt door een hevig gedruisch. Een patrijs vliegt voor ons op, op eenigen 

afstand zien wij een tweeden, — de hen — die omstuwd is door een troep 

kuikentjes. Wij hebben even den tijd om met een oogopslag de donzige , 

met geel en bruin geteekende, ongeloofelijk vlugge diertjes op te nemen. 

Voor goed waarnemen laat ons moeder patrijs geen tijd. Zij laat een 

korten waarschuwenden kreet hooren, en verdwenen zijn alle jongen. 

Op zoo iets waren wij hoegenaamd niet verdacht. Was ’t een droom- 

beeld, of hebben wij werkelijk kuikens gezien? Maar waar zijn zij 

dan gebleven? Onze nieuwsgierigheid is geprikkeld en met versnelden 

pas begeven wij ons naar de plaats, waar het troepje zich het laatst 

aan ons oog vertoonde. Onmiddellijk komt de hen ons te gemoet. Een 

harer vleugels sleept over den grond; haar geheele gang is bezwaar- 

lijk en schijnt groote inspanning te kosten. Zij loopt vlak voor onze 

voeten, zoodat wij niet kunnen nalaten een poging te doen om haar 

te grijpen, want inderdaad de vogel schijnt gewond te zijn, en niet 

meer te kunnen ontkomen. Het grijpen mislukt. Nu ontwaakt de jager 

in ons. Hen dier in zulk een toestand is een zekere buit. En wij loo- 

pen en springen, grijpen en slaan, steeds evenwel vruchteloos. De 

hen blĳft altijd in onze nabijheid, doch weet al onze pogingen, 

zij 't ook soms op ’t kantje af, te verijdelen. Plotseling heft zij zich 

op en vliegt met krachtige ruischende vleugelslagen terug naar de 

plaats, waar de jacht een aanvang nam, en waarvan wij onderwijl 

een goed eind verwijderd zijn. Verbaasd staren wij haar na. Is dat de 

zieke vogel van zoo even? Een oogenblik nadenken doet ons het geval 

_ verstaan. De patrijs was krachtig en gezond. Wij zijn het slachtoffer 

geweest van de list eener moeder, die bij onze verschijning gevaar voor 

haar kinderen duchtte. Zij hield zich vleugellam, wist onze aandacht 

van de kinderen af te leiden en op zich zelve te vestigen en ons weg 

te voeren van de plaats, waar zich eerstgenoemden bevonden. 

‘Want er waren wel kuikens op de plaats waar wij zochten, al konden 

wij ze niet vinden. Konden wij getuigen zijn van het tooneeltje bij de 

terugkomst der moeder, die ons verwijderd heeft, de waarheid van 
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het gezegde zou blijken. Wij zouden een paar heldere loktonen verne- 

men, en van alle kanten de kleinen voor den dag zien komen. Een 

zou te voorschijn springen uit een molsgat, een tweede zou uit een 

hoogen graspol en derde van onder een aardkluit opduiken. Want, toen 

moeder met aandrang waarschuwde bĳ de verschijning van zulk een 

gevaarlijk wezen als een mensch, hadden de kinderen in één oogwenk 

verstoppertje gespeeld. En wat hadden zij beste schuilhoeken uitgeko- 

zen, en hoe stil bleven zij daarin zitten, totdat moeder het sein gaf, 

dat het gevaar was geweken; of liever, dat thans een snelle vlucht 

de redding voltooien moest. Dikwijls houdt vader patrijs, terwijl moeder 

reeds met de kleinen vlucht, de aandacht van den vijand nog op soort- 

gelijke wijze bezig, als wij dit de moeder zagen doen. Later haalt hij 

vliegend den troep in. 

Te vergeefs zal men onder de jonge vogels vlugger, intelligenter, 

liever schepseltjes zoeken dan patriĳjzenkiekens. Zij loopen ‘reeds uit 

het nest weg, voordat zij geheel droog en van de eierschalen bevrijd 

zijn. Vlug van begrip als zij zijn, hebben zij met het onderwijs, dat 

vader en moeder om strijd geven, spoedig de leemten aangevuld , die 

het instinkt overliet. Verliest een der ouders het leven, dan neemt de 

andere de taak der opvoeding geheel op zich. 

De voorbeeldige gehoorzaamheid der kleinen maakt de taak der ouders 

gemakkelijk. 

Als de kiekens wat ouder geworden zijn, verandert hun gedrag tegen- 

over de ouders, die van hunne zijde eveneens wat anders met de kin- 

deren omgaan. Niet dat de wederzijdsche gehechtheid vermindering onder- 

gaat, maar de kiekens beginnen blijken van zelfstandigheid te geven. 

Bij het verschijnen van een vijand vliegen zij op, om op eenigen afstand 

weder neer te vallen; of verstoppen zij zich uit eigen beweging. De 

stem van vader of moeder roept hen dan ook weder te zamen. De ouders 

schijnen die zelfstandigheid met groote zorg aan te kweeken; een feit, 

dat hen tot uitmuntende opvoeders stempelt. Wordt , zoolang de jongen 

klein zijn, de wacht geregeld door vader betrokken, spoedig moeten 

de jonge hanen beurtelings op post staan. Geen beter oefening voor 

een patrijs! Het komt er dan op aan goed naar alle zijden uit te kijken, 

geen noodeloos alarm te maken en toch steeds bijtijds te waarschuwen. 

Een patrijs behoeft echter niet zoo spoedig op zich zelf te staan als 

met de meeste andere vogels het geval is. Tot aan het volgend voor- 

Jaar blijven alle leden van een huisgezin eendrachtig bij elkander, 
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Daar het in de vogelwereld als regel geldt, dat de jongen, zoodra zij 

zich slechts even redden kunnen, door de ouders verlaten worden, 

moet een familieleven, als bij den patrijs gevonden wordt, ons bijzonder 

aantrekken. Toch staat de laatste in dit opzicht niet geheel alleen. 

Het moerashoen, de bowoner onzer met riet omzoomde, met bladen 

van waterplanten hier en daar geplaveide plassen, vertoont ons tafe- 

reeltjes van een familieleven, dat in de dierenwereld eenig is. 

De kiekens van het moerashoen blijven, nadat zij het ei verlaten hebben , 

nog ongeveer vierentwintig uren in het nest vertoeven. Dan geleidt de hen 

ze in het water, hun element, waar zij door den haan opgewacht en met 

vreugde begroet worden. Vroolijk piepend en snaterend zwemt het troepje 

den plas rond, waar- gedurende eenige dagen door beide ouders in het 

vangen van wormen en insecten les gegeven wordt. Weldra zijn de 

kleinen geheel ingewijd in de geheimen van deze jacht op het dage- 

lijksch brood, waarna de zorg der ouders zich tot het waarschuwen 

en beschermen van hun kroost beperkt. Eenige weken later worden de 

jongen aan zich zelven overgelaten, ‘wat dan ook zonder zorg geschie- 

den kan. De hen legt weder eieren en broedt bij afwisseling met den 

haan. Zoodra de kiekens van het tweede broedsel zich op den water- 

spiegel vertoonen, voegen de half volwassenen van het eerste zich aan- 

stonds bij hen. Geen zelfzucht is het, die hen weder naar vader en 

moeder drijft; integendeel zij komen om laatstgenoemde bij de opvoe- 

ding der jonggeborenen de behulpzame hand te bieden. ’t Is of zij willen 

toonen dankbaar te zijn voor de lessen en de zorg, die zij ontvingen, 

en ’t bewijs leveren willen, dat ’t onderwijs ter harte werd genomen 

en vruchten droeg. 

t Geheel levert thans een aardig en aantrekkelijk schouwspel op. 

De half volwassen hoentjes roepen klokkend de jongere broertjes en 

zusjes, die hun even goed als de ouders gehoorzamen en piepend vol- 

gen. Twee van de ouderen, wier aantal gewoonlijk de helft van 

dat der jongeren is, nemen een kleintje tusschen zich in. Dit zwemt 

dapper met hen voort, en wordt door beiden om strijd geliefkoosd 

en gevoederd. En waarlijk, vader of moeder konden het niet beter 

doen! Het voedsel wordt onder een dringend en herhaald “terr, terr” 

voor de kleinen neêrgelegd. Ja zelfs bij naderend gevaar wordt op 

denzelfden toon gewaarschuwd en tot vluchten aangespoord, als van 

de zijde der ouders plaats vindt. Ouders en groote kinderen wedijve- 

ren in het betoonen van liefde en zorg, en de kleinen weten niet 

fd mm 
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aan wie zich ’t meest te hechten. Allen zijn één hart en één ziel. 

Het bovenstaande doet ons denken aan sommige tooneeltjes uit onze 

kinderwereld. Ben meisje van zes jaar speelt met een broertje, dat 

pas twee zomers telt. Klein broertje is op een rieten stoeltje aan 

een tafeltje geplaatst, dat met het mooiste speelgoed van de kleine 

meid bedekt is. “Nu netjes zitten en mooi spelen, Kresse, anders ga 

je in de kast,’ zoo klinkt het met een fijn stemmetje op een koddig- 

deftigen toon, waarin iets van de geusurpeerde moederlijke waardig- 

heid te hooren is. Hen ernstige vermaning, zooals men hoort ; terstond 

bekrachtigd met een strenge straf bepaling. 

En broertje weet wel bij ervaring, dat de kleine mama geen korts- 

wijl kent; en dat medelijden en andere zwakheden der groote menschen 

haar vreemd zijn. Kersje laat een oogenblik over al het schoons, daar 

voor hem uitgespreid, de schitterende oogjes gaan. Spoedig is de keus 

bepaald. Onder het speelgoed ligt een groote houten hamer. Fluks is 

hij aangepakt en met al de kracht, die in de kleine dikke armen huis- 

vest, worden een paar flinke slagen op de tafel aangebracht. Een 

serviesje van porcelein valt rinkelend door elkander, het hoofd van een 

wassen pop splijt geheel in tweeën. Sprakeloos van schrik en spijt 

staat mamaatje een oogenblik de verwoesting aan te zien. Verontwaar- 

diging vervangt echter dra de schrik; het besluit is genomen: het 

moederlijk gezag zal gehandhaafd, de bedreigde straf uitgevoerd wor- 

den. “Jou stoute jongen „’’ zoo barst zij uit, ‘“ik zal je leeren mijn mooie 

pop van de kermis zoo stuk te maken.’ En meteen wordt de kleine 

misdadiger in den kraag gepakt, rolt met stoel en al onderste boven, 

en sleept de tafel, met al wat ziĳĳ bevat, mede in zijn val. Onder 

een oorverdoovend gehuil ligt de kleine snoodaard op den grond te 

spartelen en te zwaaien met den hamer, dien hij krampachtig heeft 

vastgehouden. Mama's verontwaardiging stijgt ten top, de oogen schit- 

‚teren en een blosje verft de wangen. Met inspanning van alle krach- 

ten! wordt KrersJe voortgesleept in de richting van de geheimzinnige, 

onheilspellende kast, het verbeterhuis voor kleine zondaars. Maar KEES 

beeft het gevaar begrepen; hij zal zijn vrijheid duur verkoopen. Bom ! 

daar treft een hamerslag mamaatjes been, zij wil den hamer grijpen, 

doch struikelt. Krrs ziet met een blik, een grooten veldheer waardig, 

het voordeel in van het oogenblik. Voordat zus zich op kan richten 

heeft hij den hamer weggeworpen en de beide handjes in de fladderende 

haren van zijn mamaatje vast geslagen. En van loslaten zal vooreerst 
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geen sprake zijn. Het tooneel verandert nu op eens. De kleine, zoo even 

nog zoo dappere mama geeft den strijd verloren en roept dringend en 

angstig de groote ma ter hulpe. ‘‘Ma, ma, help, help! kers heeft 

mij beet!’ 

Dan komt de verlossing spoedig, en het mamaatje-spelen is voor 

een poosje uitgesteld. Zus is boos op Kres. Foei, wat een ondeugende 

jongen ! Wat zegt ma er van? 

Zoo bekleeden onze oudere kinderen zich dikwijls ter wille der 

jongeren met de moederlijke waardigheid, evenals bij de waterhoen- 

ders ’t geval is. De overeenkomst is onmiskenbaar, doch ook het ver- 

schil valt in het oog. De half volwassen waterhoenders zijn echte 

moedertjes, die met de meeste toewijding en ernst hun taak opvat- 

ten en vervullen, en ’t in der daad uitmuntend doen. Onze Mariet- 

jes en Sophietjes meenen ’t ook met de broertjes goed; in eigen oog 

zijn zij evenzeer echte moedertjes — men wage ’t slechts zijn twijfel 

te openbaren en hoore ’t antwoord, — in de oogen der ouderen van 

dagen leveren zij slechts een parodie op de moeilijke oudertaak, het 

opvoeden van een menschenkind. 

Laten mijne lezers mij echter goed verstaan. Ik betreur het niet, 

dat onze kinderen de kunst van het opvoeden en leiden der jongere 

broertjes en zusjes niet even goed als de waterhoentjes kunnen uit- 

oefenen. Zulke proeven eischen wij van geen kind. Het was slechts 

mijn doel om een lief familietafereeltje uit de dierenwereld, en daarnaast s 

als pendant, een soortgelijk uit de menschenwereld op te hangen. Stel- 

len wij de vooringenomenheid met ons eigen bloed voor een oogenblik 

ter zijde, dan moeten wij erkennen, dat de eendracht en onverdeelde 

toewijding aan de ééne zijde in liefelijkheid het winnen van den kod- 

digen ernst en de dapperheid aan de andere. Waar de mensch inder- 

daad in vollen ernst de waterhoentjes wil navolgen, — en dit is 

helaas veelvuldig in de gezinnen der mingegoeden het geval, — gaat 

alle liefelijkheid verloren. 

Daar is het geen spel der kinderlijke phantasie, waardoor Natuur 

als ’t ware even zien laat, dat in ’t meisje de aanleg van een moeder 

sluimert, om ’t dan weer volop kind te laten zijn, als 't met het 

aangenomen zoontje vechtend of om een koekje grabbelend, zeer ko- 

misch uit zijn rol valt. Daar is 't volle ernst, daar is ’t kind van zes 

à zeven jaren inderdaad de plaatsvervanger van de moeder, die. de 

woning voor eenigen tijd verlaat om elders te gaan werken. De pogin- 
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‚ gen van zulk een moedertje om met twee of drie kleine wormen heen 

en weer te sjouwen, ze boven alles stil te houden, en zich zoo van 

de zware taak te kwijten, die 't op de schouders is gelegd, wekt bij 

ons geen lach, maar een gevoel van medelijden. Het woord van af- 

keuring aan ’t adres der ouders, dat ons op de lippen komt, wordt 

slechts teruggehouden door de gedachte, dat in den strijd tegen 

kommer en gebrek de zwakke kracht der kleinen als bondgenoot uiterst 

welkom is en noode gemist kan worden. 

Veroorloof mij, waarde lezer, nog een enkel schetsje te geven, dat 

op de opvoeding betrekking heeft. Wij menschen weten dat zelfstan- 

digheid aankweeken het hoofdbeginsel der opvoeding uitmaakt; of wij 

took steeds in praktijk brengen is wat anders. De dieren weten het 

niet alleen, maar doen ’t ook onberispelijk. Bij de vogels is-de vlieg- 

kunst een belangrijk deel der leerstof. In het algemeen schijnen jonge 

vogels, uit gemakzucht en gemis aan zelfvertrouwen, het vliegen zoo 

lang mogelijk uit te stellen. Juist als onze knapen, die ’t geen meer dan 

gewone inspanning kost, liefst op de lange baan schuiven. De vogel- 

ouders gebruiken dan dikwijls argumenten, die op den man afgaan. 

Mürver nam bij musschen en winterkoninkjes waar, dat jongen , wier 

vleugels voldoende ontwikkeld waren om tot vliegen in staat te stellen , 

één voor één uit het nest getrokken werden. Een der ouden staat dan buiten 

tt nest te trekken, de andere staat er in en schuift de weerbarstigen van 

achteren aan. Gewoonlijk echter wijkt de bevreesdheid der jongen voor 

de aanmoedigende loktonen der om het nest zwevende ouders, niet 

het minst voor een verleidelijk lekkerbeetje, dat deze hun uit de 

verte voorhouden, De eerste proef om van het nest op struiken, boomen 

of gebouwen in de nabijheid te vliegen, loopt in den regel goed af. 

’s Avonds moeten allen weer in het nest zijn. En roerend is het te 

zien hoeveel moeite en zorg de ouders zich getroosten, om de kleinen 

dan weder veilig naar de slaapplaats te geleiden. Het moederoog 

wordt niet gesloten, voordat elk kind is ingeslapen. 

“Wil men twee dingen aanschouwen,’ zoo schrijft MICHELET in zijn 

boek over den vogel, “die een verwonderlijke overeenkomst vertoonen, 

men sla eenerzijds de vrouw gade, die waakt over de eerste schreden 

van haar kind, en anderzijds de zwaluw bij het eerste uitvliegen van 

haar jong. Bij beiden eenerlei teekenen van bezorgdheid, kreten van 

aanmoediging, voorbeeld en onderricht, voorgewende gerustheid, in 

den grond vreeze en beving... ‘Moed gevat!... niets is gemakke- 

’ 
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lijker!’ heet het, maar eigenlijk sidderen beide moeders inwendig 

van angst. 

De eerste lessen zijn merkwaardig om bij te wonen. 

De zwaluwmoeder tilt zich door middel van haar vlerken even op 

uit het nest, de jonge vogel ziet aandachtig toe en verheft zieh ook 

een weinig. Daarop ziet men haar fladderen, hij ziet toe en klapt met 

zijn wieken... Dat gaat alles nog goed, het heeft nog plaats in het 

nest... De moeiliĳkkeid begint eerst daar, waar hij het beproeft het 

nest te verlaten. Zij roept hem, houdt hem een of ander uitgelezen 

lokaas voor, zij belooft hem een goede belooning en poogt hem over 

te halen door de aantrekkelijkheid van een mugje. Nog aarzelt de 

kleine. En eilieve! Stel u eens in zijn plaats. Het geldt hier niet een 

schrede voorwaarts te doen in een kamer tusschen uw moeder en 

uw min om op kussens neer te komen, als ge valt. Deze kerkzwaluw, 

die op haar hoogen toren haar eerste les in ’t vliegen geeft, doet zich 

zelve geweld aan om zich goed te houden in het beslissend oogenblik® 

Beiden, ik ben er zeker van, peilen meer dan eens met angstigen blik 

de diepte en zien neer op de straatsteenen... Ik verklaar u, voor mij 

is dat schouwpel roerend en grootsch. Het jong moet gelooven in de 

moeder, en zij, zij moet zich verlaten op de wiek van den nog zoo 

onbedreven kleine... 

Maar hij heeft geloofd, hij heeft zijn vlucht genomen. en zal niet 

meer vallen na dezen. Schoon nog bevend, hij zwemt voort, door den 

vaderlijken adem des hemels en de geruststellende kreten der moeder 

ondersteund. — Het pleit is beslist. — Van nu af aan zal hij, trots 

storm en onweersvlagen, daarheen vliegen, zeker van zijn zaak, na 

het afleggen van dat eerste proefstuk, toen hij geloovend de wieken 

uitsloeg en vloog.” 

Gaat ’t u als mij, waarde lezer, dan heeft de doelmatigheid, die bij 

het werk der opvoeding onder de dieren overal doorstraalt, uwe bewon- 

dering opgewekt. Bij wezens, die gij gewoon zijt nauwelijks uw aan- 

dacht waard te keuren, als ’t niet het voordeel geldt, dat zij u geven» 

hadt gij zulke talenten niet verwacht. Wat echter, naar ik vermoed, 

u het meest getroffen heeft, zal wel de liefde, de onverdeelde toewij- 

ding zijn, waarin vooral de moeders bij de dieren zieh zoo rijk betoon- 

den. In dit opzicht staat het dier ongetwijfeld met den mensch. gelijk. 

Toch, om der waarheid wille mag het niet verzwegen worden,er zijn 

dierenouders, die liefdeloos, ja zelfs wreedaardig voor hun kleinen zijn. 

WE ve ae et SO 
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Het mannelijk konijn en de kater dooden vaak hun eigen jongen. 

Jonge leeuwen en wolven hebben geen grooter vijand dan hun eigen 

op ’t malsche vleesch belusten vader, voor wien de moeder ze met de 

grootste zorg verbergt. De houtduif laat de kale jongen geheel over 

aan hun lot, als ’t nest door een vreemde slechts even is aangeraakt. 

Een meer ontaarde moeder dan het wijfje van de ons zoo goed be- 

kende haas zoekt men waarschijnlijk te vergeefs. In het midden van 

Maart, als de voorjaarsbuien sneeuw en hagel nog voortjagen over het 

veld, komen de eerste haasjes reeds ter wereld. De kraamkamer is 

een eenvoudige holte in den bodem. Geen wonder, dat de meeste 

van de nog zoo teere kleinen bij de aanraking met den kouden grond 

terstond verstijven en sterven. Zij, die er ’t leven af brengen , worden dik- 

wijls door den manlijken haas gevonden, gedood en opgegeten. DirrricH 

AUS DEM WINCKELL vertelt: “Eens hoorde ik een haasje klagend schreeu- 

wen. t Was in de nabijheid van het dorp. Denkend, dat ’t diertje onder 

het bereik der klauwen van een kat gekomen was, snelde ik er heen 

om het zoo mogelijk te ontzetten. Weldra zag ik het. Een groote 

manlijke baas zat bij den kleinen en sloeg dezen met zijn pooten zoo 

duchtig op den kop, dat hij reeds geheel mat en dof geworden was. 

tGelukte mij den haas zijn afschuwelijk gedrag met zijn leven te doen 

betalen” 

En de moeder is geen haartje beter. Nauwelijks zijn de kleinen, 

die zij ’t leven schonk, vijf of zes dagen oud, of zij verlaat hen om uit 

te gaan op nieuwe liefdesavonturen. In den eersten tijd komt de moeder 

telkens nog eens terug en roept door klepperen met de ooren de kin- 

deren bij elkander. ’t Is echter geen moederliefde, die haar drijft, 

maar eigenbelang. Zij heeft last van het zog, dat zij zoo onrechtmatig 

aan haar kroost onthoudt, en gebruikt de jongen om dat even weg 

te zuigen. Nauwelijks is dit geschied, of de moeder springt weer heen. 

Daar staan de verlaten kleinen dan zonder ervaring in een wereld vol ge- 

varen, geheel alleen. Zijn zij in een korenveld verscholen, dan is er 

nog wat kans op behoud van het leven. Doch ook daar sluipt de sluwe 

wezel rond, ook tusschen de halmen dringen de scherpe oogen van uil 

en havik door. De kleinen houden zich eendrachtig bij elkander. Alsof 

dit kracht gaf ! Maar ’t troepje wordt dagelijks kleiner, en een enkele, die 

aan al ’t gevaar ontsnapt en groot wordt, mag zich gelukkig prijzen. 

Waarlijk als een haas een levensbeschouwing heeft, kan die niet 

anders dan pessimistisch zijn! 
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Onder de slechte moeders zouden wij ook den koekoek een plaats aanwij- 

zon willen. Wij weten, dat het wijfje van dien vogel, na met tal van man- 

nen lang gekoketteerd te hebben, zich aan den moederplicht onttrekt en 

het eiin ’tnest van vreemden brengt. ’t Is ook bekend, dat kleine zang- 

vogels door den koekoek met broeden en verzorgen van zijn kroost worden 

belast, en dat dit ten koste van ‘“tleven van hun eigen kinderen gaat. 

Laten wij echter niemand beschuldigen, als er nog kans bestaat dat zijn 

onschuld blijkt. En dit is hier ’t geval. De koekoek is wellicht om een of 

andere reden ongeschikt voor de vervulling van den moederplicht. De natuur 

straft haar zwaar genoeg. Hen vrouwelijk wezen, dat geen moeder zijn 

mag , mist het reinste en edelste, dat op aard’ bestaat, de moederweelde. 

Gevallen als de genoemde zijn echter uitzonderingen. Voorbeeldige 

liefde en zorg zijn regel. Dikwijls uit zich de moederliefde bij de dieren 

zoo treffend, dat zij in de menschenwereld niet overtroffen worden kan. 

Zoo verhaalt ons puvaAvcEL, dat hij eens op de iacht een schot loste 

op een hulman,een Indische aap !, die door de Hindoe's goddelijke eer 

bewezen wordt. Het arme dier, dat een jong medevoerde, werd in de 

nabijheid van het hart getroffen. Toen het zijn einde voelde naderen, 

raapte het zijn laatste krachten samen, nam het kind, dat in zijn 

armen rustte en plaatste het op een veiligen tak. Nauwelijks had de 

moeder deze daad verricht, of zij zakte in elkander, viel uit den boom 

en plofte dood ter aarde. 

«Dit bewijs van moederliefde’, voegt DUVAUCEL er bij, “maakte op 

mij meer indruk dan al de redeneeringen der Brahmanen ; en het genot, 

dat ik als jager bij het schieten van zulk een prachtig dier moest 

ondervinden, werd thans vergald door het berouw, dat ik gevoelde 

over het vellen van een dier, dat nog in het aangezicht des doods 

zulk een liefde openbaarde.” 

Een soortgelijk geval verhaalt pörera in de beschrijving zijner reis 

langs den Amazonenstroom. “Ten einde”, zoo schrijft de genoemde 

reiziger, ‘‘een jongen coaita-aap * te bemachtigen , dien ik wilde opvoeden, 

had ik uit een troep dezer dieren, welke in de dichte bladerkronen der 

boomen voorbijtrokken, een wijfje uitgekozen, dat een jong aan de 

borst geklemd hield. 

Het eerste schot wondde de moeder aan de armen, zoodat zij haar 

Ì Semnopithecus entellus. 

? Atelis paniscus. 

kj 
2 
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bewegingen moest vertragen. Het tweede schot trof beter, doch was 

nog niet doodelijk. Toen de kruitdamp was opgetrokken, zag ik dat 

het dier, hetwelk op het oogenblik, dat ik aanlegde zich van het ge- 

vaar bewust werd, zich over zijn kind had heengebogen, om zoo zelf 

het volle schot te ontvangen. De doodstrijd toefde niet, doch in plaats 

van op de wijze der gekwetste mannetjes zich aan haar rolstaart op te 

hangen, waardoor het jong gevaar zou loopen van te vallen, gleed de 

stervende moeder langs een slingerplant naar een breederen tak bene- 

den, legde haar kostbaren last voorzichtig neder, om een oogenblik 

daarna dood aan mijn voeten neer te storten. Na dien dag heb ik 

nooit weer vrouwelijke apen kunnen schieten !” 

Toen het engelsche poolschip Carcasse in het ijs was ingesloten, 

naderde een hongerige berin met twee jongen de matrozen, die op 

het ijs een walrus braadden. Het dier greep een stuk vleesch en bracht 

het zijn jongen zonder er zelf iets van te proeven. De matrozen schoten 

beide jongen en wondden de arme moeder, die naar haar kleintjes 

kroop en deze het vleesch voorde voeten legde. Toen zij zag, dat deze 

niets meer wilden eten, trachtte zij, schoon te vergeefs, hen te doen 

opstaan, en liet toen een erbarmelijk huilen hooren. Daarop ging zij 

eenige schreden verder, om de jongen naar zich toe te lokken. Toen 

zij zag, dat deze niet volgden, keerde zij terug, berook ze en huilde 

op nieuw. Toen het haar eindelijk duidelijk werd, dat alle moeite te 

vergeefs was, keerde zij zich naar het schip en brulde van woede en 

vertwijfeling. Nogmaals door de geweerkogels getroffen, zeeg zij bij 

haar kinderen neder en stierf onder het lekken der wonden van de 

kleinen. 

Het voorafgaande schijnt voldoende om de opvoedkundige talenten 

en de ouderliefde van het dier en daarmede ziju geestelijke verwant- 

schap met den mensch in het helderst licht te stellen. Toch kan ik van 

de zijde der lezers nog een ernstige bedenking tegen de juistheid van 

dit besluit verwachten. Toegegeven, zegt wellicht deze en gene uwer, 

dat het aankomend dier in den regel niet beter opgevoed zou kunnen 

worden, dan ’t inderdaad geschiedt, dan geeft dit nog geen recht om 

het met den mensch op ééne lijn te plaatsen. Bij den laatste openbaart 

zich in de opvoeding verstand en vrije liefde, bij het dier niets anders 

dan het blinde drijven van het instinkt, dat met het geestesleven des 

menschen niets gemeen heeft. Zij, die zoo denken — en hun gevoelen 

is nog dat der meerderheid onder de niet-natuurkundigen — werpen 
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een dam op tusschen mensch en dier, die beiden volledig van elkander 

scheidt. Als gij hun tooneeltjes uit de dierenwereld te aanschouwen 

geeft, die in de menschenwereld spelen, zoodra de naam van dier 

in dien van mensch veranderd is, dan kunt gij op hun bewonde- 

ring rekenen, doch in beide gevallen denzelfden maatstaf aan te leggen, 

gaat in hun oog niet aan. 't Eene is verstand en het andere instinkt. 

Zij, die zoo spreken, hebben tot zekere hoogte inderdaad gelijk. Er 

is ongetwijfeld tusschen de meeste handelingen van het dier en die des 

menschen een verschil, dat zeer in het oog valt en den naam instinkt 

in het leven heeft geroepen. Er is in de wijze, waarop het eerste een 

nuttig doel tracht te bereiken, iets standvastigs, iets, dat steeds zich 

zelf gelijk blijft en daardoor de gedachte aan verstandelijk overleg en 

vrije wilsbepaling uitsluit. Men ziet veelal de kennis en kunstvaardig- 

heid in ’t dier niet worden; zij schijnen bij de geboorte in al haar 

omvang reeds gegeven. Dikwijls moet men vragen: waar blijft hier 

plaats voor ontwikkeling, verkregen door oefening en ervaring ? 

De waarheid van het laatst gezegde valt zeer in het oog, als wij 

vernemen wat BREHM ons mededeelt van een zeehond, die in het water- 

bekken van den Berlijnschen dierentuin geboren werd. Het dier was 

’s nachts geboren en ’s morgens, eenige uren later, was het reeds vol- 

leerd in alle kunsten van zijn geslacht. Het zwom uitmuntend op den 

buik, dook lang en zonder moeite onder water en nam in het vloei- 

bare element alle houdingen en standen aan, die bij oude zeehonden 

zoozeer onze verbazing wekken. Dit dier doorloopt in eenige uren het 

tijdperk, dat met de grootste onbeholpenheid begint en met het grootste 

meesterschap over elke willekeurige beweging eindigt. Het menschen- 

kind heeft voor het doorleven van het overeenkomstige tijdperk even- 

veel jaren noodig, als de zeehond er uren voor besteedt. 

Het veulen zoekt onmiddellijk na de geboorte de uiers van de mer- 

rie en springt eenige uren later reeds vroolijk rond. Patrijzenkiekens 

loopen reeds vlug, als zij van de eierschalen nog niet geheel bevrijd zijn. 

Een jonge spin, ter nauwernood uit het ei, spint reeds een kunstig 

web, dat in hoofdzaak met het groote weefsel der moeder overeenkomt. 

Een jonggeboren bij, die uit haar wieg, de cel, in het licht treedt, 

gunt zich den tijd niet om de wereld op te nemen, maar tijgt terstond 

aan het werk. Onder haar nijvere pooten vormt zich terstond de kunstige 

cel, en daar buiten weet zij aanstonds de bloemen op te sporen, die 

honig geven en de kostbare lading aan haar pootjes naar huis te brengen. 
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Wie geeft hier onderricht? Waar is de leerling? Waar zijn de half 

mislukte, de gebrekkige proeven van het ontluikende talent? 

Laat ons, om het voorafgaande in het juiste licht te plaatsen, het 

dierlijk geestesleven iets nader onderzoeken en met dat des menschen 

vergelijken. 

___De handelingen van het dier, die wij gewoon zijn instinktief te noe- 

men, kunnen met de willekeurige handelingen des menschen niet ver- 

geleken worden. In karakter komen zij met die menschelijke hande- 

lingen overeen, die machinale heeten. Een enkel voorbeeld zal voldoende 

zijn om aan te wijzen, wat onder laatstgenoemden wordt verstaan. 

Gij zijt gewoon elken nacht bij het slaan van twaalven de deur te 

sluiten, de lamp uit te blazen en naar bed te gaan. Is deze handeling 

een groot aantal malen achtereen verricht, dan zult gij dikwijls bij het 

slaan der klok onwillekeurig — zooals men het uitdrukt in gedachten — 

opstaan en de genoemde handeling ten uitvoer brengen; terwijl gij, 

daarna in het slaapvertrek gekomen, op de vraag: “of de lamp uit- 

gedoofd en de deur gesloten is’, geen antwoord geven kunt. “Ik weet 

het waarlijk niet”, is het eenige, wat gij dan naar waarheid kunt ge- 

tuigen. Inderdaad hebt gij met bewustheid niets gedaan. Van de han- 

deling, die gij werktuigelijk verrichttet, hebt gij u geen voorstelling 

gevormd; gij hadt dus niets voor oogen wat gij wildet doen en kunt 

u dus ook niets herinneren. 

Herhaalde malen hadt gij, als in de stilte van den nacht het twaalftal 

slagen uw ooren binnendrongen en een eigenaardige gewaarwording in u 

verwekte, gedacht: ‘nu moet ik opstaan, de lamp uitblazen en de deur 

gaan sluiten” En op dit wilsbesluit volgde dan terstond de daad. 

Weldra heeft het lichaam er zich als 't ware naar gezet, is het ge- 

woon geworden op genoemden prikkel met de genoemde bewegingen 

te antwoorden. De gewaarwording, die er bij outstaat, wordt niet 

meer opgemerkt, gij denkt er niet meer bij. Slaat nu de klok, dan 

staat gij op en voert als een automaat bepaalde bewegingen uit. Zulk 

een handeling draagt den naam van machinale; een naam, die de zaak 

op juiste wijze uitdrukt. 

Machinaal zijn ook de bewegingen van iemand, die als slaapwan- 

delaar, zonder vallen, met vasten tred een trap afdaalt, ja zelfs onge- 

deerd over een dakgoot voortgaat. Ook zijn gedachten zijn elders — 

bij het onderwerp van zijn droom — hij ziet niemand en herinnert 

zich later niets van het gebeurde, 
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Men bedenke echter, dat niemand, een slaapwandelaar evenmin, 

machinaal een beweging uit kan voeren, die hij vroeger niet geleerd 

heeft; waar hij vroeger zijn gedachten niet bij moest houden om te 

slagen. Een machinale handeling was eenmaal willekeurig. 

Welnu, op soortgelijke wijze werkt het instinkt. Ben instinktmatige 

handeling laat waarschijnlijk geen herinnering achter; zij wordt werk- 

tuigelijk gedaan. Ook zij is echter eens aangeleerd. * In deze opzichten 

gelijkt zij op een machinale handeling. Maar nu het verschil. Een in- 

stinktmatige verrichting is niet, gelijk laatstgenoemde, geleerd door 

het individu, dat ze ten uitvoer brengt, maar door het voorgeslacht. ® 

Het eerste kwam met zulk een aanleg, met zulk een eigenaardige ge- 

gesteldheid van geest en lichaam, waardoor bepaalde prikkels met 

bepaalde bewegingen beantwoord moeten worden, ter wereld. De voor- 

ouders hebben de bewegingen bij gedeelten uitgevonden en allengs 

zich eigen gemaakt. Elk der nakomelingen ontvangt bij zijn geboorte 

den aldus verworven aanleg en geschiktheid in de organisatie van zijn 

geesten lichaam als een kostbaar erfstuk van het voorgeslacht , met de 

bedoeling het ten zijnen bate aan te wenden en later — vermeerderd, 

zoo het kan — aan het nageslacht te legateeren. Zoo zal een pas ge- 

boren zeehond, zoodra hij het water voelt, werktuigelijk de zwem- 

beweging ten uitvoer brengen, terwijl zijn soortgenooten in overoude 

tijden, die kunst in steeds meerdere volkomenheid moesten leeren. Elk 

dier, dat het in dit opzicht verder bracht dan de andere, dat uit- 

muntte in behendig en volhardend zwemmen en van de kunst van 

het duiken ook iets verstond, kon beter zijn prooi verrassen en aau 

zijn vijanden ontkomen. Het had dus meer kans op behoud van het 

leven dan zijn soortgenooten, die minder ervaren waren in de kunst. 

1 Wij geven hier geen nadere ontwikkeling van de wijze, waarop het instinkt waar- 

schijnlijk ontstaan is. Op dit gebied zijn nog tal van vragen, waarop het antwoord 

niet met zekerheid gegeven kan worden. Waren de instinktmatige handelingen eenmaal 

willekeurige handelingen? Of zijn zij, zooals HERBERT SPENCER meent en uitvoerig heeft 

betoogd, als samengestelde reflexbewegingen te beschouwen, die zich uit eenvoudige 

reflexbewegingen ontwikkeld hebben ? 

Het woord “aanleeren” wordt hier dus in ruimen zin gebruikt. Het laat in ’t mid® 

den of het leeren al of niet met bewustheid en overleg heeft plaats gehad. 

* Wij hebben hier met geen uitgemaakte waarheid te doen, maar met een hoogst 

waarschijnlijke onderstelling, die uit de beginselen van DARWIN met noodwendigheid 

voortvloeit, r 
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Van de onervaren zeehonden stierven er dus voortdurend meer dan 

van hun kundiger makkers. En dit was vooral het geval in moeie- 

lijke tijden, als ’t voedsel schaarsch of ’t getal der vijanden vermeer- 

derd was. Zoo werd de kunstvaardigheid door den invloed der natuur- 

lijke omgeving ontwikkeld en beschermd en door de erfelijkheid het 

verkregene vastgelegd. ’t Was of de natuur een premie stelde op het 

streven naar kunstvaardigheid, om het dier bij zijn pogingen aan te 

moedigen. 

Zoo gaan de uitkomsten van oefening en ervaring geenszins 

verloren met den dood van het individu, dat ze verwierf, maar wor- 

den voor de komende geslachten gekapitaliseerd. Dat dit slechts plaats 

vindt met die eigenaardigheden van geest en lichaam, die nuttig zijn 

voor den bezitter, en slechts zoolang zij deze eigenschap behouden, 

ligt in het voorafgaande opgesloten. Slechts die eigenaardigheden, welke 

nuttig zijn voor het dier, dat ze bezit, geven een voordeel in den 

strijd om het bestaan, een grooter kans op behoud van het leven. Zij 

alleen vormen dus de erfenis, die den nakomeling wacht. Heeft een 

instinkt zijn nuttigheid voor ’t individu verloren, dan gaat het allengs 

te gronde, omdat het dan veelal schadelijk wordt. Zoo kon de mensch 

in overoude tijden voorzeker beter op boomen klimmen dan thans, 

nu de voet en het been geheel gevormd zijn voor den rechtstandigen 

gang. Toen de ontwikkeling des menschen tot zekere hoogte was voort- 

geschreden, toen hij op den vlakken bodem in al zijn behoeften voor- 

zien en zich daar voldoende tegen vijanden verdedigen kon, verloor 

het klimmen zijn belang voor hem. En daarmede verdwenen allengs 

de individuën, die de kunst van klimmen machtig waren, 

Instinkt is dus de ervaring * van het voorgeslacht in een nakome- 

ling neergelegd. Het is onmogelijk, dat een levend wezen iets beter 

weet en kan, dan dat hetwelk het instinkt hem ingeeft. Slechts dit 

is, zoolang het waarde heeft, onvergankelijk, omdat het ’t eigendom 

zal worden van de volgende geslachten. Een instinktmatige aanleg en 

geschiktheid behoort aan de soort, die ze openbaart in alle in- 

dividuën. Het instinkt, zoo opgevat, is het beginsel, dat vooruitgang 

mogelijk maakt. 

De wijze, waarop wij vossen, marters, hoenders werkzaam zagen 

Ì Ook hier wordt in ’t midden gelaten of de ervaring al dan niet met bewustheid 

is opgedaan. 
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aan de opvoeding der kleinen, is zeker voor een deel de uiting van 

het instinkt. Wij hebben dus onze ingenomenheid en bewondering voor 

een deel van de dieren op de handelingen zelve over te brengen, die 

ongetwijfeld doeltreffend en dus schoon zijn. 

Maar het dier is niet geheel instinkt. Het laatste is slechts ééne 

der wijzen, waarop zijn geestesleven zich openbaart. Het instinkt is 

dikwijls ontoereikend voor de behoeften. Aanvulling is dan noodzake- 

lijk. En dit geschiedt door het vrije denken en gevoelen van het in- 

dividu, dat daarbij niet, zooals bij het instinkt, alleen vertegen- 

woordiger der soort, maar voor alles een persoon is. Dat het dier 

ook overlegt, dat het wikt en weegt en dikwijls vrij zijn wil bepaalt, 

is reeds in het voorafgaande herhaaldelijk gebleken. ' In de schetsjes 

uit de kinderwereld bij de dieren, in het voorafgaande gegeven, komt 

menig trekje voor, dat een getuigenis aflegt van individueel verstan- 

delijk leven. Men denke slechts aan de listen, die wij de patrijzenhen 

zagen uitdenken en toepassen, om haar kroost in moeilijke gevallen 

te redden; aan de middelen, die onze zangvogels te baat nemen, om 

de jongen er toe te brengen het nest te verlaten; aan de praktische 

wijze, waarop de zwemvogels, die wij beschouwden, hun kinderen leerden 

zwemmen en duiken. 

Een jong dier moet waarnemen, nadenken, studeeren, in één 

woord ervaring opdoen, zoo goed als een jong mensch. Een dier, . 

dat pas in de wereld komt kijken is even onnoozel en onervaren als 

een mensch, die in dat geval verkeert. Jonge musschen kan men tot 

op korten afstand naderen, maar een oud mannetje van die vogels 

heeft een mensch, die hem belaagt, spoedig in het oog en weet pre- 

cies hoever hij gaan kan. Het is gemakkelijk om in stappen en vallen 

jonge ratten te vangen, maar een oude wordt slechts zelden verschalkt. 

Jonge spinnen maken, door het instinkt gedreven, wel onmiddellijk 

een web, doch dit is niet zoo doelmatig, niet zoo schoon als dat der 

ouden van hun soort. 

Ieder, die kamervogels heeft laten broeden, is in de gelegenheid ge- 

weest om op te merken, dat de ouders onder deze omstandigheden, 

die van het vriĳĳe buitenleven zoozeer verschillen, de opvoeding zoo 

wijzigen, als voor de- nieuwe omgeving vereischt wordt. Hij heeft ge- 

L Men bladere slechts in de jaargangen van dit Album, om daarvan tal van bewijzen 

aan te treffen. 
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zien, hoe zij de kinderen het etensbakje leeren vinden, hen opmerk- 

zaam maken op de wijze, waarop een schaal met water gebruikt kan 

worden voor het nemen van een bad; in één woord, hoe zij hen maken 

tot vogels geschikt om in een kooi in plaats van in de vrije lucht het 

leven door te brengen. 

De meening, dat jonge mannetjes-zangvogels, als hun tijd gekomen 

is, uit zichzelven het lied der soort in al zijn welluidendheid en kracht 

ten gehoore brengen, is geheel bezijden de waarheid. Elk vogelkenner 

weet, dat zangvogels wel den aanleg voor den zang bij hun geboorte 

medebrengen en te eeniger tijd beginnen te kweelen, maar dat zij het 

eigenlijke zingen moeten leeren. En allen leeren het niet even goed. 

Hoe verschilt de eene kanarievogel van den anderen in waarde naar 

‚de helderheid en verscheidenheid van tonen en melodieën, die in zijn 

slag te hooren zijn! En ook de nachtegalen buiten, de lyrische 

dichters onder de vogels, staan in dit opzicht niet gelijk. Slechts enkele 

oude mannetjes laten alle deelen van het verrukkelijk schoone lied 

vol en krachtig hooren, Slechts bij hen missen wij noch de zacht 

fluitende strofen, noch de jubelende accoorden, noch de nu eens 

teeder smeltend, dan weder stout verheven melodieën, die van uit 

het loover, dat liefelijk glanst in het zachte licht der maan, zoo 

onuitsprekelijk vol en zuiver voortgolven in den stillen nacht, 

zoodat zelfs 't koeltje rust en ’t is of alles luistert. Geen wonder, 

dat zulk een kunstenaar in het rijk der tonen niet volleerd geboren 

wordt ! 

Dat ’t dier ook vatbaar is voor medelijden, haat, vriendschap 

en tal van menschelijke gevoelens is uit honderden gevallen op 

't duidelijkst gebleken. De ruimte, waarover ik hier beschikken 

mag, laat evenwel niet toe, er zelfs maar enkelen van te be- 

schrijven. De ervaring van den lezer zal in dit opzicht voldoende 

spreken. 

Het geestesleven van het dier, ziedaar de slotsom van ons betoog, 

is ten deele instinkt, ten deele persoonlijk denken en gevoelen. In het 

eerste leeft ’t het leven van de soort, brengt het een aangeboren aanleg 

onbewust tot uiting. De handelingen, tot deze levensfeer behoorend, 

worden beslist en steeds werktuigelijk op dezelfde wijze volbracht. In 

het tweede, het persoonlijk denken en gevoelen, is het dier alleen 

zichzelf. Hier wordt gewikt, gewogen en geaarzeld. Hier is innerlijke 

strijd. Hier is plaats voor afwisseling en verscheidenheid, 

12 
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Nog een klein deel mijner taak is te volbrengen. 

Ik moet er op wijzen, dat ook het geestesleven van den mensch 

ten deele instinkt, ten deele persoonlijk denken en gevoelen is. Gelukt 

het mij deze meening als de ware te doen beschouwen, dan heb ik 

mijn aangevochten recht gehandhaafd om, gelijk ik deed, den mensch 

met het dier op het gebied der opvoedkunde te vergelijken. 

Het pasgeboren kind zoekt zonder aarzelen de moederborst en zuigt. 

Later, het werd reeds gezegd, heft het zich plotseling op en brengt 

onmiddellijk de moeilijke kunst van het loopen in praktijk. Deze han- 

delingen dragen geheel het karakter van het instinkt en zijn ook inder- 

daad niet anders. 

Ook moederliefde zoowel bij mensch als dier is, zoo beschouwd, 

instinkt. Dit is, wij weten het thans, geen verkleinen van de waarde 

van ’t schoonste, t reinste, dat in de wereld is te vinden. Integendeel, 

t drukt uit, dat dit gevoel, deze onweerstaanbare drang van het 

moederhart, na door geslachten bij geslachten gekweekt te zijn, een 

eigendom van bet geheele menschdom geworden is. Elke vrouw heeft 

dit kleinood van het voorgeslacht ontvangen, om het in al zijn schoon- 

heid en doelmatigheid te openbaren, zoodra zij moeder wordt. Een 

moeder denkt niet, als haar kind gevaar loopt; zij vliegt ter hulp. 

‚Een moeder gevoelt niet, dat het waken in den nacht bij het ziekbed 

van haar kind haar eigen krachten sloopt. Haar om haar liefde te 

willen prijzen zou zonder zin zijn. Zij zelve zou een woord van lof 

beantwoorden met den uitroep: “ik kan niet anders!’ En zegt zij dan 

niet dit: mijn moederliefde is instinkt, zij behoort tot mijn wezen als 

moeder ? 

Medelijden, liefde. in het algemeen en haat zijn geen instinkt. Op 

het standpunt, waarop wij gekomen zijn, blijkt hieruit, dat geen van 

alle in nuttigheid met moederliefde gelijk staat, en dat zij daarom in 

den loop der eeuwen niet in die mate zijn aangekweekt en vastgelegd. 

En deze uitkomst was te voorzien. Moederliefde is voor de jongge- 

borene wat de zon voor ’t ontluikend plantje is. Moet het kind de 

koesterende warmte dier liefde ontberen, dan is de omgeving veelal 

te koud voor zijn ontwikkeling. 

Doch er is meer in het geestesleven der menschen, dat in den grond 

der zaak met het instinkt der dieren overeenkomt. Aanleg, talenten, 

genie, wat zijn zij anders dan aangeboren eigenschappen van geest en 

lichaam, die den gelukkigen bezitter in staat stellen, ja zelfs nood- 
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zaken, om dingen te volbrengen, die door minder begaafden onmo- 

gelijk te verrichten zijn. 

Een schilder, een dichter ,een muzikaal genie, worden als kunstenaars 

geboren, even als een spin en een bij met genialen aanleg voor het 

spinnen van webben en het bouwen van cellen ter wereld komen. Wie 

geen aanleg voor schilderen, dichten, geen gevoel voor de harmonie 

der tonen heeft, wordt geen schilder, geen dichter, geen toonkunste- 

naar, al studeert hij met ijzeren wil zijn gansche leven lang. Wie echter 

zulk een aanleg bezit, wie den God in zich gevoelt, die moet hem 

openbaren. De caricaturen, die de knaap met houtskool op den muur 

werpt, zijn de eerste uitingen van den aandrang van het genie, dat 

hem eens als schilder zal doen schitteren. Een kind, met muzikaal genie 

begaafd, zal tonen lokken uit een gespannen draad en alles grijpen 

wat slechts geluid geeft, Zoo heeft het genie met het instinkt gemeen , 

dat het zich noodwendig uiten moet. 

Schijnbaar komt een geniale aanleg als met een tooverslag te voor- 

schijn. Schijnbaar staat zij op zich zelf zonder eenig verband met het 

verleden. Toch zijn er verschijnselen te over, die er op wijzen, dat 

meerdere kennis de overeenkomst met het instinkt ook in dit opzicht 

aan het licht zou brengen. Leert de historie niet, dat geniale men- 

schen in den regel hoogst begaafde ouders hadden. Kan men niet dik- 

wijls een of ander talent, b.v. een aanleg voor muziek of dientkunst, 

in de in tijdsorde op elkander volgende individuën van één geslacht 

bespeuren ? In de bladen der historie leest men telkens: dit geslacht 

gaf tal van uitmuntende redenaars, dat tal van dichters of schilders 

aan hun land. Karaktervastheid, moed, een zedelijk overwicht op an- 

deren, waren erfelijk in de familie mrraBraAu. In den laatsten vertegen- 

woordiger der familie pe MIRABEAU der Fransche revolutie, waren die 

eigenschappen tot den grootsten omvang aangegroeid. In de woorden: 

“Ja, ondersteun dat hoofd, ik wilde, dat ik het u kon vermaken”, 

die hij op zijn sterfbed sprak tot een vriend, die hem oprichtte, lag 

een diepe zin. Met de constitutie van dat hoofd was het genie van 

MIRABEAU gegeven. Met het uitsterven van het geslacht ging die zoo 

productieve erfenis verloren. 

Thans hebben wij een uiting van het dierlijk geestesleven niet 

slechts waargenomen, maar ook trachten te begrijpen. De slagboom 

tusschen mensch en dier viel weg. Bij beiden vonden wij aanleg, 

instinkt, genie, of hoe men het noemen wil, bij beiden persoonlijke 
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oefening en ervaring. Het geestelijk leven op aarde, van ’t vonkje 

waarmede het in een laag bewerktuigd wezen gloort, tot aan de hel- 

dere vlam, waarmede ’t schittert in den mensch, is van dezelfde soort : 

het vormt een groot geheel. 

Doch gelĳĳk van aard, is niet gelijk in graad. Het instinktieve leven 

beslaat bij den mensch een ondergeschikte plaats, gelijk bij het dier 

het persoonlijk denken en gevoelen. Aan de spits der schepping schrijdt 

de mensch. Zijn meerderheid naar den geest boven al wat leeft is on- 

betwistbaar. Dat het dier hem op het gebied der opvoeding in vast- 

heid van beginselen overtreft, sluit dit niet uit. De reden hiervan ligt 

klaarblijkelijk in de beperktheid, in de onveranderlijke eenvormigheid 

der opvoeding bij het dier; in het feit, dat onervaren zijn, mistasten 

hier onverbiddelijk gestraft wordt met den dood, en eindelijk daarin, 

dat in de dierenwereld bij het huwelijk van beide zijden het in- 

stinkt der opvoeding als onvergankelijke huwelijksgift wordt meêge- 

bracht. 

Het opvoeden van een wezen, zoo veelzijdig en rijk van aanleg als 

een mensch, is een veel grooter en zwaarder taak. Hier is zoo veler- 

lei, dat tot ontwikkeling gebracht moet worden. Hier is verandering 

met den loop der tijden en der omstandigheden en met de duizend- 

voudige verschillen in aanleg en karakter. 

De vastheid en eenvormigheid, die 't dier als ouder en ’t dierenkind 

in zijn ontwikkeling kenmerken, zijn bij den mensch niet te verwachten 

en evenmin te wenschen. Toch is er iets, dat bij den mensch in de 

opvoeding dezelfde vastheid en onveranderlijkheid vertoonen moet. Er 

is iets algemeen menschelijks, dat onafhankelijk van bijzonderheden in 

aanleg en karakter in elken mensch vol en krachtig zich moet open- 

baren. Iets, waarnaar altijd en overal ter wereld de waarde en de 

schoonheid van een menschenleven wordt afgemeten. Het is een fijn 

en diep gevoel, een helder denkvermogen en boven alles, een vaste 

wil. Menschen aan te kweeken, waarin dit alles krachtig leeft en werkt, 

dat zij het doel, hetwelk ten allen tijde door de opvoeding worde nage- 

streefd. In dit opzicht moeten bij verschil van middelen eenvormig- 

heid, onwankelbare vastheid de alles beheerschende beginselen worden 

bij het vormen van een menschenkind. Dan evenaart de mensch als 

opvoeder het dier, doch in een hooger sfeer. Zoo kan het zijn, dat in 

later eeuwen de mensch bij zijn geboorte een sterker wil, meer kracht 

tot handelen, meer liefde voor het goede en ware als erfenis van ’t 
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voorgeslacht ter wereld medebrengt. Dan komt de werkelijkheid wel- 

licht een schrede nader aan het ideaal der optimisten, het rijk van vrede 

en liefde op aarde. Want het goede is een droombeeld, zoolang het 

bestaat in klanken en begrippen. Het wordt eerst een macht, die alles 

overwint, als het in een helder denkend, diep gevoelend, krachtig wil- 

lend wezen belichaamd is. 

Heerenveen, Mei 1881. 



LEONARDO DE VINCI, UITVINDER VAN DE SCHROEF 

ALS VOORTSTUWINGSWERKTUIG. 

De schroef, waarvan tegenwoordig zulk een algemeen gebruik wordt 

gemaakt als voortstuwingswerktuig voor stoombooten en die men ook 

voorgeslagen heeft als een geschikt middel voor de luchtscheepvaart, 

is reeds op het laatst der vijftiende eeuw door LEONARDO DE VINCI 

aanbevolen als een werktuig om zich in de lucht te verheffen. 

Dit blijkt uit eene mededeeling die Professor covr onlangs aan de 

Parijsche akademie deed. 

In den Codice Atlantico, waarvan in 1815 een gedeelte teruggegeven 

is aan de Ambrosiaan-bibliotheek van Milaan, terwijl een ander ge- 

deelte te Parijs is achtergebleven en bewaard wordt in de bibliotheek 

van het Instituut, vindt men een groot getal plannen voor vlieg- 

werktuigen door LEONARDO uitgedacht, en daaronder de teekening van 

een groote schroef van twee breede windingen, die om een in het 

midden geplaatste as draaien kan. Daarnevens staat (in het italiaansch) 

geschreven: 

‘Dat de buitenomtrek van de schroef een ijzerdraad zij van de dikte 

van touw, en dat de afstand van den rand tot aan het midden acht 

vademen zij,” | 
en onder de figuur: 

‘Als dat werktuig in de gedaante van een schroef goed gemaakt 

is, d. i. van linnen waarvan de poriën met stijfsel verstopt zijn, en 

het met snelheid wordt rondgedraaid, dan bevind ik dat het in de 

lucht zal opstijgen. 

“Gij kunt er de proef van nemen, door snel een breede en dunne 

liniaal in de lucht te bewegen; want uw arm zal dan gedwongen 

worden de richting van den scherpen kant te volgen. 

“Ter ondersteuning van het linnen kan men gebruik maken van 

lange en stevige rietstaven. 

“Men kan een klein model van papier maken en als een strook van 

dun ijzer gebruiken. Wringt men deze met kracht en laat haar dan 

weder los, dan zal de schroef ronddraaien.” ! 
HG. 

| Vergel. Bijblad 1882, bladz. 17. 



HET GEKRAAGDE ROODSTAARTJE. 

(LUSCINIA PHOENICURA.) 

DOOR 

J. HENDRIK VAN BALEN. 

Onder de fraai gekleurde soorten van onze inlandsche vogels is het 

Gekraagde Roodstaartje een der fraaisten. Deze vogel heeft de grootte 

van het alom bekende roodborstje, maar is ranker van vorm. Zijne 

fraaie kleuren maken hem tot een waar sieraad van onze dreven. Op 

de bovendeelen van den rug tot op den kop is hij blauwgrijs. Het 

voorste gedeelte van het voorhoofd, een halve maan vormende, is wit, 

de zijden van den kop en van,de keel zijn zwart. Krop en borst zijn 

fraaì helder roestrood en de buik is wit. De vleugels zijn bruin en 

de staart roestrood, behalve het middelste paar staartpennen, dat 

donkerbruin is. Dit zijn de kleuren van het mannetje in het prachtkleed. 

Het wijfje, veel minder kleurig, is desniettemin een allerliefst vogel- 

tje. Het is op de bovendeelen vaal roestbruin en op de onderdeelen 

witachtig, terwijl over de borst en langs de zijden zich een zacht 

roestrood uitbreidt. De staart is gelijk aan dien van het mannetje. 

De jongen zijn eveneens gekenmerkt door den rooden staart, ove- 

rigens zijn zij op de bovendeelen grauw van kleur met geelbruine 

vlekjes. De vederen der onderdeelen zijn grijs, omzoomd met geelach- 

tig rood. 

Het Gekraagde Roodstaartje, door de Franschen le rouge-queue des 

murailles, door de Dauitschers Garten-rothschwanz genoemd, is in ons 
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land onder verschillende bijnamen beter bekend dan onder zijn eigen- 

lijken. Men noemt het roodstaartje , roodborstje, roodbaard, zomerrood- 

baard, muurnachtegaal en blauw paapje. Het is een der meest algemeene 

vogels, en wordt buiten de steden overal aangetroffen. Vooral huist 

het in de nabijheid van moestuinen en boomgaarden, waar laag hout 

en oude wilgen groeien, en verlevendigt, vooral daar het weinig schuw 

is, door zijn fraai voorkomen het landschap. Bovendien is het een 

zeer bedrijvige vogel, die zich altijd laag bij den grond ophoudt. 

Reeds vroeg in April komt het Roodstaartje tot ons en begint dan 

spoedig te broeden. Het nest bevindt zich meestal in een hollen wilg, 

hetzij in eene holte boven aan den kop, of in scheuren, of op den bo- 

dem. Ook aan begroeide muren, onder daken, in houtschelven enz. 

nestelt het. Zijn nest is groot, half kogelvormig en wordt samengesteld 

van mos, droog gras en boomworteltjes, van binnen belegd met vederen. 

In de tweede helft van April vindt men er reeds eieren in. Zij zijn 

fraai blauwgroen van kleur en ten getale van vijf tot zeven. Daar de 

jongen van het eerste broedsel reeds in het laatst van Mei of het be- 

gin van Juni uitvliegen, heeft de tweede leg in Juni plaats. Volgens 

BREHM geschiedt dit echter in een nieuw nest, op eene andere plaats 

gebouwd, en komt de roodstaart in den herfst weder bezit nemen van 

het eerste nest. 

3 

_ De Gekraagde Roodstaart verraadt zijn nest veelal zelf, Komt men in 

den omtrek daarvan, dan wordt het fraaie vogeltje, dat daar straks 

nog op de takken of op den grond voor niets anders oog had dan 

voor de insecten, waarmede het zich voedt, eensklaps zeer onrustig. 

Met onophoudelijk wippenden staart springt het dan van tak tot tak 

en vliegt van den eenen boom op den anderen, en doet zonder op- 

houden zijn bekend “tak, tak’’, afgewisseld met zijn droefgeestig ang- 

stig “‘ouit, ouit”, hooren. Komt men dicht bij het nest, dan worden 

de ouders wanhopend en vliegen u onder een herhaald ‘‘ouit”, dat 

hoe langer hoe angstiger klinkt, om het hoofd. 

Zit het wijfje te broeden, dan is het alleen het mannetje, dat zich 

zoo aanstelt, terwijl het wijfje niet eer opvliegt voordat men de 

hand in den boom steekt of er tegen klopt. Waar een paar zich zoo 

onrustig gedraagt, kan men altijd zeker zijn, dat er een nest is. 

Nog lang nadat de jongen volwassen zijn, blijft de Gekraagde Rood- 

staart hier, want eerst in het laatst van September verlaat hij ons 

land om naar Afrika te vertrekken. 
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Zijn zang is zeer aardig. BrrmM zegt, dat zijne stem vol en harmo- 

nieus is. Hij doet twee of drie volzinnen hooren, samengesteld uit 

zachte noten, zooals die van eene fluit. Zijn zang heeft iets zwaarmoe- 

digs, maar is zeer aangenaam. 

In gevangenschap kan men dezen vogel zeer goed houden, mits men 

veel zorg voor hem draagt. Men kan daartoe jongen uit het nest groot- 

brengen met een mengsel van mierenlarven (miereneieren) en beschuit, 

doch dit is een ondankbaar werk. Wel gaat dit aanvanklijk goed en 

brengt men ze er somtijds zeer goed mede groot; doeh gewoonlijk 

blijven de opgekweekte roodstaarten krukken en sukkels, die zelden 

zoo fraai worden als hunne vrije natuurgenooten. Zelfs al laat men 

ze door de ouders in de kooi opkweeken, wat zij als men hen vangt 

doen, zijn het later meestal zwakke vogels, die licht sterven. 

Eenigen tijd geleden bracht men mij een nest van Gekraagde Rood- 

staarten, bevattende het mannetje en het wijfje benevens vijf jongen. 

Zij waren nagenoeg vlug en zagen er fraai uit. Ik zette hen in eene 

groote kooi, legde het nest in een hoek en sloeg vervolgens mijne 

vogels gade. 

Zoodra zij niemand meer zagen, begonnen de jongen met hun ge- 

woon snerpend geschreeuw (waardoor zij zich somtijds op verren af- 

stand verraden) om eten te vragen. Het wijfje verroerde zich niet, 

doeh het mannetje begon ze terstond te voeden. Dit ging zoo gedu- 

rende de twee eerste dagen. Het wijfje bemoeide er zich volstrekt niet 

mede, terwijl het mannetje aanhoudend in de weer was om het hon- 

gerige vijftal te voeden. Herst den derden dag begon ook het wijfje 

mede te helpen, doch het ging nog niet van harte. Een paar dagen 

_ daarna liet zij het dan ook weder geheel aan het mannetje over en 

stierf kort daarop. De weduwnaar bleef ook nu kloek op zijn post en 

bracht het geheele broedsel met de meeste zorg groot. 

Ziende hoe goed deze vogel zijn kroost opvoedde, besloot ik, daar 

hij zeer mak was, de proef te nemen, in hoeverre hij zich zou willen 

belasten met de zorg voor anderen. Ik nam toen twee zijner jongen 

uit het nest, en legde er voor in de plaats drie jongen van den Grau- 

wen Vliegenvanger. Werklijk voedde hij hen evengoed als zijne eigene 

jongen, niettegenstaande er thans één vogel meer in het nest was. 

Later, toen zijne kinderen in staat waren voor zich zelf te zorgen, 

nam ik ze van hem af, om ze in andere kooien te plaatsen. Slechts 
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zeer korten tijd floot hij klagend over het afnemen der jongen, maar 

zette er zich spoedig overheen, Deze oude vogel is thans nog in 

blakenden welstand in mijn bezit en zoo fraai als hij maar kan zijn. 

Nog eene andere waarneming is wel de moeite waard om hier te 

worden medegedeeld. 

In het begin van Juni ving ik op eene wandeling een jongen rood- 

staart, die met twee anderen juist was uitgevlogen. Toen ik hem in 

eene kooi plaatste, at hij reeds dadelijk. Benige dagen later zette ik 

hem wegens plaatsgebrek in de groote kooi, waarin bovengenoemde 

roodstaartenfamilie was gehuisvest. Op zekeren dag nu bemerkte ik, 

dat onze jonge roodstaart telkens bij het nest zat als de oude vogel 

de kleintjes voedde, terwijl hij soms er in zat. 

In het eerst schreef ik dit toe aan zijne begeerte om in het nest 

te zitten, doch weldra scheen het mij toe, alsof hij medehielp aan het 

voeden der jongen. 

Om mij daarvan te overtuigen plaatste ik hem in eene andere kooi 

met twee jonge roodstaarten en twee jonge- vliegenvangers (grauwe); 

tot mijne verwondering bemerkte ik nu, dat hij hen allen voedde, 

en van dien dag af nam hij trouw de verpleging zijner aangenomen 

kinderen op zich. Het was een koddig gezicht hem te zien, zittende 

op den rand van het wit steenen etenspotje, met de jonge vogels op 

den bodem der kooi om hem heen geschaard, ze om beurten het voed- 

sel in den snavel duwende. Zelfs wanneer ík vliegen in de kooi wierp, 

waarop hij zeer verlekkerd was, at hij deze niet op, maar bracht ze 

aan zijne pleegkinderen en deelde het grootste gedeelte altijd aan hen 

uit. De vogel was toen eerst sedert acht dagen uitgevlogen. 

Wil men roodstaarten in gevangen staat houden, dan verdient het 

de voorkeur volwassen vogels te vangen, hetgeen buiten de steden in 

slagkooien gemakkelijk geschiedt. 

Zoodra men ze vangt, plaatst men hen in eene kleine kooi, welke 

slechts aan de voorzijde van traliën is voorzien en een linnen dakje 

of zoldering heeft. Men plaatst in de kooi een laag glaasje of wit stee- 

nen potje met water en een laag zinken bakje met voedsel. Stellen 

zij zich woest aan, dan bindt men de vlerken aan de uiteinden 

kruislings over elkaar vast, waardoor het wilde opvliegen wordt belet. 

Ziet men den derden dag dat zij wat kalmer zijn geworden, dan make 

men de vleugels weder los. In het bakje doe men een mengsel van 

geschrapte peen met kruim van oudbakken wittebrood en fijn gekapte 
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krenten. Vervolgens neemt men een stuk of zes meelwormen, welke 

men, na ze den kop verpletterd of afgesneden te hebben, boven op 

het voeder legt. Heeft men mierenlarven (miereneieren), dan kan men 

die eveneens boven op het eten strooien. Men late nu verder den vogel 

aan zijn lot over, maar plaatse hem zoo mooglijk in een stil vertrek 

en niet dicht bij een raam. 

In de meeste gevallen zal de vogel dan in het leven blijven En is 

dit het geval, dan kan men hem zeer goed in het leven houden op het 

volgende voeder, dat daaglijksch versch moet worden bereid: 

geraspte of geschrapte wortelen, °/, van de geheele hoeveelheid voedsel; 

kruim van oudbakken wittebrood (wat beter is dan beschuit), de- 

zelfde hoeveelheid; 

en ten slotte van het bekende ‘“Uniwerseel vogelvoeder” * van CARL 

CAPELLE, !/, gedeelte van de geheele hoeveelheid voeder. 

Dit alles mengt men goed dooreen met een weinig water, zoodat 

het vochtig, niet nat wordt. Van tijd tot tijd geeft men hem nog een 

meelworm (altijd met verbrijzelden kop), en men zal zien dat de vogel 

er zich goed bij bevindt. 

De Gekraagde Roodstaart verdient als kamervogel alle aanbeveling, 

daar hij alle eigenschappen in zich vereenigt, die hem geliefd maken. 

Het is een prachtig vogeltje, dat lief zingt en spoedig zóó vertrouw- 

lijk wordt, dat men het los kan laten vliegen. Geeft men hem eene 

ruime kooi, welke men goed schoon houdt, en, liefst daaglijks, gele- 

genheid tot baden, dan beleeft men veel vreugde van hem. 

! Voor hen, die het niet weten mochten, wil ik hier mededeelen, dat het genoemde 

“Universeel vogelvoeder’’ een uitmuntend voedsel is, waarmede men bijna alle insecten- 

etende vogels in het leven kan houden. Het is alleen verkrijgbaar bij den heer 5. vAN 

EK JR, in de Veenestraat 50 te 's Gravenhage, in blikken bussen inhoudende 11/, Kilo 

à f 1,90. De heer vaN EK heeft de welwillendheid gehad mij mede te deelen, dat hij 

het op franco aanvraag door het geheele land verzendt, waarvoor men op den postwissel 

slechts behoeft te vermelden: “Vogelvoeder.” 

's Gravenhage, 1881. 



DENIS PAPIN TE VENETIE 

Gelijk den lezers van dit Album uit het opstel van Prof. VAN GEER 

(1881 , bladz. 328) bekend is, heeft Parin zich ook eenigen tijd te 

Venetie opgehouden. Uit eene mededeeling van DAUBRÉB, (Comptes ren- 

dus de U Académie des Sciences, Tom. XCIV, pag. 53) vul ik hetgeen 

daarover in het genoemde opstel te vinden is aan. 

ParPiN maakte te Londen kennis met PAOLO SAROTTI, van 1670 tot 

1675, en van 1686 tot 1689 “resident” van den Venetiaanschen senaat 

te Londen. SAroTTI was niet, gelijk srruvius (door vAUBRÉR verkeerde- 

lijk srruvro genaamd) beweert, ambassadeur der republiek, want hij 

behoorde tot den koopmansstand, en zijne zending zal dus uitsluitend 

het belang van den handel hebben gegolden. Hoe het zij, SAROTTI 

haalde PaPiN in 1675 over, met hem naar Venetie te vertrekken als 

lid van eene Akademie in den trant der Royal Academy, die sAROTTI 

wenschte te stichten, maar die, naar de onderzoekingen van DAUBRÉE 

te oordeelen, reeds gesticht moet zijn in 1632, in het prachtig paleis, 

dat sArRoTTI te Venetie bij San Casciano had doen bouwen. Daar be- 

vond zich eene rijke bibliotheek, welker inhoud door saroTTI en zijn 

zoon in Italie, Frankrijk, Engeland en Holland was gekocht. Die 

zoon had ook pneumatische werktuigen, zooals ze door Boyre gebruikt 

werden, daarheen overgebracht. 

De papieren van deze akademie, die in 1690 nog moet hebben be- 

staan, zijn niet teruggevonden. Maar pPaPiN (La manière d'amollir les 

os, section III pag. 164) geeft de rede, door den jongeren sAROTTT bij 

de inauguratie der akademie gehouden .(zou deze ook in 1675 ver- 

nieuwd zijn geworden?), alsmede het proces-verbaal der gedurende 

twee jaren genomen proeven. Voorts heeft 1. A. Porzio, uit Napels, 

er een opstel over het beginnen der ademhaling bij kinderen en over 

het mechanisme daarvan, en ook een over den aard der verdunning 

en verdichting (der lucht?) voorgedragen. 

Omtrent den arbeid van Parin te Venetie heeft men niets kunnen 
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ontdekken, en DAUBRÉE zegt ons ook niet welke de reden is geweest, 

dat PAPIN na twee jaren Venetie weder verliet. 

Wij mogen echter vooronderstellen dat hij daar niet stil gezeten 

heeft en krachtig zal hebben bijgedragen om aan de akademie de gunst 

te doen verwerven, welke zij, volgens rrescHer, in den beginne ge- 

noot. Er waren echter, volgens denzelfden FrrscHar, toenmaals te 

Venetie weinig ware geleerden, die met vrucht gebruik konden maken 

van de groote hulpmiddelen, die sarorrr te hunner beschikking had 

gesteld, en het zou wel kunnen zijn dat PAPIN eindelijk bemerkt heeft 

te Venetie op den duur weinig nut te kunnen stichten. Dat dit hem 

verdroot, en hij dus aldra tot het besluit kwam Venetie te verlaten, 

is niets anders dar men van PAPIN verwachten kon. L. 

EENE VRAAG. 

Kan GREATOREX of GREATRAKES, wiens naam ik op blads. 376 van 

den vorigen jaargang vermeldde, als hebbende Boyre bij het samen- 

stellen van zijn eerste luchtpomp geholpen, ook dezelfde zijn als die 

_ Van VALENTINE GREATRAKES, die zich van 1662 af in Engeland bekend 

maakte door zijne behandeling van kropgezwellen (King's evil) en andere 

kwalen door (magnetische?) strijkingen? Dat deze wonderdoener zeer 

bekend was met RroBERT, graaf van ORRERY, broeder van den beroem- 

den natuurvorscher, — dat zekere sruBBE aan den laatsten een brief 

schreef over de genezingen door GREATRAKES volbracht, — en dat 

BOYLE in 1666 eenige dier genezingen openlijk moet geattesteerd heb- 

ben, schijnt zeker te zijn. L. 



NOGMAALS BEVERS IN NEDERLAND, 

Als een aanvulling van het opstel, getiteld: Bevers in Nederland, in 

dezen jaargang bl. 28, van den heer H. J. H. GRONEMAN, plaatsen wij 

gaarne de volgende aan eenen brief van den heer 3. 5. LE ROY ont- 

leende mededeelingen. 

De “Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren” bevat in zijn 

5den jaargang (1840) een stukje van P. C. MOLHUIJSEN, waaruit nader 

kan blijken, dat in oude tijden Bevers in den IJssel voorkwamen. 

Na een verhaal van de meer algemeen bekende bevervangst op de 

hoeve Beltman in de buurtschap Epse, bij Deventer, welke bever ont- 

leed is door den hoogleeraar ANDR. CONR. BONN en door dezen beschre- 

ven in ‘““Anatome castoris atque Chemica castorei analysis ejusque in 

medicina usus (Lugd. Bat. 1806), deelt de schrijver o. a. nog het 

volgende mede: 

“Het blijkt uit de Kameraarsrekeningen van Deventer, dat deze 

dieren in vroeger tijd zeer talrijk moeten geweest zijn. In de rekening 

van 1454 is het eerst door ons opgemerkt, dat de stedelijke regeering 

eene premie voor het vangen gaf. Ruim twintig jaren lang komt deze 

vermelding voor op den post van uitgaven, en bij eene nauwkeurige 

optelling zoude men het getal zeer aanzienlijk kunnen vinden; waarbij 

wij nog in het oog moeten houden, dat sommige rekeningen uit dat 

tijdvak ontbreken. Bij een vlachtig overzicht zijn b. v. iu het jaar 

1454 opgemerkt vier, in 1467 veel meer, waaronder één op de Worp 

werd gevangen, in 1468 twee, in 1469 vier, waaronder een op de 

Stadsweerden, in 1474 drie jonge op de Landeweer in den ouden 

IJssel, en nog vijf, in 1472 niet minder dan dertien, zoo oude als 

jonge”. … 

“Somtijds wordt de naam der personen gemeld, die de premie ont- 

vingen, b.v. Ztem WILLEM DUIJVENVANGER gegeven van enen bever ll arn. 

g. fac. 1%, IV kromsteerten ; Somtijds niet, b. v. tem een deel gesellen 

die gevangen hadden Il jonge bevers VIII kromsteerten” 
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‘Het is overigens buiten allen twijfel, dat deze dieren, die in de 

rekeningen voorkomen, otters zouden geweest zijn, dewijl hier en daar 

ook melding gemaakt wordt van eene jacht op otters, die zich in 

groote hoeveelheid in de nabijheid der stad moeten opgehouden hebben.” 

Dat trouwens bevers in vroeger tijden ook in andere streken van 

ons vaderland voorkwamen, schijnt men te mogen afleiden uit som- 

mige plaatsnamen die met ‘Bever’ beginnen. Ziehier die welke in het 

bekende Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van A. 5, VAN 

DER AA voorkomen: 

Beverstaart, een eilandje in den Bieschbosch, prov. Noord- 

Brabant; 

Beverstraat, een gehucht in Noord-Brabant, op de grenzen der 

belgische provincie Antwerpen; 

Bevervoorde, adellijk huis in Gelderland, ten westen van het 

dorp Gelselaar, aan de grenzen van Overijssel; 

Bevervoorde, havezathe in Twenthe, provincie Overijssel, tus- 

schen Almelo en Oldenzaal. 

Bevervoordt, vroegere naam van Velzen, dorp in Noord-Holland ; 

Beverweerd of Beverwaard, kasteel tusschen Oudijk en Werk- 

hoven, aan den Krommen-Rijn, provincie Utrecht ; 

Beverwijk, in Noord-Holland. 

Natuurlijk zal ik niet beweren dat het voorzetzel ‘bever’ met 

zekerheid aanduidt dat op die plaatsen eene beverkolonie bestaan 

heeft, Andere naamsafleidingen zijn mogelijk. Zoo b. v. zijn er die in 

den naam “Beverwijk” eene verkorting van ‘‘Bedevaertswijk” willen 

zien. Toch verdient het opmerking dat al de genoemde plaatsen gele- 

gen zijn in het stroomgebied van den Rijn, van de Maas of van den 

IJssel en dus in een tijd toen de daartusschen gelegen, gedeeltelijk 

moerassige bodem met bosschen overdekt was zeer wel de woonplaat- 

sen van bevers kunnen geweest zijn. HG. 



EEN VROUWELIJKE DOCTOR IN CHINA, 

In den zomer van 1879 werd de gemalin van LI-HUNG-CHANG, den 

grooten onderkoning van Chihli, te Tientsin gevaarlijk ziek. Men 

wenschte geneeskundige hulp in te roepen. Maar de Chineesche etiquette 

verbood aan de geroepen twee doctoren de noodige inlichtingen om- 

trent den aard der kwaal te geven, en men besloot toen Miss HOWARD, 

eene Amerikaansche dame die een medisch diploma heeft, te roepen. 

Onder hare behandeling herstelde Mevrouw ur. 

Ten gevolge dier gelukkige genezing werd een groot hospital ge- 

bouwd en geplaatst onder het bestuur van een vreemd geneesheer. De 

gelden daarvoor werden bijeengebracht door chineesche geleerden en 

burgers. Onlangs werd dit gesticht door den onderkoning zelven geopend. 

Toen de goede uitslag van de door Miss Howarp verrichte kuur in 

Amerika bekend werd, schonk een rijk koopman te Baltimore fondsen 

tot oprichting van een tweede hospitaal voor vrouwen te Tientsin, 

en de twee gebouwen, — het eene opgericht door chineesche, het 

andere door amerikaansche liefdadigheid — staan nu in die stad naast 

elkander. 

Lr-HoNG-CHANG en zijne echtgenoote hebben beiden gedenktafels aan 

dat hospitaal geschonken. Het opschrift op een daarvan luidt: 

“De kundige staatsman en de kundige geneesheer hebben beiden dit 

gemeen: dat zij hetgeen kwaad is trachten te genezen.” 

“Wat belet dat, ten aanzien van een goed bestuur en van genezing 

van ziekten, China en andere landen zich als eene enkele familie zouden 

beschouwen 2?” HG. | 



JACOB, MIJN ORANG-OETAN, 
(DIER, OF MEER?) 

DOOR 

„HH. A. A. NICLOU. 

In de Revue Broetannigue van Augustus 1879 worden, onder het hoofd 

“Chronique et Bulletin Bibliographique’, eenige regels gewijd aan den 

toen in den acclimatatie-tuin te Parijs zich bevindenden orang-oetan. 

Onder meer, zegt de schrijver: 

“Par exemple la vue de l'orang-oetan sera une déception véritable 

pour ceux qui espéraient reconnaître en lui un de leurs ancêtres ; la dis- 

tance qui sépare ces grands singes de l'homme est profonde et infran- 

chissable; on a sous les yeux une brute dans toute lacception du 

terme, sorte de pieuvre gigantesque, destinée à se mouvoir dans les 

branchages de for&ts épaisses, et dont toute la démarche à terre est 

aussi pénible que celle d'un poisson échoué sur le sable”. 

Geheel anders luidt het oordeel van SCHOPENHAUER daar, waar hij 

een orang-oetan, in een der duitsche diergaarden, beschrijft als een 

wezen, staande op de grens der menschheid. 

Wie heeft gelijk? De schrijver der kronijk in de Aevue Britanniquc, 

of de pessimistische wijsgeer? Als bijdrage tot beantwoording dier 

vraag kan het volgende verhaal, van ’t geen in den loop van twee 

jaren door mij werd opgemerkt omtrent de verstandelijke vermogens 

van twee orang-oetans, wellicht zijn nut hebben. 

In de maand Augustus 1878 ontving ik van Borneo's Westkust twee 

orang-oetans; in de maand September daaraanvolgende een derden. De 
13 
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beide eersten waren mannetjes, de laatste was een wijfje. Te oordee- 

len naar hunne gestalte — ook in verband met die van eene volwas- 

sene vrouwelijke orang-oetan en haren zuigeling, welke in 1877, al- 

vorens naar de diergaarde te Rotterdam te worden gezonden, eenige 

dagen ten mijnent bewaard werd — kwam ik tot het besluit, dat de 

leeftijd van het oudste mannetje * ongeveer vijf jaren, die van het 

tweede omstreeks drie jaren, die van het wijfje hoogstens een jaar moest 

bedragen. Het tweede mannetje stierf weinige dagen na aankomst; de 

beide anderen bleven in mijn bezit. Daarvan kreeg de oudste den naam 

van JACOB, de jongste ('t wijfje) dien van sI-BIBIT °. 

Aangaande de laatste kan ik betrekkelijk kort zijn. Zij was te jong 

om veel stof tot opmerking te geven. Toch kon de groote overeenkomst 

tusschen hetgeen zij deed, en de handelingen van een jong kind niet 

worden over het hoofd gezien, Juist daardoor werd zij zeer spoedig 

de lieveling mijner bedienden. Onder dezen bevond zich eene oude 

vrouw aan wie zij zich bijzonder hechtte. Onbeantwoord bleef die ge- 

negenheid niet; immers wierp die vrouw zich op als hare pleegmoeder. 

Wie haar ook droeg, pas zag sr-BIBiT hare verzorgster — al was de 

afstand ook aanmerkelijk — of zij maakte zich los, en spoedde zich 

kruipende en strompelende, zoo snel zij maar kon, naar die voedster. 

In haar nabijheid gekomen, was het opklimmen tegen hare kleederen, 

het slaan der lange armen om haren hals, en het vastklemmen aan 

hare borst het werk van een oogenblik. Niet altijd echter kon zij 

daar blijven. Had die vrouw bezigheden, dan moest sr-BIBIT losge- 

maakt worden. Maar dan ook, welk een wanhoop! Wentelen op den 

harden grond; het slaan van het hoofd op de steenen, zoo dat ik 

telkens vreesde voor verwonding, het aanwenden van pogingen tot het 

uittrekken der haren. Volkomen een verwend kind, dat dwingt om 

zijn zin te krijgen! 

Gewoonlijk wist zij op die wijze het medelijden van eene andere be- 

diende op te wekken. Dikwijls was dit eene naaister. Eenige zachte 

woorden, het toelaten eener omhelzing van eenige minuten, en het 

leed was voorbij. Was het zoover, dan werd sr-BrBIT voorzichtig los- 

gemaakt en op den grond gezet, en kreeg zij een of ander om zich 

1 Achttien maanden later vertoonden zich bij dit exemplaar verschijnselen van ontlui- 

kende geslachtsdrift. 

2 Sr-BiniT, (plantje, zaadje). 

ae 
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bezig te houden. Veeltijds een naaimandje: dit werd door haar gele- 

digd, de inhoud in ’trond gespreid, vervolgens weder verzameld, en 

al was het ook verward, weder opgeborgen, om weldra het zelfde 

spel te herhalen. Uren lang kon zij zich op die wijze vermaken; soms 

zelfs merkte ik, dat zij, ter sluiks in eene kamer geslopen, daar, 

wanneer zij eene doos met schrijfgereedschappen of iets dergelijks had 

weten machtig te worden, op dezelfde wijze den tijd verdreef, Aanvan- 

kelijk kostte het vrij wat moeite sr-BIBIrT te bewegen om ’s avonds te 

gaan slapen; steeds volgde een tooneel van wanhoop, zoo als straks 

beschreven, wanneer zij van den hals harer voedster moest worden 

losgemaakt. Later kwam daar verbetering in: ze werd toen ’s nachts 

niet meer opgesloten, maar sliep op eenige matten voor de deur mijner 

„ kamer. Was het uur van rusten gekomen, dan nam ze zelve de sprei, 

waarmede zij zich dekte, van een in de nabijheid staanden stoel, wik- 

kelde zich daarin, en legde zich neder. Niet echter om dadelijk te 

gaan slapen. Eerst kwam ze eenige malen naar mij zien; vond zij mij 

wakende, dan moest ik opstaan en haar terugbrengen, om haar eenige 

oogenblikken later weer te zien binnensluipen. 

Niet voor ik werkelijk sliep, of mij slapende hield, ging ze voor 

goed rusten. Ongelukkig echter wanneer ze ’s nachts wakker werd, en 

het nachtlicht uit was; ze werd dan bang, kwam binnen, klom op 

tegen het behangsel van het ledekant, en bleef zich vastklemmen tot 

er licht kwam. 

s Morgens was zij een der eersten, die wakker werd. Nauwelijks 

was dan de huisdeur geopend, of zij sloop naar buiten om — bij de 

deur van het achtererf — te wachten op den melkjongen, die ook 

haar deel bracht. 

Op een zekeren nacht hoorde ik gereutel, gesteun: sr-BIBIT lag in 

doodstrijd. Twee uren later stierf zij, waarschijnlijk ten gevolge van 

een hevigen aanval van kroep. 

JacoB leefde langer; ruim twee jaren. De eerste dagen nadat hij in 

mijn bezit kwam, bleef hij opgesloten. Toen hij, eens bij toeval los- 

gekomen, geen kwaad deed, kreeg hij meer vrijheid. Hij mocht zich 

sedert, eenige uren van den dag, om en in mijne woning bewegen. 

Van wegloopen was geen sprake. Nooit beproefde hij, zich ver te 

verwijderen. Hoogstens een paar malen is ’tgebeurd, dat hij overklom 

op ‘terf van mijn buurman. Groot echter was zijn verlangen om niet 

opgesloten te zijn. Zijne kooi was voorzien van iĳzerhouten tralies, en 
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werd gesloten door eene eveneens getraliede schuif, die naar boven 

open ging. De sluiting geschiedde aanvankelijk met een ijzerer ketting. 

Zeer spoedig bleek dit onvoldoende. Hoe kunstig de knoopen ook ge- 

legd werden, sacoB wist ze los te maken. Hen ijzeren slot baatte niet 

veel meer; ’t werd bijna even spoedig gebroken als ’t was aangebracht. 

Hene andere wijze van sluiting moest daarom worden aangewend. Hen 

gat, gaande door de beide bovenste richels der kooi, en die der schuif, 

was spoedig geboord. Eene daarin geslagen pin zou natuurlijk belet- 

ten, dat de schuif werd naar boven gebracht. Dit was juist, maar 

de pin werd bijna even spoedig uitgetrokken als ingeslagen. Ten einde 

dit te voorkomen werden de uitstekende einden der pin afgezaagd, 

waardoor uittrekken ondoenlijk werd. Hamer en drijver waren noodig 

om haar uit te stooten. Dit hielp, maar onder voorwaarde dat het 

dikke einde der pin naar voren zat. Werd dit verzuimd, en wist JACOB 

een penvormig stukje hout of bamboe en een steen machtig te wor- 

den, dan werden die voorwerpen gebruikt als hamer en drijver, en hij 

kwam even goed los als te voren. Enkele malen slaagde hij er zelfs 

in de pin van den achterkant, dus geheel op den tast, uit te drijven. 

Bleef zijn pogen echter vruchteloos, en kwam een bamboe of stok, 

stevig genoeg om als hefboom te worden gebruikt, onder zijn bereik, 

dan wist hij zich toch te redden. De sterke ijzerhouten tralies werden 

gebroken, en weêr was hij op vrije voeten. Gelukte ook dat niet, dan 

werd de hulp van anderen ingeroepen. leder die dan in de nabijheid 

der kooi kwam, kon vrij zeker zijn, dat hem een pinvormig stukje 

hout, soms maar een strootje, zoo mede een stuk steen zou worden 

aangeboden, dat zijne hand met die voorwerpen, tot aan de sluiting 

zou worden naar boven gebracht, en dat hem vervolgens zou worden 

gewezen hoe de pin diende te worden uitgedreven. Op die wijze duidde 

hij aan, dat hij wenschte te worden in vrijheid gesteld. 

JACOB was zeer afkeerig van spiritualiën. Daarentegen dronk hij 

gaarne een glas vermouth, en was hij een groot liefhebber van roo- 

den wijn. Verder dan het derde glas zou hij echter nooit gaan: beter 

dan menig mensch kende hij zijn maat. Was hij los, en zag hij dat 

wijn gedronken werd, dan zocht hij een glas, of, zoo dit niet ge- 

vonden werd, een kopje of een bekertje, en kwam dit aanbieden om 

gevuld te worden. Na te zijn geledigd, werd glas of kopje nooit weg- 

geworpen, maar Òf voor de tweede maal aangeboden, òf voorzichtig 

neêrgezet, meestentijds op de tafel, enkele malen op den grond. Was 



JACOB, MIJN ORANG-OETAN. 199 

het laatste glas slechts half leeg gedronken, dan werd het met het- 

geen was overgebleven stellig terug gegeven, blijkbaar uit bezorgd- 

heid dat iets zou verloren gaan Bij het gebruiken van spijs had on- 

geveer hetzelfde plaats. Nu en dan zat hij, wanneer ik ontbeet of 

middagmaalde, naast mijn stoel. ’t Liefst had hij dan dat de rijst of 

tvleesch, voor hem bestemd, met een lepel op de zeer beweegbare 

en daartoe vooruitgestokene onderlip werd gelegd. Verzadigd, werd 

hetgeen hij te veel had niet weggeworpen, maar beproefd òf om het 

op ’t dessertbordje te leggen, òf om ’t terug te geven. Zeer eetlust 

opwekkend was dit niet; maar dat in de handeling de kiem van spaar- 

zaamheid lag opgesloten, viel niet te ontkennen. Duidelijk trachtte hij 

het nutteloos verloren gaan van goed voedsel te voorkomen. Kreeg hij 

te eten wanneer hij opgesloten was, in een leeg vleeschblik, en was 

zijn eetlust kleiner dan zijne portie, dan wachtte hij tot een mijner 

honden voorbij kwam, om dezen het overschot te geven. Overigens 

was hij zeer keurig op ’& geen hij gebruikte; wat hem niet beviel, 

werd zorgvuldig verwijderd. Vooral lombok (spaansche peper) werd 

uitgezocht en ter zijde gelegd. Op thee of koffie was hij zeer gesteld, 

wel te verstaan op thee of koffie met suiker. Was hij in mijne achter- 

galerij, en kreeg hij een dier beide dranken te heet om onmiddellijk 

te worden gebruikt, dan nam hij een tweede kopje, soms ook een 

schoteltje of bekertje dat in de nabijheid stond, en goot het vocht 

zoo lang over en weer, tot het genoegzaam afgekoeld was, om eerst 

met een lepeltje, later uit het kopje te kunnen gedronken worden. 

Een kind zou niet anders gehandeld hebben. Trouwens ook volwas- 

senen heb ik meermalen op die wijze zien te werk gaan. 

Hoe, anders dan op grond van redeneering, was hij tot ’t besluit 

gekomen dat het overgieten van ’t vocht de afkoeling moest verhaas- 

ten? En hoe wist hij, dat het vocht in het benedenste gedeelte van het 

kopje het zoetste was? Nooit was er sprake van eenige dressuur, in welk 

opzicht ook. Toch was ook het laatste hem bekend. Immers, wanneer 

hij geen grooten dorst had en de thee naar zijn zin niet zoet genoeg 

was, werd het bovenste weggegoten, en alleen het onderste gedronken. 

At zacoB, terwijl hij opgesloten was, dan werd het etensblik, door 

de tralies, met de eene hand vastgehouden, terwijl met de andere 

hand, mede tusschen de tralies door, werd gegeten. 

Niet alleen echter tot dat doel wist hij het etensblik te gebrui- 

ken, het werd ook nog op eene andere wijze aangewend. In navol- 
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ging van mijne bedienden rookte sacoB strootjes (sigaretten van ge- 

rold nipablad en tabak). Daarvan werden hem ’s morgens een paar 

gebracht, die hij behoorlijk aanstak, om vervolgens zoo te dampen, 

dat hem de rook uit de neusgaten kwam. Was dit afgeloopen, dan 

begon hij met het reinigen zijner tanden, waartoe hij gebruik maakte, 

t zij van eene nog niet uitgerookte sigarette, 't zij van ’t afgebroken 

stukje eener lidi £ Zoodoende werd het langzamerhand 8 uur in den 

morgen. Had hij tegen dien tijd nog geen eten, en was het blik in 

zijne nabijheid, dan maakte hij daarvan gebruik om de aandacht te 

trekken. Door ’t over de steenen te schuiven werd een geweldig ge- 

raas gemaakt, hetgeen aanhield totdat het eten gebracht was. Zoo deed 

hij ook tegen den tijd van het middageten. Bevond het blik zich ech- 

ter niet onder zijn bereik, dan werd een ander middel aangewend. 

Niet de stem, want deze bepaalt zich bij den orang-oetan tot een 

zacht gekreun, wanneer hij bevreesd is of pijn lijdt. Door zijne op 

elkander gedrukte lippen drong een geblaas zoo luidruchtig, dat het 

niet alleen door mijne geheele woning, maar ook daar buiten hoor- 

baar was. Op dezelfde wijze gaf hij te kennen dat het uur, waarop 

hij gewoonlijk losgelaten werd, aangebroken was. 

In zijne gezonde dagen ontbrak het sacoB volstrekt niet aan eet- 

lust. Was hij los en had hij honger, dan zocht hij zijn etensblik of 

haalde hij een schotel of bord. Wat gevonden was werd mij of een 

mijner bedienden aangeboden, en de vraag om eten was zoo duidelijk 

mogelijk gedaan. Er bleef echter nog altijd een bezwaar: de etenskast 

was gesloten. Nauwelijks had hij dit bemerkt, of hij klom op eene 

tafel, boven welke, aan eene gaslamp gemeenlijk, een bos sleutels 

hing, of hij ging in mijne slaapkamer en haalde ze daar van onder 

mijn hoofdkussen. De sleutels werden vervolgens, ’tzij bij mij, ’t zij bij 

een bediende gebracht, de persoon, wien het aanging, bij de hand ge- 

nomen, en naar de kast geleid, de juiste sleutel uitgezocht en in het 

sleutelgat gestoken, het omdraaien beproefd, iets dat — hoe behendig 

dit ook ging met krukken van deuren — nooit gelukte; daarop de 

1 Lidi, bladnerf van den kokospalm; samengebonden vormen ze zeer goede bezems. 

Als geïmproviseerde tandenstokers worden afgebroken gedeelten dikwijls aangewend. Ze 

zijn zeer stevig en hard, 

Behalve dat hij zijne tanden reinigde, nam JAcoB nu en dan uit eigen beweging een 

bad. Gemeenlijk om de vier of vijf dagen. Een groote emmer diende tot badkuip. 
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hand van hem, die naar de kast werd geleid, aan den sleutel gebracht, 

en vervolgens met begeerigen blik gewacht op de dingen die komen 

zouden. Daar JACOB voor de deur was blijven zitten, kon de kast ech- 

ter, zelfs na het omdraaien der sleutels, gemeenlijk nog niet geopend 

worden. Eene enkele opmerking was dan voldoende. Nauwelijks waren 

de woorden “Lualoe JacoB! Kapan loe ada di sitoe, soesa boeat boeka 

itoe pintoe lamari’ * geuit, of hij schoof op zijde, zoo dat de deur 

kon worden teruggetrokken. 

Gedurende de laatste maanden voor zijn dood zat hij gedurende 

de namiddaguren meestentijds in mijne voorgalerij, of te midden 

van eenige inlanders, aan den kant van den weg langs mijne wo- 

ning. Vond dit laatste plaats, dan had hij meestentijds zijn etens- 

blik medegenomen of haalde dit. Waartoe? ’t Werd den lieden, die 

voorbijkwamen om vruchten of gebak (kwee kwee) te verkoopen, vra- 

gender wijze voorgehouden. Gemeenlijk niet te vergeefs. Eene pisang, 

eene djamboe, een stukje gebak, of iets dergelijks, werd in het blik 

gelegd, en JAcoB ging weder naar zijne plaats. Sloeg men geen acht 

op zijn verzoek, en werkte het gezicht van eene prachtige doerian of 

manga al te verleidelijk, dan werd wel eens eene poging gewaagd tot 

annexatie. Slaagde deze, dan bleef mij niets anders over, dan te be- 

talen. — Welke verstandelijke vermogens JACOB ook bezat, het juiste 

begrip van mijn en dijn bleef zeer onontwikkeld. 

Tegen het uur van slapen werd hij doorgaans door een mijner be- 

dienden opgenomen en bij mij gebracht. Hij strekte dan zijn arm, en 

bood mij zijne hand aan, niet anders dan een slaperig kind zou ge- 

daan hebben. Alvorens te worden opgesloten, werd hij naar de achter- 

galerij gebracht. Hij kreeg daar zijn avondeten, thee, waarin een stuk 

brood. Ieder die dan zag, hoe hij het daarmede gevulde blik met de 

eene hand in evenwicht hield, om met de andere hand zijn geleider 

vasthoudende naar zijne kooi te gaan en, daar aangekomen, voordat 

hij ging slapen, uit eigen beweging zijne sprei of deken te halen, moet 

tot de overtuiging komen, dat men hier te doen had niet met het in 

den volsten zin des woords redeloos schepsel, waarvan de schrijver in 

de Revue Britannigue gewaagt, maar met een wezen, wat betreft ver- 

standelijke vermogens, naderende tot den oorspronkelijken mensch. 

JacoB dronk gaarne klapperwater. Hoe oud de noten waren, en 

\ Uit den weg JAcoB, wanneer gij er vóór zit, kan de deur niet open. 
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hoe hard en uitgedroogd de vezelachtige bast ook was, hij wist deze 

door het gebruiken van handen en tanden spoedig te ontbolsteren. 

Moest klapperolie gemaakt worden, dan viel hem gewoonlijk de 

taak der ontbolstering ten deel. Als belooning kreeg hij het in de noot 

aanwezige vocht, dat anders zou zijn weggeworpen. Voorloopig beschikte 

hij daartoe over de vrucht. Hoe echter de steenharde schaal te openen ? 

Hij wist raad. Eerst werd een puntig stukje hout, een oude spijker. 

een stukje eener lidi of iets dergelijks gezocht en vervolgens de eenige 

zachte plek, die waar zich het kiemdeksel bevindt, opgespoord, Was 

dit geschied, dan werd de schaal ter dier plaatse opengestoken of ge- 

boord en naar genoegen gedronken. 

Eenige weken geleden stond ik voor het venster mijner slaapkamer ; 

JACOB zat buiten, en had pas een klapper gekregen en ontbolsterd. 

Hij vond echter geen voorwerp geschikt om de vrucht open te steken, 

Dien tengevolge nam hij zijne toevlucht tot een mijner bedienden, en 

verzocht dezen, door het aanbieden der vrucht, om hulp. Wat gebeurde ? 

Pas had de jongen gezegd: “Bagimana sacoB? tieda ada golloknja, 

ambillah gollok,” * of sacoB liep naar de wagenkamer, ging deze bin- 

nen en kwam terug met het verlangde werktuig, dat tegelijk met den 

klapper aan mijn bediende werd gegeven, waarna het openkappen der 

vrucht bedaard werd afgewacht. 

Voor mijne woning staat aan iedere zijde der straat eene rij ketap- 

panboomen (Ferminalia Catappa). De pitten der vrucht worden als 

hazelnoten en amandelen gegeten en zijn zeer smakelijk. JacoB vond 

ze even lekker als de kinderen uit mijn buurt. De vrucht heeft echter 

een zeer harde schaal en is bovendien omkleed met een dikke groene 

bast, ongeveer gelijk de okkernoot. Tot ontbolstering en kraken ma- 

ken de kinderen meestentijds gebruik van een paar steenen. Ook JACOB 

beproefde dit, maar zijne binnenwaarts gekromde vingeren veroorloof- 

den hem niet voldoende kracht aan te wenden, en daardoor bleef zijn 

pogen, al gebruikte hij ook een platten steen als aanbeeld, en al ha- 

merde hij er met een anderen steen duchtig op los, steeds vruch- 

teloos. Ten laatste gaf hij de zaak dan op, niet echter, dan om de 

hulp van een zijner kameraadjes in te roepen. De vrucht werd op 

een steen geplaatst, aan het jongentje een andere steen in de hand ge- 

geven en het kind zoo door die handeling als door een smeekenden 

blik verzocht om te willen helpen. 

1 Dat gaat niet JAcoB, ik heb geen kapmes, haal een kapmes, 
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JacoB was een groot liefhebber van stoeien. Had hij iemand daartoe 

weten over te halen, dan wist hĳĳ van geen ophouden. Met handen en 

tanden trachtte hij zich te weren. Steeds echter droeg hij zorg zijne 

tegenpartij te ontzien. Nooit heeft hij iemand gekwetst of pijnlijk gebeten. 

Eens — JacoB bevond zich in eene bedienden-kamer — kwam mijn 

huisjongen binnen met een levende paling. Blijkbaar kreeg sacoB den 

indruk dat hij met een slang te doen had. In zijn angst vluchtte hij 

‚ eerst op een tafel, later op eene balé-balé *, Geen uitweg meer ziende, 

greep hij een riĳststamper, en trachtte zich daarmede te verdedigen. 

Iets dergelijks merkte ik later op, toen de jongen hem bedreigde met 

een nog niet uitgedoofd stuk brandhout. Onmiddellijk greep ook hij 

een stuk hout, en er volgde eene geregelde schermpartij. 

Vreemd, hij die in andere gevallen, wilde hij zich verweren, altijd 

van zijne handen en tanden gebruik maakte, zocht, toen er sprake 

kon zijn van vergift en toen er vuur in 'tspel was, naar een wapen! 

Dat hij besefte dat eene lichamelijke aanraking met een dier, welks 

beet een onmiddellijken dood kon ten gevolge hebben, of met vuur, 

dat zulke pijnlijke wonden veroorzaakt, moest vermeden worden, bleek 

overtuigend. 

Twee langarm-apen, een wou-wou van Java (Hylobatis leuciscus) en 

een siamang van Borneo (Hylobatis concolor) deelden sacoB's gevangen- 

schap. Lang was de eerste, een wijfje, zijne hevige vijandin. Was hij 

soms op een dak of ín een boom geklommen, en kwam hij niet spoe- 

dig genoeg beneden, dan werd haar de taak opgedragen om hem daartoe 

te noodzaken. Daar hij zeer bevreesd voor haar was, en zij hem niet 

alleen in vlugheid ver overtrof, maar ook niet aarzelde hare tanden 

te gebruiken, gelukte dit middel altijd. 

In de laatste maanden werd de verhouding wat beter, zoo zelfs dat 

hij het waagde met haar te spelen. Onuitputtelijk was dan zijn ge- 

duld; dikwijls werd hij zoo gebeten, dat het bloed uit de wonde kwam, 

maar nooit poogde hij met gelijke munt te betalen. 

Gedurende een deel van den dag wordt de wou-wou gemeenlijk met 

een lang koord vastgebonden aan een boom, niet ver van den grooten 

weg. Het fraaie, vlugge en slanke dier lokt dan vele bekijkers. Zijn 

dit volwassen lieden, dan is hij zeer goedaardig. Minder echter tegen- 
9 

over kinderen, en vooral niet tegenover kleine meisjes, * waarom de 

1 _Bamboe-rustbank. 

3 Als gevolg van aanhoudend plagen. 
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bedienden moeten opletten dat deze niet te nabij komen. Op zokeren 

dag bevond ik mij binnenshuis, en JacoB was bij mij. Plotseling hoorde 

ik buiten het gillen en schreien van een kind dat te dicht bij was ge- 

komen, door de wou-wou werd vastgehouden, en dat deze poogde te 

bijten. Terwijl ik nog uit het venster zag, was JAcoB reeds buiten. 

Buitelende en rollende snelde hij toe, en voor ik of een mijner be- 

dienden hulp kon verleenen, had hij het kind gegrepen en met kracht 

uit de handen der wou-wou teruggetrokken. Toen ik in de nabijheid 

kwam, zat hij naast het kleine meisje en bekeek haar met zooveel be- 

langstelling, dat het miet te betwijfelen viel, of hij was bezig te 

onderzoeken of zijne beschermeling ook verwond was. Ook wanneer mijne 

honden vochten kwam JAcoB, die zich anders nooit met hen bemoeide 

dan om hun het overschot van zijn maal te geven, onmiddellijk tus- 

schen beiden en trachtte hen te scheiden. Eens, op den grooten weg, 

werd een hunner aangevallen door een grooten vreemden hond. JAcoB 

zat met eenige kinderen in de nabijheid. Onmiddellijk snelde hij zijn 

huisgenoot te hulp. De vreemde vechtersbaas werd bij den staart ge- 

grepen, en daaraan zoo hard mogelijk getrokken. Zeker verschrikt door 

het vreemde gezicht, liep de aanvaller onmiddellijk weg. 

Buitelende en rollende snelde hij naar de wou-wou, zeide ik straks. 

Die woorden eischen eene verklaring. Zoo als men weet beweegt de orang- 

oetan zich op den grond zeer moeilijk. Hij steunt zich bij het loopen 

met de naar binnen gekromde vingers der handen, terwijl de voeten 

(achterhanden) insgelijks met gekromde vingers, slechts met den buiten- 

kant der zolen, den grond raken. Terecht zegt dan ook de schrijver in 

de Revue Britannique dat hij, te oordeelen naar zijn gang op den be- 

ganen grond, bestemd is om zich in de takken van bet geboomte van 

dichte wouden te bewegen, al legt dit (en parenthèse zij het gezegd) mijns 

inziens nog geen groot gewicht in de schaal, wanneer het er op aankomt 

den grooten afstand aan te toonen, die bestaat tusschen dit dier en den 

mensch. Immers — wat betreft het laatste — vond het tegenovergestelde 

plaats, en, bewoog de mensch met zijne intelligentie zich met gemak in 

het geboomte en de orang-oetan met evenveel gemak op den grond, dan 

zou even goed kunnen beweerd worden, dat de laatste op grooten af- 

stand van den eersten staat, op grond zijner klaarblijkelijke bestem- 

mine om op den grond te leven. Hoe dit ook zij, slechts over zeer 

korte afstanden, b. v. van de eene tafel naar de andere, zag ik JACOB 

rechtop loopen. Wenschte hij snel vooruit te komen, dan nam hij eon 
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ander middel te baat. In de richting van het te bereiken voorwerp 

maakte hij dan een aantal buitelingen, zóó vlug, dat hij meer van 

een voortgeworpen bal had, dan van een levend wezen, en de beste 

acrobaat het hem niet zou verbeterd hebben. Soms ook — wanneer de 

haast niet al te groot was — wisselde hij die beweging af met het 

rollen om zijne lengte-as, steeds in de richting van het te naderen 

voorwerp. — Waar had hij een en ander geleerd ? 
Vier en twintig jaar geleden, had ik op het eiland Bornéo een orang- 

oetan, die, hoewel niet zoo groot als sacoB, toch waarschijnlijk reeds 

drie of vier jaren oud was. Noch hem, noch een der andere exem- 

plaren, die ik later bezat of zag, heb ik ooit zien pogen om op de zoo 

even aangegeven wijze hunne onbeholpenheid op den beganen grond te 

gemoet te komen. 

JacoB was omniphaag. Hoewel zijn lievelingskost in vruchten en 

vooral in komkommers bestond, at hij, na zich door ruiken overtuigd 

te hebben, dat de spijzen niet bedorven waren, al wat de tafel ople- 

verde en daaronder ook vleesch, hoewel hij daarvan in den laatsten 

tijd een minder groot liefhebber was dan vroeger. Wellicht was zijne 

voeding te krachtig en gaf dit aanleiding tot de ziekte, waaraan 

hij stierf. 

Sedert ruim een jaar kreeg hij nu en dan aanvallen van hevigen 

speekselvloed, gedurende welke hij zoo goed als alle voedsel weigerde. 

Langzamerhand werden de tusschenpoozen korter, en hielden de ziekte- 

verschijnselen langer aan. In April duurden zij ruim 14 dagen, terwijl 

gedurende acht dagen volstrekt geen voedsel genuttigd werd ; — ’4 slijm- 

vlies van den mond was hier en daar ontveld, ’t tandvleesch bloedde 

en was bleekwit. Hij genas echter. Mondspoelingen van myrrhetinc- 

tuur in water, met een spuitje binnen gebracht, schenen daartoe te 

hebben medegewerkt. Sedert bleef hij volkomen gezond, tot in de laatste 

dagen van September jl. Toen vertoonden zich de ziekteverschijnselen 

van vroeger op nieuw. De speekselvloed hield zonder ophouden aan; 

op den mond stond voortdurend een wit schuim, dat, hoe dikwijls ook 

weggeveegd, telkens terng kwam. In den aanvang werden nog eenige 

vruchten gekauwd en uitgezogen, maar spoedig hield ook dit op. De 

mond verspreidde een verpestenden stank, en ’t was pijnlijk om te 

zien, hoe ’tarme schepsel de lekkerste beetjes, welke hem werden aan- 

geboden, in de hand nam, bekeek en dan terug gaf, of wel afwees, 

door de hand van den gever zachtjes terug to stooten. Ongeveer veer- 



206 JACOB, MIJN ORANG-OETAN. 

tien dagen voor zijn dood sliep hij niet meer in zijne kooi, maar ver- 

huisde hij naar de kamer van zijn oppasser, een tuinjongen, aan wien 

hij zeer gehecht was |. Op eene balé-balé, naast dien man en diens 

zoontje, een jongetje van zes jaren, zijn speelkameraadje, koos hij van 

af dat tijdstip zijn slaapplaats en bleef deze behouden, tot hij te zwak 

werd om haar van den stoel, waarop hij gedurende den dag werd ge- 

plaatst, te bereiken. Vroeger en zelfs nog in den eersten tijd zijner 

ziekte kende hij geen grooter genot dan zich eerst te laten kammen, 

en vervolgens zachtjes het hoofd, den rug en de ledematen te laten 

borstelen. Wilde een mijner bedienden zich daarmede bezighouden, dan 

wist hij van geen ophouden. Telkens wees hij nieuwe plekken waar 

hij verlangde dat de bewerking werd voortgezet. Uit eigen beweging 

haalde hij borstel en kam, bracht dezen bij een mijner bedienden, en 

strekte zich daarna uit, daardoor, en door wijzen, te kennen gevende 

wat zou gedaan worden, In de laatste dagen van zijn leven toonde 

hij echter ook daartoe geen lust meer. Hij lag of zat toen stil in een 

luiaardstoel, het lichaam en hoofd bij wijze van mantel bedekt met een 

moltondeken, alleen het gelaat vrij latende. Verschillende geneesmid- 

delen (mondspoelingen van myrrhe-tinctuur in water, van chloorzure 

potasch, van borax, van aluin en van aftreksels van den bast van 

mangestous, en van de schors van kaĳjoe angsana; inwendig chinine 

en Quina La Roche ferrigineux) werden aangewend. Alles vruchteloos. 

In den aanvang der ziekte moesten de mondspoelingen bij wijze van 

injectie, en onder een hevig verzet, worden binnengebracht. Gedurende 

de tien laatste dagen was dit onnoodig. Het arme schepsel bracht toen 

zelf het geneesmiddel binnen, sloot de lippen, spoelde den mond, niet 

anders dan een mensch zou gedaan hebben, én spoog het vocht 

daarna weder uit. 

Weinige dagen voor zijn sterven kreeg ik den raad onderhuidsche 

injecties van morphine, nog beter van atropine, ter hoogte der speek- 

selklieren toe te passen. Dit hielp. Reeds de injectie van morphine 

stuitte den speekselvloed gedurende verscheidene uren ; die van atropine, 

tweemaal met een tusschenpoos van 12 uren gedaan, deed dien geheel 

* In den aanvang zijner laatste ziekte zat hij op een morgen met zijn oppasser in 

de voorgalerij. Hij vond een half uitgerookte sigaar, klopte er de asch af en bracht ze 

den man, met de kennelijke bedoeling dat ze door dezen zou gerookt worden. Geschiedde 

dit uit erkentelijkheid ?” d 
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ophouden, en stelde den patient in staat weêr eenig vloeibaar voedsel 

te gebruiken. Door het vooruitsteken zijner onderlip, gaf hij reeds kort 

na de eerste inspuiting gelegenheid het vocht (dunne pap van melk en 

rijstmeel) door middel van een zuignap in den mond te brengen, ter- 

wijl het hem den volgenden dag reeds met een lepeltje kon worden 

toegediend. 't Was echter te laat, de krachten waren te veel uitgeput, 

en de afgematte blik, waarmede hij mij, wanneer ik bij hem kwam, 

onder het toesteken zijner hand aanzag, gaf mij de overtuiging, dat 

hij niet zou herstellen. 

Twee dagen voor zijn dood te huis komende, vond ik mijne bedien- 

den om het zieke schepsel vereenigd. JacoB was plotseling erger gewor- 

den. Een bediende was bezig met zijn hoofd in te wrijven met een 

mengsel van timoreesche uien en azijn; een ander had doekjes met 

een pap van meel en uien om de polsen gelegd; zooals hij mij zeide, 

in navolging van ’t geen hij wel eens bij gevaarlijke zieken gezien had, 

een derde wreef den buik met arak en pidjitte de voeten. De meesten 

schreiden !. 

De dood trad echter nog niet in. Den daarop volgenden avond kwam 

een hevige aanval van koorts; mijne bedienden namen hunne toevlucht 

tot het branden van doepa (wierook) en offeren. ’s Nachts stierf het 

schepsel, dat mij gedurende ruim twee jaren stof had gegeven tot het 

maken van leerzame opmerkingen. Is ’t wonder, dat ik eene photo- 

graphie van ’t lijk liet vervaardigen, en dit vervolgens afstond aan 

den verdienstelijken Dr. ProrM, die mij beloofde te zullen zorgen dat 

het naar eene wetenschappelijke inrichting in Europa, Natura Artis 

Magistra te Amsterdam, zou worden gezonden. 

Zeer zeker zou de schrijver in de Revue Britannique, die, afgaande 

op den vorm en het uiterlijk voorkomen van den orang-oetan, dezen 

beschreef als een dom redeloos dier, wanneer hij mijne twee langarm- 

apen had gezien en bestudeerd, deze intellectueel veel hooger gesteld 

hebben. En toch, welk een onderscheid! ’t Is waar, boven den orang- 

oetan trekken de wou-wous en siamangs de aandacht door hunne vlugge, 

sierlijke bewegingen. Hebben zij eenmaal hunne schuwheid overwonnen, 

| Die ongevoelige en onbarmhartige inlanders! Wat betreft schreien: wanneer JACOB 

verdriet had, heb ik hem meermalen in een zennwachtig snikken zien uitbarsten, dat 

behalve dat er geen tranen werden gestort geheel oveenkwam met ’t weenen bij men- 

sehen, en soms van een half uur tot een uur aanhield. 
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dan zijn zij vriendelijk en lief en weten zij hun kopje zoo aardig op 

iemands schouders te leggen, en hunne lange armen om diens hals te 

slaan, dat men er onwillekeurig door getroffen wordt. Bovendien geven 

ook zij bewijzen van overleg. De wou-wou, die ’s nachts, en een ge- 

deelte van den dag, aan eene paardenruif is gebonden, weet, hoe zij 

het lange touw ook om de spijlen heeft vastgewoeld, dit toch spoedig 

weder vrij te maken, door in de tegenovergestelde richting terug te 

gaan. De siamang, die zijn lichaam en ledematen zoo met het touw, 

waaraan hij vastzit, weet te omstrengelen, dat de gebroeders DAVEN- 

porr het hem niet zouden verbeteren, en die daarna om medelijden 

op te wekken, uitbarst in een wanhopig gegil en geschreeuw, weet 

zich even behendig weder te ontwarren, wanneer hij bemerkt, dat men 

hem niet te hulp wil komen. Afgescheiden van dien, zien ook zij met 

begeerige blikken naar de kast, waarin eetwaren bewaard worden, 

terwijl zij op den grond nooit anders, en dat vrijwillig, dan op hunne 

achterste ledematen loopen: de wou-wou volkomen rechtop, de siamang 

eenigzins gebukt. Eindelijk hebben zij eene zeer ontwikkelde stem en 

heeft het er veel van dat zij in de morgenuren een geregeld gesprek 

voeren. Daartegenover staat echter, dat nooit een van hen beiden op 

het denkbeeld is gekomen het halsbandje, waaraan het touw, waar- 

mede zij vastzitten, is vastgeknoopt, te ontgespen of wel het touw los 

te maken. Altijd wordt het vaatwerk of blik waarin zij voedsel krij- 

gen, weggeworpen na te zijn geledigd '. Zoo ook handelen zij met het 

overschot van hun- eten. Bij hen veel minder sporen van die blijkbaar 

op overleg en redeneering gegronde handelingen, welke den orang- 

oetan zooveel overeenkomst met den mensch geven, dat een mijner 

vrienden, die mijn exemplaar voor ’t eerst in zijn doen en laten zag, 

zich niet kon onthouden uit te roepen: “ik word er akelig van.” — 

1 Zag JACOB een kopje of glas op den grond staan, hij maakte een om weg om bre- 

ken te vermijden. | 

Eens was hij op het dak der bijgebouwen geklommen. Hij had weinig lust om naar 

beneden te komen; zelfs vruchten konden hem niet verlokken. Ik liet toen beproeven 

of het zou gelukken met een glas wijn. Hij nam dit uit de hand van mijn bediende, 

maar klom onmiddellijk weer naar boven, waar hij het glas met smaak ledigde. Wierp 

hij het toen weg? Neen hij klom naar beneden, totdat hij eene bamboe-pagger (hei- 

ning) kon bereiken, en stak het glas daar, zoo dat het onmogelijk vallen kon, tusschen 

twee bamboes vast; commentaren zijn onnoodig. 
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Toch — reeds vroeger wees ik er op — was er bij mijn orang-oetans 

nooit sprake van eenige dressuur. | 

Wat zij deden, moet worden beschouwd, als een uitvloeisel van eigen 

opmerkingen en denken. Weinig was dit niet. Resumeerende vindt men: 

het aanwenden van een hefboom; het vervangen van hamer en drijver 

door andere daarmede overeenkomende werktuigen; het. op sprekende 

wijze te kennen geven van het verlangen om vrij te zijn, door het aan- 

bieden van voorwerpen overeenkomende met die welke werden gebruikt 

tot het openen der kooi; het openen eener deur door het omdraaien 

der kruk of het optrekken van den grendel; het zoeken en halen der 

sleutels, noodig tot het openen eener kast, tevens met het op figuur- 

lijke wijze te kennen gegeven verlangen om dat te willen doen; het 

zoeken en aanwenden van een werktuig tot het openen eener kokos- 

noot; het halen van een hakmes ten behoeve van een bediende, die 

een kokosnoot zal openen; het pogen om ketappan-noten te openen 

door middel van twee steenen, en het inroepen van hulp van kinderen 

toen dit mislukte; het brengen eener eetschaal of blik om te kennen 

te geven dat spijzen of vruchten worden gevraagd, en dit zelfs zoover 

gedreven dat de rol van bedelaar naar eisch vervuld wordt; het bij de 

hand nemen van een bediende om dezen naar eene warong te brengen 

waar men hem eens vruchten had gegeven !; het gebruik maken van 

een wapen, zoodra kan ondersteld worden, dat eene lichamelijke aan- 

raking met groot levensgevaar gepaard gaat of hevige pijn zal veroor- 

zaken; het met zeer groote behoedzaamheid behandelen van glaswerk 

of andere breekbare waar; de zorg van behoorlijke dekking gedurende 

‚den nacht % het ter hulp snellen van een geheel vreemd kind dat in 

gevaar verkeert; het doelmatig aanwenden eener mondspoeling in ’t 

laatst zijner ziekte; het vervangen der stem door het gebruik van een 

geraas makend voorwerp, of door een zeer hoorbaar geblaas; de vrees 

voor straf wanneer zonder toestemming ’t een of ander was weggeno- 

men, enz. 

Getuigt dat alles niet van een vrij hoog ontwikkeld denkvermogen, 

L «Warongs” : winkels. 

2 Bens was de sprei, die ’s nachts tot deksel diende, gescheurd. Eene bediende werkte 

met eene naaimachine; JAcoB bracht de sprei bij haar, legde zijn hoofd op zijne gevou- 

wen handen op het werktafeltje en volgde aandachtig hare bewegingen, toen zij zich 

bezig hield met de noodige reparatie, 
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van veel aanleg, en van een beredeneerd nagaan van oorzaken en ge- 

volgen? Wat beteekent het ontbreken der spraak, als bewijs dat men 

met niets meer dan met een redeloos wezen te doen heeft, wanneer 

die spraak vervangen wordt door gebaren en figuurlijke handelingen, 

geregeld naar de behoeften van het oogenblik, niet anders dan dit 

door een stom mensch, dat niet leerde schrijven, zou gedaan worden. 

De inlanders noemen het schepsel, waarvan hierboven een paar exem- 

plaren werden besproken, “orang-oetan’ (boschmensch) en kennen het 

derhalve menschelijke eigenschappen toe. Sommigen spreken van orang 

dahoeloe (mensch uit den voortijd), al hoorden zij nooit met een enkel 

woord gewagen van DARWIN of van zijn stelsel. Anderen zeggen dat 

het een afstammeling is van menschen , die in de bosschen verdwaalden , 

en die langzamerhand lichamelijk en geestelijk teruggingen. 

Voor het eene pleit evenveel als voor het andere. Wie zegt ons, dat 

in voorhistorische tijden door de oorspronkelijke stammen op Borneo’s 

Westkust niet meermalen minder ontwikkelde, de spraak missende 

individuën aan hun lot zijn overgelaten, en dat deze niet langzamer- 

hand zijn afgedaald tot den rang, die thans in de schepping door 

den orang-oetan wordt ingenomen ? 

Toen ik, eenige uren nadat JacoB gestorven was , met eene bediende de 

kamer binnentrad, vond ik eene weenende oude vrouw. Op mijne 

vraag: ‘““Kenapa nênê nangis, JACOB namanja binatang sadja?’” * Kreeg 

ik ten antwoord: ‘“‘boekan binatang toewan.”’? 

Had die vrouw gelijk? Neemt de orang-oetan door zijne verstande- 

lijke ontwikkeling onder de bezielde wezens niet zoo'n voorname plaats 

in, dat hij niet alleen nadert tot de menschheid, maar zoo als scHo- 

PENHAUER zegt, haar grens bereikt heeft ? 

Toen weinige dagen geleden over mijn orang-oetan gesproken werd, 

hoorde ik iemand zeggen: “ik heb er ook een, maar dat is de ver- 

persoonlijkte domheid.’ 

Op mijne vraag, hoe of dat “domme beest” behandeld werd, ver- 

nam ik, dat het, uit vrees voor kwaad doen, voortdurend aan een 

ketting lag. Hoe kon de eigenaar bij zulk een behandeling bewijzen 

van intelligentie verwachten ? 

Elders zag men een viertal jaren geleden — misschien nog wel — 

Ll Waarom schreit gij, moedertje, ’t was immers maar een beest. 

* t Was geen beest, mijnheer ! 
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een olifant voortdurend geklaisterd aan een paal, in een kring rond- 

loopen; waterherten van Borneo opgesloten in een modderpoel; een 

paar jonge orang-oetans in eene kleine kooi, verkwijnende bij gebrek 

aan lucht en beweging, en geen ander bewijs van intelligentie aan den 

dag kunnende leggen, dan het door de tralies hunner kooi uitsteken 

hunner handen. 

Zoo wordt der jeugd geleerd, dat wezens, die hun aanzijn danken 

aan den schepper, die ook den mensch het leven gaf, aanspraak hebben 

op goede verpleging en medelijden! Toch is medegevoel , ook daar waar 

sprake is van dieren in den tegenwoordigen tijd, nu de voorschriften 

der godsdienst bij zoo velen hunne waarde beginnen te verliezen, ook 

in ’t belang der menschheid nog meer noodig dan vroeger. Hij die geen 

gewetensbezwaar gevoelt, wanneer hij minder ontwikkelde wezens mis- 

handelt of slecht verzorgt, zal er weldra ook geen bezwaar meer in 

zien tegenover het hooger ontwikkelde wezen, dat hij alleen boven het 

eerste stelt omdat het intellectueel wat meer en Is, op gelijke 

wijze te werk te gaan. 

Och! dat de menschen eens begrepen, welke les ligt opgesloten in 

de boeken van zOROASTER, daar waar hij zegt dat het Opperwezen 

hem eenmaal vergunde een blik te slaan in ’t verblijf der verdoemden, 

waar hij te midden der helsche vlammen onder vorsten en koningen er 

een zag, die een zijner voeten miste, terwijl hij op zijn verzoek om 

opheldering ten antwoord kreeg: “Hij, die daar ligt, deed gedurende 

zijn leven maar één goede daad! Eens zag hij een kameel, zóó vast- 

gebonden, dat hij zijn etensbak niet bereiken kon; hij schopte dezen 

nader, zoodat het beest kon eten. De voet bevindt zich in den hemel, 

het overige van het lichaam is hier '.” 

leder dier, dat men vertrouwen weet in te boezemen en goed be- 

handelt, geeft stof tot opmerkingen, die tot de meening leiden, dat 

wij niet alleen ijdel, maar ook zeer egoistisch zijn, wanneer wij aan- 

nemen , zooveel hooger te staan, dat wij het recht hebben het niet 

als een bezield wezen, maar als een voorwerp, soms nog erger te 

behandelen. 

* Principes philosophiques par le colonel pr werss. Digression sur les animaux, pes “Pp ee: p 5 
page 113. 

Baravra, 20 November 1880. 
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A.J. C. SNIJDERS. 

De belangrijke ontdekkingen op scheikundig gebied, die elkaâr in 

de laatste jaren zoo verbazend snel hebben opgevolgd, moeten onge- 

twijfeld voor een deel aan toevallige omstandigheden worden toe- 

geschreven, maar hebben toch ook dikwijls haar ontstaan te danken 

gehad aan grondige studie van de verschijnselen, die met het te onder- 

zoeken vraagstuk in verband staan. Is men in het eerste geval af han- 

kelijk van het toeval, van omstandigheden, die niet vooraf te bereke- 

nen zijn, in het laatste geval betreedt men een meer zekeren weg, die, 

hoewel dikwijls zeer langzaam en langs vele omwegen, toch eindelijk 

tot het doel voert, dat men zich gesteld heeft. Het is dan ook in de 

scheikunde vooral, dat theorie en praktijk van elkander onafscheide- 

lijk zijn, en een aantal merkwaardige ontdekkingen van den jongsten 

tijd hebben het bewijs geleverd, dat, waar die beiden hand aan hand 

gaan, de schoonste en zekerste resultaten zijn te verwachten. 

Een nieuw bewijs voor deze waarheid is ons in den laatsten tijd weer 

geleverd door de oplossing van een wetenschappelijk vraagstuk , dat reeds 

sedert het begin dezer eeuw de aandacht der scheikundigen heeft bezig 

gehouden, en welks oplossing maen met opoffering van veel geld en tijd. 

heeft trachten te bereiken, n. 1, de kunstmatige bereiding van den edelsten 

van alle edelgesteenten, den diamant. 

De groote beteekenis, die deze ontdekking zou kunnen verkrijgen, 

indien men althans diamanten van voldoende grootte leerde vervaardi- 

Kr en Aan 
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gen, is niet zoozeer gelegen in de hooge waarde van den diamant als 

edelgesteente, als sieraad, daar deze waarde juist door de toepassing 

eener weinig kostbare kunstmatige bereiding zeer zou verminderen; 

maar vooral zou deze ontdekking van gewicht zijn met het oog op de 

hoogst belangrijke physische eigenschappen van den diamant, als: hard- 

heid, lichtbrekend vermogen, glans, phosphorescentie, enz. die allen 

bij den diamant in hooge mate vertegenwoordigd zijn, en hem eene 

groote waarde zouden geven voor gewichtige toepassingen in kunst en 

industrie, indien hij slechts in voldoende hoeveelheid kon bereid worden. 

Het is niet voor de eerste maal, dat proeven zijn genomen, waarbij 

men meende kristallen van diamant te hebben verkregen, doch steeds 

bleken dezen, bij uader onderzoek, niet aan de vereischten te voldoen. 

In den jaargang 1880 van dit Album vinden wij o. a. mededeeling 

gedaan van de proeven door MACTEAR te Glasgow genomen, doch werd. 

reeds dadelijk daarbij de opmerking gevoegd, dat het nog zeer onzeker 

was, of de door dezen onderzoeker verkregen kristallen werkelijk dia- 

mauten wuaren, daar zij volgens professor MASKELYNE niet bestand waren 

tegen een grondig chemisch en mineralogisch onderzoek. Spoedig daarna 

_ kon men het bericht lezen, dat weder een ander geleerde, HANNAY te 

Glasgow, bij zijne proeven diamanten had verkregen; en het schijnt, 

dat ditmaal deze meening op goede gronden berust, daar proeven van 

door HANNAY vervaardigde diamanten, die in Februari 1880 aan de 

Koninklijke Academie van Wetenschappen te Londen werden overge- 

legd, werkelijk al de eigenschappen van diamant bleken te bezitten. 

Hoewel het niet waarschijnlijk is, dat deze ontdekking spoedig in 

het groot met voordeel zal kunnen worden toegepast, verdient zij toch 

onze belangstelling, wegens de nauwe betrekking, waarin zij staat tot 

andere, in de laatste jaren ontdekte belangrijke feiten op het gebied 

der natuurwetenschap, alsook wegens de vernuftige wijze, waarop de 

ontdekker bekende theoretische gegevens uit de natuurwetenschap heeft. 

dienstbaar gemaakt aan zijn onderzoek. 

Ik meen den lezers van het Album geen ondienst te doen door in 

de volgende bladzijden eene beschrijving te geven van de bereidings- 

wijze van HANNAy en de geschiedenis der ontdekking van de kunst- 

matige bereiding van diamant na te gaan, waarbij het echter noodig 

zal zijn, vooraf een kort overzicht te geven van de eigenschappen van 

den diamant, de wijze waarop hij in de natuur voorkomt, de exploi- 

tatie, enz. 
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Zooals den lezer bekend zal zijn, is diamant niets anders dan vol- 

komen zuivere, gekristalliseerde koolstof. Deze kennis dagteekent echter 

nog slechts van betrekkelijk korten tijd, n. Ll. van het begin dezer 

eeuw, en dit kan ons niet zeer verwonderen, indien wij bedenken hoezeer 

dit schoone edelgesteente niet alleen in uiterlijk van de schijnbaar zoo 

nietige, zwarte kool verschilt, maar ook in zijne innerlijke eigenschap- 

pen daarvan afwijkt. 

En toch leert ons het onderzoek, dat beiden dezelfde stof zijn, daar 

b. v. een zeker gewicht diamant bij verbranding in zuivere zuurstof 

nauwkeurig dezelfde gewichtshoeveelheid koolzuur levert, als een gelijk 

gewicht zuivere kool. 

Dat niettemin deze beide lichamen geheel uiteenloopende eigenschap- 

pen bezitten en op ons den indruk maken van zeer verschillende stof- 

fen te zijn, is een verschijnsel, dat wij ook bij vele andere lichamen 

opmerken en waarvan ons de tegenwoordige scheikunde de vermoede- 

lijke oorzaak heeft leeren kennen. 

De koolstof behoort tot de zoogenaamde enkelvoudige stoffen of 

elementen, d.i. zij kan met onze tegenwoordige hulpmiddelen niet in 

eenvoudiger bestanddeelen worden ontleed. Evenals sommige andere 

elementen, b. v. phosphorus, kiezel, enz. kan de koolstof in verschil- 

lende toestanden optreden, die, wel is waar, in uiterlijk en eigenschap- 

pen zeer veel verschillen, maar scheikundig volkomen dezelfde stof voor- 

stellen, derhalve wijzigingen of modificaties zijn van een en dezelfde 

grondstof. Men bestempelt zulke modificaties met den naam van allotrop?- 

sche toestanden der grondstof en verklaart het bestaan van dezen daar- 

door, dat de moleculaire toestand van eene stof zeer verschillend kan 

zijn, dat een molecule van een zelfde element nu eens een gerin- 

ger, dan eens een grooter aantal atomen bevat, en dat daarvan 

de verschillende eigenschappen in de allotropische toestanden het ge- 

volg zijn. 

De ons meest bekende vorm van koolstof is die, welke ons als steen- 

kool, bruinkool, enz. door de natuur, of als houtskool, dierlijke kool 

door kunst wordt geleverd. In beide gevallen ontstaat de kool uit orga- 

nische stoffen, die tegenwoordig een deel uitmaken van de planten- 

en dierenwereld, of vóór eeuwen en eeuwen daarvan een bestanddeel 

waren. 

Alle plantaardige en dierlijke stoffen bevatten het element koolstof 

verbonden met verschillende andere elementen, waaronder vooral wa- 
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terstof en zuurstof in grootere hoeveelheid voorkomen. Wanneer wij 

organische stoffen, zooals b. v. hout, onvolkomen laten verbranden, 

d.i. als wij haar verhitten zonder voldoende toetreding van lucht, 

dan blijft het grootste gedeelte der koolstof als eene zwarte massa terug , 

terwijl de overige elementen zich als gasvormige verbindingen in de 

lucht verspreiden. Wij noemen dit verschijnsel het verkolen der orga- 

nische stof en verklaren het uit het feit, dat de overige elementen 

meer neiging hebben zich met zuurstof en met elkaâr te verbinden tot 

vluchtige verbindingen dan de koolstof, en dat zij dit ook reeds bij 

veel lagere temperatuur doen dan dit laatste element. 

Op dergelijke wijze, doch zonder verwarming, zijn hoogstwaar- 

schijnlijk ook de koolsoorten der natuur ontstaan. Hier heeft insgelijks 

eene langzame ontleding der organische stoffen plaats gehad, waardoor 

de elementen waterstof en zuurstof in verbinding met een deel der 

koolstof als gasvormige verbindingen in de lucht zijn ontsnapt. Daar 

nu bij dit proces, evenals bij gewone verkoling, veel meer waterstof 

en zuurstof uit de oorspronkelijke plantenstof ontwijkt, dan koolstof, 

zal in het overblijvende gedeelte de hoeveelheid kool, procentsgewijze 

gerekend, meer en meer toenemen, hoe langer deze werking heeft 

geduurd en hoe verder de ontleding is gevorderd. In verband daar- 

mede zien wij dan ook het gehalte aan koolstof bij de koolsoorten 

der natuur telkens des te grooter worden, hoe ouder zij zijn, d.i. hoe 

dieper de aardlagen zijn, van waar zij afkomstig zijn. 

Terwijl het oorspronkelijke hout ongeveer 50 °, zuivere koolstof be- 

vat, bedraagt het koolstofgehalte van turf gemiddeld 60 °/,. Turf is dus 

nog slechts weinig veranderde plantenstof; de ontleding heeft hier nog 

slechts geringe vorderingen gemaakt, en turf komt dan ook in de boven- 

ste aardlagen voor. In eenigszins oudere aardlagen vindt men op som- 

mige plaatsen eene koolsoort, die reeds weder een hooger koolstof- 

gehalte vertoont nl. de bruinkool met 67 °/, koolstof. Deze koolsoort, 

hoewel niet zoo algemeen voorkomende als steenkool, vormt toch op 

sommige plaatsen het voorwerp van belangrijke industrietakken. In 

nog oudere gronden komt de steenkool voor, die 75—90 °/, koolstof 

bevat, terwijl de anthraciet, die van nog ouderen oorsprong is, 95 @/, 

kool bevat. Deze maken de meest gebezigde en oudste fossiele brand- 

stof uit en leveref, vooral de steenkool, de onmiskenbare bewijzen, 

dat zij afkomstig zijn van vroeger geleefd hebbende planten. In de 

steenkoollagen toch treft men tallooze overblijfselen aan van ver- 
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schillende planten, hetzij als afdrukken in de gesteenten of als ver- 

koolde plantenresten. 

De tot nog toe genoemde koolsoorten onderscheiden zich allen, 

evenals de kunstmatig bereide houtskool en dierlijke kool, door de 

meer of minder donkere kleur, den niet-gekristalliseerden (amorphen) 

toestand, de lichtheid en meer of mindere poreusheid. 

Wij vinden verder in de oudste lagen der aarde, en wel in Enge- 

land, Siberië en vooral Californië en Ceylon, eene tweede modifi- 

catie van de koolstof, in gekristalliseerden toestand, die wij kennen 

onder den naam van potlood of graphiet. Deze stof komt in kristallen 

voor, behoorende tot het hexagonale stelsel, en onderscheidt zich boven- 

dien van de bovengenoemde amorphe koolsoorten door de grauwe 

kleur, den metaalachtigen glans, de zachtheid en goede geleidbaarheid 

voor warmte en electriciteit, — eigenschappen , waarvan in het dagelijksch 

leven zeer dikwijls toepassingen worden gemaakt. Maar niet alleen de 

physische eigenschappen van graphiet verschillen van die der overige 

koolsoorten; het bezit ook geheel andere chemische eigenschappen, 

waarbij vooral in aanmerking komt de mindere brandbaarheid van 

graphiet, dat daarom o.a. gebruikt wordt voor het glanzig maken 

onzer kachels en voor vuurvaste smeltkroezen. 

En toch is graphiet, hoezeer ook de eigenschappen van die der 

amorphe kool verschillen, dezelfde stof als deze; het is daarvan slechts 

een andere toestand, zooals de roode of amorphe phosphorus eene 

modificatie is van den gewonen of gelen phosphorus. Men kan dan 

ook werkelijk amorphe kool in graphiet omzetten, evenals gelen phos- 

phorus in den amorphen toestand. Wanneer men nl. koolstof oplost 

in gesmolten gietijzer, wordt bij bekoeling een gedeelte der kool in 

den vorm van graphiet afgescheiden. 

In den diamant kennen wij eindelijk nog eene derde modificatie van 

de koolstof, die, evenals potlood, gekristalliseerd is, maar in een geheel 

ander8n vorm voorkomt, behoorende tot het regelmatige stelsel. Be- 

halve door den vorm onderscheidt zich diamant ook door zijne physische 

en chemische eigenschappen zeer van de overige koolsoorten en is daar- 

door het meest gewaardeerde edelgesteente. Vooral de volkomene 

doorschijnendheid, het hooge soortelijk gewicht, dat 3,5 bedraagt, de 

buitengewone hardheid, de onveranderlijkheid en de groote lichtbre- 

kende kracht komen onder die eigenschappen in aanmerking. De 

laatste eigenschap is de oorzaak van het prachtige kleurenspel van 
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den diamant, dat aan geen ander edelgesteente in die mate eigen is 

en vooral zeer fraaì wordt, als door de splitsing en polijsting het uit- 

wendige omhulsel is verwijderd, dat den diamant in: de natuur meestal 

bedekt. Vóór de ontdekking van het slijpen en polijsten van den dia- 

mant was deze hooggeschatte eigenschap dan ook onbekend. Gewoon- 

lijk neemt men aan, dat de kunst van diamant te slijpen en te 

polijsten ongeveer vier eeuwen geleden te Brugge werd ontdekt, hoe- 

wel anderen beweren, dat zij reeds in veel vroegere tijden in Indië 

bekend was. 

De merkwaardige eigenschap van de sterk lichtbrekende kracht van 

diamant had reeds Newton tot de onderstelling geleid, dat de diamant 

eene brandbare, koolhoudende stof moest zijn, daar een zoo sterk 

liehtbrekend vermogen, behalve bij diamant, alleen nog bekend was 

van eenige aetherische oliën, die rijk aan koolstof zijn. Om dit ver- 

moeden aan de waarheid te toetsen, liet de groothertog van Toskane 

in 1694 door de leden van de Akademie te Florence diamanten in 

het brandpunt van een hollen spiegel verbranden, dat ook werkelijk 

gelukte, terwijl deze proef in 1750 door keizer FRANS van Duitschland 

herhaald werd, en daarbij diamant verdween, doch robijnen volkomen 

onveranderd bleven. 

Dat diamant brandbaar is, werd dus door deze proeven bewezen. 

Eerst later echter toonde ravorsrer aan, dat daarbij hetzelfde koolzuur- 

gas ontstaat, dat ook bij verbranding van gewone kool gevormd wordt, 

Eindelijk bewees de engelsche scheikundige HUMPHRY DAVY in het begin 

dezer eeuw, dat bij die verbranding niets anders dan koolzuur ontstaat, 

en diamant dus volkomen zuivere kool is. 

Vóór de ontdekking der diamantmijnen van Brazilië, in het begin 

der vorige eeuw, kwamen de diamanten bijna uitsluitend uit Indië, 

vooral uit de mijnen van Goleonda in Hindostan. Na dien tijd bleef 

Brazilië, vooral Minas-Geraes en Bahia, het land, van waar de grootste 

en meest geregelde aanvoer van dit edelgesteente plaats had, tot dat 

voor ongeveer 15 jaren ook diamanten werden ontdekt in Zuid-Afrika 

en wel over eene groote uitgestrektheid in de Transvaalsche Republiek, 

den Oranje-Vrijstaat en Griqualand, langs de oevers van de Vaalrivier 

en de Oranjerivier tot in de Kaapkolonie. 

Hoewel deze ontdekking eerst eenige jaren oud is, schijnt de dia- 

mant toch in Zuid-Afrika zelf aan de inboorlingen reeds veel vroeger 

bekend te zijn geweest. De Kauffers en Boschjesmannen kenden den 
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diamant waarschijnlijk reeds eeuwen geleden, want, volgens de overleve- - 

ring gingen de voorvaderen der tegenwoordige stammen in Griqualand 

diamanten zoeken om die als werktuigen te bezigen, o. a. voor het 

boren van gaten in harde steenen. Ook zouden reeds in 1750 door blanken 

in Zuid-Afrika diamanten gevonden zijn, maar deze ontdekking schijnt 

in vergetelheid te zijn geraakt. 

In 1867 speelden eenige kinderen op eene boerenhoeve, aan de oevers 

der „Oranjerivier bij het stadje Hope-Town, met steentjes en vonden 

er daaronder een met een bijzonder sterken glans. Een koopman her- 

kende dit als diamant en kocht het voor eene geringe som ; later werd . 

het voor 500 pond sterling verkocht. Men ging toen de plaats nader 
onderzoeken en vond in de nabijheid spoedig meer diamanten, waar- 
onder zelfs velen van aanzienlijke grootte en met fraaie kleurspe- 
ling. Later vooral werd de opbrengst grooter, toen de in de nabij- 
heid wonende Basuto-Kaffers, die diamantgravers zijn, de plaatsen, 
waar zij hunne diamanten vonden, bekend hadden gemaakt. Men vond 
toen o. a. op de plaats, waar de Vaal- en de Oranjerivier samenvloeien, 
verscheidene groote diamanten en zelfs een van bijzondere waarde. 

De tiĳding van deze ontdekking verspreidde zich natuurlijk snel, 
en in korten tijd stroomden duizenden naar de diamantvelden van de 
Vaalrivier om hun geluk te beproeven. Deze eens zoo rustige en schaars 
bevolkte streken werden nu het tooneel van een druk verkeer en van 
eene vroeger ongekende levendigheid, zoodat tal van steden en dorpen 
ten gevolge der exploitatie der diamantmijnen als uit den grond zijn 
opgerezen. Merkwaardig is in dit opzicht vooral het plaatsje Pniel, 
waar reeds binnen drie maanden na de ontdekking van den eersten 
diamant zich 5000 personen hadden gevestigd. Bijna even snel ontwik- 
kelde zich Du-Toit’s-pan, in Griqualand gelegen, dat vóór de ontdek- 
king der diamantvelden volkomen onbekend, tegenwoordig eene stad 
is met hotels, kerken enz. 

De behoefte aan toezicht deed zich nu spoedig gevoelen en er vormde 
zich oorspronkelijk een soort van bestuur uit de diamantgravers zelven, 
onder oppertoezicht van de Transvaal en den Oranje-Vrijstaat. Toen 
echter later ook op andere plaatsen diamanten werden ontdekt, vormden 
zich verschillende maatschappijen, die echter in eindelooze twisten met 
elkaâr leefden, dat aan Engeland later het voorwendsel aan de hand 
gaf om West-Griqualand te annexeeren. 

Later werden ook op het eigenlijke gebied van de Transvaal en den 
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Oranje-Vrijstaat diamanten gevonden en vooral in den Vrijstaat zijn 

door de vele ontdekkingen en de ijverige exploitatie goede uitkomsten 

verkregen. Op het einde van 1880 bedroeg de waarde van de mijnen 

der engelsche regeering en der London- and South-African Exploration- 

Company te zamen 10 millioen pond sterling en waren 22,000 zwarte 

en 17,000 blanke arbeiders in de mijnen werkzaam. Waarschijnlijk gaat 

de exploitatie ook in den Vrijstaat en de Transvaal eene rijke toekomst 

te gemoet. si 

Zoodra zich in de diamantvelden eem: zeker bestuur had gevormd, 

werd het toezicht op de exploitatie geregeld en het land verdeeld in 

“claims’’. Dit zijn stukjes grond van ongeveer 30 voet in het vierkant, 

die voor eene zekere som aan een ondernemer worden afgestaan, om 

die te exploïteeren tot het zoeken van diamanten. Het graven geschiedt 

meestal door kaffers, die ook de aarde zuiveren, terwijl de blanken de 

diamanten uitzoeken. De uitgegraven aarde wordt met een windas in 

blikken emmers opgeheschen, van de fijnere deelen bevrijd en daarna 

de inhoud op een tafel uitgestort, waarop de diamanten worden uit- 

gezocht. 

De beste diamanten zijn waterhelder en slechts deze hebben eene 

groote waarde als edelgesteenten. Wanneer dezen groot genoeg zijn, 

worden zij gezuiverd van de doffe omringende laag “‘carcalho’’ genaamd 

en vervolgens geslepen. De mindere soorten, die niet altijd helder, 

maar dikwijls gekleurd, ja zelfs zwart kunnen zijn, en daardoor eene 

veel geringere waarde hebben, dienen tot snijden van glas. De fijnere 

stakjes worden tot poeder gestampt en gebruikt tot slijpen en polijsten 

van brillanten; vooral dient daarvoor eene onzuivere verscheidenheid, 

die den naam draagt van “boort”. 

De donkergekleurde variëteit van diamant, die het eerst in 1842 

in Brazilië ontdekt werd, zou wellicht, behalve wat de hardheid be- 

treft, kunnen beschouwd worden als een overgangsvorm tusschen graphiet 

en diamant, daar zij de eigenschap mist om, evenals de gewone dia- 

mant, volgens bepaalde richtingen gesplitst te worden. Deze soort, door 

de mijnwerkers ‘“carbonado” of carbonaat genoemd, werd vroeger alleen 

gebruikt tot polijsten, maar vindt in de laatste jaren eene veel meer 

belangrijke toepassing voor het boren van rotsen, waartoe de buiten- 

gewone hardheid haar uitstekend geschikt maakt. 

Dat de oplossing van het vraagstuk der kunstmatige bereiding, vooral 

met het oog op dergelijke gewichtige toepassingen in industrie en tech- 
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niek van veel belang zou zijn, ligt voor de hand. De mogelijk- 

heid van de kunstmatige bereiding werd door de scheikundigen des te 

eerder aangenomen, toen men de amorphe kool door oplossen in giet- 

ijzer in den vorm van graphiet had laten kristalliseeren; men meende 

dus ook diamant, die toch niets anders is dan zuivere kool, insgelijks 

door kristallisatie te zullen verkrijgen. 

Om dit vraagstuk op te lossen moest men zich rekenschap geven van 

de omstandigheden, onder welke men andere stoffen in den kristalvorm 

kan doen overgaan, ten einde dan te trachten deze bekende methoden 

op de koolstof toe te passen. 

Kristallen vormen zich in het algemeen slechts uit oplossingen door 

verdamping van het oplossingsmiddel of uit de gesmolten of gasvormig 

gemaakte stof bij den overgang in den vasten toestand door af koeling. 

Door de oplossing der stof of door den overgang in gas of vloeistof 

door verwarming, wordt aan de deeltjes eene grootere beweeglijkheid 

medegedeeld, zoodat zij zich bij het vast worden op regelmatige wijze 

tot kristallen kunnen rangschikken. Men moet dus ook de koolstof, om 

haar te doen kristalliseeren, in opgelosten, gesmolten of gasvormigen 

toestand trachten te verkrijgen. 

Koolstof kan echter in geen enkele vloeistof worden opgelost, hoe- 

wel men op vele wijzen getracht heeft daartoe te geraken. Slechts in 

gesmolten gietijzer kan men koolstof in zekeren zin oplossen, althans 

in vloeibaren toestand brengen, en daaruit wordt zij bij bekoeling ook 

werkelijk in kristalvorm afgescheiden, doch hierbij vormt zich steeds 

graphiet en nooit diamant. 

Evenmin is het gelukt de koolstof te smelten, mites men 

haar aan verbazend hooge temperaturen heeft bldoteesteld. Zelfs had 

nog geen smelting plaats in den galvanischen lichtboog, die eene 

buitengewoon hevige hitte voortbrengt. Met eene batterij van 800 

elementen verkreeg prEsPRETz, wel is waar, een zwarten damp, die 

zich als kristallen tegen den wand afzette, doch zij bleken slechts 

uit graphiet te bestaan. Met nog sterker batterijen en na langdurige 

werking van den galvanischen lichtboog verkreeg men wel kleine ge- 

smolten kogeltjes, die, wel is waar, zoo hard als diamant, maar niet 

gekristalliseerd, ondoorschijnend en zwart waren. 

Daar dus koolstof noch in opgelosten of gesmolten, noch in gas- 

vormigen toestand is te verkrijgen, bleef den scheikundigen nog slechts 

één middel over om de kunstmatige bereiding van diamant te beproe- 
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ven, n.l. de afscheiding van koolstof uit eene vloeibare of gasvormige 

koolstofverbinding, waarbij zij zich wellicht in den vorm van diamant 

zou afzetten. DesPrerz nam daartoe chloorkoolstof en liet op die ver- 

binding maanden achtereen den galvanischen stroom werken, maar 

ook nu vormde zich eene stof, die wel hard was als diamant, maar 

zwart van kleur en niet gekristalliseerd, terwijl bovendien de ge- 

vormde hoeveelheid slechts uiterst gering was. Anderen werkten met 

zwavelkoolstof, doch insgelijks met ongunstig gevolg. Macrrar trachtte 

benzol bij zeer hooge drukking en temperatuur door kaliumchloraat 

te ontleden of ook, uit koolzuur of zuringzuur door fijn verdeeld 

ĳĳzer bij 400° de koolstof vrij te maken. Volgens MASKELYNE waren 

de aldus verkregen kristallen niets anders dan silicaten. 

Hiermede zou dus de reeks van methoden, die in het algemeen 

kunnen dienen tot afscheiding eener stof in den kristalvorm, zijn uit- 

geput, ware het niet, dat in de laatste jaren geheel nieuwe feiten 

waren bekend geworden met betrekking tot de oplosbaarheid van 

stoffen in vloeistoffen en gassen, en juist dezen hebben den engélschen 

natuurkundige HANNAY te Glasgow aanleiding gegeven de kunstmatige 

bereiding van diamant nog op eene ‘andere wijze te beproeven , waarbij 

hij met veel scherpzinnigheid van die nieuw ontdekte feiten heeft 

partij getrokken. 

HANNaYy had reeds vroeger proeven genomen omtrent de wijze, waarop 

zich vloeibaar gemaakte gassen en gasvormig gemaakte vloeistoffen 

gedragen ten opzichte van daarin opgeloste stoffen. Men heeft ont- 

dekt dat er voor elk gas eene grenstemperatuur is, boven welke 

men het, zelfs door de sterkste drukking, niet tot eene vloeistof kan 

verdichten. Deze grenstemperatuur noemt men de kritische temperatuur. 

Zij ligt voor eenige gassen, b.v. zuurstof, waterstof en stikstof, zeer 

laag en deze kunnen dus eerst bij zeer lage temperatuur en sterke 

drukking verdicht worden, hetgeen dan ook eerst in den jongsten tijd 

gelukt is. 

Een gas, dat tot de kritische temperatuur verhit is, verkeert in 

een soort van overgangstoestand tusschen vloeistof en gas, daar het 

bij geringe afkoeling in den vloeibaren, bij geringe vermindering van 

druk in den eigenlijken gasvormigen toestand zal overgaan. 

HANNAY en HOGARTH onderzochten nu de wijze, waarop zulke tot 

boven het kritisch punt verwarmde gassen zich verhouden tot de op- 

geloste stoffen. Het bleek hun, dat, wanneer vloeistoffen, waarin 
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vaste lichamen opgelost zijn, tot ver boven het kritisch punt werden 

verhit, b.v. in een toegesmolten glazen buis, de vaste stof in de gas- 

vormig geworden vloeistof bleef opgelost en zich eerst dan weer ging 

afscheiden, als, door het afbreken van de punt der buis, de drukking 

verminderd werd, waarbij de in het gas opgeloste vaste stof zich als 

fijne kristallen afzette. Verder bleek nog, dat vele vaste stoffen, die 

in de vloeistof onder de gewone omstandigheden onoplosbaar zijn, 

dikwijls oplossen, als men de vloeistof tot een oververhit, samen- 

geperst gas maakt. Zoo vond HANNAY, dat b.v. kiezelzuur, aluinaarde, 

zinkoxyde, die in gewoon water niet oplossen, in groote hoeveelheid 

opgelost worden, als zij met waterdamp van hooge spanning worden 

behandeld. 

Van de aldus verkregen uitkomsten trachtte nu HANNAY gebruik te 

maken om ook de koolstof in oplosbaren vorm te verkrijgen, haar in 

eene gasvormige stof, b.v. koolzuur onder hooge drukking, op te 

lossen en door verwijdering van het oplossingsmiddel of vermindering 

der oplosbaarheid haar weder af te scheiden, dat dan wellicht in den 

vorm van kristallen zou plaats hebben. Vele proeven werden daar- 

omtrent genomen, doch zonder gunstig gevolg: houtskool, lampzwart, 

grapbiet, enz. werden niet opgenomen door verschillende oplossings- 

middelen, maar meestal had, in plaats daarvan, scheikundige wer- 

king plaats. 

De onderzoeker trachtte nu nog op eene andere wijze tot het doel 

te geraken, door nl. de koolstof, in tegenwoordigheid van een sterk 

verhit en samengeperst gas uit eene verbinding vrij te maken, waarbij 

de vrij gewordene koolstof dan eerst in het gas zou opgelost blijven, 

doch bij vermindering van drukking zou afgescheiden worden. Deze 

proeven slaagden werkelijk beter. Het was noodig een gas te bezigen, 

dat vuurbestendig was en het beste voldeed daaraan het cyaangas, 

eene verbinding van koolstof met stikstof. De verbinding, waaruit de 

koolstof vrijgemaakt werd, was eene koolwaterstofverbinding, zooals er 

verschillende voorkomen in petroleum en in het lichtgas. Het kool- 

waterstofgas werd onder sterke drukking verhit, in tegenwoordigheid 

van zekere metalen, zooals natrium of magnesium, die bij zeer hooge 

temperatuur eene sterke neiging bezitten zich met waterstof te ver- 

eenigen en daarmede zeer bestendige verbindingen te vormen. Het 

metaal verbindt zich dan met de waterstof van de koolwaterstof- 

verbinding, waardoor de koolstof vrij wordt en in het omringende 
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eyaangas wordt opgelost. Daaruit zet zich dan de koolstof onder zeer 

hoogen druk en bij roodgloeihitte af in den vorm van heldere, door- 

schijnende kristallen. De bewerking moet geschieden in uiterst stevige 

buizen, zoogenaamde geweerloopen, daar slechts dezen eene sterke 

drukking en zeer hooge temperatuur kunnen doorstaan. Bij de proeven 

van HANNAY sprongen 9 van de 10 gebezigde buizen, en toch hadden 

dezen eene wanddikte van 4 centimeters. 

De kristallen, die in de tiende buis zich hadden afgezet, bleken wer- 

kelijk al de eigenschappen van diamant te bezitten en werden door 

professor MASKELYNE, een beroemd mineraloog, ook werkelijk als zoo- 

danig aan hunne mineralogische eigenschappen herkend. Zelfs werden 

kristallen in den octaëder-vorm met gebogen vlakken verkregen, eene 

bijzonderheid, die geen enkele stof, dan alleen de diamant vertoont. De 

kristallen bleken verder dezelfde hardheid als natuurlijke diamant te be- 

zitten; zij werken niet op gepolariseerd licht, hebben een soortelijk 

gewicht van 3,5 en worden in den elektrischen lichtboog zwart, evenals 

diamant. Ook de scheikundige samenstelling van de kristallen werd 

onderzocht door een bepaald gewicht daarvan in zuiver zuurstofgas te 

verbranden op dun platinablik en het gevormde koolzuur te bepalen. 

Daaruit werd afgeleid, dat het koolstofgehalte 98 °/, bedroeg. Hoewel 

deze bepaling dus eene geringe fout aanwijst, moet men hierbij in 

aanmerking nemen, dat slechts kleine hoeveelheden ter beschikking 

stonden, zoodat geringe onnauwkeurigheden in de bepaling aanleiding 

gaven tot betrekkelijk groote fouten. 

Uit al deze feiten blijkt dus, dat de door HANNAv verkregen kris- 

tallen ongetwijfeld uit diamant bestaan en het vraagstuk der kunst- 

matige bereiding dus als opgelost kan beschouwd worden. Zooals reeds 

werd opgemerkt, is het echter vooreerst niet te verwachten, dat het 

verkregen resultaat voor het dagelijksch leven van belang zal zijn ; doch 

dit neemt niet weg, dat de ontdekking voor de wetenschap hoogst 

interessant is te noemen en een nieuw bewijs heeft geleverd voor de 

_ belangrijkheid van de toepassing der nieuwere ontdekkingen bij het 

oplossen van natuurwetenschappelijke vraagstukken. 

Zutfen, Januari 1882. 



EEN HERBARIUM VAN VIJFENDERTIG EEUWEN. 

In Juli 1881 werd door de heeren BRUGSCH en MASPÉRO te Deir el 

Bahari bij Thebe eere merkwaardige ontdekking gedaan. Zij vonden 

namelijk in een grafkelder de verwonderlijk goed bewaarde mummiën 

van eenige der oudste en beroemdste Pharao's, van AMENOPHIS 1. THOUL- 

MES III, SETI I, AAMES 1, RAMSES II, e. a. Al die graven met de mum- 

miën zijn overgebracht naar het museum te Boulag. 

Op de borst dier mummiën zijn geslingerde kransen van bladeren en 

bloemen geplaatst. Dr. SCHWEINFURTH, de beroemde Afrika-reiziger, heeft 

van die gelegenheid gebruik gemaakt om te onderzoeken uit welke plan- 

ten die kransen bestonden, en de uitkomst van zijn onderzoek mede- 

gedeeld aan den heer Borssier (Bibl. uniw. Archives des sciences physiques 

et naturelles, 15 Fevrier 1882, p. 147). 

Die op de borst van den koning AaMmrs 1 bestaan uit de gevouwen 

en samengenaaide bladeren van de Egyptische wilg (Salix Sassaf), met 

daartusschen bevestigde bloemen van Acacia Nilottca , Nymphaea coerulea ,- 

Alcea ficifolia en Delphinium orientale. Bij andere koningen waren de ge- 

plooide bladeren die van Mtmasops kummel, waartusschen bloemen van 

Carthamus tinctorius gestoken waren. In de lijkkist van NpB sent, hooge- 

priester der XXste dynastie, werden bladeren van Cucumis citrullus ge= 

vonden. Al deze planten komen nu nog in Egypte voor, hetzij in het 

wild of gekweekt. 

Zeer merkwaardig is het, dat zij de oorspronkelijke kleur nog grooten- 

deels behouden hebben, hetgeen alleen door de volkomen afwezigheid 

van licht en van vocht in den grafkelder kan verklaard worden. 

SCHWEINFURTH heeft vele van deze bladeren en bloemen, die van 

verscheidene eeuwen vóór de belegering van Troje dagteekenen, met 

water opgeweekt, ze vervolgens in alkohol gebracht en daarna weder 

gedroogd. Zoo is een klein herbarium ontstaan, dat vijfendertig eeuwen 

oud is, HG. 

Adie 



ZONDERLINGE WIJZE VAN TIJDSBEPALING, 

Het is voor de studie van den loop en den oorsprong der vuurbollen 

en meteoorsteenen van groot belang, den weg te kennen dien zij over 

onzen dampkring nemen en de plaats waarboven zij zijn vanéén ge- 

barsten en neergekomen. Wegens het onverwachte van het verschijn- 

sel en zijn snellen loop is het hoogst moeielijk om eenigszins nauw- 

keurige waarnemingen te bekomen. Men moet zich dus met minder 

nauwkeurige behelpen en daaronder behoort het tijdsverloop tusschen 

het oogenblik waarop men den vuurstraal ziet en dat waarop men de 

ontploffing hoort, om — daar de snelheid der voortplanting van het 

geluid bekend is — daaruit de hoogte of den afstand te bepalen. 

Het is echter zeer moeielijk om zelfs van overigens zeer ontwikkelde 

personen eene bruikbare opgaaf van genoemd tijdsverloop te erlangen, 

vooral indien er een of meer dagen na het verschijnsel verloopen zijn. 

Het volgende levert een opmerkelijk en zeldzaam voorbeeld van zulk 

een onderzoek. op. Het werd mij door prof. mers zelf medegedeeld. 

Voor eenige jaren vertoonde zich een prachtige vuurbol-in West- 

phalen, Rijnland en in ons land. Professor mers, die zich gedurende 

omstreeks veertig jaren met de studie der vallende sterren en vuur- 

bollen had bezig gehouden, begon terstond zooveel mogelijk waar- 

nemingen aangaande dit verschijnsel te verzamelen. Naar hij meende 

moest de vuurbol in Noord-Brabant, nabij de Belgische grenzen, den 

grond hebben bereikt. Hij reisde dus in die richting, steeds berichten 

inwinnende. In Noord-Brabant ondervroeg hij een boer ten einde 

dat tijdsverloop te leeren kennen, doch hierbij deed zich het groote 

bezwaar op dat de professor geen Hollandsch sprak en de boer geen 

Duitsch verstond. Na eenigen tijd met wijzen en wenken en het ver- 

toonen van een horloge te hebben doorgebracht, begreep de boer de 

beweging van den professor. Hij gaf hem een wenk om hem te volgen; 

ging naar eene schuur en haalde daar een kruiwagen voor den dag, 

Vervolgens ging hij — vergezeld door prof. ners — den weg op ; daarna 
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keerde hij zich om — steeds met den kruiwagen — en ging in deze 

richting naar zijn huis terug. Na eenige passen gedaan te hebben, 

bleef hij plotseling stilstaan en wees naar den kant den weg aan dien 

het meteoor was gevolgd, en na eenige seconden nam hij den kruiwa- 

gen weder op en ging huiswaarts. Hij bracht den wagen. wederom in 

de schuur en ging toen rustig in zijn vertrek op een stoel zitten. Na 

enkele seconden stond hij plotseling op en riep toen zoo hard hij kon: 

Boem! Boem! Boem! en hiermede was de tijdsbepaling afgeloopen ! 

Prof. ners had echter hieraan genoeg om te kunnen besluiten dat de 

vuurbol nabij de grenzen van ons land of in België was neergevallen ; 

doch men heeft er later niets meer van vernomen. 

F. W. C. KreECKE. 

LICHTVERSCHIJNSELEN BĲ HET BREKEN VAN ZEE-IJS, 

De heer 5. ALLEN ALLEN deelt in Nature 15 September 1881 mede, 

dat toen kij, in de stoomboot Nyland, den 20sten Januari 1881, van _ 

Christiania naar Christiansand voer, het schip gedurende een half uur 

in den nacht zich door een iĳsveld van 8 duim dik een weg moest 

banen, en dat daarbij dikwijls het brekende ijs phosphoriseerde in vonken 

en stralen. d 

De uitgever van Nature meent dat dit verschijnsel analoog kan zijn 

aan het vonken schieten bij het stampeu van broodsuiker of het splijten 

van mica, maar dat het onwaarschijnlijk is dat daarbij zich onder 

het ijs bevindende zee-organismen in het spel waren. 

Deze waarschuwing zij aan onze iĳszee-vaarders aanbevolen. 

He. 



BĲ DARWINS DOOD, 

Een groot man, die, meer dan eenig ander zijner tijdgenooten , invloed 

heeft uitgeoefend op de denkbeelden en daardoor op den gang der bescha- 

ving gedurende de laatste tientallen jaren, — een der voortreffelijkste 

natuuronderzoekers die ooit geleefd hebben, — eindelijk, wat meer 

zegt, een goed en een wijs man, die bij allen, die hem van nabij 

hebben gekend, in de hoogste achting stond en, om zijne eenvoudigheid 

en beminnelijkheid in den omgang, niet enkel geëerd maar ook geliefd 

was, heeft zijne oogen voor altijd gesloten. Zijn lichaam is toevertrouwd 

aan de Westminster-abdij, de plaats, waar Engeland de stof zijner 

helden, zijner groote staatslieden, zijner uitstekendste geleerden be- 

waart. De slippen van zijn lijkkleed werden gedragen door mannen, hoog 

uitblinkende boven hunne medeburgers, deels door luister van geboorte, 

deels door hunnen op het gebied der wetenschap verworven roem. ? 

Ziedaar eene gebeurtenis, die wel verdient dat wij er eenige oogen- 

blikken bij stilstaan, want zij is een gewichtig teeken des tijds en 

een hoop voor de toekomst. 

Wij zullen hier niet herhalen wat reeds vroeger in dit Album over 

DARWIN gezegd is. In den Jaargang 1877, bl. 129 en volg., gaf ik 

een beknopte levensschets van DARWIN, naar aanleiding der aanbie- 

ding van een Album met 217 photographische portretten van Neder- 

landers, als eene hulde op zijn 68sten geboortedag. Eene beknopte 

uiteenzetting der leer van DARWIN omtrent het ontstaan der soorten 

gaf Dr. crerrer in den Jaargang 1878, bl. 46, en in mijne voorlaatste 

openingsrede, afgedrukt in den Jaargang 1881, schetste ik kortelijk 

(bl. 31) den invloed, dien DARWIN’s ontwikkelingstheorie op alle overige 

l Op 19 April 1882. — ? De hertog van DEVONsHIRE de hertog van ARGYLL, de 

heer 5. r‚ LOWELL, afgezant der Vereenigde Staten, de heer sPorriswoopE, president 

van de Royal Society, sir JOSEPH HOOKER, de heer A. R. WALLACE, professor TH. HUXLEY , 

Sir JOHN LUBBOCK, president van de Linnean Society en de kanunnik rArRAR. Ook de 

Lord-major van Londen en zijne echtgenoote, de afgezanten van Frankrijk, van Duitsch- 

land, van Italië, van Spanje, de markies van SALISBURY, lord ABERDARE, sir STAFFORD 

NORTHCOTE, sit CHARLES DILKE en andere personen van rang woonden de plechtigheid bij. 

15 
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vakken van menschelijke kennis en op het geheele denken der beschaafde 

hedendaagsche maatschappij heeft uitgeoefend. 

De natuurwetenschap heeft in den loop van weinige eeuwen aan de 

wereld der gedachten eenen geheel anderen loop gegeven. Slaan wij 

even een blik in het verledene. G1oRDANO BRUNO stierf op den brand- 

stapel; cOPERNICUS ontkwam dit lot of eene smadelijke herroeping, 

omdat hij, juist op den dag toen zijn boek verscheen, overleed; maar 

zijn opvolger cALILEI moest het ontgelden. Toch drong een gezonder 

natuurbeschouwing allengs door, en toen DESCARTES, PASCAL, NEWTON, 

HUIJGENS en een lange rij van andere natuuronderzoekers overtuigend 

het bestaan van vaste natuurwetten, van het onverbrekelijk verband 

van oorzaken en gevolgen, hadden bewezen, dacht allengs niemand 

er meer aan op het gebied der niet levende natuur den deus ex ma- 

china ter verklaring der verschijnselen in te roepen. Maar op het gebied 

van het leven bleven de oude voorstellingen nog langen tijd heerschen, 

zelfs bij hen die als de voornaamste vertegenwoordigers der weten- 

schap werden beschouwd. Wel is waar werd niemand meer gevangen 

gezet of gedood, omdat hij ket waagde aftewijken van de door de 

eerste autoriteiten verkondigde leer, maar het wapen van den spot 

werd gebruikt om hen in de achting van het algemeen te doen dalen. 

Cuvrer en zijne volgers haalden over pr LAMARCK, reeds hoog bejaard 

toen zijne Philosophie zoologique verscheen, medelijdend de schouders 

op en meenden: men moest het den ouden man niet te kwalijk nemen _ | 

dat hij zulke belachelijke dwaasheden had verkondigd , maar men deed. 

best met deze eenvoudig te ignoreeren. Toen NAPOLEON, kort voor 

zijn russischen veldtocht, de leden van het Instituut ontving, waartoe 

hij zelf behoorde, iets dat hij zich eenmaal tot groote eer had ge- 

rekend, ging hij langzaam voorbij de rij zijner geleerde medeleden _ 

en sprak de meesten hunner met een enkel woord toe. Tot den grijzen 

DE LAMARCK genaderd, bleef hij een oogenblik staan, en, hem scherp 

aanziende, zeide hij: “ah, c'est vous, Monsieur DR LAMARCK, qui avez 

écrit ce sot Uvre!” NAPoLRoN ging verder, zonder aan LAMARCK zelfs 

den tijd tot een antwoord te laten. Maar diens jongere buurman 

ARAGO, toen vóór slechts korten tijd lid van het Instituut geworden , had 

de op hoogen toon en met honenden spot gesproken woorden gehoord. 

Wie had toen aan NAPOLEON — den man met den ijzeren, niets ont- 

zienden wil, wiens woord wet was voor een half werelddeel, die kro- 

nen gaf en terugnam — kunnen voorspellen dat van hetgeen hij zelf 
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gedurende zijn leven had tot stand gebracht, tegen het einde der eeuw 

nagenoeg niets zoude zijn overgebleven, terwijl het werk van den zacht- 

moedigen, door hem zoo diep geminachten DE LAMARCK, den wegberei- 

der van DARWIN, zoude bijdragen tot het ontstaan eener hervorming 

der geheele wereldbeschouwing, eener hervorming zoo groot, zoo diep 

ingrijpend, dat in vergelijking daarmede het werk der machtigste ver- 

overaars van geringe beteekenis is ? 

Ja, wie had aan DARWIN zelven durven voorspellen, toen zijn hoofdwerk, 

On the Origin of Species, door hem na lange aarzeling werd in het licht 

gegeven, dat, drieëntwintig jaren later, zijn dood niet enkel als een 

nationale ramp , maar in de geheele beschaafde wereld, door allen die den- 

ken en hem begrijpen kunnen, als een groot verlies zoude worden betreurd ? 

Gelukkige pARwIN! Gij hebt lang genoeg geleefd, om de vruchten 

van uwen arbeid te zien rijpen en zelfs velen uwer vroegere tegen- 

standers in voorstanders te zien veranderen. Wel is waar, bij uw 

eerste optreden hebt gij ondervonden wat allen ondervinden moeten, 

die leeringen verkondigen, welke in strijd zijn of schijnen met lang 

gekoesterde meeningen en voorstellingen; sommigen hebben ook met 

u en uwe volgers den spot gedreven; anderen hebben u voor atheist 

en materjalist gescholden en zoo gepoogd u aan de openbare verach- 

ting prijs te geven, niet wetende of niet bedenkende dat zulke groote 

woorden eigenlijk niets beteekenen, omdat zij van beteekenis veranderen 

naarmate van den mond die ze uitspreekt. Gij hebt alles met zachte 

toegeeflijkheid aangehoord; nooit heeft uw mond of uw pen een bits 

antwoord gegeven; alleen wanneer een tegenstander u op weten- 

schappelijke gronden bestreed en gij daardoor opmerkzaam werd ge- 

maakt hetzij op leemten in het onderzoek of op gebreken in de rede- 

neering, hebt gij getracht uw eigen werk te verbeteren. Uw geheele 

leven is een streven naar eigen volmaking geweest, een kalm en 

onbevooroordeeld zoeken naar waarheid of althans naar die waar- 

schijnlijkheid, welke voor ons beperkte menschen verkrijgbaar is. Gij 

hebt uwe heerlijke geestesgaven tot aan den laatsten avond uws levens 

ongeschonden mogen behouden; gij bliest den laatsten ademtocht uit, 

omringd door hen die u liefhadden en die gij liefhadt, en zijt ten 

grave gebracht door de edelsten uws volks! 

Nog eens, gelukkige pArwiN! ontvang ook van ons een laatsten, 

dankbaren groet ! 
HARTING. 

dep 
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DOOR 

W. M. LOGEMAN. 

Electric Light Exhibition zou deze moeten heeten, als men door haar 

naam wilde aanduiden wat daaraan den meesten glans, de gróotste 

beteekenis geeft. | 

t Is waar, onder vele andere belangrijke toepassingen der elektrici- 

teit zijn de twee reeds erkende elektrische wonderen der negentiende 

eeuw, telegrafen en telephonen, daarop behoorlijk vertegenwoordigd. 

De eersten vooral door de inzending van de Engelsche regeering, die 

onder een zestigtal nommers, waarvan sommige nog uit een aantal 

onderdeelen bestaan, niet slechts de meest volkomen werktuigen van 

dien aard ten toon stelt, die tegenwoordig in Engeland gebruikt wor- 

den, maar bovendien een aanschouwelijk beeld geeft van de geschie- 

denis der elektrische telegrafie in een reeks van werktuigen, die vroeger 

daar in gebruik zijn geweest. Nog zestig maatschappijen en fabrikanten 

vertoonen daarnevens hunne telegraafinrichtingen , die, de eene minder 

en de andere meer reeds in gebruik gekomen, bijna allen waard zijn 

te worden nagegaan en bestudeerd. 

Maar dl faut — reeds roussrau heeft dit gezegd — l faut beaucoup 

de philosophie pour observer les choses qui sont trop près de nous. Het ge- 

bruik van den telegraaf om een bericht te zenden naar zij het ook een 

ander werelddeel, is voor het groote publiek een zaak geworden, zoo 

alledaagsch en zoo gewoon, als dat van een mes om te snijden. En 

omdat dit gebruik zoo bekend is, wekken de inrichtingen daartoe geen 

belangstelling meer. Zelfs bij die weinige exposanten, welke hunne toe: 

stellen in werking vertoonen, blijven maar enkele belangstellenden op. 

Bedfnhe tcitinchnd de 
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de tentoonstelling een wijle staan. De meeste bezoekers gaan voorbij, 

na een enkelen blik daarop te hebben geworpen, somwijlen met een 

gebaar, dat duidelijk zegt: telegrafen, nu ja, die kennen wij al voor lang ! 

Bijna hetzelfde is, — men zou op ’t eerste oogenblik geneigd zijn het 

vreemd te noemen, omdat zij zooveel nieuwer zijn en bij nog zoo 

betrekkelijk weinigen door aanschouwing bekend en alledaagsch gewor- 

den — bijna hetzelfde is met de telephonen het geval. Deze zijn in 

groot aantal in de meest verschillende inrichtingen vertegenwoordigd 

door de inzendingen van vijf-en-twintig “Company's” en fabrikanten. 

Misschien is de geringheid der belangstelling, die hunne producten 

wekken bij de bezoekers, wel voornamelijk te wijten aan de moeielijk- 

heid, om aan hunne werking recht te doen, onder het geraas en ge- 

schuifel van een tentoonstelling als deze. Op vrijdag den 7den April Il, 

toen ik mij daar bevond, bedroeg het aantal bezoekers van het Crystal 

palace, naar een zeker niet te hooge, op vroegere getallenopgaven 

gegronde raming, voor den geheelen dag tusschen drie-en-twintig en 

vier-en-twintig duizend. En al zijn de afmetingen van dit gebouw nu 

ook nog zoo reusachtig en al verspreidden zich de bezoekers des namid- 

dags ook gedeeltelijk in het park, toch kan men lichtelijk begrijpen 

dat er, zelfs op de betrekkelijk stille gallerijen, geen hoekje te vinden 

was, rustig genoeg om daar telephonen te kunnen hooren en waardee- 

ren, zelfs in zoo goed mogelijk afgescheiden ruimten. 

Bovendien, om telephonen te hooren of telegrafen in werking te zien, 

daartoe waren verreweg de meeste dier bezoekers blijkbaar niet geko- 

men! Het elektrische licht was de magneet, die zooveel duizenden naar 

Sydenham trok! Het best bleek dit bij den dag, toen natuurlijk dat 

licht zelf nog nergens ontstoken was. Overal waar men de bezoekers 

elkaar zag verdringen rondom hetzelfde voorwerp , of dezelfde reeks daar- 

van in ééne omheining en de halzen rekken om te zien, en elkâar 

hunne opmerkingen mededeelen over wat de naastbij geplaatsten goed 

en de minder door het lot begunstigden slechts ten halve zagen, kon 

men zeker zijn dat, als men door het gebruik van zijn ellebogen en 

vele ‘“will you allow me’ eindelijk ook iets te zien kreeg, te bevinden 

dat dit op niets anders dan op het elektrisch licht betrekking had, 

Zal ik zeggen dat mij deze blijkbare partijdigheid van het publiek 

voor één der vele wonderen der elektriciteit nevens zoovele anderen» 

ergerde of verbaasde? Och, ik kon die voorkeur gemakkelijk begrij- 

pen; want op mijn weg naar een ander deel van Engeland hield ik 
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zelf mij alleen ter wille van het elektrische licht een paar dagen te 

Londen op. Ik stelde mij namelijk voor — en duizenden van die tien- 

duizenden beseften misschien, bewust of instinctmatig , hetzelfde — dat 

allicht nooit weer zulk een wedstrijd van de verschillende wijzen om 

elektriciteit in licht om te zetten zou te aanschouwen zijn als hier, 

evenmin als zij vroeger ooit te zien geweest was. 

Wat dit laatste aangaat, herinnert mij de lezer misschien aan de 

elektrische tentoonstelling te Parijs van voorleden jaar, en vraagt of 

deze dan niet meerekenen mag. Vooral daar hij allicht weet dat de 

Engelsche tentoonstelling niets anders is dan een voortzetting van de 

Fransche, door deze alleen in het leven geroepen en in navolging daar- 

van georganiseerd, 

Wel zeker, de fransche tentoonstelling heeft het voorbeeld gegeven. 

Zij is de eerste van allen geweest en de fransche natie zal er dus zich 

steeds op kunnen beroemen dat zij het eerst den moed heeft gehad 

van de overtuiging, dat de sociale beteekenis der elektriciteit in nog 

iets anders te vinden was dan in telegrafen en telephonen. Ja, meer 

nog, wie de catalogi van beide tentoonstellingen vergelijkt, zal bemer- 

ken dat op de Engelsche veel ontbreekt, wat op de fransche te vin- 

den was. Daardoor zou men met recht kunnen zeggen dat de Engelsche 

tentoonstelling, in het algemeen gesproken, bij de fransche achterstaat. 

Maar in één opzicht beteekent de eerstgenoemde ongetwijfeld meer dan 

de laatste: wat aangaat namelijk het elektrische licht! Met de te Parijs 

verkregen ondervinding aangaande de meest voordeelige wijze van voort- 

brenging van hun licht en van de verdeeling en aanbrenging daarvan , 

hebben de exposanten van de verschillende stelsels te Londen hun voor- 

deel kunnen doen; gindsch maten zij hunne krachten, hier worstelen 

zij, door de ondervinding gesterkt; het oordeel, dat een beschouwer 

te Londen zich over die verschillende stelsels vormt, mag veel meer 

als een eindoordeel gelden — voor het oogenblik althans, want wie 

kan zeggen wat later nog komen zal? — dan dat, wat hij te Parijs 

had opgemaakt. 

En hoe luidt dat oordeel? Alvorens dit uit te spreken acht ik het 

wenschelijk, om ter wille van diegenen onder onze lezers, welke zich 

niet op de hoogte hebben kunnen houden van wat in de laatste paar 

jaren van het elektrisch licht is te zien en te hooren geweest, — die 

„dus ook geen kennis hebben genomen van wat ik dienaangaande heb 

medegedeeld in den jaargang 1879 van dit Album, bl. 147 en 1880, bl. 
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126 — aangaande het elektrisch licht in het algemeen, hier het vol- 

gende kortelijk mede te deelen. 

Er zijn twee verschillende wijzen om dit licht te ontwikkelen. De 

eerste, sedert bijna 70 jaren als zoodanig bekend, en waarvan men 

in de laatste 30 jaren onophoudelijk getracht heeft in het groot en 

ten algemeenen nutte partij te trekken, is die van den “elektrischen 

liehtboog”. Twee toegespitste staven van behoorlijk daarvoor toebereide 

kool worden elk in geleidende verbinding gebracht met een der pool- 

einden van een werktuig, dat een genoegzaam sterken elektrischen 

stroom kan ontwikkelen. Verwijdert men de spitsen een klein eind 

weegs van elkaâr, nadat zij voor een oogenblik met elkaâr in aanra- 

king zijn geweest, dan vertoont zich tusschen beiden een licht, dat alle 

ander kunstlicht in sterkte verreweg en vele malen overtreft: het elek- 

trische licht voor allen, die zulk een licht nooit buiten de grenzen 

van ons vaderland hebben aanschouwd, het eenige althans wat zij ooït 

daadwerkelijk als verlichtingsmiddel in gebruik hebben gezien. 

Maar er bestaat nog eene andere wijze om licht door elektriciteit 

voort te brengen, die van de eerste in beginsel zeer weinig, in hare 

uitwerking iets meer en in hare bruikbaarheid zeer veel verschilt. Het 

is die waarbij een dunne, draadvormige geleider tot zeer heftig gloeien 

wordt gebracht door een elektrischen stroom, welke daar aanhoudend 

doorheen wordt geleid. Zulk een geleider, door een meestal peervor- 

mig glazen omhulsel omringd, dat zoo volkomen mogelijk luchtledig 

is gemaakt en van de noodige toeleiders voorzien, vormt wat men een 

elektrische “gloeilamp” noemt. 

„Voor meer bijzonderheden aangaande beide en hunne vroegere ge- 

schiedenis naar de bovengenoemde vroegere opstellen verwijzend, kan 

ik nu voortgaan met mijn verslag van hetgeen van beide op de Klectric 

Exhibition te zien is. — 

De werktuigen, bestemd tot het voortbrengen van elektrische stroo- 

men voor het licht en tot andere doeleinden, ga ik hier stilzwijgend 

voorbij; niet omdat zij in gering getal of in te weinig verscheidenheid 

aanwezig zijn, maar omdat algemeen verstaanbare bijzonderheden aan- 

gaande hunne inrichting niet zijn te geven zonder eene reeks van af- 

beeldingen en eene uitvoerigheid, die hier zeker veel te groot zou zijn 

in verhouding tot de belangrijkheid van het onderwerp. De gelegenheid 

toch om zich, ook zelfs maar ongeveer, rekenschap te geven van de 
ree | betrekkelijke waarde der verschillende ‘““magneto’s’ en “dynamo's”, dat 
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is van de verhouding tusschen de arbeidshoeveelheid die elk daarvan 

vereischt tot de sterkte van den daardoor voortgebrachten stroom, 

ontbreekt op de tentoonstelling geheel en al. En niemand, die weet 

hoe weinigen van de bezoekers in staat zouden zijn om de daartoe 

geschikte inrichtingen in hunne werking te begrijpen en hare aanwij- 

zingen te beoordeelen, zal het den fabrikanten kunnen euvel duiden 

dat zij die niet hebben aangebracht. Een “concours” dier werktuigen 

in dit opzicht, gehouden voor een jury van erkende deskundigen na 

afloop der tentoonstelling, zou een zaak zijn van overgroot belang, 

middellijk voor de wetenschap, onmiddellijk voor de verschillende prak- 

tische toepassingen van den elektrischen stroom. 

Reeds over dag zijn, met een doel, waarover straks nog een woord, 

een aantal dier werktuigen door stoom in beweging. Des avonds zijn 

zij het allen, en de stroomen, die zij opleveren, worden zonder uit- 

zondering gebezigd tot het voortbrengen van licht, dat dan afstraalt 

van vele, vele honderden van koolspitsenlampen — booglichten noe- 

men ze de Engelschen — en gloeilampen, waardoor niet alleen het 

schip van het kristallen paleis, maar al de zalen, bijna al de “courts,” 

en zelfs sommige deelen der galerijen zich vertoonen, gebaad in een 

lichtglans, die op een aantal plaatsen het helderste daglicht verre 

overtreft en overal ons dwingt om die bronnen van het elektrische 

licht, elk afzonderlijk en gezamenlijk, aan te staren, met verbazing 

altijd, met bewondering dikwijls. 

Met verbazing altijd. Deze geldt vooral de “booglichten”. Er zijn 

er daaronder, die een licht afstralen ’t welk met dat van 2000 van 

onze zoogenaamde waskaarsen — stearinekaarsen — gelijk staat. 

Hunne sterkte zou het oog verblinden, als men die niet getemperd 

had door de maar half doorschijnende ballons, die ze omhullen en ze 

hoog boven den grond had geplaatst, om het licht van één “lamp” te 

verspreiden over een grootere ruimte. 

Met bewondering dikwijls. Deze geldt vooral de ‘gloeilampen’, Ga met 

mij, lezer, nu slechts in gedachte, maar breng dit zoo spoedig mogelijk tot 

werkelijkheid, — een reisje naar Londen kost zóó weinig tijd en als men dit 

wil zoo weinig geld ook, — ga met mij naar de concertzaal van het Crys- 

tal palace, en aanschouw wat Edison u daar te aanschouwen geeft ! Ik 

noem dezen het eerst, niet slechts omdat zijne gloeilampen ons mijns 

inziens in die zaal het meest aanschouwelijk beeld geven van de aan 

dit verlichtingssysteem eigene voordeelen; maar ook omdat de in elke 
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beteekenis van het woord glansrijke wijze, waarop zijn vindingskracht 

en volharding hier vertegenwoordigd zijn, voor hem zooveel meer be- 

teekent dan die zou doen voor elken anderen. Hij toch heeft, t is 

algemeen bekend, sedert jaren reeds op dit veld gearbeid. Door de 

onhandigheid zijner vrienden, die in onbegrensd vertrouwen op zijn 

genie reeds als door hem verkregen voorstelden wat hij nog slechts 

bezig was voor te bereiden, wat hij zich als in de toekomst verkrijg- 

baar voorstelde, heeft men ook vernomen van zijne aanvankelijke 

teleurstellingen. Daardoor meenden velen dat hij in dit opzicht schip- 

breuk had geleden, en dit, in verband met de overdreven geruchten, 

die over zijn uitkomsten reeds waren verspreid, bracht te weeg dat 

zijn naam in verband met het elektrisch licht slechts met een begin 

van schouderophalen werd genoemd. Maar zie nu wat hij wezenlijk 

verkregen heeft! In de zooeven genoemde concertzaal zijn meer dan 

tweehonderd van zijne lampen ontstoken. Bij al zijn sterkte, bij al zijn 

glans, hoe kalm, hoe rustig, hoe zuiver wit is de zee van licht, 

welke die zaal, men zou bijna zeggen overstelpt! En hoe gelijkmatig 

is dat licht verspreid, boven en beneden, rechts en links, voor u en 

achter u! 

In een aantal andere, kleinere zalen en “courts” vertoonen andere 

uitvinders de gloeilampen naar hunne inrichtingen, die in geen wezen- 

lijk opzicht van die van Edison verschillen. Ga ook dezen bezoeken 

en giĳ zult zien dat zij deelen in al de voordeelen, die ik boven 

noemde, en, als gij dan al de verschillende wijzen hebt waargenomen, 

waarop die lichten zijn geplaatst en aangebracht en gerangschikt, zeg 

mij dan of gij het eens kunt zijn met mijne bewering, dat wij hier Aet 

verlichtingsmiddel der naaste toekomst hebben aanschouwd, Aet ver- 

hichtingsmiddel althans voor alle ruimten, waarvan de bewoners al de 

voordeelen daarvan boven het gewone door verbranding verkregen licht 

op prijs weten te stellen. Of meent gij misschien dat ik overdrijf? 

Welnu, treed dan nog eenmaal een der door gloeilampen verlichte ruimten 

binnen. Kies bij voorkeur zulk eene, waar het licht niet al te overvloe- 

dig is. Zie nog eens om u heen, sluit de oogen en stel u deze zelfde 

zaal voor, in even voldoende mate verlicht door gas of olie of petro- 

leum! Waar zijn de kleuren gebleven, die alles rondom ons een oogen- 

blik geleden zoo helder, 200 opwekkend, zoo vol verscheidenheid maakten ? 

Blauw en groen zijn bijna niet meer van elkaâr te onderscheiden, al 

wat maar eenig tintje van violet heeft wordt in dezelfde mate mat 
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en onduidelijk, ja vuil; rood en geel alleen blinken, als de tinten niet 

met zorg zijn afgestompt, in nu harden glans! En hoe warm is het hier ! 

Warm in wezenlijkheid, want het verbrandingslicht ontwikkelt zeker 

driemalen meer warmte dan het elektrisch licht van gelijke sterkte; 

warm nog veel meer voor ons gevoel, want het koolzuur, dat de plaats 

inneemt van de door de verbranding verbruikte zuurstof, veroorzaakt 

met de verminderde hoeveelheid van deze bij de inademing, wat wij een 

gevoel van benauwdheid noemen, van lichamelijke malaise, die men 

dikwijls ten onrechte aan de warmte alleen toeschrijft. En hoe onbe- 

vallig en lomp staren die vlammen u als ’t ware aan, hoe dringen zij 

zich op den voorgrond, terwijl die gloeilampjes, zoo klein en toch zoo 

krachtig, zich zoo bescheiden terugtrekken en hun licht doen stralen 

uit bloemkelken of zelfs slechts toevoegsels, en hoogst bevallige toevoeg- 

sels, schijnen te zijn van de vazen en candelabres en lusters, waaraan 

ze met hun nauwelijks of in ’tgeheel niet zichtbare toeleiders bevestigd 

zijn. Och, gij begrijpt het wel, elk dezer vlammen moet met zorg op vrij 

grooten afstand gehouden worden van al wat brandbaar is, opdat zij 

dit niet verschroeien of, erger nog, mede in vlam doen opgaan ! Te voren 

hebt gij van al deze nadeelen niets of althans zeer weinig opgemerkt; 

maar nu hebt gij ze door vergelijking in al hun onaangenaamheid leeren 

waardeeren .... open de oogen maar weer en verheug u in den schijn 

van het zooveel streelender elektrisch licht! 

Van dat der gloeilampen namelijk! Want zie nu ook nog eens om 

u heen in het schip van het “Palace”, in de corridors en op de ter- 

rassen, waar de spitsen-lichten zijn ontstoken! Gij weet het reeds, er 

zijn er daaronder, wier licht met dat van tweeduizend zoogenaamde 

waskaarsen gelijk staat. ! Ook zelfs van de veel minder sterke is nog 

uw eerste indruk geen andere dan die van de verbazende kracht daar- 

van! Maar in gelijkmatigheid der verlichting die zij verspreiden, ge- 

lijkmatigheid zoowel wat de ruimte als wat den tijd aangaat, staan 

zij, gij ziet het, bij de gloeilampen verbazend ten achteren. Laat ze 

stralen op pleinen en grachten, in reusachtige ruimten zooals hier, 

in ’t kort overal, waar hun verbazende kracht een voordeel en geen 

nadeel is, en de afwisselingen in de kleur en sterkte van hun licht 

' Brusu heeft, naar men zegt, zulk een licht tentoongesteld, dat de kracht van 50000 

“Candles moet bezitten. Voor kustlichten zeker! 
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weinig hinderlijk zijn... voor kleinere en grootere besloten ruimten be- 

hoort de toekomst aan de gloeilichten ! 

De toekomst! Maar deze, zal men zeggen, hangt niet enkel af van 

het bezit der boven aangewezen voordeelen, maar ook, ja laat ons 

maar zeggen voornamelijk, van den prijs, waarvoor dit elektrisch licht 

kan verkregen worden. Laat dit zoo fraai en betrekkelijk zoo koel en 

zoo wit en zoo decoratief zijn als men maar wil; als het te duur is, 

dan zal het niet of slechts bij uitzondering worden gebruikt. Hoe staat 

het dus met den prijs van het elektrische gloeilicht ? 

Het is zeker niet gemakkelijk deze vraag in het algemeen te beant- 

woorden. De rechtstreeksche inlichtingen, die men dienaangaande op 

de tentoonstelling of daarbuiten ontvangt, zijn òf zoo onbepaald, òf 

blijkbaar zoo veel te laag, dat het onmogelijk is zich daaraan te hou- 

den. Daarom heb ik getracht uit een aantal daar verzamelde of van 

elders verkregen gegevens, door deze onderling te verbinden, een eenigs- 

zins betrouwbare uitkomst te verkrijgen. Ik deed dit voor 60 ‘““Swan- 

lichten” en ook voor 370, als de stroom daartoe geleverd wordt door 

een “dynamo” van voor elk geval toereikende kracht, bewogen in het 

eerste geval door een stoomwerktuig van vier en in het tweede door 

een van twintig paarden. Van de aanschaffingsprijs van deze beide werk- 

tuigen, vermeerderd met die voor de installatie en de geleiders, nam 

ik 10°, aan interest en amortisatie als eerste post op de berekening der 

voortbrengingskosten per jaar. Deze bevatte vervolgens de kosten van aan- 

schaffing en vernieuwing der lampen , — daarbij voor hunnen duur het ge- 

middelde nemend van de laagste en hoogste opgave der verschillende fa- 

brikanten en voor hunnen prijs die, waarvoor zij per stuk te Londen 

worden verkocht, verminderd met 16°/, voor de aanschaffing bij velen 

te gelijk, — den prijs der in het jaar benoodigde kolen voor de stoom- 

machine en eindelijk het loon voor den machinist. Ik wensch niet den lezer 

af te schrikken door het geven van al deze getallen en hunne som ; maar 

meen toch hunne herkomst hier te moeten vermelden, om te doen 

zien dat ik getracht heb de zaak praktisch aan te vatten en geen 

belangrijk “item” te vergeten. Welnu, uit al deze gegevens heb ik 

afgeleid dat een ‘“Swanlicht”, gemiddeld per avond 5 uur werkende 

— 3 uur in den zomer en 7 in den winter — elk uur zou kosten 

1,3 cent bij den aanleg en exploitatie voor slechts 60 lichten, 

dus voor het geval dat iemand voor zich alleen of in vereeniging 

met zijn naaste buren zich het genot van het elektrisch gloeilicht zou 
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willen verschaffen, en dat het in ’t uur zou kosten 0,76 cent voor de 

‘‘spijziging’” van 370 van die lichten door een stoommachine van 20 

paardenkrachten met een in dezelfde verhouding sterkere “dynamo”. 

Neemt men nu hierbij in aanmerking dat hierbij voor de Swan- 

lichten op een lichtsterkte van 20 “candles” (de gewone lichtmeting- 

eenheid) gerekend is, terwijl het sterkste gaslicht dat wij gewoonlijk 

tot huisverlichting gebruiken, bij eene sterkte van hoogstens 16 ‘“can- 

dles’’ omstreeks 1!/, cent in het uur kost, dan blijkt het dat in het 

eerste der bovengenoemde gevallen het elektrische licht een weinig 

en in het tweede bijna de helft goedkooper is dan gaslicht van dezelfde 

sterkte. | 

De uitkomsten van mijne berekeningen aangaande den prijs van dit licht 

verschillen van die, welke Dr. ®. VAN DER VEN nu weinige dagen ge- 

leden heeft bekend gemaakt en die gegrond zijn op gelijktijdige metin- 

gen van de stroomsterkte en van de lichtkracht, daardoor in verschil- 

lende gloeilampen verkregen. (Zie Haarlemsche courant van 28 April 11.) 

Maar dit verschil is niet zóó groot, om recht te geven tot de bewering 

dat wij een van beiden ons schromelijk zouden hebben vergist. Immers 

volgens Dr. vAN DER VEN zouden de 100 lichteenheden van een Swan- 

lieht kosten 5,6 cent per uur, volgens mijne berekeningen in het eerste 

geval 6,5 en in het tweede 3,8 of gemiddeld 5,12 cent per uur. 

Betrekkelijk den lagen prijs voor den grooten aanleg moet ik nog 

doen opmerken, dat ik mij bĳ de berekening daarvan een centrale 

stelling van den generator voorstelde, zoodat de geleiding voor den 

hoofdstroom uit minstens twee afzonderlijke stroomloopen kon bestaan, 

en daarbij een vrij dicht bijeen liggen der verschillende lokalen, waar 

het gloeilicht zou moeten “schijnen”. Hoe verder toch deze van elkaâr 

zijn verwijderd, des te moeielijker wordt de gelijkmatige verdeeling 

van den stroom in zooveel deelen als het aantal lichten bedraagt. 

Daardoor, maar veel meer nog doordat de hoofdgeleider in prijs 

toeneemt niet in evenredigheid met zijn lengte, maar met de tweede 

macht daarvan, wordt de eerste aanleg zooveel duurder, dat men 

geeu voordeel kan verkrijgen door veel grootereen dus in de verbruiks- 

kosten veel voordeeliger stoomwerktuigen voor een veel grooter aantal 

lampen , althans niet, wanneer dit grootere aantal niet, in een bijzonder 

geval, moet gebezigd worden in een weinig grooter zalen-complex. 

Maar het laatste woord is in dit alles nog op verre na niet ge- 

sproken. Door de wetenschap niet en nog veel minder door de industrie. 
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Want de elektrische stroom kan ten nutte van het dagelijksche leven 

nog tot veel meer dan enkel tot het voortbrengen van licht worden 

gebezigd. Men denke hier maar aan het voortbrengen — beter ware 

het misschien gezegd overbrengen — van warmte en van beweegkracht , 

van de laatste vooral. Komt zij eens ook daartoe algemeen iu gebruik, 

dan zal het licht nog aanmerkelijk in prijs dalen, omdat de kosten 

van den aanleg en een deel van die der voortbrenging dan over een 

veel grooter aantal ‘‘hoofden van rekening’ worden verdeeld. 

En dan nog de accumulatoren! Maar door deze ook nog te be- 

handelen, zou ik dit opstel veel langer doen worden, dan met de 

ruimte in één aflevering van dit Album bestaanbaar is. Ik vermeld 

ze dus voor heden alleen bij naam. Dit ten minste moest wel ge- 

schieden; want zij zijn op de ‘‘Eahibition’” in ruime mate aanwezig 

en in werking te zien, en hun aandeel in de toepassing der elektri- 

citeit op het dagelijksch leven kan zeer belangrijk worden, 

H. 10 Mei 1882. 



DE OUDERDOM VAN DE MIDDEI 
LANDSCHE ZEE 

DOOR 

Dr. D. LUBACH. 

Geene zee is voor de geschiedenis van de Europeesche beschaving 

van zoo hooge beteekenis als de Middellandsche zee. Rondom haar 

heeft die beschaving hare wieg en bakermat gevonden, en van haar 

drongen de eerste beginselen der cultuur, door het kanaal van het 

alles overheerschende, maar ook alles in zich opnemende Rome, tot 

de wilde of barbaarsche germaansche stammen door. Over de Middel- 

landsche zee kwamen in de middeneeuwen de voortbrengselen van het 

verre Oosten, en met deze veel, wat tot de verdere ontwikkeling van 

Europa zou meewerken, naar dat werelddeel, — en het was uit het 

door die zee omspoelde Italië, dat de renaissance, die niet anders 

dan dáár kon ontstaan, haar licht over geheel westelijk Europa ver- 

spreidde. En wie weet, nu die zee in onmiddellijke gemeenschap met 

de Indische zeeën is gebracht, en Italië zich niet alleen krachtig op 

de baan van verstandeliĳjken en stoffelijken vooruitgang blijkt te be= 

wegen, maar ook het goederenvervoer te land uit Italië naar de meer 

noordwaarts gelegen gewesten van Europa zooveel gemakkelijker is 

geworden, welke toekomst nog voor de landen aan de Middellandsche 

zee, althans voor de Europeesche , en bijzonder voor Italië, is weggelegd ? 

Hoe oud zou die zee wel zijn? Die vraag wordt gewettigd door 

hare gesteldheid. Een groot zeebekken, waartoe ook de Zwarte zee 

moet gerekend worden, maar dat door ver daarin uitloopende land- 

tongen (wanneer men dezen naam op groote landen als Spanje, Italië, 

ee Ep Pi 

Le | 
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Griekenland, Klein-Azië mag toepassen) in verschillende afdeelingen 

of zeeën verdeeld wordt, — landtongen, die uitsluitend van de noor- 

delijke en oostelijke kusten uitgaan; — eene binnenzee, rondom van 

land omgeven, en slechts aan haar westelijk uiteinde gemeenschap 

hebbende met de groote wereldzee; overal elders gesloten, behalve 

daar, waar kort geleden een door menschen gegraven kanaal haar in 

verband bracht met de Roode zee. En overal aanduidingen van een 

vroeger verband van de noordelijke kusten met de zuidelijke en ooste- 

lijke, — hier de zuidkaap van Spanje, weinig mijlen verwijderd van 

de zich naar haar heenbuigende kust van Afrika, — verder oostwaarts 

Corsica en Sardinië zich in ééne lijn van het noorden naar de genoemde 

kust heenstrekkende, alsof zij de overblijfselen waren van eene land- 

‚ engte, die vroeger de Ligurische kust onafgebroken met die van 

Algerië verbond, maar door drie inbraken der zee vaneen gerukt was. 

Nog verder Sicilië, slechts door een nauwe straat van Calabrië ge- 

scheiden en met haar noordwestelijken hoek tot dicht aan het gebied 

van Tunis reikende. Eindelijk Griekenland, ten zuiden alleen door 

Creta naar Afrika’s noordkust heenwijzende, maar door de tallooze 

eilanden van de Aegaeische zee reeds van ouds de overtuiging wek- 

kende, dat het daar in voorhistorische tijden met Klein-Azië tot één 

geheel moet zijn verbonden geweest. Inderdaad, dat alles en meer 

moet wel de vraag doen rijzen, of de Middellandsche zee wel altijd 

heeft bestaan, — of zij althans wel altijd hare tegenwoordige gedaante 

heeft gehad, — of zij niet oorspronkelijk eene aaneenschakeling van 

binnenlandsche meren is geweest, — en in welk tijdperk van de 

geschiedenis der aarde zij geheel of ten naastebij hare tegenwoordige 

gedaante heeft bekomen. 

De heer EMILE BLANCHARD heeft op dat vraagstuk de aandacht ge- 

vestigd in een aan de Acadóme des sciences in hare vergadering van 

19 December 1881 voorgedragen opstel, waarvan ik hier een kort uit- 

treksel wensch mede te deelen. ! 

De heer cosson, die de Flora der Barbarijsche staten en die van 

Zuid-Europa nauwkeurig met elkander heeft vergeleken, bevond dat 

de plantengroei van de Afrikaansche nóordkustlanden, die van Sicilië, 

van Italië, Corsica, Sardinië, de Balearische eilanden en van zuide- 

lijk Spanje nagenoeg dezelfde zijn. Van 434 plantensoorten bij voor- 

} Compt. rend. Tom. XCIII, pag. 1042, 
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beeld, door hem verzameld in de kuststreek van Constantine, waren 

er slechts 32, die niet aan de kusten van Europa voorkomen. 

Ik moet hier bijvoegen dat die 32 soorten niets kunnen ontnemen 

aan de algemeene identiteit van de flora’s van de noordkusten van 

Afrika en de zuidkusten van Europa. De flora van noord- en midden- 

Europa kan, 'tzij men van het noorden naar het zuiden, ‘tzij van 

het oosten naar het westen gaat, als, in het algemeen geno- 

men, zóó identisch worden beschouwd, als in eene zoo groote en 

door geen zeeën afgebroken landstreek kan worden verwacht. En toch, 

hetzij men van het noorden naar het zuiden, hetzij men van het westen 

naar het oosten reist, ziet men steeds op zijn" weg planten voor den 

dag komen, die men tot dusver niet waarnam, en andere verdwijnen, 

die vroeger menigvuldig werden aangetroffen. Niemand nu zou uit 

dat onderscheid tusschen de fora’s van de verschillende noord- en 

midden-Europeesche gewesten durven besluiten, dat die gewesten in 

vroegeren tijd door zeeën, of andere voor den plantengroei onoverko- 

melijke hinderpalen, van elkander gescheiden moesten zijn geweest. 

De dieren zijn in dit opzicht nog niet met dezelfde nauwkeurigheid 

onderzocht als de planten. De zoogdieren, weinig talrijk, bieden ook 

slechts weinig voorbeelden van een identiteit der fauna’s aan. Het 

stekelvarken der noord-Afrikaansche kusten vindt men in Spanje, 

Italië en Sicilië terug; de genetkat is thans in Europa zeldzaam , maar 

wordt er toch aangetroffen. Wat de reptilen aangaat, zoo is de kame- 

leon aan Afrika, Andalusie en Sicilië gemeen; de fraaie geoogde hage- 

dis leeft in de Barbarijsche staten, in Italië, Spanje en Provence; 

twee soorten van gecko’s (Platydactylus mauritanus en Hemidactylus 

verrucatus) wonen rondom de gansche Middellandsche zee; Gongylus 

ocellatus, van de familie der Skinken, wordt menigvuldig op Sicilie, 

maar ook op de Afrikaansche en Aziatische kusten dier zee aangetroffen. 

De land- en zoetwater-mollusken, die zich zeer weinig van hunne 

oorspronkelijke woonplaats verwijderen, (de wijngaardslak b. v., bij 

ons in de vorige eeuw uit zuid-Europa op enkele buitenplaatsen in- 

gevoerd, leeft nog wel in ons land, maar alleen op die buitenplaat- 

sen of op de plekken, waar deze vroeger stonden), en wier trage ver- 

spreiding met groote moeielijkheden te kampen heeft, bieden goede 

aanduidingen voor het karakter van het land aan. Vele helix-soorten, 

eenige van het geslacht Melanopsís , zijn overal rondom de Middellandsche 

zee verspreid, maar komen ook nergens elders voor. 



DE OUDERDOM VAN DE MIDDELLANDSCHE ZEE. 243 

De zoetwaterkrab (Telphusa fluviatilis) leeft in de stroomen van 

Barbarije en in de rivieren van zuidelijk Spanje, Italië, Sicilië en 

Griekenland, en komt nergens dicht aan de zeekust. 

Wat de insekten aanbelangt, zoo zijn de soorten van Spher, Antho- 

phora, de cicaden, onder de kevers de groote Ateuchus sacer ,‚ Megacephala 

euphratca, Cieindela maura, C. luetuosa, twee geslachten van Melolon- 

thidae, Glaphyrus en Amphicoma, Julodes Onopordi, een aantal Cur- 

culionideën, Tenebroideën enz. zoowel in de noordelijke als in de zui- 

delijke kuststreken der Middellandsche zee inheemsch. Van de kevers 

van het geslacht Paussus wist men tot voor korten tijd niet anders, 

dan dat zij in Afrika en in Oost-Indië leefden. Maar weinig jaren 

geleden ontdekte men bij Tanger eene soort (P. Favieri), die weldra niet 

alleen in Algerië, maar ook in Zuid-Spanje en in Provence werd gevonden, 

terwijl Griekenland en Anatolië eene verwante soort bleken te bezitten. 

In vraagstukken als dit moet men de vlinders, evenals de vogels, 

wantrouwen. BLANCHARD voert echter eene soort van Thais aan, als 

eigen aan de Middellandsche-zeestreken. Die soort (%. rumina) vindt men 

op de kusten van Afrika, maar ook in Spanje, Provence, Grieken- 

land en de Krim. 

Ik kan niet allediersoorten opnoemen, die BLANCHARD vermeldt; het 

aangevoerde moge genoeg zijn om van zijn betoog zich een denkbeeld 

te vormen. 

Rondom de kusten der Middellandsche zee bieden dus de fauna en 

de flora hetzelfde algemeene karakter aan. Het verschil, dat in dit 

opzicht bestaat tusschen de verschillende gewesten aan die zee, vertoont 

zich in de richting der lengte, dat is, wanneer men van het westen 

naar het oosten gaat, — terwijl daarentegen de overeenkomst, de iden- 

titeit juist het grootst is in de richting der breedte, dat is, tusschen 

de fauna en flora der tegenover elkander liggende noordelijke en zuide- 

lijke kusten. Tusschen de fauna’s en flora’s van de kusten van zuidelijk 

Spanje, de Balearen, Marocco en westelijk Algerië is bijna geen onder- 

scheid. Hetzelfde is waar van de zuidelijkste streken van Frankrijk, 

van Italië, Corsica, Sardinië, en Algerië. De dieren en planten van 

Sicilië met die van Tunis vergelijkende, zou men meenen in hetzelfde 

land te blijven. Komt men aan de Aegaeische zee, dan begint zich hier 

een meer oostersch karakter te vertoonen; maar Griekenland en de 

Archipel, de kusten van klein-Azië en van Syrië bezitten in hun fauna 

en flora hetzelfde karakter, tot die der Zwarte zee toe, 

16 
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Indien dus de kusten der Middellandsche zee in de richting der breedte 

naar elkander toe werden geschoven, zoodat zij elkander aanraakten, 

dan zou de natuurvorscher uit Europa naar Afrika of naar Azië komen, 

zonder iets in de natuur te vernemen, waaruit hij het gevolg zou moe- 

ten trekken dat hij in een ander werelddeel kwam, Daar nu zeer mid- 

delmatige hinderpalen genoeg zijn om de verspreiding van eene menigte 

dieren en planten te beletten, kan men er wel van verzekerd zijn, dat 

de Middellandsche zee een hinderpaal is, die voor de meeste dieren en 

planten onmogelijk te overkomen zou zijn. Uit de beschouwing der fauna 

en flora trekt BLANCHARD dan ook de slotsom, dat de Middellandsche 

zee moet ontstaan zijn gedurende het tegenwoordig geologisch tijdperk , 

toen de fauna en flora reeds dezelfde waren als de tegenwoordige. 

Ook de zeefauna draagt het hare bij tot het vormen van die slotsom , 

sedert de onderzoekingen daarvan door de fransche natuurkenners , waar- 

van ALPH. MILNE-EDWARDS aan de Akademie verslag heeft gegeven. Het is 

thans zeker, dat de Middellandsche zee in hare diepten maar armelijk 

is bewoond; die zee bezit geen soorten, die haar, en haar alleen, eigen 

zijn; allen zijn afkomstig uit den oceaan. De fauna der ondiepe kustzee 

zal allerwaarschijĳnlijkst hetzelfde leeren, wanneer de onderzoekingen 

zullen zijn voortgezet tot de kusten van Marocco, Portugal en Spanje. 

Gedurende de vroegere geologische tijdperken is er zeker eene bin- 

nenzee geweest, die naar alle waarschijnlijkheid eene opening in het 

oosten had. Maar gedurende het tegenwoordig tijdperk, in een tijd, 

oud volgens de geschiedenis des menschdoms, nieuw volgens de geschie- 

denis van den aardbol, heeft zich ten gevolge van eene nederdaling 

der aardkorst een groot bassin gevormd, waar de Atlantische oceaan 

ten westen is ingebroken. 

Tot dusver BLANCHARD. Bij zijne mededeeling voegde MILNE-EDWARDS 

eene opmerking. Hij was het in veel met BLANCHARD eens, maar vroeg 

toch of de besproken overeenkomst der fauna’s en flora's niet zouden 

kunnen verklaard worden door aan te nemen, dat er vroeger gemak- 

kelijke overgangen zijn geweest (van de noordkust naar de zuidkust) 

tusschen het bekken, of de bekkens, die nu de Middellandsche zee uit- 

maken. Inderdaad schijnen de dieren in vroeger tijd uit Afrika in Europa 

of uit Europa in Afrika te hebben kunuen komen over twee breede 

landengten, waarvan het relief nog op den bodem der zee is waar te 

nemen, namelijk tusschen Sicilië en Tunis, en tusschen Spanje en Ma- 

rocco. De ontdekking van drie elefanten in de grotten van Malta be- 
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wijst, dat in een betrekkelijk niet oud geologisch tijdperk dat rotsachtige 

eilandje in onmiddelbare gemeenschap stond met uitgestrekte en vrucht- 

bare streken. De eiefanten en rivierpaarden, waarvan men te Gibraltar 

de beenderen heeft gevonden, leefden vóór de opening der straat. De 

natuur heeft later voor het westen der Middellandsche zee gedaan, wat 

DE LESSEPS voor het oosten dier zee heeft ten uitvoer gebracht, en hoe 

weinig ook de nauwheid van het Suez-kanaal, in vergelijking van de 

breedte van de straat van Gibraltar, de verhuizing van zeedieren daar 

door heen moge begunstigen, zoo hebben toch eenige haaien door 

dat kanaal reeds den weg van de Roode zee naar de Middellandsche zee 

weten te vinden. 

MrILNE-EDWARDS gelooft dat de binnenzee zich vroeger zeer ver naar 

het oosten heeft uitgestrekt, — dat zij een deel van Turkestan heeft 

bedekt tot Afghanistan toe, — eindelijk, dat zij noordwaarts met 

de noordelijke zeeën gemeenschap heeft gehad. Maar hij gelooft niet, 

dat de Middellandsche zee ooit met den Indischen oceaan in verbinding 

heeft gestaan. 

Zoekt men naar de westelijke grenzen van die oude zee, dan vindt 

men slechts eenige op zich zelf staande aanduidingen: de Agoren, Madera 

en de Canarische eilanden; de tusschengelegene streken zijn verzonken. 

Het is noodig dat de bodem van dat gedeelte des oceaans, dat zich 

‚ uitstrekt ten westen van die eilanden tot de Sargasso-zee , nauwkeurig 

worde onderzocht. Ook in de Roode zee zou men nasporingen van dien 

aard moeten verrichten, het relief van den bodem er van bepalen, en 

er de diepzeefauna van bestudeeren. 

Ook pAUBRÉE nam het woord over de bijdrage van BLANCHARD. Hij 

gelooft niet dat uit de door dezen medegedeelde feiten het besluit kan 

worden getrokken, dat de geheele Middellandsche zee van eene zoo 

nieuwe formatie is. In een zeer oud geologisch tijdperk toch moet zij, 

of althans een groot gedeelte er van, reeds hebben bestaan, getuigen 

de krijt-, de eocene en de mioeene nederzettingen, die men er in 

vindt. Later, in het plioeene tijdperk, was haar omtrek grooter, 

zooals getuigd wordt door de talrijke nederzettingen van het zooge- 

naamd subapenvijnsche terrein, die haar van rondom (Spanje, Pro- 

vence, Italie aan weerszijde van de Apennijnen, Griekenland, Klein- 

Azië, Tunis, Algerië, Marocco) omgeven, en waarvan de fossilen, 

overal waar men ze vindt, identisch zijn. Diezelfde pliocene neder- 

zettingen, tot eene aanmerkelijke hoogte boven de oppervlakte der zee 
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opgeheven, vertoonen zich als talrijke eilanden (Majorca, Minorca, 

Corsica, Sardinië, Santorino, Creta, Cyprus) zoowel in de westelijke 

als in de oostelijke streken dier zee. En niets bewijst, dat die zee één 

aaneengeschakeld geheel vormde en dat er geen landengten hebben be- 

staan, die voor de emigratie van dieren en planten tot bruggen heb- 

ben kunnen verstrekken. 

. Het komt mij voor dat, wanneer men de vraag eenvoudig zoo stelt 

als BLANCHARD haar heeft bedoeld: ‘wanneer is de Middellandsche zee 

geworden, wat zij, voor zoover wij weten, gedurende het gansche his- 

torische tijdvak is geweest en nog is?” — zijne meening daaromtrent 

in geenen deele weersproken wordt door het door MILNE-EDWARDS en 

DAUBRÉE aangemerkte, en dat er eene aan zekerheid grenzende waar- 

schijnlijkheid bestaat voor zijne stelling, dat het groote bassin, of de 

reeks van onderling en door de straat van Gibraltar met den Atlan- 

tischen Oceaan samenhangende bassins, die de tegenwoordige Middel- 

landsche zee vormen, ontstaan is in het tegenwoordig tijdperk der 

aarde, toen de Fauna en de Flora van Zuid-Europa en Noord-Azië 

reeds waren, wat zij thans zijn, — met andere woorden: dat nog in 

het tegenwoordig geologisch tijdperk tusschen Zuid-Europa, West-Azië 

en Noord-Afrika landen hebben bestaan, die eene door geen zee of 

zeeëöngte afgebroken gemeenschap tusschen die werelddeelen mogelijk 

maakten, maar die thans gedeeltelijk door de wateren der zee over- 

dekt en vaneengescheurd zijn, en waarvan een aantal in de zee uit- 

stekende schiereilanden der Europeesche kust, mitsgaders de eilanden 

dier zee, de overblijfselen zijn. 

Men kaa, dunkt mij, gevoegelijk aannemen dat, hoe ook alles uog 

vroeger moge geweest zijn, er, onmiddellijk vóór dat de tegenwoordige toe- 

stand der Middellandsche zee ontstaan is, eene reeks van groote meren 

of binnen-zeeën heeft bestaan, die zich van de kust van Spanje tot 

midden in Azië uitstrekte. Beschouwt men eene kaart van de Middel- 

landsche zee uit het oogpunt, dat ik in den aanvang van dit opstel 

aanduidde, dan is het gemakkelijk zich die meren op de eene of an- 

dere wijze te construeeren. Het noord-oostelijkste er van was de Zwarte 

zee, waaraan zich verder oostwaarts de nog als zoodanig bestaande 

Kaspische, Aral-, Baikal-meren enz. aansloten. Het zuid-oostelijkste 

was een meer, dat, hoe ver het zich westwaarts ook moge hebben 



DE OUDERDOM VAN DE MIDDELLANDSCHE ZEE. 247 

uitgestrekt (tot Sicilië, of tot eene kust, die van Kaap Matapan of 

Kaap Gallo zuidwaarts liep om zich aan de oostkust der Groote Syr- 

tis aan te sluiten), ten oosten begrensd werd door Syrië, ten noorden 

door eene kustlijn, waarvan Cyprus en Creta de overblijfselen zijn, en 

ten zuiden door de tegenover die eilanden liggende kust van Afrika. 

Dat zuid-oostelijke meer kan gemeenschap hebben gehad met de Indi- 

sche zeeën door eene opening, die wij ons kunnen voorstellen , wanneer 

wij de landengte van Suez en den Nijl-delta wegdenken. Maar hoe men 

zich die meren of binnen-zeeën ook voorstelt, steeds zal men tusschen 

hen landscheidingen van aanmerkelijke uitgestrektheid moeten aanne- 

men, die Zuid-Europa niet alleen met Noord-Afrika en West-Azië ver- 

bonden, maar ook breed genoeg waren om van die werelddeelen één 

samenhangend en door geen zeeën afgebroken geheel te maken. 

Op die wijze, maar op die wijze ook alleen, is-de overeenkomst van 

de fauna en flora van Zuid-Europa en Noord-Afrika gereedelijk te ver- 

klaren. 
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Van den 65sten Noorderbreedte-graad tot de diep ingesneden kusten 

van den 7Osten parallel, van de Umea tot Hammerfest breidt zich in 

Noord-Europa een woest, door tallooze snelvlietende stroomen door- 

sneden bergland uit, alwaar gedurende het grootste deel des jaars 

schier alle leven schijnt uitgebluscht en de gansche schepping als onder - 

één groot lijkkleed sluimert. Lang is daar de nacht, lang de winter, 

kort de zomer. Gedurende dien korten zomer ontspruit hier en daar 

op enkele bevoorrechte plekjes een frisch groen, en baadt zich de aarde 

in de weelde van een haastig voorbijsnellend lentefeest, doch meer dan 

negen maanden des jaars zijn gewijd aan den dienst van den winter- 

vorst. Hooge, kale bergen, uitgestrekte sneeuwvlakten, eenzame moe- 

ras- en meerwoestijnen, sombere dennenwouden meer zuidwaarts, ver- 

spreiden een melancholisch waas over dit deel der aarde, eens de 

woonplaats der Reuzen, en de schouwplaats der heldenfeiten , waarvan 

de Edda gewaagt. Hier prijkt het noorderlicht in al zijn schoonheid, 

maar ook hier is men niet zelden getuige van een natuurverschijnsel, 

meer te vreezen dan de strengste koude van den langen winternacht. 

Wervelwinden, niet ongelijk aan de orkanen, die de tropische gewes- 

ten teisteren, storten zich met woede van de gebergten omlaag, alles 

meevoerende, alles verpletterende, wat zij op hun weg ontmoeten, 

terwijl de zomerhitte vlucht voor den killen adem der ijsvelden. In dit 
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woeste, romantische, maar onherbergzame oord, waar alle dierlijk en 

plantaardig leven is onderworpen aan de luim der elementen, 

heeft de Laplander zijn tenten opgeslagen, of trekt hij van oord tot 

oord met de kudde rendieren, zijn eenigen rijkdom, zijn eenig geluk, 

zijn eenig genoegen. Kommerlijk is zijn bestaan, maar niettemin is hij 

vroolijk en onbezorgd. 

Met minachting ziet hij neer op zijn stamgenooten, die het noma- 

denleven hebben vaarwel gezegd, zich in de dalen hebben gevestigd 

en den landbouw beoefenen, of aan de zeekust visschers zijn geworden , 

of als dienstboden in de steden voor loon gingen werken. Hij, de oude 

Lap, is immers de eenige vrije, en daardoor werkelijk gelukkige ster- 

veling, die ter wille dier vrijheid den honger trotseert en de stormen 

tart. Niets gaat bij hem boven de vrijheid en zijne zee, zooals hij in 

zijne taal de kudde noemt, wier leidsman hij is. Maar neen, niet de 

leidsman, — de volgeling, de slaaf is hij van de kudde, die hem voert, 

waarheen zi wil. De Laplander, zegt BREHM, is als een hond. Maan- 

den lang vertoeft hij bijna den ganschen dag in de open lucht, des 

zomers gekweld door ongehoorde zwermen stekende muggen, des win- 

ters door de koude. Groeit er op de hoogten waar zijn dieren grazen 

geen hout, dan kan hij geen vuur ontsteken; op een anderen tijd ont- 

breekt het voedsel. Slecht gekleed, is hj blootgesteld aan al de on- 

guurheden des weders, en zijn levenswijze strekt slechts te meer om 

hem verre te. houden van alle beschaving. Jaar aan jaar vermindert 

dan ook het aantal dier Nomaden, die, in naam Christenen, nimmer 

iets hebben begrepen van den godsdienst, dien zij heeten te belijden, 

hardnekkig vasthouden aan hun heidensche gebruiken en bijgeloovig- 

heden, en, niet bestand tegen den drang der steeds nader rukkende be- 

schaving, bestemd zijn binnen niet langen tijd te bezwijken in den 

levensstrijd. * De laatste nakomelingen wellicht van het overoude ras, 

* De geheele volksstam der Lappen in Noorwegen, Zweden en Rusland (van de 

Zweedsche grens tot de Witte Zee) telt, volgens BERGHAUS ten hoogste 25000 zielen, 

waarvan de helft in Noorwegen, en een derde in Zweden. 

| Volgens HaRTWIG bedraagt hun aantal slechts 9000, 

Volgens sACK wonen er in Noorwegen (1850) 1325, in Zweden 5685 en in Rusland 

2300 Lappen, totaal 9310 zielen, 

De beide laatste opgaven stemmen dus vrij goed met elkander overeen. Het aantal 

rendieren bedraagt volgens eene officieele opgave van den gouverneur van Tana, in 

Noorwegen 79000, toebehoorende aan ongeveer 2000 eigenaars. | 
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dat in den steentijd Middel-Europa bewoonde, zijn zij van lieverlede, 

tegelijk met het rendier steeds naar noordelijker streken verhuisd, tot 

zij aan den 7Osten parallel den slagboom vonden, die hen verbood ver- 

der te trekken. Finmarken is bestemd hun graf te worden. 

Het rendier der Lappen is een huisdier, d. 1. een getemd dier , dat zich 

in dien tammen staat, ofschoon zeer onvoldoende, vermenigvuldigt. Het 

verschilt aanmerkelijk van zijn soortgenoot in vrijen staat, is kleiner, 

leelijker, plant zich voort op een ander tijdstip, verliest later in ’t 

jaar zijn gewei en is in onophoudelijk trekkenden staat. Nu en dan 

wordt het door zijn eigenaar opgesloten; op andere tijden des jaars 

losgelaten, geniet het de onbeperktste vrijheid, doch slechts tot zoo lang 

als zijn meester zulks goedvindt. Nu eens baadt het zich in overvloed, 

dan weder lijdt het honger. In den zomer wordt het geplaagd door de 

insekten, in den winter wondt het zich de voeten aan de harde sneeuw- 

korst, die de weiden overdekt. 

Wanneer de zomerhitte op de woeste bergvlakten van Finmarken 

en Lapmarken een aanvang neemt, dwingen de rendieren, nu door de 

insekten geplaagd, hun meesters met hen naar de meer koele zeekust 

of de diepere dalen te verhuizen. In September betrekt de Laplander 

zijn herfstkwartieren, bestaande uit kleine hutten, die soms van plan- 

ken, doch meestal van staken worden gebouwd en van buiten met 

pijnboomtakken, van binnen met kleedingstukken zijn belegd. Nu her- 

geeft hij aan zijne kudde de vrijheid, althars indien er vrede ón het land 

heerscht, d. w. z. als er geen wolven zijn. Tegen dit tĳdstip vangt de 

bronstijd aan; dikwijls gebeurt het, dat zich wilde rendieren onder de 

kudde mengen, iets wat de Laplander gaarne ziet, want niet alleen 

vermeerdert door die kruising de vruchtbaarheid, maar het ras wint 

tevens in andere goede eigenschappen. 

Zoodra de eerste sneeuw is gevallen, worden de rendieren weder op- 

gevangen. Zulks geschiedt op eenvoudige wijze en met behulp van de 

lasso, gelijk aan die waarmede de Amerikaansche steppenbewoner de 

verwilderde paarden opvangt. Iedere Laplander en zelfs iedere Lap- 

landsche vrouw is van zulk een lasso voorzien. Men tracht den strik 

om het gewei te werpen en trekt het dier daarop naar zich toe. Is 

de lente aangebroken, dan stelt men de kudde nogmaals in vrijheid; 

eenigen tijd later vangt men haar weder op; het is de tijd, dat de jon- 

gen worden geworpen en dientengevolge de melk kan worden verza- 

meld. Daarna breekt de zomer aan, en men verhuist op nieuw. 
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Gewichtige diensten bewijst den Laplander zijn hond. Deze is van 

een bijzonder ras, waakzaam, levendig en voorzichtig van aard, klein 

en mager, dik behaard en donker van kleur. Met behulp van dit dier 

is de Laplander in staat zijn kudde bijeen te verzamelen. Een kudde 

rendieren, zegt BREHM, levert een schoon schouwspel op. Men denkt 

er bij aan een bewegelijk woud. Deze dieren loopen even als de scha- 

pen dicht bijeen, maar veel sneller dan andere huisdieren. Onophou- 

delijk rennen de honden heen en weder om de dieren bijeen te houden 

en de afgedwaalden terug te brengen. En zoo kost het den Laplander 

weinig moeite met zijn lasso dat beest te vangen, dat hij heeft uit- 

gekozen. Hebben de Lappen eene goede weide opgespoord, dan bouwen 

zij aldaar een park, saamgesteld uit berkenstammen van 1,5 à 2 meter 

hoogte, dicht tegen elkander geschaard en saamgehouden door dwars- 

palen. Binnen deze omheining worden de dieren door de honden ge- 

jaagd en de wijfjes gemolken. Met behulp der lasso wordt elk dier 

gevangen, daarna aan een paal vastgebonden en van de melk ontlast. 

Dat melken geschiedt op zeer ruwe wijze, en het alzoo verkregen vocht 

is vrij vuil. Brenm, die de Lappen heeft bezocht, verhaalt dat hij 

de overwinning op zich zelf behaalde van dat vocht te proeven. De 

smaak der rendierenmelk is volgens dien schrijver als van vetten room. 

Hetzelfde getuigt de Engelschman gurron. Is het melken afgeloopen, 

dan worden de deuren der omheining opengezet en de dieren in vrij- 

heid gelaten. 

De Lappen maken van de melk kleine kaasjes, die zeer goed smaken 

en tot de lievelingsgerechten dier zwervende stammen behooren. Tevens 

weten zij er een soort van soep uit te bereiden, die volgens hun eigen 

oordeel heel lekker is. 
In de maand September, nog vóór de paring, worden de dieren ge- 

slacht. Na den bronstijd toch is het vleesch onsmakelijk. Het beest 

wordt in de borst getroffen, en zonder het mes uit de wond te halen 

laat men het slachtoffer loopen totdat het neerstort en sterft. Het mes 

wordt nu uitgehaald en vervangen door een houten prop, ten einde 

het bloed niet te doen wegvloeien. Het dier wordt daarop gevild ; men 

haalt er de ingewanden uit, maakt de pens of groote maag een wei- 

nig schoon en vult ze daarpa met bloed. Die met bloed gevulde maag 

levert de grondstof voor eene Laplandsche soep. Daarna wordt het 

dier verder afgehouwen en de stukken buiten bereik der honden aan 

staken opgehangen. Zorgvuldig wordt alle bloed verzameld; van dit 
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kostbare vocht mag niets verloren gaan. Van de pezen wordt garen 

en touw vervaardigd. 

Al deze werkzaamheden worden door den huisvader in eigen per- 

soon verricht, die middelerwijl zich aan de verschillende stukken te 

goed doet. Is de plechtigheid afgeloopen , dan eet hij zich tot berstens 

toe vol, geeft daarna aan de kinderen hun deel en eindelijk iets aan 

de honden. Tevens worden de buren aan 't maal genoodigd en daar 

zulks wederkeerig geschiedt, is de geheele maand September een tijd- 

perk van onophoudelijk smullen en feestvieren. 

Verschillende omstandigheden zijn oorzaak, dat de tamme rendieren 

zich niet zoo sterk vermenigvuldigen als den Laplander wel wensche- 

lijk zou zijn. Honger, ziekten, de guurheid des weders, richten dik- 

wijls eene vreeseliĳjke slachting onder de kudden aan. Ellende ouder 

de arme bevolking is daarvan ’t onvermijdelijk gevolg. Lappen, die 

vóór den winter rijk waren, zijn bij den aanvang der volgende lente 

dikwijls doodarm. 

Hoe eerlijk in andere opzichten, is de Laplander een onverbeterlijke 

rendierendief. Goud is bij hem veilig; deuren en vensters behoeft gij 

niet voor hem te sluiten, maar een rendier is een te groot lokaas, 

dan dat hij zich daaraan niet zou vergrijpen. “Het is ons onmogelijk”, 

zeggen de Laplanders zelf, “een rendier te laten loopen; wij weten wel 

dat het zonde is er een te stelen, maar ’t is een al te mooi beest, 

en wij kunnen er niet buiten.” 

Niettegenstaande elk eigenaar zijn dieren van een bijzonder merk 

voorziet, verdwalen er dikwijls eenigen onder eene vreemde kudde. 

Het meest gewone aantal rendieren bedraagt ongeveer vijfhonderd 

voor elken eigenaar. Enkelen daarentegen bezitten er 2 à 3000. Zoo 

iemand is dan ook een ware Croesus. Vraagt men een Lap evenwel naar 

het juist getal zijner bezitting, dan zal hij dat nimmer zuiver opgeven, 

daar het bijgeloof onder deze lieden bestaat, dat bij het noemen van 

dit getal een aantal dieren zeker en gewis een- prooi wordt van den 

wolf of in een orkaan het leven verliest. 

Uit het medegedeelde blijkt genoegzaam, dat het rendier in Lapland 

de plaats bekleedt van het kameel der Arabieren. 

Het bestaan van den Laplander is één met zijne kudde. Melk, vleesch, 

huid, haren, pezen, alles wordt gebruikt, niets gaat verloren. Daarbij 

is het trekdier en brengt het, voor de slede gespannen, zijn meester en 

diens familie werwaarts zulks wordt verlangd. Een sterk beest, — de 
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mannelijke rendieren worden hiertoe alleen gebezigd — legt binnen 

den tijd van één uur een afstand af van een Noorweegsche mijl of 

‚twee uren gaans; het kan daarbij een last vervoeren van 144 kilogram- 

men. De slede bestaat uit dunne gebogen planken van berkenhout, 

die aan een breede kiel bevestigd zijn. Een recht opstaande plank aan 

achtereind dient voor rugleuning. Er is slechts plaats voor niet 

meer dan één persoon, die verplicht is de beenen uitgestrekt te hou- 

den. De slede is belegd en behangen met rendierhuiden, zoodat de 

getrokkene eene warme en zachte ligplaats heeft. Het tuig is zeer een- 

voudig, en de leidsels zijn bevestigd aan het gewei, terwijl zij tevens 

met een lis om den snuit van het dier zijn vastgemaakt. 

Tamme rendieren worden , behalve door de Laplanders, ook nog ge- 

houden door sommige andere Noordsche volkstammen, zooals de Fin- 

nen, Ostiaken, Samoijeden, Koriaken en Tungoezen. De beide laatste 

volkstammen gebruiken het rendier tevens als rijpaard. Ofschoon men 

nu en dan heeft getracht het rendier ook in zuidelijker landen te ac- 

climatiseeren, zijn tot dusver alle pogingen daartoe mislukt. Het kli- 

maat van Middel- en Zuid-Europa is voor deze dieren te zacht, en 

enkel op hooge bergvlakten, zoo als die der Alpen, zou wellicht nog 

eenig resultaat zijn te verkrijgen. In de zoölogische tuinen sterven de 

rendieren dan ook meestal na verloop van weinige jaren. 

Na dezen vluchtigen blik te hebben geworpen op het rendier in 

tammen staat, wensch ik eene korte beschrijving te geven van de in 

t wild levende soort. De plaats, die dit dier in ’t stelsel inneemt, 

zijn uitwendig voorkomen, levenswijze en zeden, alsmede zijn geogra- 

phische verbreiding in onzen tijd, in de oudheid en den voorhistori- 

schen tijd zullen achtereenvolgens kortelijk worden besproken. 

Dat het rendier na verwant is aan het hert, valt zelfs bij den op- 

_ pervlakkigsten blik iederen waarnemer duidelijk in ’t oog. Het behoort 

alzoo tot de zoogenoemde tweehoevige of herkauwende dieren en wel 

tot de afdeeling der gaafhoornigen. Door het bezit van twee met hoeven 

omkleede vingers, die den grond raken en twee kortere, zoogenaamde 

neventeenen sluiten de rendieren zich aan de runderen, schapen, geïten 

en antilopen aan. Tevens hebben zij met deze dierfamiliën de ver- 

deelde maag en de herkauwing gemeen. Zij zijn er van onderscheiden 

doordat de eerstgenoemden holle hoornen bezitten, terwijl de hoornen 
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der herten en rendieren, gewei genoemd, gaaf zijn en jaarlijks af- 

vallen om door een nieuw hoofdversiersel vervangen te worden. Met 

de antilopen komen de hertensoorten nog het meest overeen, vooral 

in rankheid van lichaamsbouw, doch behalve het verschil in hoornvor- 

ming noopt ook nog de aanwezigheid van hoektanden bĳ vele hert- 

achtige dieren tot eene afscheiding der laatsten van de antilopensoorten. 

Rendieren en herten worden door de dierkundigen in één geslacht, 

Cervus, vereenigd. 

Dit geslacht wordt door een zeer groot aantal soorten vertegenwoor- 

digd, die hoofdzakelijk in Europa, Azië en Amerika thuis behooren. 

Afrika kent enkel het damhert, Cervus dama, terwijl in Australië geen 

enkel hert wordt gevonden. 

In Europa zijn inheemsch: 

Ih Het edelhert. C. elaphus. (in gematigd Europa). 
De mee; C. capreolus. 

Het damhert. C. dama. (langs de kusten der Middellandsche Zee) 

De eland. CC. alces. (in het noorden.) 

Het rendier. C. tarandus. (in het hooge noorden.) 

De herten voeden zich met planten en houden zich bij voorkeur op in 

vlakke, boomrijke streken; sommige soorten bewonen evenwel de ber- 

gen, zoo als de C. antisiensis, die op de Cordilleras van Peru nog ter 

hoogte van 5000 meter wordt aangetroffen. 

Ook het rendier is een beminnaar van de hoogten. 

Dat het rendier reeds.in de oudheid bekend was, blijkt uit de vol- 

gende woorden van JULIUS CAESAR: “In het Hercynische woud * wordt 

een rund gevonden, dat er eenigszins uitziet als een hert. Dit dier 

heeft midden op het voorhoofd een hoorn, die grooter is dan de beide 

andere; aan het eind zijn deze laatste verbreed en handvormig ver- 

deeld. Het wijfje bezit insgelijks hoorns.” 

Prinrus verwart in zijne beschrijving het rendier met den eland, een 

hertachtig dier, dat heden alleen nog, voor zoover Europa betreft, in 

Skandinavië, Finland, Polen, Litthauen, de provincie Pruisen en in 

Rusland voorkomt, vroeger meer zuidelijk was verbreid en o.a. in 

1025 nog in Frankrijk werd aangetroffen. Toch is het verschil tus- 

schen een eland en een rendier groot genoeg. Het rendier is n. 1. het eenige 

hertachtige dier, waarvan de wijfjes ook gehoornd zijn, en de hoorns 

l De Hartz. 



HET RENDIER. 255 

van den eland zijn van de basis af verbreed. Dat carsar het rendier 

driehoornig noemt, kan zijn grond vinden in de omstandigheid, dat 

_ genoemde schrijver toevallig een oud rendier heeft ontmoet, bij hetwelk 

de beide oogtakken, uit de verto gezien, schijnbaar ineen smolten tot 

één breeden maar korten hoorn. Dezelfde dwaling, en waarschijnlijk 

uit dezelfde oorzaken, begaat oLAüs MAGNUS, die ten jare 1530 een 

overigens vrij nauwkeurige beschrijving van dit dier heeft geleverd. 

Maanrus verhaalt dat het rendier zich voedt met mos, dat van 

onder de sneeuw wordt losgekrabd; verder dat men dit dier in kud- 

den houdt, dat het in andere klimaten overgebracht sterft, enz. Voorts 

deelt MAGNUS mede, dat de koning van Zweden er een aantal ten 

geschenke gaf aan eenige Pruisische edellieden, die de dieren evenwel 

in vrijheid stelden. De eerste, die ons het rendier meer volkomen leerde 

kennen, en zelfs volgens eigen waarneming, was de vader der nieuwere 

dierkunde, de altijd groote LINNÉ, en sedert dien tijd draagt dit merk- 

waardige dier in de wetenschap den naam van Cervus Tarandus, d. i. 

Hert-rendier. Door latere schrijvers is van het rendier een nieuw ge- 

slacht gevormd, waaraan de naam werd gegeven van Tarandus; de 

bijvoeging van den soortsnaam rangifer duidt dan hetzelfde wezen aan, 

t welk wij thans beschouwen. Daar het tamme rendier in vele op- 

zichten zoo zeer afwijkt van het dier in den wilden staat, ware het 

wellicht beter dat verschil door den naam uit te drukken, en zoo zou 

het gepast kannen heeten het tamme rendier met den naam Zarandus 

domesticus en het wilde met dien van Zarandus rangifer aan te duiden. 

BreuM, wiens getuigenis alle vertrouwen verdient, laat zich aangaande 

dat verschil aldus uit: “Ik ken geen dier dat zoozeer den stempel der 

domesticiteit, dien van ’tslavenjuk, draagt. Het tamme rendier’ is 

slechts de arme en ongelukkige slaaf van een even arm en ellendig 

meester; het wilde dier is de fiere bewoner der hooge bergen, een 

hert met de eigenschappen van een gems. Vergelijkt men eene kudde 

wilde rendieren met een kudde tamme, zoo kan men haast niet geloo- 

ven, dat beide afstammelingen zijn van dezelfde voorvaderen” 

Het rendier in wilden staat is van 1.70 tot 2 meter lang, en 1.15 M. 

hoog. De staart meet 14 c.M., zijn gewei is niet zoo groot als dat van 

het hert, aan de basis en verderop rond, aan ’t uiteinde schopvormig 

verbreed en handvormig ingesneden. De oogtakken staan dicht bijeen 

en zijn insgelijks sterk verbreed; ook de middeltakken zijn aan ’t eind 

iets afgeplat. Het gewei van het wijfje is kleiner dan dat van het man- 
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netje. De beharing is in den zomer roodachtig grijs, in den winter van 

dezelfde kleur als ’t sneeuwdek, nl. witachtig grijs. Aan den hals be- 

vindt zich een soort van manen. De pooten zijn niet zoo lang als bij 

het hert, maar de hoeven zwaarder, kop en hals dikker. Ook de snuit 

is zwaar, de neus recht, de ooren, ofschoon gelijk aan die van het - 

hert, zijn evenwel iets kleiner. Het rendier heeft verder groote, fraaie 

oogen, een diep gespleten mond en een behaarde neusspits. Dit lichaams- 

deel is daarentegen bij de herten onbehaard. 

Het eigenlijke vaderland van het rendier zijn de landen ter weerszijden 

van den noorderpoolcirkel gelegen, van den 55sten tot den 75sten paral- 

lel, welke grenzen evenwel hier en daar, zoowel ten zuiden als ten 

noorden, worden overschreden. De oude meening, dat het rendier slechts 

in het hooge noorden voorkomt en een meer gematigd klimaat geenszins 

kan verdragen, is minder juist; ofschoon in den tegenwoordigen tijd 

meer en meer naar de poolgewesten terug gedrongen, kwam het nog 

in den historischen tijd op veel lagere breedten voor en, gelijk zoo aan- 

stonds zal blijken, zijn er ook nu nog enkele streken , alwaar het rendier 

tot den 45sten breedtegraad afdaalt. In Europa wordt het aangetroffen 

in Noorwegen, Zweden, en in Russisch Finland; verder vindt men het 

in geheel Siberië, op Groenland, Spitsbergen en in de noordelijke stre- 

ken van het Amerikaansche vasteland. 

Nu 100 jaren geleden (1779) heeft men eene kudde tamme rendieren op 

IJsland over gebracht; deze hebben zich daar sterk vermenigvuldigd, 

zijn weder geheel wild geworden en dwalen daar nu in groote troe- 

pen rond. 

Schier het geheele noorden, waar nog menschen wonen en niet alle 

plantaardig leven is uitgedoofd, dient aan het rendier tot verblijf. Op Oost- 

Groenland en op de eilanden in de N.-Amerikaansche poolzee heeft het 

tot metgezel den muskus-os (Ovibos moschatus) ; op Nova-Zembla en Spits- 

bergen den halsbandlemming (Myodes torquatus); op 't Europeesch en 

Aziatisch vastland den veelvraat (Gulo borealis) en de gewone lemming 

(Myodes lemmus) en eindelijk bijna overal den poolvos (Canzs lagopus) 

en sneeuwhaas (Lepus glacialis). | 

In Noorwegen en Zweden dwaalt het wilde rendier, door strenge 

jachtwetten beschermd, in talrijke scharen rond, voornamelijk op de 

Dovre-Fjeld en de hoogvlakten van het stift Bergen, tusschen Bergen 

en Christiania. De 60ste breedtegraad is hier de grenspaal. 

In Finland dwaalt het rendier ’s winters af tot aan het Ladoga-meer. 
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Ook hier trekt het niet verder zuidwaarts dan tot den 6lsten breedte- 

graad, doch tegen het voorjaar begeeft het zich weder noordwaarts 

naar de kusten der IJszee. 

BrANpr, een Russisch natuuronderzoeker, die in 1867 een uitstekende 

verhandeling schreef over de geographische verbreiding van het rendier, 

vooral ook met betrekking tot de palaeontologische geschiedenis van 

dit dier, deelt evenwel mede dat ten jare 1854 in het Gouvernement 

Nowgorod bij Tichwin (59° 39’ N.-B.) kudden van 30 stuks zijn gezien, 

ja, dat in 1866 rendieren waren afgedwaald tot 56° 52’ N.-Br. n. Ll. tot 

Twer aan den bovenloop der Wolga. 

Volgens parras leefden er in 1773, tusschen de Kama en Ufa ten 

westen van den Oeral, dus op 56° N.-Br.,nog rendieren. Eindelijk deelt 

BRANDT nog mede, dat volgens EVERSMANN, die in het begin dezer eeuw 

de distrikten Perm en Wätkisch bereisde, het rendier zich niet zelden 

in de dennenbosschen dier streken in groote troepen liet zien, ja in 

den winter nog zuidelijker, tot beneden de 52 graden trok. 

In Siberië ligt de zuidelijke grens van het rendier tusschen 49 en 50’ 

N-B. Volgens den natuuronderzoeker scHRENK dwaalt het rendier op 

het eiland Sachalin tot den 46sten breedtegraad af. Diezelfde schrijver 

noemt- het rendier kenmerkend voor de noordelijke kusten van Amwe en 

de zuidelijke kusten van de Ochotskische zee, alwaar het zich ophoudt 

in de deanenwouden en moerassige laagvlakten. Verder vindt men het 

aan het Baikalmeer, op het Sajaansche gebergte en op den Altaï, of- 

schoon in deze zuidelijke gedeelten van Siberië hun aantal in de laatste 

twintig jaren aanmerkelijk is gedund. In het noorden van Siberië treft men 

het rendier overal aan, waar slechts voedsel voor dit dier te vinden is. 

Des winters bewoont het de bosschen, en in den zomer zoekt het de 

tuudra’s in de nabijheid der poolzee op. Het bezoekt wel eens de Nieuw- 

Siberische eilanden en waagt zich daartoe over het ijs: 

Op Keizer Fr. Jozefsland vond Payer (1874) geen rendieren. Op Ko- 

ning-Karelsland schijnt het daarentegen wel inheemsch te zijn. Op 

Spitsbergen is het zeer menigvuldig; jaren achtereen werden hier van 

2 tot 3000 stuks gedood. HreueriN zag in 1870 de rendieren op Spits- 

bergen , hetzij paarsgewijs of in kleine kudden van 4 tot 6 stuks, zoowel 

langs het vlakke strand als op de naburige, in Augustus nog met sneeuw 

bedekte bergen, ter hoogte van 2000 voet boven den zeespiegel. 

De tweede duitsche Noordpool-expeditie trof op de oostkust van 

Groenland, op het eiland Shannon en het daartegenover liggende Koning- 
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Wilhelmsland (75° N.-Br.), het rendier aan met den muskus-os, den 

poolvos, ijshaas, lemming, hermelijn en andere dieren. Volgens. PAYER 

behoort het Groenlandsche rendier tot een ander ras. 

Havers, die in den winter van 1860/61 te Port Foulke op de noord- 

westkust van Groenland, op 78° N.-Br. overwinterde, voedde zich. ge- 

ruimen tĳd met versch rendierenvleesch. Hier graasden de rendieren 

bij kudden van 10—50 stuks. 

Harn, die tusschen de jaren 1871—73 onder 81° 38' N.-Br. in de 

Polarisbaai overwinterde, meldt onder de door hem geschoten dieren 

het rendier naet. 

In zuidelijk Groenland vindt men tegenwoordig weinig rendieren meer. 

Verder vindt men het rendier in de landen rondom de Hudsonsbaai, 

op de verbrokkelde eilanden der noordkust, o. a. op Melville-eiland. 

In vroegeren tijd kwam het, naar men wil, ook voor in Kanada, Nieuw- 

Brunswijk, Nieuw-Hampshire en New-York, dus in streken van 45° N.-B. 

In het westen van het groote Amerikaansche vastland kent men het 

rendier in Alaska en Britsch-Columbia, d. w. z. tot op 53° N.-Br., en 

wellicht dwaalt het zelfs nog rond op de iets zuidelijker gelegen ge- 

bergten. Uit een en ander blijkt dat het rendier naar allen schijn be- 

perkt is tusschen 81° N.-B. (Groenland en Spitsbergen) en 45° N.-B. (in 

het oosten van N.-Amerika) en alzoo zijn geographische verbreiding in 

den tegenwoordigen tijd 86 breedtegraden inneemt. 

Men ziet hieruit dat dit dier zoowel de hevigste koude kan verduren 

als zich nog goed bevinden bij een meer gematigd noordelijk klimaat. 

Deze omstandigheid , alsmede de treklust dezer dieren, mag wel in het oog 

gehouden worden bij de beoordeeling zijner geographische verbreiding 

in den voortijd. (Slot volgt.) 

Ee rr 
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Volgens BrEHM blijft het rendier in Skandinavië beperkt tot de naakte 

bergtoppen en daalt het nimmer af tot de woudstreken. Slechts om 

van de eene bergkruin naar de andere te geraken, waagt het zich 

in streken lager dan 800 M. of in moerasgronden, en angstvallig ver- 

mijdt het daarbij de bosschen. ParLas en WRANGEL daarentegen vermel- 

den, dat dit dier in Siberië nu en dan zijn verblijf houdt in de wouden 

en geregelde tochten onderneemt. Tegen ’t begin der maand Juni zou- 

den de rendieren in groote troepen de bosschen verlaten, alwaar zij 

een schuilplaats vonden tegen de winterkoude; zij verhuizen dan naar 

meer noordelijke streken, alwaar zij overvloed vinden van voedsel, 

vooral van rendiermos en tevens beveiligd zijn tegen de steken der 

muggen, die, in dikke, de zon verduisterende zwermen rondvliegende , 

de arme dieren met wonden overdekken. Tegen dezen tijd zijn zij mager ; 

komen zij in het najaar terug, dan zijn zij vet en leveren een heerlijk 

voedsel op. Hun aantal bedraagt in sommige jaren duizenden , in troepen 

van 2 à 300 individuen verdeeld, die dicht bijeen allen denzelfden weg 

volgen. Moeten zij eene rivier overtrekken, dan kiezen zij de meest ge- 

schikte plaatsen uit en zwemmen, dicht aaneengesloten , met veel vaar- 

digheid naar den overkant. Voorzeker, een aantrekkelijk schouwspel! 

In Noorwegen en Zweden evenwel trekt het rendier niet; het vindt 

hier steeds op de Fjelden al wat het noodig heeft. 

In den zomer voedt het rendier zich met geurige alpenkruiden, de 

17 
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bladeren en bloemen van den sneeuwranonkel, Ranunculus nivalis, eene 

Oxalis-soort, het zeepkruid (Saponnaria), enz. In den winter krabt het 

met zijn hoeven het rendiermos (Cladonia rangiferina) van onder de 

sneeuw te voorschijn, of eet andere soorten van korstmossen, waar- 

mede de steenen bedekt zijn. Daarbij is het een liefhebber van de knoppen 

en jonge uitspruitsels van den dwergberk; andere berksoorten raakt 

het rendier niet aan. Het graast ’s morgens en ’s avonds; omstreeks 

het midden van den dag legt het zich neder om te herkauwen, ’t liefst 

op of in de nabijheid van sneeuw of ijs. 

Over “*t algemeen is het rendier keurig in zijn voedsel; veel verschei- 

denheid gebruikt het niet. 

Reuk, gezicht en gehoor zijn voortreffelijk. Naar luid der jagers is 

het dier vrij slim, daarbij waakzaam en wantrouwend. Altijd staat er 

een op wacht en zoodra deze zich nederlegt rijst er een ander op om: 

zijn functies over te nemen. 

Het wijfje brengt slechts één jong ter wereld, dat zij zorgvuldig ver- 

pleegt. Zoolang het dier drachtig is scheidt het zich met haar mannetje 

van de kudde af. Later vereenigen zij zich weder met hunne stamge- 

nooten, terwijl nu de jongen gezamenlijk onder opzicht worden gesteld 

van een volwassen individu. Zijn de jongen zoo groot geworden, dat 

zij alle hulp kunnen ontberen, dan vormen zij met de overigen één 

geheel. 

De jacht op het rendier vereischt veel overleg, moed en volharding. 

In Noorwegen is dat bedrijf wel niet gevaarlijk , maar uiterst moeitevol. 

Het bergachtig terrein aldaar is steil, glibberig, vol stroomen en 

beekjes, bezaaid met puntige steenen; het jachtterrein hoog en 4 à 500 

meter boven de laatste berghut. 

Daarenboven gelijken de herten verwonderlijk veel op de rotsen , zoo= 

dat men nu eens een rendier meent te zien, waar men bij 't naderen 

een kale rots ontdekt, en dan weder waant in de verte eene rij 

rotsen voor zich te hebben, terwijl daar in de werkelijkheid een kudde 

rendieren is gelegerd. Het minste geritsel doet de dieren opschrikken 

en in vlaggen draf wegijlen. De Noren bezitten daarbij slechte. gewe= 

ren, die niet ver dragen. In Siberië, alwaar het rendier in alle levens- 

benoodigdheden van de inboorlingen voorziet en als het ware over hon- 

ger of overvloed beslist, is de jachttijd het belangrijkste tijdperk des 

jaars. Hier worden de dieren op den trek opgewacht, wanneer zij zich 

gereed maken de rivieren over te zwemmen. De jagers begeven zich 
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dan met hunne booten te midden der zwemmende kudde, waarvan zij 

met hunne lansen dikwijls een groote menigte dooden. Gelukt het de 

aangevallenen op of in de boot te springen en deze te doen kantelen 

dan is de aanvaller reddeloos verloren; hij wordt door de dicht aan- 

eengesloten bende half doodgedrukt, of met de hoorns en pooten ver- 

pletterd. 

De inboorlingen van noordelijk Noord-Amerika, de Chipeways , Koper- 

Indianen, Honds-Indianen en de stam der Hazen, jagen op dezelfde 

wijs. Kudden van 10 tot 100.000 stuks trekken in de lente naar het 

noorden en in den herfst naar het zuiden. In den zomer begeven zij 

zich naar de zeekust, van waar zij in September terug keeren om 

in October weder dezelfde plaats te bereiken, van waar zij zijn 

uitgegaan. 

Nu zijn ze zeer vet en smakelijk. Groote troepen wolven vervolgen 

hen en richten er groote slachting onder aan. Gevaarlijker nochtans 

zijn de Indianen, die hen, bij +t overtrekken der rivieren , met lanssteken 

dooden, of hen in diepe kuilen doen vallen, of wel in strikken van- 

gen. Nog andere middelen worden gebezigd om dit dier te vangen en 

te dooden. De Loucheux, aan den beneden Mackenzie, maken groote 

vallen, die bestaan uit twee rijen palen, vast in den bodem gedreven 

en door sterke dwarspalen tot een stevig hekwerk verbonden. In de 

gedaante eener liggende Romeinsche vijf > strekken deze pallisaden zich 

eene mijl ver uit; aan ’t gesloten eind zijn scherp gepunte palen schuins 

in den grond bevestigd, waartegen de in de omheining gejaagde ren- 

dieren zichzelven spietsen. Het hout tot die hekken benoodigd moet 

uit ver van daar verwijderde bosschen gehaald worden. 

Sommige dier vallen zijn meer dan eene eeuw oud en het erfgoed 

der familiën en stammen, door wier voorvaderen ze zijn gebouwd. ! 

Behalve den mensch en de reeds meer dan eens besproken muggen 

heeft het rendier nog andere vijanden. De wolven richten dik wijls groote 

slachtingen onder deze dieren aan. In Noorwegen voeren de Laplanders 

dan ook een onophoudelijken oorlog tegen dat roofdier. Ook de veel- 

vraat, losch en beer sparen het rendier niet. Voegen wij hier nog bij, 

dat een soort van vlieg haar eieren in de huid van den rug, een ander in 

de neusgaten legt, dat de larven der eerste soort tot in het onderhuid- 

sche celweefsel doordringen en daar booze zweren veroorzaken, en de 

' HARTWIG, Im Norden. 
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larven der tweede soort zich een weg banen tot in de hersenen of wel 

in het verhemelte zich nestelen, zoodat het arme dier ten slotte het 

eten wordt bemoeielijkt zoo niet onmogelijk gemaakt, dan zal men 

voorzeker moeten bekennen, dat het rendier niet geheel en al een leven 

zonder zorg leidt en zijn bed niet immer op rozen is gespreid. 

Een korte vermelding van de geographische verbreiding van deze 

belangrijke diersoort in den oud-historischen en vóór-historischen tijd 

moge dit opstel besluiten. 

Dat het rendier ten tijde van 5. cARSAR nog de berglanden van Noord- 

Duitschland heeft bewoond, werd reeds hierboven vermeld. In de venen 

van Mecklenburg heeft men niet zelden prachtige, nog goed ‘geconser- 

veerde rendiergeweien gevonden, hetgeen bewijst dat het rendier nog 

in betrekkelijk jongen tijd aldaar heeft geleefd, welke omstandigheid 

dus eene bevestiging oplevert van het getuigenis van 3. CABSAR. Het kli- 

maat van N.-Duitschland was toenmaals kouder dan thans, en ofschoon 

men daaraan geen streng poolklimaat kan toekennen, belet zulks 

geenszins, dat het rendier zich daar volkomen thuis gevoelde, want ook 

het gematigd noordelijk klimaat wordt door dit dier zeer goed verdra- 

gen, zooals blijkt uit de omstandigheid dat het, gelijk hierboven werd 

vermeld, nog voor niet langen tijd in de boschrijke streken van den 

bovenloop der Wolga (Gouvernement Twer) beneden 56° N.-Br. voor- 

kwam. Zoo ook trok het rendier nog in het begin dezer eeuw in groote 

scharen uit de Permsche bosschen naar zuidelijker streken tot 52e N.-Br. 

Hoogst waarschijnlijk verhuisde het rendier in den tijd van 5. CABSAR 

des zomers naar do koelere bergtoppen, om van daar tegen den herfst 

weder naar lager gelegen oorden af te dalen. Toen de bosschen van 

Germanië van lieverlede werden uitgeroeid, de moerassen drooggelegd, 

het land beter bebouwd, dientengevolge het klimaat milder werd, 

toog het rendier steeds noordelijker, misschien eerst naar de Oostzee- 

provinciën en van daar verder naar Finland. Misschien ook is het 

meerendeel onder den strijd tegen de steeds zich uitbreidende bevolking 

bezweken. In het lied der Nibelungen vinden wij wel gewag gemaakt 

van den eland, het reuzenhert, den oeros en aueros, doch niet van het 

rendier. Toententijde zal dit dier dus niet meer in Middel-Europa , 

althans niet in ’t westen hebben geleefd. 

Schotsche sagen wijzen er op dat in dat gedeelte van Brittanje nog 

rendieren voorkwamen in de 12de eeuw. Of het rendier in de Middel- 

eeuwen nog in Polen huisde is voor ’t minst zeer onzeker, 
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Fossiele overblijfsels van dit dier, in diluviale en oudere alluviale 

gronden gevonden, leveren het onloochenbare bewijs, dat het rendier 

gedurende die periode voorkwam in streken, waar het zelfs in den 

oudsten historischen tijd reeds was uitgestorven. Het was eenmaal in- 

heemsch in geheel Brittanje, België en Frankrijk; tot aan den noor- 

delijken voet der Pyreneeën was het in laatstgenoemd land verspreid. 

Verder in Zwitserland, Duitschland, het zuidelijke gedeelte van Zwe- 

den, in de Russische Oostzee-provincie, in Polen, in het grootste 

gedeelte van het overige Rusland, voornamelijk in de landen nabij 

Wolga en Don, zelfs in Bessarabië; tevens kwam het voor in het noor- 

den van Hongarijë, in Moravië, Bohemen en het aartshertogdom 

Oostenrijk. 

De zuidelijkste verbreiding vond het in Frankrijk (43° NB.). In Spanje 

en Portugal zijn geen fossiele overblijfsels van het rendier tot nog 

toe gevonden; evenmin ten zuiden der Alpen, terwijl in Oostenrijk 

Weenen en in Hongarije het Tatragebergte de zuidelijke grens uit- 

maakten. 

Op de Parijsche wereldtentoonstelling van het jaar 1867 had men ge- 

legenheid een aantal voorwerpen te bezichtigen, die alle betrekking 

hadden op den voorhistorischen mensch. Daaronder bevonden zich een 

aantal teekeningen, gegrift in rendiergewei. Hier had de primitieve 

kunstenaar getracht een mammoet af te beelden, en hij was daarin 

zoo wel geslaagd, dat het karakteristiek verschil tusschen den voorwe- 

reldlijken en hedendaagschen olifant duidelijk viel op te merken. Ge- 

noemd kunststuk had gediend tot greep voor een dolk en was gevon- 

den bij ’t kasteel Bruniquel in het departement Aveyron. 

Ginds viel het oog op eenige voorwerpen van rendierhoorn in den 

vorm van stokken, rijk versierd met dierenfiguren, en waaraan LARTET 

de beteekenis toeschrijft van “bâtons de commandement.…”’ De vind- 

plaatsen dezer waardigheidsteekens zijn Bruniquel, Périgord, en Lau- 

gerie-Basse. Dan nog zag men er verschillende dolkgevesten van ivoor 

of rendiergewei, uitgesneden in den vorm van rendieren; sommige 

daarvan getuigden werkelijk van veel kunstvaardigheid en smaak. Elders 

zag men een stuk lei, waarop een gevecht van rendieren was afge- 

beeld. Dit voorwerp was afkomstig van Laugerie-Basse. | 

1 STRUCKMANN, “Die Verbreituny des Renthiers,” enz. Zie Zeitschr. der Deut- 

schen Geolog. Gesellsch. 1881, Bd, XXXII. 
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De opgenoemde nummers vormen echter slechts een gering gedeelte 

van de massa voorwerpen, die, op de meest verschillende plaatsen, in 

gronden van oude dagteekening gevonden, het bewijs leveren, dat 

mensch en rendier te zamen hebben geleefd in streken, waar het laat- 

ste thans voor goed is verdwenen. 

De markies de viBrAYE heeft in Perigord een olifantskop op een 

rendiergewei ontdekt; op een andere plaat was een berenkop gegra- 

veerd. In de verzameling van zARTET vindt men verder het beeld van 

zulk een dier uit de takken van een rendiergewei gesneden. Elders 

ziet men op een rendierhoorn de beeldtenis van den mensch zelf. De 

Belgische geleerde puronr ontdekte in het hol Margute bij Pont-Lesse 

een klein gesneden beeld van rendierhoorn, enz. enz. De genoemde voor- 

werpen zijn alle af komstig uit het diluvium of den zoogenoemden ijstijd. 

Maar ook in het zoogenaamde alluviale tijdperk, waartoe de tijd, 

waarin wij nu nog leven, gerekend wordt, was het rendier nog over 

een deel van Middel-Europa verspreid, waar het thans niet meer voor- 

komt. Van lieverlede trok dit dier meer naar het noorden terug, tot- 

dat het in onzen tijd beperkt werd binnen de grenzen hierboven op- 

genoemd. De bloeitijd van het rendier ligt echter, althans voor sommige 

landen, en met name Frankrijk, in den iĳstijd en wel in dat gedeelte 

waartoe de holen behooren, in welke de voorwerpen zijn gevonden, 

zoo even opgenoemd, dus in die periode toen de mammoet en rhi- 

noceros reeds aan ’t uitsterven waren, of althans begonnen te ver- 

minderen, de mensch zich daarentegen over een goed deel van Europa 

had uitgebreid. Onze voorouders bewoonden toen holen en grotten, 

leefden van de opbrengst der jacht, voornamelijk van die op het ren- 

dier; zij maakten nog slechts werktuigen uit vuursteen en door mid- 

del van deze ook uit been, ivoor en rendierhoorn. Deze vuursteenen 

gereedschappen waren nog niet gepolijst, doch reeds van fijnere bewer- 

king dan die uit het voorafgegane tijdperk, dat van den mammoet en ho- 

lenbeer of den oudsten steentijd. Deze middelste steentijd draagt dan ook 

bij de fransche archaeologen den naam van rendierentijdperk, en de toen 

levende mensch dien van rendiermensch. Deze was klein van gestalte, 

‘maar gespierd, en niettegenstaande zijn kunstzin ruw, zeer achterlijk 

in ontwikkeling. Hij was korthoofdig en geleek veel op de tegenwoor- 

dige Laplanders. Een en ander mag althans worden afgeleid uit de 

fossiele menschenbeenderen, voornamelijk schedels, die insgelijks in de 

holen zijn gevonden. 
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Aan deze algemeenheden wensch ik nog enkele bijzonderheden toe 

te voegen; zij zijn ontleend aan de hierboven vermelde bijdrage van 

den heer STRUCKMANN in het tijdschrift der Duitsche. geologen. 

In Groot-Brittanje vond men op vele plaatsen fossiele overblijfselen 

van het rendier, in holen met de beenderen van Elephas primige- 

nius, * Rhinoceros tichorhinus *,‚ Ursus spelaeus *, Hyaena spelaea *, Bos 

priscus °, Bos primigenius ® en Megaceros hibernicus ', tezamen met 

voorwerpen van menschelijke kunstvlijt. Vondsten in alluviale gronden 

_ zijn daar zeldzaam. 
In Frankrijk leverden de ontdekkingen van LARTET en cHrIstYy (1861 

8. Vv. j-) in de holen van Dordogne het bewijs, dat daar ter plaatse 

mensch en rendier in de diluviaalperiode samen hebben geleefd met 

dezelfde als de hierboven opgenoemde dieren. 

Tevens vond men in Frankrijk fossiele rendieroverblijfsels ook buiten 

de holen in de diluviale dalen van Moesel, Meurthe, Sarre, e. a. rivieren. 

De zooeven genoemde bloeitijd van het rendier is, gelijk reeds werd 

opgemerkt, vooral van toepassing op Frankrijk, minder op Duitschland. 

Ook in Belgie behooren de holenvondsten ten aanzien van het ren- 

dier meer tot den middelsten dan tot den oudsten steentijd. 

In Zwitserland komen vooral in aanmerking de grot van Veyzier 

aan den voet van den Mont Salève bij Genève, en het hol van Tha- 

yingen bij Schaff hansen. 

In eerstgenoemde grot vond men een groot aantal rendierbeenderen, 

die bijna alle stuk waren geslagen met het doel om er het lekkere 

merg uit te halen, en daarbij beenderen van herten, paarden, steen- 

bokken, alpenhazen, marmot én sneeuwhoen; en van getemde dieren 

vond. men beenderen van het rund, zwijn, konijn en huishoen. Deze 

grot behoort tot een tijdperk jonger dan de iĳstijd, maar van oudere 

dagteekening dan den tijd der paalwoningen. In laatstgenoemde zijn, 

behoudens ééne uitzondering, geen rendieroverbliĳjfsels ontdekt. ? 

In de grot van Thayingen vond men een aantal werktuigen van 

vuursteen, hoorn en been, alsmede afbeeldingen van dieren, en verder 

overblijfsels van het rendier (veel), Felis spelaea (weinig), Canis 

* Mammoet. 3 Kroesharige rhinoceros, 3 Holenbeer. 4 Holenhyaena. 

$ Bison of Wisent van Lithauwen, ook wel, ofschoon ten onrechte auerochs genoemd, 

8 Urus of Auerochs. 7 Reuzenhert, 

* Evenmin in dolmen en hunebedden. 
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lupus (veel), Canis vulpus (veel), Canis lagopus (zeldzaam), Ursus 
aretos (zeldzaam), Lepus variabilis (zeer veel), Cervus elaphus (zeld- 
zaam), Capra dbex (één exemplaar), Bos primigenius (één ex.), Bos 
bison (zeldzaam), Equus caballus (zeer veel), Rhinoceros tichorhinus (zeer 
zeldzaam), Mlephas primigemius (zeldzaam), Lagopus mutus en albus 
(zeer veel) en nog andere. * Huisdieren vond men niet. Dit hol dag- 
teekent van ouderen tijd dan dat van Veyzier. \ 

In Denemarken zijn slechts op enkele plaatsen en dan nog wel in 
venen de overblijfsels van het rendier gevonden; in de Kjökkenmöd- 
dinger werden zij tot nog toe niet ontdekt. 

In het zuiden van Zweden (Schonen) evenwel zijn rendieroverblijf- 
sels in de venen niet zeldzaam. 

Uit de Oostzeeprovinciën zijn eenige vondsten bekend, die alle tot 
den alluviaaltijd moeten gebracht worden. | 

Bij het dorp Chrätschtschewka aan den Atrubo (een tak van de 
Wolga) vond erEWINGK overblijfsels van het rendier met de beenderen 
van mammoet, rhinoceros, reuzenhert, bison, eland, paard en kameel, 

tevens met een stuk van een menschelijken schedel. 
Verder zijn vondsten bekend uit Bessarabië, het gouvernement Orel 

en andere plaatsen in Europeesch Rusland. 

De bekende FERDINAND RÖMER haalde in Polen uit de holen van 
Ojeow talrijke rendierbeenderen voor den dag, in gezelschap van been- 
deren en tanden van Melis spelaea, Hyaena spelaea, Canis lupus, Canis 
lagopus, Ursus spelaeus, Arvicola amphibius (waterrat), Myodes lem- 
mus (lemming), Equus caballus, Rhinoceros tichorhinus, Elephas primi- 
genius e. a. Tevens vond hij daar ter plaatse vuursteenen werktuigen. 
De holen bij Krakau leverden insgelijks beenderen van diluviale die- 
ren met rendiergeweien op. 

In eene diluviale grintlaag bij Weenen kwamen rendierbeenderen 
voor met de beenderen van den mammoet en kroesharigen rhinoceros. 

Van bijzonder gewicht is eene vondst van den heer rorH, die ter 

1 Felis spelaea, holentijger. Cervus elaphus, edelhert. 

Canis lupus , wolf. Capra ibex, steenbok. 

C. vulpus, N, Amerik, vos. Bos bison, bison. 

C. lagopus, poolvos. Equus caballus, paard, 

Ursus arctos, gewone beer, Lagopus mutus, | 
ES sneeuwhoenders. 

Lepus variabilis, sneeuwhaas. L. albus, ) 
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hoogte van 2000 M. boven de zee, op den berg Novi, in de Hooge 

Tatra (Comitaat Zips) een hol heeft onderzocht, waarin men behalve 

de overblijfsels van het rendier een aantal knaagdieren ontdekte en 

daaronder lemmingen, hazen en muizen; verder sneeuwhoenders en één 

exemplaar van den holenbeer. Volgens NEHRING behoort deze vondst 

tot de iĳsperiode. 

Wat Duitschlaad betreft, de onderzoekingen van FRAAS, SCHAAFFHAU- 

SEN, VIRCHOW en zITTEL voor zooverre de holen betreft, die van NEHRING 

en LIEBE ten opzichte van de quartaire zoogdieren in ’t algemeen, 

hebben voldingend aangetoond, dat het rendier in den voorhistorischen 

tijd, — gedurende de geheele quartaire periode, — van de Alpen tot 

aan de Noordzee en van den Rijn tot aan Mecklenburg en Pommeren 

is verbreid geweest. 

Zoo vond men niet verre van Berlijn in een grintbank, boven eene 

diluviale mergellaag met Paludina diluviana, 8 stukken van een gewei. 

Dezelfde laag bevatte beenderen van Elephas primigenius, E. anti- 

guus, * Rhinoc. tichorhinus, R. Merckü, Equus caballus, Ovibos fossi- 

lis (moschatus), Bos primigenius, Bison priscus, Cervus alces, C. eury- 

ceros, 0. elaphus en Canis lupus. Deze vondst was dus diluviaal. Uit het 

diluvium van den Kreuzberg bij Berlijn is insgelijks een fragment van 

een rendierengewei bekend. 

Bij Hamm in het Lippedal vond men eveneens een stuk gewei in 

eene laag, die tevens mammoetsbeenderen bevatte en volgens sommi- 

gen van zeer hoogen diluvialen ouderdom zou zijn. 

Tevens zijn vondsten bekend uit het diluvium van het Rijndal bij 

Mannheim en uit dat van Frankfort a/d M. 

Talrijker evenwel zijn de diluviale vondsten in de holen van zuide- 

lijk en middel-Duitschland, die ook daarom van zooveel gewicht zijn, 

omdat deze holen tevens de eerste sporen bevatten van het bestaan 

van den mensch. 

Een der oudste vindplaatsen schijnt die te zijn van de 1875 en 1876 

door oscar FRAAS ontdekte Ofnet-grot bij Utzmemmingen in Zwaben. 

Hier vond men een aantal ruw bewerkte gereedschappen, vuursteenmes 

sen, potscherven, enz. menschenbeenderen, en een overgroot aantal 

beenderen van dieren, zooals: Equus caballus (64°), Hyaena spelaca 

(11°), Rhin. tichorh. (6.8°/,), Ursus spelaeus (2°o), Cervus euryceros 

Ì Een oudere soort van Mammoeth. 
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(2°/,), Elephas primig. (L.7°/,), Bos priscus (1.6°/,) en verder die van het 

wilde zwijn, den wolf, den wilden ezel, den urus, de haas, e.a. Het 

rendier was hier spaarzaam vertegenwoordigd (0.9°,). 

Volgens rrAAS zou dit hol reeds in den vóór-ijstijd, dus in den 

aanvang van het diluvium, afwisselend door menschen en hyaena’s be- 

woond zijn geweest, terwijl de opgenoemde dieren zoowel den mensch 

als genoemd roofdier tot spijs hebben verstrekt. Ook hier zien wij het ren- 

dier alweder begeleid door thans meest uitgestorven of verhuisde dieren, 

Het hyaena-hol bij Gera gaf dezelfde uitkomsten, In den vroegsten 

diluviaaltijd schijnt alzoo het rendier nog slechts in geringen getale 

voor te komen. 

De terrassen voor den ingang dier holen, die van iets jongeren datum 

zijn, bevatten daarentegen meer overblijfsels van het rendier. 

In die terrassen worden hyaena, holenbeer en rhinoceros zeldzamer; 

nevens den urus treedt ook de bison op. Daarbij voegen zich lem- 

mingen, woelmuizen, springmuizen en marmotten. LIEBE en NEHRING 

meenen te moeten aannemen, dat deze jongere fauna wijst op een 

steppenklimaat met heete zomers en koude winters. 

Insgelijks behooren tot den ouderen iĳstijd de vondsten in den Hoh- 

lefels bij Blaubeuren (Zwaben) en die in de Räuberhöhle bij Regens- 

burg; ook de holen en spleten in de Devonische kalkgebergten van 

Westfalen (Balverhöhle, Klusenstein in het Hönnethal) vallen in dit 

tijdperk, alsmede de beroemde grot van Gailenreuth in Beieren. Ook 

hier treedt het rendier slechts spaarzaam op. Niet anders verhouden 

zich de spleten en holen van het Harzgebergte. 

Een der allerbelangrijkste vondsten is en blijft steeds die aan de 

bron der Schussen (Schwarzwald.) Volgens het uitstekend onderzoek van 

OSCAR FRAAS lijdt het geen twijfel of de voorwerpen van menschelijken 

handenarbeid tezamen met overblijfsels van dieren, aldaar gevonden, 

behooren tot den iĳstijd. Deze opvatting wordt onder anderen gestaafd 

door de aldaar ontdekte mossen, die volgens den hoogleeraar SCHIMPER 

dezelfde vormen vertegenwoordigen, welke thans alleen in het hooge 

noorden of op de hoogste Alpentoppen voorkomen. 

Onder de overblijfsels van zoogdieren staan hier die van het rendier 

bovenaan. Zij bestaan uit de stukgeslagen beenderen en het gewei. 

Daarbij bevinden zich beenderen van het wilde paard, den veelvraat, 

gewonen beer, poolvos, wolf, poolhaas en eenige vogels. Huisdieren, 

alsmede groote diluviale zoogdieren, ontbreken. 
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Daar men van den huishond geen spoor heeft gevonden is het ren- 

dier naar allen schijn ongetemd geweest, want zonder hond kan men 

zieh het rendier moeilijk als huisdier denken. 

Ook de vondst bij Hirschberg in Silezië valt in den ijstijd. 

Het löss van Emmendingen, Munzingen (Baden), Regensburg, Un- 

kelstein (bij Remagen), Würzburg, en de diluviale mergel van Lan- 

genbrunn (bij Siegmaringen) leverde insgelijks rendierbeenderen of ren- 

diergeweien op. 

Bij Thiede (Wolfenbüttel) en Westeregeln (Maagdenburg) bevinden zich 

losse diluviale lagen van jongere dagteekening met overblijfsels van het 

rendier. Bij eerstgemelde plaats vindt men ze in overgroot aantal 

— enkel in de diepere lagen — met vuursteenen werktuigen en andere 

gereedschappen van den mensch, tezamen met beenderen van mammoet, 

kroesharigen rhinoceros, wild paard, lemming, holentijger , holenhbyaena, 

woelmuizen e.a. dieren. Bij Westeregeln is de verhouding nagenoeg 

dezelfde. Beide lagen behooren tot het einde van den iĳstijd of begin 

van den postglaciaaltijd. De bovenste, niet-diluviale lagen bevatten 

geen rendieroverblijfsels. 

Als resultaat uit een en ander meent men met zekerheid te mogen 

vaststellen, dat in den jongeren diluviaaltijd, dus tegen het einde der 

ijsperiode, het rendier in Middel-Duitschland zeer algemeen verbreid was 

van den noordelijken voet der Alpen tot aan de noordelijke afhelling 

van het Hartzgebergte. Het wilde paard was zijn bestendige begeleider, 

tevens treften wij ook nog vrij menigvuldig den mammoet en rhinoce- 

ros in zijn gezelschap aan, doch het meest in de oudste, minder in 

de postglaciale lagen. In de laatste komen daarentegen diersoorten 

voor, die wij heden ten dage aantreffen in de steppen van Oost-Europa 

en West-Azië. 

Het alluvium van Middel-Duitschland leverde tot nog toe geen over- 

blijfsels van het rendier op. Benoorden den 52sten N.B. graad worden 

deze evenwel reeds aangetroffen en boven den 53sten parallel zijn ze 

zelfs menigvuldig. 

Enkele dier alluviale vondsten mogen hier nog eene korte vermel- 

ding vinden. 

a. In 1869 vond men bij den bouw der spoorbaan Venlo-Hamburg 

in de bedding der Ems bij Handorf (Munster) 20 voet onder de 

oppervlakte, in oude alluviale zandlagen een fragment van ’t ge- 

wei eens rendiers, met menschenbeenderen, potscherven , bewerkte 
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hertegeweien, ruwe vuursteenen, pijlspitsen, en een gepolijsten 

steenen bijl van dioriet. Daarbij schedels van den bever, kaken 

en beenderen van het wilde zwijn, geweien van het edelhert, been- 

deren van Bos primigenius, en twee mammoetsbeenderen, welke 

laatste evenwel hoogst waarschijnlijk uit oudere lagen daar heen 

waren gespoeld. 

b. In 1865 vond men bij Werne (Westfalen), bij den bouw eener 

brug over de Lippe, de geweien van rendieren in eene alluviale 

zand- en grintlaag van ouden datum. Daarbij insgelijks werktui- 

gen van den mensch en dierenbeenderen als bij a. | 

c. In een moeras in Mecklenburg-Strelitz werd insgelijks een stuk 

rendiergewei gevonden, dat nog voor een deel met de huid bedekt was; 

het dier moet dus gedood zijn op een tijdstip, dat het nieuwe 

gewei nog niet was voltooid. Ook deze vondst strekt ton bewijze 

dat het rendier in de Noord-Duitsche laagvlakten gelijktijdig met 

den mensch heeft geleefd. 

d. Tot hetzelfde bewijs voeren de vondst bij Bützow (Mecklenburg) 

en andere in dezelfde streek. 

In ’t algemeen leveren de moerassen en venen van Mecklenburg een 

rijk materiaal. Vijf en twintig geweien zijn op verschillende plaatsen 

van dat kleine landje reeds opgedolven, en deze vondsten zullen zeer zeker 

nog door andere worden gevolgd. Mecklenburg moet dus in den alluviaal- 

voorhistorischen tijd door talrijke kudden rendieren bewoond zijn geweest. 

Holstein en Hannover leverden tot dusverre ieder slechts één ren- 

diergewei op. 

Pommeren daarentegen behoort tot die streken, welke, evenals Mecklen- 

burg, in dit opzicht meer gezegend zijn. Nog rijker evonwel is te 

dezen aanzien de provincie Pruisen; 25 vonsten worden door sTRUCK- 

MANN in de bovengenoemde verhandeling vermeld. Daar nu het ren- 

dier in den diluviaaltijd niet, in den alluviaaltijd echter in grooten ge- 

tale in ’t noorden en noordoosten van Duitschland heeft geleefd, mogen 

wij hieruit besluiten dat dit dier zich allengs van het zuiden naar het 

noorden heeft teruggetrokken, toen tengevolge van het terugwijken 

der gletschers het zuiden van Duitschland geen geschikt klimaat meer 

voor het rendier aanbood. Misschien ook dat de steeds toenemende 

bevolking, die ingelijks van het zuiden naar het noorden opdrong, tot 

die verhuizing heeft medegewerkt. 

In Saksen schijnt het rendier nimmer te hebben geleefd. 

ind nt ed a 
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Volgens srARING (Bodem v. Ned. II, pag. 124.) heeft het rendier 

ook in Nederland in den diluviaaltijd geleefd; in het jaar 1829 werd 

een stuk gewei van dit dier gevonden aan den Middelwaard in de Waal 

bij Heerewaarden. 

Tevens volgt genoegzaam uit al wat wij omtrent de verbreiding van 

het rendier in de verschillende quartaire (dilaviale en alluviale) tijd- 

perken hebben medegedeeld, dat het rendier, welks fossielen in lagen 

van zoo verschillenden ouderdom voorkomen, op de meest onderschei- 

den plaatsen niet gelijktijdig heeft geleefd, en dat alzoo een zooge- 

naamd rendiertijdperk in de ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch 

voor een enkel land, gelijk b.v. Frankrijk zijn waarde moge hebben, 

in het algemeen evenwel en althans voor Duitschland in het bijzonder tot 

valsche voorstellingen aanleiding geeft. Het rendiertijdperk van Middel- 

Duitschland is van dat der Noord-Duitsche laagvlakte door tiental- 

len van eeuwen gescheiden. 

Vatten wij nu nog kortelijk tezamen wat hierboven is gezegd ge- 

worden, dan kunnen wij met tamelijk groote zekerheid de volgende 

geschiedenis van het rendier ontwerpen. 

Van uit Azië, zijn vaderland, trok het rendier in overoude tijden, 

misschien tegen het einde der pliocene periode, Europa binnen. In plaats 

van bewoner der iĳjswoestijnen te zijn, hield het zich veeleer op in landen 

met een koud gematigd klimaat. Bij den aanvang van ’t quartaire 

tijdperk vinden wij het reeds tot in West-Europa doorgedrongen. 

In dien ouden, praeglacialen tijd was het evenwel nog slechts spaar- 

zaam verbreid; in talrijke scharen dwaalden nochtans het wilde paard, 

de rhinoceros en mammoet over de groote vlakten rond. Wel verre 

dat deze nu of later geheel met ijs en sneeuw bedekt waren, leverden 

zij genoeg voedsel op om het bestaan van zulke groote planteneters 

te waarborgen. 

Het reuzenhert, de urus en bison, om van kleinere leden der zoog- 

dieren-fauna niet te gewagen, stoffeerden daarneven het landschap. 

Wolven, hyaena’s, holenberen en holentijgers breidelden den al te 

sterken aanwas der planteneters. In dit tijdperk valt de Ofnet-Höhle 

van Zwaben. Van lieverlede evenwel begint het bergiĳs zich uit te 

breiden; de marmot wordt talrijker, de iĳsperiode heeft een aanvang 

genomen. Uit dezen tijd dagteekent o.a. de Lindenthaler-grot. 

Intusschen wordt het klimaat steeds ruwer; de groote diluviale 

dieren zijn nog steeds aanwezig, het wilde paard eveneens, maar de 
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rendieren worden talrijker, de marmotten, lemmingen en andere 

noordsche dieren verschijnen in steeds grooter getal; toch is ’t mid- 

den van den iĳstijd nog geenszins bereikt. Van dit tijdperk dagteekenen de 

Hohlefels, de Räuberhöhle, de diluviale mergels van Langenbrunn 

(ajd Donau) de Westfrankische en Westfaalsche holen, enz. De verglet- 

schering der duitsche Middelgebergten bereikt van lieverlede haar 

eulminatiepunt. Toch moeten wij hierbij niet denken aan een zoo ruw 

klimaat als thans Spitsbergen en Groenland hebben, 

De dalen en vlakten leverden nog steeds genoeg voedsel voor eene 

zeer talrijke plantetende fauna, vooral op enkele plaatsen, waar mam- 

moet en rhinoceros zich terug ‘konden trekken, want meer dan waar- 

schijnlijk mag het geacht worden, dat deze dieren den ganschen gla- 

ciaaltijd door hebben bestaan en het terugtrekken der gletschers over- 

leefden. Intusschen is het rendier thans menigvuldiger dan ooit. Veelvraat, 

poolvos, wolf, gewone beer, poolhaas zijn de begeleiders van genoem- 

den herkauwer. De holenbeer is voor goed verdwenen. In den zomer 

mengde zich het wilde paard onder de schare. De vuilnisput der Schus- 

sen valt in dit tijdperk. 

Weder vangt het klimaat aan zachter te worden, de gletschers be- 

ginnen terug te trekken. De fossielen van het löss, en de jongere lagen 

van Unkelstein, Würzburg, Gera, Westeregeln, Thiede en enkele Fran- 

kische holen veroorloven. ons een blik in de toenmalige fauna. Het 

rendier was nog over geheel zuidelijk en middel-Duitschland tot aan 

den noordrand van den Harz verbreid, steeds vergezeld van het wilde 

paard; urus, bison, en eland zijn in beperkt getal vertegenwoordigd, 

zoo ook het edelhert. Enkele exemplaren van mammoet en rhinoceros, 

hyaena’s en tijgers bezoeken nog bij tijd en wijle dezelfde streken. Veel- 

vraat, poolvos, lemming, muskusos hielden het rendier gezelschap, 

doch trekken zich steeds meer en meer naar ’t noorden terug. 

Diervormen, thans steppenbewoners in Rusland en Azië, beginnen 

zieh in dezen na-ijstijd te vertoonen, wat een zeker bewijs is dat de 

klimatologische verhoudingen zijn gewijzigd. Dat ook nu nog het ren- 

dier niet ontbreekt kan geenszins bevreemding wekken, daar dit dier 

in de heete zomers naar de koele gebergten week en in de koude 

winters weder de dalen en vlakten opzocht. Westelijk en middel-Europa 

verloor daarna zijn continentaal klimaat, dat vochtiger werd, terwijl 

dichte bosschen de plaats innamen der voormalige steppen. Het wilde 

paard verdween, zoo ook de steppendieren. Het rendier schikte zich 

Jaar 
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evenwel in die verandering van klimaat en leefde nog langen tijd in 

dezelfde oorden, ofschoon thans meer in de laagvlakten en langs de 

kusten der Oostzee. Het diluvium ligt achter den rug en de alluviaal- 

periode heeft een aanvang genomen. De tyrannie van klimaat en mensch 

dringen van nu af aan het rendier meer en meer naar het oosten en 

noorden terug, terwijl zijn plaats wordt ingenomen door het edelhert, 

de ree en ’t wilde zwijn. Het reuzenhert sterft allengs uit, urus en 

bison bleven langer, het laatste dier tot op den huidigen dag bestaan. 

Alleen de eland, die ook nu nog in de provincie Pruisen voorkomt, 

herinnert thans in Duitschland aan den grijzen diluviaaltijd. 

Winterswijk, 11 Jani 1881. 



HET LICK-OBSERVATORIUM. 

In een vorige aflevering (bl. 127), gaven wij een bericht over het nabij 

Nice verrijzend astronomisch-meteorologisch Instituut, waartoe de heer 

BISCHOFSHEIM, een rijk parijsch bankier, de fondsen had verstrekt ; thans 

willen wij melding maken van eene dergelijke stichting in Noord- 

Amerika door den heer rick, een rijk inwoner van San Francisco. 

In 1874 gaf de heer rick zijn wensch te kennen van ergens bin- 

nen de grenzen van zijn aangenomen vaderland Californië, waar hij 

zijne schatten gewonnen heeft, een goed deel daarvan te besteden tot 

oprichting van een observatorium ‘met den meest vermogenden verre- 

kijker ter wereld.” Met behulp van eenige wetenschappelijke mannen, 

die hij daarover raadpleegde, werd eerst een plek op een hoogen berg 

gezocht, die geschikt moest zijn om de zetel van dit observatorium 

te worden. 

Aanvankelijk vestigde men de aandacht op den 3856 voet hoogen 

Monte Diablo, vervolgens op den 4843 hoogen Mount Helena en nog 

andere bergspitsen, totdat eindelijk kapitein rrAZER, de man die 

namens den heer rick, in dezen handelde, den nog hoogeren (4450 

voet) Mount Hamilton in Augustus 1875 bezocht en den top van dezen 

als het punt koos, om daar het observatorium op te richten. Mount 

Hamilton is gelegen op dertien mijlen afstands van San José, in 

Santa Clara County. 

Tegen die keus bestonden echter drie bezwaren, die alleen door 

macht van geld konden overwonnen worden. Vooreerst moest naar den 

top een weg gelegd worden, en in de tweede plaats moest de top, 

die slechts een, uit hard trapgesteente bestaande, smalle piek was, 

geëffend worden en tot een vlakte gemaakt, groot genoeg om de voor 

het observatorium bestemde gebouwen te ontvangen. Eindelijk, in de 

derde plaats, ontbrak het aan of nabij den top aan water. 

Toch besloot de heer rick met de uitvoering van zijn plan voort te 

gaan, Hij wees eene som van 700.000 dollars, deels in geld, deels in 
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andere eigendommen aan, om onder het beheer van vijf met het toe- 

zicht belaste commissarissen voor het beoogde doel te dienen. 

Het eerst, in 1876, begon men met het aanleggen van den weg. 

Deze bood aan de daarmede belaste ingenieurs zeer groote moeielijk- 

heden aan, die thans echter geheel overwonnen zijn. Een breede, voor 

voertuigen geschikte bergweg, met een gemiddelde helling van slechts 

6!/, voet op de 100 voet, slingert zich in kronkelingen rondom den 

berg tot aan zijn top. Men heeft van daar het prachtigste uitzicht in 

de vallei van Santa Clara. Hooger klimmende ontwaart men het kust- 

gebergte in het westen en hier en daar daartusschen de Stille Zuid- 

zee, terwijl de baui van San Francisco als een legkaart uitgestrekt 

ligt, met den Tamalzsais, den berg aan den ingang van de gouden poort. 

Op den top ziet men op heldere dagen in het noorden den 14000 voet 

hoogen Mount Shasta, die op eenen afstand van 175 mijlen gelegen 

is. Deze weg alleen heeft 78000 dollars (bijna 200.000 guldens) gekost. 

Het verlagen en effenen van den top, om er de gebouwen te kun- 

nen oprichten, heeft eene verplaatsing van 40.000 tonnen rotsgesteente 

noodig gemaakt. 

Ook eene waterbron is ontdekt, op 4300 voet afstands van den top, 300 

voet daar beneden. In den droogsten tijd geeft deze nog 850 gallons 

water per dag, in den natten 5000, die door pijpen naar den top 

„worden geperst. 

Onder de leden der door rrck benoemde commissie heeft zich vooral 

kapitein R. s. FLOYD veel moeite en opoffering van tijd getroost. Se- 

dert 1876 heeft hij al de voorname observatorien van Europa en 

Amerika bezocht en met hunne directeurs over het beste te volgen 

plan geraadpleegd. In 1879 bezocht hij Washington en, in vereeni- 

ging met de professoren NEWCOMB en HOLDER, maakte hij een aantal 

teekeningen, volgens welke het observatorium zal worden gebouwd. 

Natuurlijk is de voornaamste plaats aangewezen aan het gebouw met 

een beweegbaren koepel van zevenenvijftig voet in middellijn, waar- 

onder de reusachtige kijker, die vervaardigd wordt in de werkplaats 

Van ALVARD CLARK EN ZONEN te Cambridgeport, zal geplaatst worden. 

Deze kijker zal een objectief met 36 duimen (91 centim.) opening 

hebben, eene opening merkelijk grooter dan die van eenigen tot 

dusver vervaardigden verrekijker. Dit gebouw zal de geheele breedte 

beslaan van het zuideinde van het plateau aan den top. Aan den 

noordwesthoek staat reeds een in November van het vorige jaar ge- 

18 
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reed gekomen koepel, met een daarin geplaatsten 12 duims kijker van 

ALVARD CLARK. Beide koepels zijn vereenigd door eene reeks van lagere 

gebouwen, bestemd voor het plaatsen van slingeruurwerken, voor 

werkplaatsen, een bibliotheek en slaapkamers voor de waarnemers. 

Een uit ĳĳzer vervaardigd gebouw, iets ten oosten van den kleineren 

koepel gelegen, bevat den meridiaankijker en een ander zuidwaarts 

daarvan, den photo-heliograaf. Nog andere kleinere gebouwen zijn 

bestemd om andere instrumenten op te nemen. 

Al die gebouwen worden vervaardigd van baksteenen. De daarvoor 

benoodigde klei wordt gevonden op korten afstand van het observa- 

torium, en daar heeft men eene steenbakkerij opgericht, die reeds _ 

2.000.000 steenen geleverd heeft. 

In 1879 heeft reeds professor BURNBAM drie zomermaanden op fen 

Mount Hamilton doorgebracht en daar regelmatige waarnemingen ge- 

daan met een 6 duims teleskoop. De door hem verkregen resultaten 

zijn uiterst gunstig, en hij is van meening dat gedurende den zomer 

geen enkel observatorium zoo gunstig gelegen is als dat van Mount 

Hamilton. Gedurende den winter stormt het er hevig en er valt veel 

sneeuw doch niet hoog, en de temperatuur daalt er niet bijzonder 

laag. Toch zal dit nieuwe observatorium, dat de wetenschap aan het 

initiatief en aan de mildheid van een enkel man zal verschuldigd 

zijn, wel voornamelijk gedurende den zomer als plaats van waarne- 

ming zijne diensten bewijzen. Mogen die diensten groot zijn, en de 

naam van den heer rick daardoor in eere worden gehouden! 

HG. 
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DOOR 

J. HENDRIK VAN BALEN. 

Het is een nobel drietal, waarvoor ik een oogenblik de aandacht 

kom vragen, en wel: de Fluiter, Phylloscopus sibilatrix, de Fitis, 

Phyll. trochilus, in Groningen Hofzanger genoemd, en de Tjiftjaf 

Phyll. rufa, in Groningen Zierentijn genaamd, maar die bij onze 

vogelhandelaars allen drie, zonder onderscheid, genoemd worden kersen- 

pikkertjes en geeltjes. !. 

Allen drie gelijken zeer op elkaar, en hoewel er op de keper beschouwd 

zekere onderscheidingsteekenen zijn, kan men ze op het eerste ge- 

zicht slechts van elkaar onderscheiden door het verschil in grootte. De 

fluiter is de grootste, op hem volgt de fitis en de kleinste is de tjiftjaf. 

De heerschende kleur van allen is olijfgroen met geel, bij de eene wat 

meer grijs, bij de andere wat meer groenachtig. Het zijn kleine vogels 

met een kleinen snavel en een staart, die maar weinig ingesneden is. 

Zij leven in het lage hout en broeden op den grond. 

Den Fluiter zullen wij het eerst wat nader beschouwen. Hij heeft on- 

geveer de grootte van een pimpel, maar is veel ranker. Op de boven- 

deelen is hij grijsachtig geelgroen, staart en vleugels zijn olijfkleurig. 

Eene streep boven het oog, de keel en de krop zijn fraai licht citroen- 

geel; de overige onderdeelen zijn geelachtig wit. De pooten zijn rood- 

bruin, evenzoo de bek. Tusschen mannetje en wijfje is geen verschil. 

Hij houdt zich in droge streken, in het lage hout op. In Zuid- 

Holland vindt men hem langs de duinen, maar niet menigvuldig. 

Van half April tot September komt hij bij ons voor, en nestelt 

slechts éénmaal ’s jaars. Zijn nest heeft den vorm van een bakkersoven 

Ì Ook den Spotvogel, Phyllopneuste hypolais, noemen zij zoo, 

„ 
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en wordt vervaardigd uit mos, gras en bladeren. Meestal is het zeer 

verborgen tusschen het gras of andere planten, en dikwijls ook vindt 

men het op de afgehouwen stronken van hakhout, tusschen de jonge 

scheuten. Het is moeilijk te vinden, en het is mij gebeurd dat ik er 

weken lang naar zocht, en ten slotte tot de ontdekking kwam, dat 

ik er stellig vijftigmaal langs was geloopen en er voor had gestaan. Het is 

meestal een weinig vooroverhellend geplaatst. De eieren, 5 à 6 in getal, 

zijn wit met donkerpaarse stipjes; zij liggen achter in het nest. De 

jongen zijn zeer fraaie diertjes , die lang in het nest blijven. Zij verlaten het 

pas als zij volkomen ontwikkeld zijn en het geheele vederkleed bezitten, 

De fluiter is een goed zanger. Terwijl hij zingt is hij in onophoude- 

lijke beweging. Met hangende vleugels huppelt hij op de lage takken 

rond, en men kan hem dan vrij dicht naderen. De zang is vol en hel- 

der, uit fluitende en sissende tonen samengesteld, die eindigen in eenige 

lokkende tonen en een verruklijk geheel vormen. De jongen maken 

een snerpend-fluitend geluid en vliegen, nog lang nadat zij het nest 

hebben verlaten, de ouderen na, hen plagende om voedsel, dat geheel 

uit insecten bestaat. 

De Fitis is, zooals ik gezegd heb, kleiner, iets kleiner dan de pimpel, 

doch veel ranker. Op de bovendeelen is hij olijfgroen, de borst is geel, 

de buik wit; boven het oog loopt eene citroengele streep. Na den 

herfst-rui is de buik helder geel. Het oog is bruin, bek en pooten zijn 

hoornkleurig. Mannetje en wijfje zijn gelijk van kleur. 

De fitis is verspreid over Europa, Azië en Noord-Amerika. In Europa 

treft men hem aan van Scandinavië tot in het Zuiden; in de beide 

andere werelddeelen over een groot deel van het Noorden. Tegen den 

winter, September, vertrekt hij naar zuidlijker streken ten noorden 

van Afrika en de Indiën. Velen overwinteren ook in Midden-Europa. 

De plaatsen, die hij bewoont, zijn droge streken, bij ons de duinstre- 

ken, waar men hem in elk boschje, in elken boomgroep aantreft. In 

andere landen bewoont hij de vlakten en de bergen , maar meestal houdt 

hij zich in het lage hout, op golvend terrein op. Toch treft men hem 

ook wel in de pijnboomwouden der bergen aan. In den herfst ziet 

men hem ook in het struikgewas en op dicht met riet begroeide plaatsen. 

Hij trekt bij nacht; de mannetjes en wijfjes trekken afzonderlijk. De 

mannetjes komen het eerst op de broedplaatsen aan, en verlaten die 

ook na de wijfjes. 
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Het nest is op of in den grond geplaatst, in eene komvormige holte, 

en, zoo dikwijls ik het vond, altijd op een glooïienden zanderigen bodem. 

Evenals dat van den fluiter is het moeilijk te vinden, daar het meestal 

verborgen zit onder de langs den grond kruipende braamranken of 

onder wortels van struiken en boomen. Slechts enkele malen trof ik 

het op bijna onbegroeide plekken aan, maar zelfs dan nog is het 

moeilijk te ontdekken. Het wijfje bouwt het nest; zij maakt of kiest 

een kuiltje in den grond, brengt er mos en grasstengels en worteltjes 

heen, die zij weldra in den vorm van een kegel of eenigszins gerekten 

halven bol schikt. Zij werkt er slechts gedurende den morgen aan en 

verricht dat werk zóó ijverig, dat binnen weinige dagen het nest ge- 

reed is. Als zij er niet aan werkt, is zij er niet bij, zeker uit vrees 

haar nest te verraden, en over het algemeen wendt zij alle voorzorgen 

aan om hare nestelplaats niet te verraden. De wanden van den cirkel- 

vormigen ingang zijn zeer dik en voor een groot deel uit mos samen- 

gesteld. Van binnen is het belegd met vederen. 

In het begin van Mei worden de eieren gelegd. Zij zijn langwerpig, 

glanzend melkwit, met roode vlekjes, min of meer dicht bij elkaar 

en ten getale van 5 of 7. Mannetje en wijfje broeden afwisselend; het 
eerste gedurende het midden van den dag, het wijfje den overigen tijd. 

Deze zit zeer vast op de eieren en vliegt niet weg, zelfs al is men 

vlak bij het nest genaderd. Ik vertrouw, dat men haar met eene snelle 

beweging zou kunnen grijpen. Als zij opvliegt, vliegt zij vlak langs 

den grond, maar hebben zij eenmaal jongen, dan wenden zij dezelfde 

kunstjes aan als de grasmusch, om den onwelkomen bezoeker van het 

nest af te leiden. Zij houden zich dan gewond en vallen als vleugel- 

lam voor uwe voeten neer, om terstond op te springen en door de 

struiken weg te scharrelen en een eindje verder hetzelfde spelletje te 

herhalen, tot gij ver genoeg van het nest zijt afgedwaald. In het laatst 

van Mei of het begin van Juni komen de jongen uit, die er allerliefst 

uitzien: de bovendeelen zijn oliĳfgrijs, de borst geelachtigen de buik 

wit. Henige dagen nadat de jongen zijn uitgevlogen, beginnen de ouders 

voor het tweede broedsel te zorgen. 

De fitis is zeker een der aardigste inlandsche vogeltjes, die ik ken, en 

die door zijn levendige, vroolijke manieren en zijn lief, eenigszins droef- 

geestig gezang, aller harten wint. Hij is bijna onophoudelijk in be- 

weging, tusschen de takken rondspringende, door het loof glijdende, 

dan weer een eindje vliegende. Vertrouwlijk kijkt hij naar den wan- 
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delaar, die naar zijne vlugge bewegingen ziet of naar zijn droefgeestig 

gezang luistert, en laat zich gemakkelijk waarnemen. Van den eenen 

boom vliegt hij op den anderen over in eene rechte lijn, maar bij grootere 

afstanden vliegt hij in eene golvende lijn, met min of meer groote 

bochten. Gij kunt hem zoo geruimen tijd volgen, daar hij zelden veel 

haast maakt. Hij is een zeer moedig, strijdlustig vogeltje, dat geen 

indringers duldt op het gebied, dat hij bewoont. Vinnig vliegt hij alle 

vogels aan, die bij zijne verblijfplaats komen, om ze te verdrijven. 

Zijn zang is weinig afwisselend; hij herhaalt zijn korten zang dik- 

wijls met korte rusttijden. Het bestaat uit slechts weinige zachte ge- 

voelvolle tonen, maar die klinken zóó lieflijk, zóó zacht smeltend en 

zijn zoo harmonieus, dat men dit tevergeefs bij een anderen vogel 

zoekt. Meestal laat hij zijn zang hooren als hij aan het eind van een 

tak gekomen is; eenige oogenblikken vergast hij er den luisteraar dan 

op en is dan met een paar sprongen weder op een anderen, kort bij, 

overgegaan. Vooral in den paartijd zingt hij van het aanbreken van 

den dag tot zonsondergang. Dan vliegt hij het wijfje na van boom 

tot boom, slaat met de vleugels en zingt bijna zonder ophouden, 

De Tjiftjaf, de kleinste van de drie, is bijna even algemeen als de 

fitis. Hij heeft de grootte ongeveer van het winterkoninkje en gelijkt 

zeer veel op den itis, wiens kleur hij ook heeft. Als men ze niet bij 

elkaar heeft, is het moeilijk uit te maken of men een fitis of 

een tjiftjaf heeft. Kenmerken zijn echter de minder heldere kleur en 

de zwartachtige pooten van den laatste. Andere kenmerken, waaraan 

men deze boschzangers uit elkaar kan kennen, zijn de volgende. De fluiter 

heeft de eerste slagpen korter dan de voorste, groote vleugeldek- 

vederen; de tweede slagpen is even lang als de vierde, en de pooten 

zijn rood- of bruinachtig geel. De fitis bezit het eerstgenoemde kenmerk 

evenzeer, maar de 2de slagpen houdt het midden tusschen de 4de en 

de 5de en de pooten zijn bruingeel. De tjiftjaf ten slotte is te kennen 

aan de kortere vleugels; de 2de slagpen is even lang als de 7de, en 

de pooten zijn zwartbruin. 

De tjiftjaf maakt een kogelvormig nest, dat dicht bij, maar niet op 

den grond te vinden is. De eieren, 5 à 6 in getal, zijn wit met rood- 

bruine stipjes. Hij komt het vroegst, in het begin van April, en blijft 

het laatst, tot in October. 

Als zanger beteekent hij niet veel. Het gezang, dat hij doet hooren, 
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bestaat slechts in een poosje achter elkaâr uitroepen van de syllaben 

tjif-tjaf, met de regelmatigheid van het tikken van een uurwerk, wat 

op den duur nog al vervelend is. 

Al deze goorten voeden zich met insecten en hunne maskers en 

eieren, en ook met beziën. 

Als kooivogel is alleen de fitis geschikt. Den fluiter en den tjiftjaf is het 

mij nimmer mogen gelukken aan de gevangenschap te doen wennen. 

Allen stierven binnen korten tijd. Ook het opkweeken der jongen is 

een ondankbaar werk en loont de moeite en zorg niet, daar de jongen 

meestal sterven als zij reeds alleen eten en zich vrij in de kooi bewegen. 

Alleen de fitis verzoent zich met de gevangenschap, maar niet allen. 

Velen sterven in de eerste dagen; is dat niet het geval, dan kan men 

er op rekenen den vogel te behouden. In het omgekeerde geval, als 

de vogel bol gaat zitten, de oogen gedurig halfgesloten houdt en op 

deze wijze, alsof hij dronken is, over den bodem van de kooi rond- 

scharrelt of stil in een hoek gaat zitten, kan men er zeker van zijn 

dat hij spoedig sterft. Men geve hem in dat geval de vrijheid, daar 

men er een nuttig leven mede spaart. In het leven blijven in de 

kooi, doet hij in dat geval toch niet. 

In de kooi, gedurende de eerste dagen, en later zoo mooglijk vrij in 

de kamer, houdt hij het goed uit op kruim van oudbakken wittebrood 

met geraspte peen, half en half, waarbij men wat miereneieren (mie- 

renlarven) mengt. Bij gebrek aan deze laatsten kan hij er lang buiten, 

doch het is altijd beter hem deze zoo geregeld mooglijk te verstrekken. 

Het is in gevangenschap een allerliefst vogeltje. Langen tijd heb ik er 

een gehad, en een mijner vrienden bezit er thans een, die reeds een 

halfjaar in zijn bezit is en den geheelen zomer zijn zang heeft doen 

hooren. 
Eene proef, die ik eerst onlangs nam, kan ik zeer aanbevelen. 

Ik had een fitisnest ontdekt in het laatst van Mei, waarin 6 pas- 

geboren jongen lagen. Het had mij eenige moeite gekost het nest te 

ontdekken, en toen ik het niet spoedig vond, legde ik mij op een af- 

stand neer om het paar gade te slaan. Het mannetje deed uit de lage 

boomen aanhoudend met korte tusschenpoozen zijn gezang hooren en 

bleef op tamelijken afstand van het nest. Het wijfje sprong zoo onbe- 

zorgd mogelijk in de struiken, die den bodem allerwegen bedekten, 

rond, met het duidlijke doel het te doen voorkomen, alsof daar geen 



282 ONZE BOSCHZANGERS. 

nest was. Zij verraadde noch angst noch haast om de jongen te be- 

zoeken, maar scharrelde tusschen de struiken rond als vogels, die 

geen vrees koesteren, en iemand, die niet met hunne gewoonten en 

listen bekend was, zou het dan ook opgegeven hebben dáár een nest 

te zoeken. Ik merkte echter op, dat zij telkens op één en denzelfden 

struik terugkwam, en begreep dat daar het nest moest zijn. Werkelijk 

lag het er in eene kleine uitholling op de glooiing van het duin. In 

de eerste dagen van Juni nam ik het nest met de jongen, die zoo 

ver waren dat de veertjes te voorschijn kwamen weg, en legde het in 

de knip. Het wijfje was terstond gevangen, doch het mannetje kwam 

er wel bij, maar niet er in. Ik plaatste het wijfje met het nest in 

eene kooi, die slechts van voren open was en waarvoor een gordijntje 

hing. Tot mijne vreugde bemerkte ik weldra, dat het wijfje de jongen 

voedde. In de eerste dagen gaf ik ze enkel miereneieren (mierenlarven) 

en vervolgens kruim van oudbakken brood, geraspte peen en mieren- 

eieren van elk f/,. Den 1lden Juni verlieten de jongen het nest en 

wilden er niet meer in, en acht dagen later aten zij alleen. 

Gedurende het grootbrengen harer jongen merkte ik op, dat het 

wijfje niet juist geregeld deelde, De een kreeg wel eens zesmaal tegen 

den ander eens. Het was ook hier: de vlugste of brutaalste, die zich 

het meest op den voorgrond wist te dringen, kreeg het meest. Zaten 

de jongen te soezen, zoodat zij het wijfje, als het met voedsel in den 

snavel bij hen kwam niet bemerkten, dan liet zij haar welbekend klagend 

gefluit hooren, maar veel zachter. Onmiddellijk waren dan allen gereed 

om toe te happen. Hadden zij goed gegeten, dan zat het zestal dicht 

tegen elkaâr gedrongen te rusten. Het wijfje nam ze dan een voor een 

onder handen en zuiverde snavel en vederen van de kleine deeltjes 

van het voedsel, die er aan waren blijven hangen. Opmerkelijk was het, 

dat de vogels, die anders, zoodra het wijfje zich slechts bij hen ver- 

toonde, terstond den snavel openden, dan rustig bleven zitten en zich 

geduldig lieten zuiveren van de nauw zichtbare korreltjes voedsel. 

Des nachts zat het wijfje bij de jongen in het nest, later op de stok- 

ken te midden van haar zestal. 

Zoodra zij alleen konden eten, begon de strijdlust, waarvoor de 

fitissen bekend zijn, zich te openbaren. Als de jongen stil op de stok- 

ken zaten en het wijfje vloog wat onrustig, beten zij naar haar. Dit 

‚ verergerde spoedig zoozeer, dat zij formeel op haar aanvielen, en 

menigmaal lagen zij letterlijk op den bodem van de kooi te rollen, 

4 ag 

rd Gan 
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Ook onderling begonnen zij vinnig te vechten. Daar het wijfje hoe 

langer hoe onrustiger werd, liet ik haar vliegen. 

Eene week vroeger was zij uit de kooi ontsnapt, die op het balkon 

van mijne woning was geplaatst. Zij vloog in de boomen en voederde 

de jongen door de traliën van de kooi heen. Toen ik daarop , om haar 

weer in mijne macht te krijgen, de kooi in de kamer plaatste, 

volgde zij een oogenblik later, na even op het balkon te hebben ge- 

zeten, de kooi ook in de kamer. Door de deur snel te sluiten had ik 

haar weer in mijne macht, maar het was opmerkelijk, dat, toen ik 

haar later vrij liet, zij zich terstond verwijderde. Zou zij begrepen 

hebben, dat de jongen het nu wel zonder haar konden stellen, of 

zou de ondank, waarmede hare trouwe opvoeding werd beloond, haar 

van de jongen hebben vervreemd? 

Wat het troepje jongen betreft, zij verkeeren in blakenden welstand, 

eten goed en zelfs veel, en vechten om het voedsel, dat zij elkaar uit 

den snavel trekken. Telkens zijn zij in gevecht gewikkeld; de een 

springt boven op den ander, en zij liggen soms op den rug in de kooi 

te vechten. Overigens zijn zij vrij mak en niet bevreesd als ik mijne 

hand in de kooi steek, en zij pikken de miereneieren tusschen mijne 

vingers uit. Ik houd mij overtuigd, dat, als ik het wijfje bij hen had 

gelaten, zij even wild waren geworden als zij. Ik kan deze wijze om 

insecten-etende vogels te houden zeer aanbevelen; men heeft. volstrekt 

geen moeite van het opkweeken en verkrijgt makke, sierlijke kooi- 

vogels, die terstond aan het kunstmatige voeder gewend zijn. 

Den volwassen vogel te vangen, geschiedt zeer gemakkelijk in de 

zoogenaamde slagkooi of meezenknip. Men heeft die slechts, voorzien 

van een mees of pimpel of anderen kleinen vogel, in den tuin te 

hangen en in de knippen een paar meelwormpjes vast te steken. Ook 

met lijmroeden rondom eene kooi vangt men hem gemakkelijk, maar 

dit is minder aan te bevelen, daar de vogels op die wijze zeer wor- 

den gehavend. 

’s Gravenhage, Juni 1882. 



DE SAHARA IN DEN IJSTIJD 

DOOR 

R. B, DE HAAN, 

Ter verklaring der glaciaalverschijnselen gedurende het diluviale 

tijdperk beroept men zich gewoonlijk ook op het feit, dat destijds 

de brandende zandwoestijnen van de Sahara en Lybië niet bestonden, 

maar haar plaats was ingenomen door een onafzienbaar watervlak, 

dat zich van den Atlantischen Oceaan tot het Nijldal en misschien 

zelfs verder uitstrekte. Die Sahara-zee was dan van de verschillende 

bekkens, die later, vereenigd, te zamen de Middellandsche zee vorm- 

den, slechts gescheiden door het Atlas-gebergte. In ’t oosten bestond 

er waarschijnlijk samenhang tusschen deze beide zeeën en den diepen 

inham der Poolzee, die van uit Siberië zuidwaarts tot aan den Altaï 

voortliep en door eene ombuiging westwaarts zich weder vereenigde 

met de Zwarte Zee. Het zoutgehalte van den bodem der Afrikaansche 

woestijn, alsmede dat der Z. Russische en Aziatische steppen beschouwt 

men als een der bewijzen voor genoemde stelling. Ons bepalende bij de 

Sahara en de Lybische woestijn, kunnen wij daar nog aan toevoegen: de 

lage ligging, de komvormige gedaante, de overblijfsels van zeeschelpen, 

die thans nog in de Middellandsche Zee op geringe diepten voortle- 

ven, de strandvormingen (duinen met rolsteenen) langs den ien 

van het Atlasgebergte, enz. 

Behelst deze meening waarheid, dan voerden de zuidewinden destijds 

warme, maar zeer vochtige luchtmassa’s naar Europa, die tegen de in 

het voorgaande tertiaire tijdvak opgerezen Alpen en Pyreneeën sloe- 

gen, door condensatie de hoeveelheid sneeuw op die hooggebergten 

aanzienlijk vermeerderden, en alzoo ’t ontstaan van uitgestrekte glet- 

schers begunstigden. Ofschoon ter verklaring van al de verschijnselen, 

die de diluviaal-periode aanbiedt, meerdere factoren hunne hulp moeten 

verleenen en deze ook werkelijk kunnen worden aangewezen, valt het 
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niet te ontkennen, dat eene Sahara-zee zeer gunstig daarop moet hebben 

ingewerkt. 

In den jongsten tijd evenwel zijn de grondslagen van dit gebouw 

niet weinig ondermijnd geworden, zoodat het schijnt, dat voortaan 

genoemde factor niet meer in rekening zal mogen gebracht worden, 

waar de oorzaken worden nagespoord, die de bijzondere klimatologische 

gesteldheid gedurende een deel der diluviaal-periode in ’t leven riepen. 

Eene wetenschappelijke reis door den geoloog zitter, in vereeniging 

met ROHLFS, ASCHERSOHN en JORDAN, naar de Lybische woestijn onder- 

nomen, heeft ten opzichte van den bouw der groote Afrikaansche 

woestenij een nieuw licht doen opgaan. Volgens zrrreL nu behooren 

de gesteenten, die den bodem dier streek vormen, tot het krijt en 

onderste tertiair. Vooral de lagen uit de krijtgroep vormen daarvan 

een belangrijk bestanddeel; het zijn meest zandsteenen, kalkmergels 

en kalkgesteenten, en wat de tertiaire lagen betreft, deze zijn hoofd- 

zakelijk samengesteld uit Nwmmuketenkalk, dezelfde formatie, welke 

zich ook elders, van de Pyreneeën tot in Japan in bijna onafgebroken 

samenhang voortzet. Slechts op enkele plaatsen zijn sporen voorhan- 

den, dat daarna de zee nogmaals deze landen heeft bedekt, Verstee- 

ningen uit de krijtperiode, zooals ammonieten, zijn in grooten getale 

aanwezig. 

Oudere sedimenten ontbreken, doch eruptiefgesteenten, die hier en 

daar geheele bergen vormen, getuigen van hevige vulkanische wer- 

kingen. 

Bovendien, zegt zirreL, is de geheele oppervlakte van dien aard, 

dat men elk denkbeeld aan eene bedekking door den oceaan in be- 

trekkelijk jonge tijden moet buiten sluiten. Zij draagt geheel en al 

het karakter van een terrein, dat door de uitgpoelende werking van 

stroomend water in een oneffen, veelvuldig en diep ingesneden land- 

schap is veranderd. Het is dus in dit opzicht te vergelijken met het 

Saksische quaderzandsteengebergte. Dat de woestijn thans zoo on- 

vruchtbaar is, heeft zij enkel te wijten aan hare zoo ongunstige 

meteorologische verhoudingen, voornamelijk aan ’t gemis van regen; 

de grond der woestijn zelf is uit zijn aard. vruchtbaar. 

Het zoutgehalte der waterplassen, waardoor zelfs sommige oasen 

onbewoonbaar gemaakt worden, is te danken aan lagen steenzout, 

die ook hier, gelijk elders, veelvuldig in de krijtmergels voorkomen. 

De bronnen, welke aan enkele plekken eene ongemeene vruchtbaar- 
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heid mededeelen, ja van deze oasen ware paradijsjes maken, nemen 

haar oorsprong in de aan regen rijke streken van Centraal-Afrika; 

waterdichte lagen voeren de vloeistof van hier naar het noorden. Het 

woestijnzand is ontstaan uit de verweering van den MNubischen zand- 

steen, een étage der krijtformatie, welk materiaal door den wind en 

vroegere waterstroomen westwaarts vervoerd is geworden. 

Latere en nog meer nauwkeurige onderzoekingen zullen evenwel nog 

moeten uitmaken in hoeverre de gevolgtrekkingen van zirreL den toets 

der kritiek kunnen doorstaan. 

Mochten nu sommigen onzer lezers van meening zijn, dat met het 

wegvallen der Sahara-zee ook tevens het geheele gebouw ineenstort, 

waarop de z. g. ĳstheorie berust, wij haasten ons hun te antwoor- 

den, dat naar onze wijze van zien die vrees geenszins bestaat. 

Het feit der glaciaalverschijnselen is onmogelijk weg te cijferen. De 

voormalige gletschers hebben te ondubbelzinnige sporen van hun be- 

staan achtergelaten. Eerst dan, wanneer de groeven en krasssen der 

Skandinavische en Britsche rotsen zullen zijn uitgesleten en de zij- en 

eind-moraines van Zwitserland’s dalen opgeruimd, zou er twijfel kun- 

nen ontstaan aan eene voormalige ijsperiode — thans evenwel zijn die 

groeven en steendijken daarvan even geldige bewijzen als de voetstap- 

pen in ’t zand voor ROBINSON CRUSOË de getuigen waren voor de aan- 

wezigheid van menschen op zijn eenzaam eiland, Wel is waar ontvalt 

met het oprijzen der Afrikaansche woestijn ons een der middelen ter 

verklaring, doch een der minst afdoende. Immers, wel was dan de 

Sahara geen uitgestrekt watervlak, maar evenmin was zij destijds 

reeds een dorre, brandende vlakte. Voert zij thans warme winden aan, 

ook toen was de zuidewind verre van kil, en ook thans is hij geens- 

zins droog, maar beladen met de uitdampingen der Middellandsche 

Zee. Groot kan o. i. het verschil tusschen den zuidewind van toen en 

van heden in geen geval geweest zijn, hoe men zich dan ook de Sahara 

gedurende het diluvium denke. 

De groote factoren der glaciaalverschijnselen zullen wel steeds moeten 

gezocht worden in de overwegende waterhelft van ’t noordelijk half- 

rond, — een gevolg van de ligging van de lijn der apsiden met be- 

trekking tot die der nachteveningen — en in andere banen der warme 

zeestroomen. 

Winterswijk, 21 April 1882. 



DE TRADITIONEELE EN DE NATUURHISTO- 

RISCHE PELEKAAN, 

Welken vogel de natuurkenners een Pelekaan noemen, weet ieder 

die maar een dierentuin heeft bezocht. Maar is deze de vogel, waar- 

van oudtiĳds verhaald werd dat hij, bij gebrek aan ander voedsel, 

zijne jongen voedde met het bloed, dat hij zelf door zich de borst open 

te rijten verloor, en die daarom gold voor het zinnebeeld van ouder- 

liefde en trouw ? 

Men heeft, afgaande op de benaming van pelekaan, waarmede in 

betrekkelijk lateren tijd de vogel dier fabel werd aangeduid, gemeend 

dat daarmede werkelijk de langsnavelige, van een buidel aan de onder- 

kaak voorziene, de grootte van een zwaan bereikende zwemvogel werd 

bedoeld, en het sprookje daardoor verklaard, dat die vogel, bij het 

voederen van zijne jongen met den inhoud van den buidel, de roode 

punt van den snavel tegen de borst drukt, om zoodoende den buidel 

te ledigen. Dit zou dus uit de verte van wege die roode kleur van 

de punt des snavels voor een bloedig verwonden van de borst zijn 

aangezien geworden. 

De verklaring is niet onaardig gevonden. Maar zij houdt evenmin 

steek als de meening, dat het geloof aan meerminnen zijn grond zou 

hebben in het zien, uit de verte, van zich uit het water ter halver lijve 

opheffende wijfjes-doejongs (Halicore dujong), — of dat de fabelachtige 

draak het vliegend hagedisje (Draco viridis) van den Indischen archipel 

zou zijn. 

Bij de Grieken, van wie de benaming “pelekaan” afkomstig is, 

schijnt het woord mehexdv of mekaxtvos eene wat onbepaalde beteekenis 

gehad te hebben. Men heeft daarmede wel is waar ook onzen bekenden 

pelekaan aangeduid, maar zonder twijfel ook andere vogels. Reeds de 

afleiding van den naam van mehexdw , met een bijl hakken , maakt dit waar- 



288 DE TRADITIONEELE EN DE NATUURHISTORISCHE PELEKAAN. 

schijnlijk. AmrrsroPHaNEs laat in zijne “Vogels”, bij het bouwen van de 

vogelenstad Nephelococcygia, de pelekanen het hout voor de poorten 

der stad behakken, en het geluid daarvan werd in den omtrek waar- 

genomen. Wanneer men nu bedenkt dat de blijspeldichter bij de ver- 

deeling van den arbeid bij dat bouwen steeds aan elken vogel de rol 

toewijst, die met zijn aard en gewoonten ’t best schijnt te strooken 

(de watervogels brengen water voor de kalk aan, de zwaluwen komen 

aanvliegen met leem in den bek, de haan staat als strijdbare schild- 

wacht enz. enz.), dan kan het moeielijk anders of ARISTOPHANES heeft 

met zijne mekexävree spechten bedoeld. En het zou mij niet verwonderen 

dat deze oorspronkelijk de vogels zijn, aan wie de Grieken den naam 

van ‘“bijlhakkers’’ hebben gegeven. | 

Maar in elk geval was de vogel, aan wien men van ouds de bekende 

daad van liefde tot zijne jongen toeschreef, in 't geheel geen pelekaan, 

maar een arend of gier. Volgens HORAPOLLO is de gier (yúb) het sym- 

bool van een liefhebbend mensch, want, indien hij geen voedsel voor 

zijn kroost kan krijgen, rijt hij zich de dij open en laat zijne jongen 

het daaruit loopend bloed drinken. Dat denkbeeld aangaande den mede- 

lijdenden aard van den gier schijnt ook aangeduid te worden door den 

hebreeuwschen naam ráchám, welke een liefhebbenden, medelijdenden 

vogel aanduidt. Homerus stelt in de Odyssea opyssrus en TELEMACHUS 

voor als bitter treurende, evenals arenden of haakklauwige gieren 

klagen wanneer landlieden hunne nog niet vlugge jongen uit het 

nest hebben geroofd. AprscHyrus spreekt van gieren, die onder luide 

klachten hoog boven de nesten zweven, waaruit men hunne jongen 

heeft weggenomen. Maar de kerkvaders brachten hetgeen men van 

den jongen-lievenden aard der gieren geloofde, op den pelekaan over, 

en voegden er nog van het hunne bij, ofschoon het nog zeer te be- 

twijfelen is, of zij met ‘“pelekaan’’ werkelijk den bekenden zwemvogel 

bedoeld hebben. Aveusrinus zegt op Psalm 101 vs. 5: “Ik ben gelijk 

den pelekaan (in de Statenvertaling ‘‘roerdomp”) in de wildernis,’ 

— dat de mannelijke pelekanen hunne jongen dooden en ze dan drie 

dagen lang beweenen. Na dezen tijd brengt het wijfje zich eene wond 

toe, waaruit zij het bloed over de jongen laat vloeien, die dan weer 

levend worden. Hetzelfde verhalen rusrargrus van Antiochie, ISIDORUS 

van Sevilla, EPIPHANIUS en ettelijke anderen, behalve dat zij soms 

de rollen van het mannetje en wijfje omwisselen. 

Maar aan die verandering van den gier in den pelekaan stoorde zich 
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het publiek niet. Het mocht den naam van pelekaan aannemen, maar 

die pelekaan bleef een soort van gier. En zonder uitzondering werd 

dan ook de vogel, die als het zinnebeeld van trouwe, zelfopofferende 

liefde jegens zijn jongen gold, als een roofvogel afgebeeld, ook in het 

Oosten, en nooit als een langsnavelige zwemvogel. 

Kortom: de vogel van wien van ouds de bewuste fabel werd ver- 

_ haald, was een groote roofvogel, en niet de pelekaan, al werd 

hij ook in lateren tijd met dien naam bestempeld. 

Jammer is het dus, dat men heeft kunnen goedvinden den gevel 

van de nieuwgebouwde societeit der aloude Rederijkerskamer ‘“Trouw 

moet blijken” te Haarlem te versieren, niet met den echten, traditio- 

neelen, heraldieken pelekaan, het zinnnebeeld van liefde en trouw, maar 

met een langsnaveligen zwemvogel, die eigenlijk met dat zinnebeeld, 

en dus met die Kamer, nooit iets te maken heeft gehad. En al had 

ook, “+ geen niet het geval is, die fabel werkelijk betrekking op den 

tegenwoordigen natuurhistorischen pelekaan, dan zou toch nog de tra- 

ditioneele pelekaan, die steeds het emblema, het devies, het wapen 

der Kamer is geweest, niet voor den natuurhistorischen hebben moe- 

ten wijken. Zou iemand, wiens geslacht sedert eeuwen een draak in 

het wapen voerde, er toe kunnen besluiten dezen voor het Indisch flad- 

derend hagedisje te verwisselen, — omdat de traditioneele draak niet 

bestaat en de nieuweren goedgevonden hebben het bedoelde kleine 

diertje met den naam van ‘‘draak” te betitelen? L. 

EEN VAL VAN METEORIETEN. 

Den 3 Februari j.l. had in Zevenbergen een merkwaardige meteo- 

rietenval plaats. Te Klausenburg, zag men ten 3 u. 45 min. des na- 

middags plotseling, bij volkomen helderen hemel, in het noord-oosten 

een schitterend lichtverschijnsel. Toen het verdwenen was, nam men 

in zijn plaats een witte wolk waar, die zich in een dunne strook uit- 

breidde van het westen naar het oosten. Spoedig daarop hoorde men 

een luiden knal. Den volgenden dag ontving men het bericht, dat bij 

Moes, hetwelk op ongeveer acht uren gaans van Klausenburg gelegen 
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is, eenige meteoorsteenen gevallen waren; een daarvan woog 35 kilo- 

grammen en drong 68 centimeters in den grond. Twee andere stuk- 

ken werden gevonden bij Olak Gyerez en vijf andere bij Vajda Ka- 

maras. Prof, kocm verzamelde niet minder dan vijftig kleinere stukken 

nabij Gyulaltelke, Visa en Bare ten noorden van Mocs. De richting 

van het meteoor was van het Noord-westen naar het Zuid-oosten, te 

oordeelen naar de plaatsen waar fragmenten gevonden zijn; deze frag- 

menten lagen verspreid over een lijn van omstreeks vijf uren lang. 

(Nature, 2 Maart 1882, p. 420). 

HG. 

EERSTE MERIDIAAN, 

Van verschillende zijden zijn in den laatsten tijd stemmen opgegaan, 

om de wenschelijkheid te betoogen van voor de algemeene tijdreke- 

ning over de geheele aarde als eersten meridiaan aan te nemen dien, 

welke op 180’ van dien van Greenwich verwijderd is. CLEVELAND ABBE 

in zijn Report on standard time to the American Meteorological Society, 

SANDFORD FLEMING, in Papers on the Time-reckoning and the selection of 

one Prime Meridian to be common to all nations, en orto sTRUVE in een 

verslag dat hij over deze beide verhandelingen den 30sten September 

1880 aan de Petersburgsche akademie gaf, vereenigen zich allen op 

dit punt. 

Wij denken dat Dr. proscoripes, die reeds in 1865 kortelijk het 

nut aantoonde van een algemeenen eersten meridiaan, maar dien, niet 

ver van daar, over het grootste der Aleutische eilanden liet loopen, 

zich daarmede wel vereenigen kan. De meridiaan van Greenwich is 

reeds voor verreweg de meeste kaarten aangenomen, en eene reductie 

door bijtelling of aftrekking van 180° en van 12 uren voor den tijd 

zeer gemakkelijk uitvoerbaar. HG. 



DE REUZENKETELS EN HUNNE ROL ALS 

GLACIAAT-VERSCHIJNSELS. 

DOOR 

Prof. F. J. P. VAN CALKER. 

Tot de glaciale verschijnselen, die, voortgebracht zijnde door glet- 

scherwerking, daarvan getuigen, dat aan de plaatsen, waar zij wor- 

den aangetroffen, eens een gletscher zich uitbreidde, worden door de 

voorstanders der glaciaaltheorie, die eene voormalige ijsbedekking van 

het erratische terrein in Noord-Europa aannemen, ook de zoogenaamde 

reuzenketels geteld. Toen namelijk door de talrijke waarnemingen van 

ontwijfelbare gletschersporen *, die in den loop der laatste jaren in 

Noord-Duitschland werden gedaan, de overtuiging meer en meer veld 

won, dat eens eene gletschermassa die streek bedekte, werd ook van 

„verschillende plaatsen aldaar omtrent het voorkomen van reuzenketels 

bericht. Zoo gebeurde het, dat eene klasse van verschijnselen, die se- 

dert langen tijd aan de geologen bekend waren, onder den boven reeds 

) Zoodanige glaciale verschijnselen of gletschersporen zijn: groeven en krassen op de 

oppervlakte van rotsen, afgeslepene en gepolijste rotshoofden (“Rundhoecker’’) met stoot- 

en lijzijde, afgeslepene en gekraste noordsche en inlandsche gesteenten, voorts de geaard- 

heid van het “Geschiebelehm’’, als grondmoraine, storingen der onder het “Geschiebe- 

lehm” liggende lagen door verbrijzeling, opstuwing, plooiing, gedeeltelijke iusluiting in 

het “Geschiebelehm’ en medevoering in de richting der voortbeweging van den gletscher , 

eindelijk het voorkomen van meertjes, die achter hoogten van morainenmateriaal gegroe” 

peerd liggen, de zoogenanmde “Seeënplatte’’. 

19 



292 DE REUZENKETELS EN HUNNE ROL 

gebezigden naam van “reuzenketels” (Riesenkessel) en onder de namen: 

“Riesentöpfe, (marmites des géants), Gletschertöpfe, Strudeltöpfe , geologt- 

sche Orgeln (orgues geologiques), puits naturels, sandpipes , sandgalls , aard- 

pijpen, Jättegrijder’”’ op nieuw velen groote belangstelling inboezemde. 

Maar wij hebben hier te doen met verschijnselen, die niet alleen aan 

den man van het vak bekend zijn. Wie bijv. den St. Pietersberg bij 

Maastricht heeft bezocht, zal zich immers wel de aldaar in ’t tufkrijt 

voorkomende aardpijpen herinneren, de tourist die Zwitserland door- 

trok, kent de ‘“Gletschertöpfe” in den ‘Gletschergarten” te Luzern, 

en aan den lezer van het Album der Natuur zijn beiden, zoo niet door 

aanschouwing, dan toch uit HARTING's boeiende beschrijving van den 

St. Pietersberg (Alb. d. Nat. 1866) en uit een stukje over de reuzen- 

ketels bij Luzern (Alb. d. Nat. 1876, p. 355) wel bekend. Ziedaar 

twee verschillende typen als ’t ware van hiertoe behoorende verschijn- 

selen, aan welker bekendheid wij gaarne aanknoopen, om in 't navol- 

gende, hun voorkomen, hunne verspreiding en wijze van ontstaan in 

t algemeen, en in ’t bijzonder hunne rol als glaciaal-verschijnsels te 

schetsen. 

Al de boven aangehaalde namen duiden holten aan, die in de eene 

of andere steensoort of aardlaag , van hare oppervlakte af ‚ in meer of min- 

der loodrechte richting, binnendringen. Deze holten hebben eene ketel-, 

pot-, kom-, trechtervormige, of eenc kokervormige of cylindrische ge- 

daante, zijn van zeer verschillenden diameter en zeer verschillende 

diepte, en meestal opgevuld met het materiaal der daarboven gelegen 

aardlaag. Na wegruiming der laatste, doen zich de wanden der holte 

voor, soms glad, als afgeschuurd of geslepen, soms meer ruw en on- 

effen, of met eene bijzondere kleiachtige laag bedekt; soms vertoonen 

zij eenen meer of minder duidelijken schroefgang, en op den bodem 

der holte worden dikwijls geheel en al afgeronde en afgeslepene stee- 

nen gevonden. 

Bijzonder rijk aan dergelijke verschijnselen is het noorden, Skandi- 

navië en Finland. Door hun groot aantal zoowel als de buitengewone 

afmetingen, die den naam van reuzenketels en -potten verklaren, kon- 

den zij niet lang onopgemerkt blijven; aldaar schijnen zij dan ook ’t 

vroegst bekend te zijn geweest, en in FLYGARE CARLÉNS kustromans 

vinden wij ze in historische herinneringen en fabelachtige verhalen in- 

geweven. Reeds in 1765 beschreef de grootvader van vON NORDENSKJÖLD 

vijf op het eiland Strömingsö (bij Löparö tusschen Helsingfors en 

0E) Arre ntinnnannadetedehnndachsca a- 
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Borgo) voorkomende reuzenketels. En ruim eene eeuw geleden werd 

door TORBERN BERGMANN | op reuzenpotten in Finland (in Kökare Fjär- 

den), in Jemtland, Westergothland, Bohuslaen opmerkzaam gemaakt. 

Volgens zijne beschrijving liggen allen op de steilste helling van eenen 

berg, zelden of nooit boven op, zijn twee of drie vadems diep, lang- 

werpig of rond met effen wanden, die soms sporen van schroefgang 

vertoonen, meestal in graniet uitgehold, en hebben naar het zonder- 

linge vermoeden van BERGMANN hunnen oorsprong in eenen tijd, toen 

de materie. nog weeker was dan tegenwoordig. Hij laat echter daarop 

volgen, dat in kalkgebergten ook nog wel in onzen tijd een gedurig 

neervallend water, of herfst- en voorjaarsvloeden, hetzij alleen of met 

behulp van mede gevoerde: en rondwentelende steenen, zulke holten 

kunnen doen ontstaan. Hij sprak daarmede reeds de wijze van vorming 

uit, die tegenwoordig vrij algemeen wordt aangenomen voor alle echte 

reuzenketels met gladde wanden enz., afgezien van den oorsprong der neer- 

vallende of stroomende wateren. Doch daarvan later. Gaan wij vooreerst 

hun voorkomen en hunne verspreiding na. Zoo zijn uit Finland nog, 

volgens BÖTHLINGK's en NORDENSKJÖLD's opgaven *, te noemen : een reu- 

zenketel, voorkomende nabij Helsingfors, bij den lichttoren van Por- 

kala, die 8 ellen diep en van boven drie, van onderen 4 ellen wijd is, 

met daarnaar toeloopende, maar in diens nabijheid verdwijnende krassen 

op de rotsoppervlakte; voorts 30 kleinere potten bij Tschernaja Pachta , 

bij de uitmonding van den Kolaer-zeeboezem in de IJszee; dan op het 

eiland Salmen bij Helsingfors een ketel van 16 voet diepfe en van een 

bovensten diameter van 8 voet, een ondersten van 6 voet, die met 

zand opgevuld was, waarin afgeronde graniet-wrijfsteenen lagen, ter- 

wijl over zijne opening zich krassen op de rotsoppervlakte voortzetten. In 

1843 werden door NORDENSKJÖLD in ’t district der Dalsbrucker hut twee 

groote reuzenketels met gladden wand en schroefgang ontdekt, waar- 

van de één, een door vereeniging van twee ontstane, zoogenaamde 

‚ tweelingspot, 3.83 voet diep was en van boven een grootsten diame- 

ter van 6.75 voet en eenen kleinsten van 4.83 voet bezat, terwijl de 

andere 5.75 en 4.16 voet wijd en 6.58 voet diep was. Voorts bericht 

VAN HELMERSEN ® omtrent reuzenpotten, voorkomende op het eiland 

* Physikalische Beschreibung der Erdkugel, aus dem Schwedischen übersetzt 

von H. RüHL, II., p. 193. (1780.) 

2 ErMans, Archiv. für wissenschaftl. Kunde von Rusland,1. p. 97, IV. p. 10, 105, 

3 Neues Jahrbuch für Mineralogie, 1860, p. 36—47. 
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Scanslandet, bij Sveaborg, waarvan er vier op de steil zeewaarts hel- 

lende granietrotsen en de overige vijf meer binnenwaarts gelegen wa- 

ren. Mededeelingen omtrent de reuzenpotten, ‘jättegryder”’ van Scandi- 

navië, zijn wij verschuldigd o.a. aan SCHEERER en SEFSTRÖM |. SCHEERER 

zag bij Brevig reuzenketels van 20 voet diameter. Bijzonder talrijk ko- 

men zij voor in de nabijheid der badplaats Sandefjord, in Noorwegen. 

Vooral merkwaardig is eene groep van negen potten van 12 tot 16 voet 

diameter, op eene rots der Sandoe-bocht, gepaard met wrijvingsstrepen , 

die naar de kust toeloopen. Uit de omgeving van Krageroe verdient 

vermelding een tiental potten op het rotseiland “Kokken”, d. 1. Kok, 

zoo genoemd, omdat het volksgeloof in de rots den bij zijne potten 

versteenden kok meent te zien. Ook door sexe? wordt een aantal 

noorweegsche reuzenpotten beschreven en afgebeeld. Wegens zijne 

grootte moet nog genoemd worden een reuzenketel op Varaldsö, in 

den Hardangerfjord, van 85 voet wijdte en 120 voet diepte. 

Van zweedsche * reuzenketels zijn vooral bekend één, die bij Troll- 

hätta, hoog boven de Götha-Elf gelegen, en zoo groot is dat twaalf 

menschen daarin plaats kunnen vinden; ook in de nabijheid hiervan 

worden weder krassen op de rotsoppervlakte gevonden; dan ook de 

talrijke potten aan de kust van Bohuslän. H. H. reuscu * bericht om- 

trent reuzenketels, die door rivieren gevormd zijn, zoo b. v. in Almeklovs- 

dalen, Söndmöre , bij Hobbertstadt op Jaderen, vervolgens bij Kjör- 

stad, bij Kongsberg, waar het water over eene slechts zwak glooiende 

helling afvloeit; voorts beschrijft hij holten, die horizontaal in de rots- 

wanden van rivierbeddingen zijn gevormd, b. v. bij den Fillefjeld, en 

spreekt de meening uit, dat gelijksoortige holten door de werking der 

zee in nauwe boezems konden ontstaan zijn, gelijk b.v. tusschen Kils- 

pollen en Ostefjord voorkomen. 

Ook de Álands-eilanden zijn rijk aan reuzenpotten. 

Op het eiland Oesel komen volgens E. von Ercnwaup ® trechtervor- 

! PoGGENDOREFF's Annalen, B. 43, p. 538, B. 66, p. 269. N. Jakhrb. f. Mineral. 

1849, p. 257. 

3 Traces d'une époque glaciaire dans les environs du fjord de Hardanger, 

Christiania, 1866. 

3 Eene besnreking der zweedsche reuzenketels is o. a. te vinden in: C. W‚ PAYKULL, 

Istiden ì Norden, Stockholm, 1867. 

4 Nyt. mag. for Naturv., B. 24, H. 4. 

$ Bull. soc. natur. de Moscou XXVII, 65. 
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mige aardgaten (Erdlöcher) voor van dikwerf meer dan 30 voet diepte, 

waarvan de grootsten bij Ochtjas en Piddul; zij geven soms aanleiding 

tot instortingen der kalksteenlagen en’ inzakkingen van den bodem. 

Ook uit Kurland ! zijn reuzenketels bekend geworden ; in 1874 werden 

er twee in ’t middelste gedeelte van het land aan den rechter oever 

van de Window-rivier ontdekt, van cylindrischen vorm, opgevuld met 

diluvium, waarvan de eene 4 voet diep en 1 voet 6 duim van boven 

en 1 voet van onderen wijd, de andere 5 voet diep en 1 voet wijd 

is. Wat betreft de in Engeland voorkomende ‘‘sandgalls” en “sand- 

pipes’, zoo wijs ik slechts op uyeur’s ° beschrijving der aardpijpen in 

t krijt bij Norwich en op een verhandeling van Prusrwicm ® over dit 

onderwerp. 

Wenden wij ons thans van het noorden naar Middel-Europa, zoo 

zijn vooreerst aan verscheidene lokaliteiten in Duitschland holten van 

meestal onaanzienlijke afmetingen reeds sedert langen tijd bekend, die 

in de onmiddellijke nabijheid van watervallen, beken, of in rivier- 

beddingen gelegen zijn en welker vorming door deze wateren voorna- 

melijk bij hoogen waterstand en sterken stroom duidelijk te erkennen is. 

Hiertoe behooren de door corra * ontdekte, in gneiss liggende potten 

in het Mulde-dal tusschen Freiberg en Nossen; voorts de uiterst tal- 

rijke holten in grauwackenlei van de grootte van een notendop tot 

den diameter van meer dan 1 voet toe in Thüringen, in ’t Schwar- 

zadal, tusschen Schwarzburg en Blankenburg, verder een twintigtal 

potten, op eene rots van porphierachtig graniet in den Neckar, aan 

den Hausacker bij Heidelberg ° gelegen, van meestal elliptischen vorm, 

met grootsten diameter der opening, rechthoekig op den stroom van 

de rivier. Eindelijk komen dergelike potten talrijk voor in dichroiet- 

gneiss-blokken in het Chemnitzdal in Saksen *, die voor een groot ge- 

deelte weinig onder of boven het gewone watervlak gelegen zijn en 

nog tegenwoordig dieper worden gemaakt. 

Als reeds langer bekend mogen verder vermeld worden de door 

ì Zeitschrift der Deutschen geol. Ges. 1880 p. 631. 

3 N. Jahrb. f. Mineral. 1843 p. 235. 

* Quarterly Journal of the geol. Soc. XI 1855 p. 64. 

4 N. Jahrb. f. Mineral., 1849, p. 188. 

*_N. Jahrb. f. Mineral. 1854 p. 154. 

6 Sitzungsberichte d. Naturf. Ges. zu Leipzig 1814, No. 5 —7 p. 50. 
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AGASSIZ | op verschillende plaatsen in het Jura-gebergte boven Bevaix 

en bij Beaujean waargenomen reuzenpotten, alsmede die welke door 

COLLEGNO ? uit de omgeving var Alby, bij den waterval Sant de-Sabol, 

beschreven zijn. e 

Eene bijzondere vermaardheid bezitten reeds sedert lang de in Ne- 

derland bij den St. Pietersberg bij Maastricht * voorkomende aardpij- 

pen, waarop MATHIEU * in 1813 het eerst den naam van ‘“orgues géo- 

logiques” heeft toegepast. Zij doorboren aldaar het tuf krijt in den vorm 

van rolronde kokers van een halve el tot een paar ellen middellijn, 

en reiken tot het vuursteenkrijt, waarboven zij zich soms vertakken, 

zijn met vuursteendiluvium of met grind van het maasdiluvium of 

loess opgevuld en schijnen, naar STARING ° besluit, in den tijd van het 

zanddiluvium te zijn gevormd. 
In Zwitserland heeft men dikwerf de gelegenheid bij watervallen en 

sterk stroomende bergwateren het afronden en uitwasschen van holten 

in rotsen waar te nemen, gelijk o. a. SCHEERER ° zulke op reuzenpotten 

gelijkende holten vermeldt, die in den kalksteen der beken van den 

Hasliberg bij Meyringen voorkomen. Corra ’ gewaagt van zulke potten 

in graniet bij ’t St. Gothard’s Hospiz en in ’t boven Hasli; voorts 

worden er ook bij Bex (Waadt) in kalksteen aangetroffen. Maar de 

schoonste eigenlijke reuzenpotten in Zwitserlana, met glad afgeslepen 

wanden, schroefgangen en wrijfsteenen, zijn wel de oude ketels, die in 

1872 bij Luzern * werden ontdekt op de plaats van den zoogenaam- 

den “Gletschergarten.”” Het geheele aantal der aldaar voorkomende 

potten bedraagt ongeveer 18, waaronder één van 1'/, meter middellijn 

en 3 meter diepte en een ander van 3'/, meter diepte; beiden zijn 

1 Etudes sur les glaciers, p. 207. 

2 Bull. d. U. soe. géol. b. II, p. 321. 

* N. Jahrb. f. Mineral. 1845, p. 514. starine, de Bodem van Nederland, II 

Pp. 322. BINKHORST, Esquisse géologigue des couches crétacées du Limbourg. C. UBAGH's, 

Beobachtungen über die chem. u. mechan. Zersetzung der Kreide Limburgs etc. 

1859. P. HARTING, De St. Pietersberg bij Maastricht, Album der Natuur 1866. 

4 Journal des Mines. Sér. II, vol. 34 p. 197. 

5 STARING, De Bodem van Nederland. II, p. 8327, 

6 N. Jahrb. f. Mineral. 1852, p. 826. 

1 Geologische Briefe aus den Alpen 1850, p. 117. 

8 Vierteljahrschrijt der Naturf. Ges. in Zurich, B. 18, p. 153. Album der 

Natuur 1876, p. 355, 

RD le KA: de 
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zoogenaamde tweelingspotten, met zeer duidelijke spiraalwindingen, ter- 

wijl een derde zelfs 8 meter middellijn en ongeveer 7 /, meter diepte heeft. 

Zoowel bij dezen als bij eenige anderen is de zuidelijke of hoogere wand 

van den vooronderstelden voormaligen gletscher van onderen meer uit- 

gehold; — misschien een bewijs voor de verandering van richting van 

den gletschermolen ten gevolge der van onderen langzamere voortbe- 

weging van den gletscher. In 1874 werden ook bij Bern ' verscheiden 

reuzenketels gevonden, waarvan één van 14 voet diepte met gladde 

wanden en afgeslepen wrijfsteenen, liggende in molasse en bedekt met 

leem en erratisch materiaal, waarmede zij ook opgevuld zijn. Dit 

laatste verraadt, door karakteristieke rotsgesteenten, een samenhang met 

den Rhonegletscher. Er komen nl. daarin voor: euphotiet uit het ach- 

terste gedeelte van het Saasdal, amphiboliet uit de zuidelijke Wallis- 

dalen; grauwe glimmerrijke gneiss uit het Bagne-dal en conglomeraat 

van Val Orsine. 

Uit het Salzkammergut dienen nog als hiertoe behoorende verschijn- 

selen te worden vermeld: holten in kwartsachtigen gneiss bij Wildbad- 

Gastein en vooral de merkwaardige diepe holten bij pass Lueg, bij 

Golling, die onder den naam van “Oefen” ook den tourist wel be- 

kend zijn. 

Aan de genoemde reuzenketels van Luzern en Bern sluiten zich 

best de potten van Pörtschach in Karinthië aan, die door H. HÖFER ? 

ontdekt, nauwkeurig onderzocht en beschreven zijn. Deze kunnen nl. 

evenmin door een bergwater of waterval ontstaan zijn, maar moeten 

zoowel wegens hunne ligging, als wegens de hen vergezellende glet- 

schersporen, volgens HÖFER worden toegeschreven aan de werking van 

gletscherbeken van een ouden gletscher, die voormaals die streek bedekte. 

Onder de in ’t voorgaande opgetelde verschijnselen kan men twee 

klassen onderscheiden. 

1% Reuzenketels en daarop gelijkende holten, die worden aangetroffen 

in of onmiddellijk bij de bedding van beken of rivieren, of bij water- 

vallen of aan de zeekust, blootgesteld aan den golfslag; 

2’, Reuzenketels, in wier nabijheid geen neerstortend of stroomend 

water voorkomt, die, gelijk vele finlandsche en skandinavische potten, 

alsmede de potten van Luzern, Bern, Poertschach , meestal vergezeld 

t_N. Jahrb. f. Mineral. 1875, p. 58. 

3 N. Jahrb. f. Mineral. 1878, p. 1. 
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zijn van duidelijke gletschersporen, vooral krassen op de rotsopper- 

vlakte, soms ook “Rundhocker’’ met stoot en lijzijde, morainen-ma- 

teriaal enz. 

De verklaring van het ontstaan der eerste klasse van reuzenpotten 

is gemakkelijk. Wij zien hoe het neêrstortende of stroomende water 

de rots uitholt, zien zand en steenbrokken, door het water medege- 

voerd in holten van het oneffen bed zich rond bewegen, dan weder 

voortgedreven , door nieuwe rolsteenen vervangen, en in onze verbeel- 

ding zien wij dat spel zieh voortzettende, de holte al dieper en dieper 

worden door het onophoudelijk daarin rondwentelen van het water als 

in een draaikolk, en de daardoor mede rond gevoerde wrijfsteenen , die 

tegelijkertijd zelven rondgeslepen worden. Soms erkent men ook duidelijk 

de voorwaarden voor de vorming van den draaikolk; zoo spreekt bijv. 

VON HELMERSEN ' van eenen reuzenketel van 5’ 10’ diepte en 3’ diameter 

op eene rots in de aldaar sterk stroomende rivier Tulema, ten noorden 

van het noordeinde van het Ladoga-meer, gelegen in den hoek, die 

door twee bijkans onder 90° elkander ontmoetende granietwanden wordt 

gevormd, op eene plaats dus, waar het neerstortende water eenen 

hevigen draaikolk moest veroorzaken. Ook vond men bij de ontdekking 

van den ketel op zijnen bodem nog de bolronde wrijfsteenen. Het zal 

wel overbodig zijn nog daarop te wijzen, dat de boven gegevene ver- 

klaring van het ontstaan der reuzenpotten ook daar nog toepasselijk 

blijft, waar zij meer of minder boven het tegenwoordig niveau van 

’t naburige stroomende water gelegen zijn, wanneer de waterstand in 

het voorjaar hooger pleegt te zijn, of grootere waterrijkdom der beek 

of rivier in eenen vroegeren tijd waarschijnlijk is. 

Wat nu de tweede klasse van reuzenketels betreft, in welker nabij- 

heid wij tegenwoordig vergeefs naar stroomend of neêrstortend water 

zoeken en welker ligging ook niet toelaat, den loop van eene beek of 

rivier of eenen waterval in vroegeren tijd aldaar aan te nemen, bij 

dezen draagt, gelijk reeds boven door talrijke voorbeelden werd ge- 

staafd, hare geheele omgeving meestal de duidelijke sporen eener vroe- 

gere gletscherbedekking. Met de aanneming van den gletscher zijn ons 

echter nu ook hier de neêrstortende en stroomende wateren gegeven. 

Onder den gletscher stroomen immers de gletscherbeken, ontstaan uit 

de smeltwatergoten en -stralen, die te meer geschikt zijn holten in de 

| _N. Jahrb. f. Mineral. 1880, p. 46. 
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onder liggende rots te graven en draaikolken te vormen, naarmate zij 

in hunnen loop onder de gletseherzool meer belemmerd zijn; en in de 

spleten der ijsmassa storten van de oppervlakte af smeltwaterbeekjes 

neêr, de zoogenaamde gletschermolens, die soms tot op vrij grooten 

afstand hun ruischen doen hooren en treffen de onderliggende rotsvlakte !. 

En wanneer, al afsmeltende, een gletscher achteruit gaat, zoo banen 

talrijke smeltwatergoten zich hunnen weg door het chaotisch moraïnen- 

materiaal, en dikwijls zal de gelegenheid bestaan tot de vorming van 

draaikolken en holten * 

Eene hoogst eigenaardige theorie van de vorming der reuzenpotten 

werd door s. A. sEXE® te Christiania ontwikkeld. Door de werking van 

het plastische gletscherijs zelf, dat door de drukking van den gletscher, 

gemengd met zand en steenbrokken, in eene holte ingeperst wordt, 

zou volgens hem een reuzenpot kunnen ontstaan. Door de voortbewe- 

ging van den gletscher toch moest de in de holte geperste ijsklomp 

of ijskolom afbreken; zoodoende zoude deze dan bij den ongelijkmatigen 

druk op de randen van haar bovenvlak aan het rondwentelen geraken en 

met behulp van daarin vastgevrozen of van de oppervlakte af daarin 

| gevallen wrijfmateriaal de holte meer en meer uitslijpen. Daarbij zou dan 

door regelatie de cohesie met de gletschermassa altijd worden onderhouden. 

In ’t bijzonder wijst sexe nog daarop, dat op deze wijze ook de 

anders moeielijker verklaarbare reuzenketels met hellende of horizon- 

tale as hunne verklaring vinden. Dergelijke gevallen doen zich voor 

aan de westzijde van den ingang tot de Fixei-zeeëngte (Hardanger) in 

glimmerlei, te Lille Finevig bij Flekkefjord en te Brusfjeld in eenen 

gabbrowand, eveneens in gabbro op Stoeyperne in den Tönsbergfjord, 

voorts in hoornblende te Mjälland bij Tinozet in Telemarken. Ove- 

rigens heeft spxe's theorie, waartegen vele gewichtige bedenkingen * 

kunnen worden ingebracht, zeer weinig bijval gevonden. 

1 De gletschermolens werden voornamelijk beschreven door Aaassiz en DESOR bij den 

Aargletscher, door RINK en NORDENSKJÖLD in Groenland. Als voorstanders der theorie, 

dat de gletschermolens eene rol bij de vorming der reuzenketels spelen, zijn vooral te 

noemen: CHARPENTIER, VON Post (Bidrag til jättegrytornas Kännedom 1867) en 

HEIM; cf. ook: BROEGGER en REUSCH in Zeitschrift d. deutsch. Geol. Ges. 1874, 

2 Cf. o. a. DESOR im Sonntagsblatt “der Bund” No. 50. 12 Dec. 1874. 

* Traces d'une époque glaciaire dans les environs du fjord de Hardanger, 

Christiania 1866. On giants caldrons and old strand-lines in solid rocks. Christiania 1874 

* Cf, N, Jakhrb. f. Mineral. 1878 p. 15. 
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Hiermede is in ’tkort de staat onzer kennis geschetst omtrent het 

voorkomen, de verspreiding en de verklaring der reuzenketels tot het 

jaar 1879. Op eene geologische excursie in de maand Mei van dat jaar 

echter werden door den heer DAMES te Rüdersdorf bij Berlijn * reuzen- 

ketels ontdekt, op eene plaats dus, die reeds eene rol in de glaciaal- 

theorie heeft gespeeld; want in 1875 werden immers aldaar door o. 

TORELL de groeven op den kalksteen, die reeds vroeger eens waren waar- 

genomen, op nieuw ontdekt en als gletscherkrassen erkend. Neemt men 

mede in aanmerking, dat de ontdekking der Rüdersdorfer reuzenketels 

kort volgde op CREDNER'S mededeeling zijner interessante waarnemingen 

van glaciale verschijnselen in de omstreken van Leipzig, in eenen tijd 

waarin zoo talrijke bewijzen voor de glaciaaltheorie werden bijeenge- 

bracht, zoo is wel te begrijpen, met welke belangstelling zij werd op- 

genomen, en dat die ketels met de voormalige gletscherijsbedekking 

in samenhang werden gebracht. Op een gebied van 15 à 16 000 5 met. 

zijn te Rüdersdorf ongeveer 80 grootere en kleinere holten gevonden, 

waaronder er zijn die gladde en spiraalvormige geslepene wanden ver- 

toonen en wrijfsteenen van noordschen oorsprong; overigens werden 

aldaar door NOETLING ? van de eigenlijke in schuimkalk gelegene reu- 

zenketels nog onderscheiden, onder den naam van geologische orgels, 

zakvormige holten, die tot het diluvium zijn beperkt en die ontstaan 

zijn ten gevolge van insijpelende wateren. G. BERENDT * beschouwt de 

Rüdersdorfer ketels echter allen als een en hetzelfde verschijnsel, dat 

zich aan ons alleen op verschillende wijzen voordoet, al naar de ge- 

aardheid van het gesteente waarin de pot voorkomt en naar den groote 

ren of kleineren invloed van verweering. Na dien tijd werden nog oude 

reuzenketels ontdekt op verscheidene andere plaatsen in Noordduitsch- 

land; * zoo in de gips van Wapno, in den fayencemergel bij Wester- 

wijhe, in de jurakalksteen van Klemmen nabij Gülzow in Pommern, 

en een pot met een daarin liggend afgerond syenietblok in de baltische 

jura van den Gr. Bodden bij Soltin, ® voorts op talrijke plaatsen in 

1 Zeitschrift d. deutsch. geol. Ges. 1879 p. 339. 

2 Zeitschrift d. deutsch. geol. Ges. 1879 p. 339. 

3 Zeitschrift d. deutsch. geolog. Ges. 1880 p. 56. 

4 Zeitschrift d. deutsch. geolog. Ges. 1880 p. 56. 

5 De beide laatstgenoemde vindplaatsen werden c. 12 jaren geleden reeds door CREDNEK 

waargenomen . 
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Silezië ', waar zij zoowel in schelpkalk, bij Krappitz, Gogolin e. a. pl., 

als in krijt, bij Oppeln, en in tertiairen kiezelachtigen zandsteen, bij 

Bunzlau worden aangetroffen. 

Onder de talrijke, door eRUNER in Silezië waargenomene holten laten 

vele wegens haren minder regelmatigen vorm, de ruwheid van hare wan- 

den, en wegens het ontbreken zoowel van spiraalstrepen, als van af- 

geronde wrijfsteenen, twijfel bestaan, of zij wel als ware, misschien 

door verweering veranderde reuzenketels te beschouwen zijn. Daaren- 

tegen komen volgens c. GREWINGK * in devonisch gips bij Dünhof, boven 

Riga, diepe cylindrische kuilen of buizen voor, die alleen in hun bovenst 

gedeelte het duidelijk karakter van echte reuzenketels vertoonen, die 

door draaikolken zijn ontstaan, in hun onderst gedeelte echter door 

insijpelend water schijnen voltooid te zijn. GREWINGK meent hunne vor- 

ming in den laatsten tijd der glaciale periode te moeten stellen en haar 

te moeten toeschrijven aan de toen sterk stroomende smeltwateren van 

het, gletscherijs. 

Met de reuzenketels brengt BERENDT ook de poelvormige verdiepingen 

in samenhang, die over de diluviale oppervlakte van Noordduitschland, 

vooral tusschen Elbe, Oder en Weichsel verspreid zijn, en hij vindt tevens 

een verband tusschen hare groepeering en de richting der uiterst tal- 

rijke goten, die de oppervlakte doortrekken, en die hij én wegens hare 

gelijkmatigheid over eene groote uitgestrektheid, én wegens hare richting 

beschouwt als smeltwatergoten, af komstig van de groote samenhangende 

ĳĳsbedekking der glaciale periode. Ook de in Meklenburg voorkomende 

kuilen, die aldaar onder den naam van ““Soelle’’ bekend zijn, werden 

door Ee. GeiNITz * op gelijksoortige wijze opgevat, en sluiten zich dus 

bij de door BERENDT beschrevene poelen aan. 

Met deze laatst genoemde verschijnselen mag men niet verwisselen 

de, volgens GREWINGK * in 't Oostbaltische vrij menigvuldige aardtrech- 

ters, die door de estische landbewoners “Strudellöcher’’ worden ge- 

noemd. Deze behooren wel tot de aardstortingen (“Erdfälle’') gelijk uit 

verschillende streken, zooals uit Krain, Illyrië, Kroatië, Dalmatië be- 

kend zijn, waar aardlagen voorkomen die, zooals kalksteen, dolomiet, 

1 GRUNER in Zeitschrift d. deutsch. geolog. Ges, 1880 p. 183. 

3 Sitzungsber. d. Dorpater Naturf. Ges. 18 Sept. 1880. 

3 Bericht über die Ergebnisse geologischer Orientirungs excursionen im Gross 

herzogthum Mecklenburg-Schwerin, Neu-Brandenburg 1880. 

*_N. Jahrb. f. Mineral, 1881 I B. 83. p. 425. 
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gips, steenzout, gemakkelijk door water, vooral wanneer het koolzuur- 

houdend is, worden aangetast, en door welks oplossende werking, 

met of zonder instorting, dan ook dergelijke kuilen kunnen ontstaan. Zij 

zijn, daar ook hunne vorming nog tegenwoordig kan worden waarge- 

nomen, over ‘talgemeen van jonger datum dan de boven beschrevene 

reuzenpotten; en van de ‘“Soelle” onderscheiden zij zieh bovendien nog 

daardoor, dat zij water opslorpen, terwijl gene water niet doorlaten, 

en dus meestal daarmede gevuld zijn. In ieder geval zijn die aardtrech- 

ters door insijpelende wateren, vooral ten gevolge hunner oplossende en 

chemische werking, ontstaan, evenzeer als misschien vele van de zoo- 

genaamde geologische orgels daaraan, zoo niet hunne oorspronkelijke 

wording, dan toch hun tegenwoordig voorkomen zullen verschuldigd 

zijn, terwijl de vorming der reuzenketels in het voorgaande door de 

mechanische werking van bewogen water werd verklaard. Zoo staat 

dus bij de vorming der reuzenpotten het mechanisch , bij die der aard- 

trechters het chemisch proces op den voorgrond, en bij vele aardpij- 

pen en orgels ‘zullen waarschijnlijk beiden hebben samengewerkt. Alleen 

door wateren, die als in een draaikolk rondwentelen met of zonder 

behulp van wrijfsteenen, konden de meer regelmatig gevormde echte 

reuzenpotten met hunne als glad afgeslepene, soms met eenen schroef- 

gang voorziene wanden ontstaan. Maar het kan gebeuren , dat door latere 

werkingen, hetzij door den verweerenden invloed der atmospheer en den 

oplossenden van nedersiĳjpelende wateren, hetzij door gedeeltelijke in- 

storting als de regelmatige vorm, zoowel de gladheid van den wand dezer 

echte reuzenketels verloren gaat. Zoo zullen dan potten ontstaan gelijk 

sommigen van Rüdersdorf en van elders, met eene eigenaardige ver- 

weeringskorst * van binnen; en wanneer de ketels zich in kalksteen 

of krijt bevinden, zullen de wateren, die natuurlijk van de oppervlakte 

af moeten binnendringen, des te meer hunne oplossende werking doen 

gevoelen, hoe meer zij met koolzuur beladen zijn, en zoo zal de oor- 

spronkelijk ketelvormige holte meer en meer in eene kokervormige veran- 

deren, gelijk b. v. het geval zal zijn bij de holten van Dünhof bij 

Riga die door GREWINGK beschreven zijn,zoodat dan een reuzenpot lang- 

zamerhand in eene aardpijp of geologisch orgel zal kunnen overgaan: 

1 Zeitschr, d. deutsch. geol. Ges. 1880 p. 807. Eweursions géologiques à travers 

la France par St. Meunier, Paris 1882, p. 218. Das Diluvium um Paris, v. A. 

Rothpletz 1881, p. 49. 
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Denken wij hier niet onwillekeurig aan de Maastrichtsche aardpij- 

pen? Zouden zij misschien op deze wijze te verklaren zijn ? Men heeft wel 

is waar de meening geuit, dat zij aan oprijzende bronnen van kool- 

zuurhoudend water toe te schrijven zouden zijn, evenals de aardpijpen 

voorkomende in devonischen kalk bij Aken, volgens NOEGGERATHS ! 

waarnemingen door warme bronnen zijn gevormd. Deze verklaring heeft 

echter weinig bijval gevonden; maar vrij algemeen werd aangenomen, 

dat zij door ne@rsijpelend koolzuurhoudend water ontstaan zijn. Even- 

wel biedt dan de beperking der inwerking tot enkele plaatsen en de 

kokervorm eenige moeielijkheid. In dit opzicht nu wijzen reeds sTARING ? 

en HARTING * op de mogelijkheid, dat de eerste holte of het beginsel 

der aardpijpen door stroomend water in aanhoudend ronddraaiende be- 

beweging en ten gevolge van een uitschuren door mede rondgevoerde 

keien zou kunnen voortgebracht zijn, dus op de wijze der eigenlijke 

reuzenketels, waardoor dan tevens de rolronde gedaante der meeste 

aardpijpen eene verklaring zou vinden. Deze opvatting der Maastricht- 

sehe aardpijpen wint nog, naar mij voorkomt, aan waarschijnlijkheid 

door nieuwere onderzoekingen over de aardpijpen, die in de omgeving 

van Parijs en in Noordfrankrijk voorkomen en in 1811 door cuvrer 

en ALEX. BROGNIART * beschreven zijn. Reeds in 1815 vergeleek aruLeT- 

LAMMONT ° de Maastrichtsche geologische orgels met de in der Parijsschen 

grofkalk voorkomende natuurlijke schachten (pwits naturels). In eene 

monographie ‘Das Diluvium um Paris und seine Stellung im Pleistocän, 

1881” noemt A. roruPLETZ de aardpijpen van Parijs en Noordfrankrijk 

echtte reuzenpotten en merkt op, dat verre de meesten niet in 

oude beek- of rivierbeddingen, maar op de oppervlakte van terrassen 

en hoogvlakten gelegen zijn. Vooral aan de zeekust van Normandië is 

dit duidelijk te zien, waar de krijtrotsen zak- en trechtervormige ver- 

diepingen vertoonen, die met eene roestbruine klei opgevuld zijn en 

waarvan vele tot de reuzenpotten behooren en 10, 20, zelfs 60 meter 

diepte bereiken. Zij worden zoowel op de hoogste punten van ’t hoog- 

land als op de hellingen en in de dalen aangetroffen. RorurLerz meent, 

LN. Jahrb. f. Mineral. 1845. p. 514. 

* STARING, de Bodem van Nederland, II. p. 326. 

Ì P, HARTING, De St. Pietersberg bij Maastricht, Album der Natuur 1866. 

4 Essai sur la géographie minéralogigue des environs de Paris. 1811, p. 47. 

> Journal des mines 1813 No. 201 p. 202. 
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dat juist deze ligging der reuzenpotten op eene voormalige iĳsbedek- 

king wijst, daar alleen door gletscherijs het water in voldoende hoe- 

veelheid ook op de hoogten kon worden gebracht. Hiermede is niet 

uitgesloten, dat waar spleten in de gesteente- of aardlaag voorkomen, 

die de wateren van af de oppervlakte laten insijpelen , aan zulke plaatsen, 

hetzij in de aangehaalde streken in Frankrijk of bij Maastricht of elders 

holten van minder regelmatigen vorm en zonder de bijzondere kenmerken 

der reuzenpotten, alleen door de oplossende chemische werking van 

het water kunnen worden voortgebracht. En toch heeft waarschijnlijk 

overal, waar zoodanige holten met ware reuzenpotten te zamen wor- 

den gevonden, de ijsmassa van een voormaligen gletscher ook voor haar 

het rijkelijke insijpelende water geleverd. 

Nog op een eigenaardigheid betreffende de ligging der oude reuzen- 

ketels meen ik daarom met nadruk te moeten wijzen, namelijk, dat 

zij op het erratische terrein van Noord-Europa voorkomen, onmidde- 

lijk onder en in het “Geschiebelehm”’ d. i., de erkende grondmoraine 

der groote gletschermassa, en ook in andere streken, die de sporen 

eener voormalige iĳsbedekking dragen, gelijk in Frankrijk, Zwitzer- 

land enz., onder postglaciale vormingen in de oppervlakte van prae- of 

oud pleistocene lagen. En zoo wordt het ons dan duidelijk, dat de oude 

reuzenketels en aardpijpen, op erratische terreinen gelegen zijnde, vor- 

mingen van den pleistocenen tijd zijn en meer bepaaldelijk als getui- 

gen zijn aan te merken van de groote gletscherijsmassa van de glaci- 

aalperiode. | 

Deze in de oude reuzenketels gewonnene bevestiging der glaciaaltheorie 

werd echter niet algemeen aangenomen en erkend, ofschoon namelijk 

bijna alle geologen daarin overeenstemmen, dat de reuzenketels door 

bewogen water werden voortgebracht, zoo is toch een punt van geschil, 

dat sommigen alleen een ontstaan aannemen door stroomend water in de 

beddingen van beeken en rivieren of door watervallen. Van deze zijde 

nu zijn, en wel door BALTZER ‘te Zurich, tegenwerpingen gemaakt tegen 

de gletschermolentheorie in ’t algemeen en in 't bijzonder tegen hare toe- 

passing bij de verklaring der in Noordduitschland voorkomende verschijn- 

selen. Hij brengt daartegen in, dat hij in het “Berner Oberland’’ nooit 

op ouden gletscherbodem een reuzenpot had gevonden; daaraan staat 

echter tegenover, dat aldaar, gelijk BERENDT * doet opmerken, betrekke- 

' Der mechanische Contact von Gneiss und Kalk im Berner Oberlande, Bern 1880, 

2 N. Jahrb. f. Mineral. 1881, II B. 2. p. 121. 
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lijk weinig oude gletscherbodem te zien is, die eerst sedert korten tijd door 

den gletscher werd verlaten, terwijl men die nog minder vaak van mo- 

rainenmateriaal ontbloot vindt, en dat niettemin door andere geologen, 

en wel door BERENDT en ROTHPLETZ, op zoodanigen bodem bij den Ro- 

selani- en Glaernishgletscher werkelijke reuzenketels werden ontdekt. 

Eene andere tegenwerping is deze, dat de gletschermolens niet aan eene 

en dezelfde plaats blijven staan, maar ’gelijk o.a. AcAssiz aan den ‘“Un- 

teraargletscher’’ en cosseLET aan den ‘““Rhonegletscher” aantoonden , met 

den gletscher zich dalwaarts voortbewegen, en dus niet de gedurende 

langen tijd aan eene plaats, op een punt gerichte werking zouden kun- 

nen leveren, die voor een reuzenpot wordt vereischt. Daartegen kan 

worden ingebracht, dat, gelijk bekend is, op bepaalde plaatsen van 

een gletscher gedurende langen tijd, waarschijnlijk ten gevolge der ge- 

aardheid van den gletscherbodem, altijd gelijksoortige spleten en glet- 

schermolens te zien zijn, en dat dan deze laatsten reuzenketels kunnen 

doen ontstaan. Hen langer stationair blijven van een gletschermolen 

en daarmede de mogelijkheid voor het ontstaan van eenen reuzenketel, 

kan men zich intusschen, volgens BERENDT, ook op eene overeenkom- 

stige wijze voorstellen als het soms plaats grijpend stilstaan van een 

gletschereinde, namelijk ten gevolge van twee elkander compenseerende 

werkingen, en wel der vooruitbeweging eener gletscherspleet en der 

achteruitwerkende kracht van het neerstortende water. Nog minder 

moeielijkheid biedt de verklaring der vorming van eenen reuzenketel 

door een gletschermolen aan, wanneer men eene groote gletschermassa 

aanneemt in het stadium van achteruitgang, waar de gletschermolens, 

gevoed door overvloedige hoeveelheden van smeltwater, op een en de- 

zelfde plaats gedurende langen tijd zullen blijven vertoeven. Én juist 

dit laatste geval beantwoordt immers ’t meest aan de omstandigheden, 

onder welke wij ons de vorming van reuzenketels op het erratische 

terrein zouden voorstellen, al ontkennen wij niet de mogelijkheid van 

hun ontstaan ook gedurende de vooruitbeweging van den voormaligen 

gletscher. Bovendien zal, wanneer wij overtuigd zijn van de mogelijk- 

heid van het ontstaan van eenen reuzenketel door een gletschermolen 

in ’t algemeen, toch nog in ieder speciaal geval omtrent de bijzondere 

wijze van vorming, de uitslag moeten gegeven worden door een nauw- 

keurig onderzoek naar andere glaciale verschijnselen, die daarmede ge- 

paard zijn, en vooral door zijne ligging. Uit het voorgaande blijkt im- 

mers duidelijk, dat het ook voor den reuzenketel, die zich op een oud 
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gletscherterrein bevindt, altijd stroomend of neervallend water is , waar- 

door zijn ontstaan wordt verklaard, hetzij dit nu ontleend wordt aan 

een gletschermolen, of aan de beekjes onder den gletscher of, en vooral, 

aan de gletscherbeken der smeltwateren, die bij het afsmelten der groote 

ijsmassa's der glaciale periode zich moesten uitstorten over den ouden 

gletscherbodem en die, terwijl zij zich hunnen weg baanden tusschen 

het chaotisch morainenmateriaal, hunne goten op de oppervlakte ach- 

terlieten en menigvuldige erosie-verschijnselen moesten voortbrengen. 

In alle gevallen kan het voorkomen van oude reuzenketels in eeno 

streek, waar de aanneming eener vorming door eene rivier of eenen 

waterval, of door de zee, ten gevolge hunner ligging uitgesloten is, 

en waaraan andere hen begeleidende glaciale verschijnselen het karak- 

ter van een oud gletscher- of morainenlandschap verleenen, mede een 

bewijsmiddel zijn voor eene voormalige bedekking met gletscherijs. 

Groningen , Januari 1882, 



IETS OVER DE AANWEZIGHEID, 

DEN OORSPRONG EN DE BETEEKENIS VAN BLADGROEN 
IN HET DIERENRIJK. 

DOOR 

Dr. W.J. VIGELIUS. 

De vroeger algemeen gehuldigde leer, als zouden planten- en dieren- 

wereld twee scherp van elkander gescheiden natuurrijken zijn, is, dank 

zij de veelzijdige ontwikkeling der natuurwetenschap, in den jongsten 

tijd geheel ontzenuwd en heeft plaats moeten maken voor andere, betere 

inzichten. De chemie, de physiologie en de vergelijkende anatomie heh- 

ben elkaâr de hand gereikt om overtuigend aan te toonen, dat er geen 

absoluut criterium voor dierlijk en plantaardig leven bestaat en dat 

er das van eene scherpe grensscheiding tusschen planten- en dierenrijk 

geen sprake kan zijn. 

Talrijke feiten wijzen niet alleen op een nauw verband tusschen beiden, 

maar bovendien op eene innige verwantschap hunner laagst bewerk- 

tuigde leden, feiten, die zelfs tot de in het licht der descendentieleer geens- 

zins gewaagde gevolgtrekking leiden, dat planten- en dierenrijk van 

denzelfden oorsprong zijn en een gemeenschappelijk uitgangspunt heb- 

beu gehad, van waar zij zich in den loop der aardgeschiedenis in 

verschillende richtingen hebben ontwikkeld. 

Het zou geenszins moeielijk zijn hier in een uitvoerig overzicht de 

voornaamste ontdekkingen saâm te vatten, die tot bewijs dezer ver- 

wantschapsleer kunnen strekken. Wij zouden plant en dier kunnen ver- 

gelijken ten opzichte van hunne chemische samenstelling en van hunne 

contractiliteits- en irritabiliteitsverschijuselen; wij zouden kunnen wij- 

zen op de fondamenteele overeenkomst hunner grondsubstantie, hun- 

20 



308 IETS OVER DE AANWEZIGHEID, DEN OORSPRONG EN DE 

ner weefsels, hunner geslachtelijke voortplautingswijze enz. Maar vooral 

zou zij ons duidelijk worden, wanneer wij tot de laagst bewerktuigde 

‚organismen uit beïde rijken afdaalden en dan bijv. zagen dat hunne 

ontwikkeling niet alleen zeer veel overeenkomst opievert, maar dikwijls 

geheel en al hetzelfde verloop heeft, zóó dat de overeenkomstige phasen , 

die zij achtereenvolgens doorleven, niet van elkaar zijn te onderscheiden. 

Evenwel, zulks ligt niet in het doel van dit opstel. Wij willen lie- 

ver eenige oogenblikken stilstaan bij eene reeks van waarnemingen der 

laatste Jaren, die voor de kennis van de betrekking tusschen plant en 

dier uiterst leerrijk zijn, maar tegelijk doen zien, hoe omzichtig men 

bij het opsporen van analogieën moet te werk gaan, om niet tot val- 

sche voorstellingen en verklaringen te geraken. De deductie dringt de 

induetie zoo licht te veel op den achtergrond, vooral wanneer het 

zwaartepunt van de oplossing eener kwestie eenmaal is ontdekt en dus 

de methode van onderzoek een vast richtsnoer heeft aangenomeu ! 

De onderzoekingen, die ik op het oog heb, handelen over de aan- 

wezigheid, den oorsprong en de beteekenis van chlorophyl (bladgroen) 

in het dierenrijk, d.i. van de algemeen verbreide groene kleurstof der 

plant, die in hare huishouding zulk eene hoogst belangrijke rol vervult *, 

De ontdekking van chlorophyl of bladgroen in dierlijke organismen 

dagteekent van voor ongeveer veertig jaren, toen de hoogleeraar scHULTZE 

deze kleurstof in het lichaam van laag bewerktuigde platte wormen 

(Planarien) aantrof. Latere onderzoekers vonden het bladgroen ook in 

sommige afgietseldiertjes of Infusoriën (bij welke de groene korrels door 

EHRENBERG voor eieren werden aangezien), in de zoetwaterspons (Spon- 

gilla), in de gewone zoetwaterpolyp (Hydra) en ten slotte nog in enkele 

andere laag bewerktuigde diertjes (Rhizopoden, Heliozoën enz). 

In 1870 kwam men een belangrijken stap verder door de onderzoe- 

kingen van RAY LANKESTER, die de groene kleurstof van verschillende 

lagere dieren aan het spectroskopisch onderzoek onderwierp en de ver- 

kregene spectra met dat van het chlorophyl vergeleek. 

1 Het chlorophyl der plant is afgezet in kleine korreltjes, die tot dusverre algemeen 

als homogene deeltjes van de lichaamssubstantie der plantencel (protoplasma) werden be- 

schouwd. PriNasmerm heeft echter onlangs de chlorophyldragende korrels beschreven als 

“Hohlkörper mit netzartig durchbrochener Hülle, die Hohlräume erfüllt von Tropfen 

einer ölähnlichen Masse, die ihrerseits den Glavorkgllignetp? enthält.” Hoogstwaar- 

schijnlijk is deze opvatting juister. 
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Op deze wijze kon bij de lijst der toen bekende chlorophyl-houdende — 

dieren met eenige nieuwe vormen verrijken, waarvan als de voornaam- 

‚ sten de bekende groene zeeanemoon (Anthea cereus) , een schaaldier (Zdotea 

viridis) en eenige wormen (o. a. Bonellia virrdis) vermeld mogen worden. 

Sedert dien tijd is het aantal der bekende chlorophylhoudende die- 

ren niet onbelangrijk aangegroeid. Terwijl nu in den beginne de me- 

thode van onderzoek nog een vrij oppervlakkig karakter droeg en men 

zich als hoofdoel stelde, het veelvuldig voorkomen van bladgroen in 

het dierenrijk te constateeren om daaruit een nieuw bewijs voor de 

verwantschap tusschen plant en dier te putten, heeft men in den jong- 

sten tijd de zaak van een meer wetenschappelijk standpunt bekeken 

en is onwillekeurig de vraag gerezen: welke is de oorsprong en de 

physiologische beteekenis van het bladgroen in het dierenrijk en op 

welke wijze komt bet hier voor? 

Over het gewicht van deze vraag zullen wij wel niet behoeven uit 

te weiden. Het spreekt toch van zelf dat het van uiterst veel belang 

is te weten: 1° of de chlorophyl-lichaampjes der dieren door die orga- 

nismen zelve worden voortgebracht, dan wel of zij van plantaardigen 

oorsprong zijn en dus uit de omgeving worden opgenomen; 2° of de 

chlorophyl-lichaampjes der dieren identisch zijn met de chlorophyl-kor- 

rels der planten, dan wel of zij zich hiervan in ‘“‘vormbeteekenis” onder- 

scheiden; en 38° of het chlorophyl in het dierlijk organisme dezelfde rol 

speelt als het bladgroen in de plant *, dan wel of beide kleurstoffen 

l Tot meerdere duidelijkheid moge hier een enkel woord over de functies van het 

bladgroen in de plant zijne plaats vinden. Het chlorophyl der plant vervalt zonder twij- 

fel eene “zekere” rol bij het verwerken van anorganisch voedsel (bepaaldelijk koolzuur- 

gas en water) tot organische bouwstoffen (zetmeel en druivensuiker). Doch niet alleen 

dit proces op zich zelf, ook de daarmee samenhangende verschijnselen, nl. 1° opname 

van koolzuur uit de lucht, 20 reductie van dat koolzuur in koolstof en zuurstof en 3” 

afzondering van zuurstof, hebben in “zekere” mate onder den invloed van het bladgroen 

plaats. Bovendien wordt hiertoe zonlicht vereischt. 

Wij drukken ons hier met opzet voorzichtiger uit, dan men gewoonlijk pleegt te doen , 

omdat onlangs de tot dusverre aangenomene leer omtrent de beteekenis van het blad- 

groen bij de assimilatie eenigszins aan het wankelen is gebracht. 

Gewoonlijk omschrijft men de rol van het bladgroen veel scherper en neemt aan dat 

het bladgroen “bepaald noodig” is woor de zetmeelvorming, daar zijne ontledingspro- 

dukten hiervoor “vereischt” worden, dat de koolzuurontleding en de zuurstofafzondering 

evenzeer “onvoorwaardelijk afhankelijk’ zijn van het chlorophyl. 

De beroemde physioloog PriNasHerM toont nu echter in zijn jongst verschenen opstel 



310 ÏEÏS OVER DE AANWEZIGHEID, DEN OORSPRONG EN DE 

ten opzichte harer verrichtingen van elkaâr afwijken en dus physiolo- 

gisch eene verschillende waarde bezitten. 

D> natuurkundigen, die in deze richting het veld der ‘“‘chlorophyl- 

kwestie’ hebben ontgonnen en bearbeid, zijn allesbehalve gering in 

aantal. Als de voornaamsten noemen wij HAECKEL , de gebroeders HERTWIG, 

KRUKENBERG, CIENKOWSKI, SORBY en SCHENK, HUXLEY, HAMANN en, last 

not least, K. BRANDT, GRZA ENTZ eu PATRICK GEDDES, mannen die, althans 

voor een groot deel, tot de beroemdste biologen van onzen tijd behooren. 

Wij zullen nu hunne onderzoekingen op vergelijkende wijze gaan be- 

schrijven, om dan aan het eind de voornaamste resultaten, — die voor- 

loopig gezegd — eene verrassende overeenstemming vertoonen, in het 

kort na te gaan. 

Keeren wij hiertoe in de eerste plaats terug tot die dieren, bij welke 

het chlorophyl het eerst werd ontdekt, nl. tot de Planariën. Sommige dezer 

wormen bevatten eene groote hoeveelheid der groene kleurstof en zijn 

dus bijzonder geschikt tot het nemen van proeven. 

Parrrck GEDDES stelde, in 1878 te Roskoff zijnde, een groot aantal 

exemplaren van Convoluta Schultz bloot aan de rechtstreeksche inwer- 

king van zonlicht en nam weldra aan de oppervlakte der dieren eene 

snelle ontwikkeling van gasbellen waar. Die gasbellen werden zorgvul- 

dig opgevangen en vervolgens aan een nauwkeurig scheikundig onder- 

zoek onderworpen. Hij kwam hierbij tot het verrassende resultaat, dat 

het ontwikkelde gas niet minder dan 45—55®/, zuurstof bevatte. 

Getuigde dit verschijnsel reeds voor de identiteit der kleurstof met 

plantaardig bladgroen, zijn vermoeden werd geheel bevestigd, toen hij 

na afloop der proef een mikroskopisch onderzoek naar de groene deel- 

tjes der wormen instelde. 

Dit onderzoek leerde, dat in die groene deeltjes in grooten getale 

zetmeelkorrels aanwezig waren, die zich onder den invloed van het zon- 

aan, dat, al moge het bladgroen van hooge beteekenis zijn voor het assimilatieproces 

der plant, de zooeven genoemde leer nog geenszins afdoend en streng bewezen is. Zoo 

is volgens hem de werkzaamheid van het chlorophyl bij de koolzuurontleding nog eene 

onopgeloste kwestie en is evenmin het feit voldoende bewezen dat bij de zetmeelvorming 

binnen in de bladgroenkorrels ontleding en dus verwoesting van het bladgroen plaats 

heeft. PrinGsnHeiM deelt verder mede dat de chlorophylkorrels niet alleen koolzuur 

maar ook zuurstof uit de lucht kunnen opslorpen, Als zoodanig is het onder “bepaalde 

omstandigheden”, waarop wij hier niet nader kunnen ingaan, tegelijk dienstbaar aau de 

assimilatie en aan de ademhaling der plant. 
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licht hadden gevormd. Ook langs chemischen weg kon dit zetmeel ge- 

makkelijk worden aangetoond. 

Het besluit dat Parrick Geppes uit deze waarnemingen afleidde, ligt 

voor de hand; de genoemde wormen, waaraan hij den naam ‘“‘vegetating 

animals’ geeft, bevatten inderdaad ehlorophyl, dat dezelfde physiolo- 

gische eigenschappen bezit als het bladgroen in de plant. 

Een jaar later gaf PATRICK GEDDES aan zijne onderzoekingen meerdere 

uitbreiding en bestudeerde, gedurende een verblijf te Napels, de groene 

kleurstof van Bonellia viridis, een worm uit de groep der Gephyreën, 

die in de Napelsche golf vrij algemeen voorkomt, Hij experimenteerde 

met dit dier op dezelfde wijze als vroeger, doch kwam, evenals Kru- 

KENBERG, die gelijktijdig hetzelfde onderwerp te Triest behandelde, tot 

een negatief resultaat. Er had bij Bonellia noch ontwikkeling van zuur- 

stof, noch vorming van zetmeel plaats. Later werd deze uitkomst door 

een nauwkeurig spectroskopisch onderzoek bevestigd. SoRBy en SCHENK 

vonden dat het spectrum der kleurstof van Bonellia (bonelleine) merk- 

baar afwijkt van dat van chlorophyl, zoodat wij dan ook moeten aan- 

nemen, dat de vroegere resultaten van RAY LANKESTER op eene dwa- 

ling berusten en dat dus Bonellia geen chlorophyl bevat. 

Evenzoo bleek ook de groene kleurstof van Zdotea viridis (zie boven) 

geen bladgroen te zijn. 

In de laatste jaren heeft men, ook met het oog op het chlorophyl- 

vraagstuk, bijzondere aandacht geschonken aan eene orde van zeer 

laag bewerktuigde zeediertjes, die door Bürscurr tot de klasse der 

&Sarcodina’’ of “sarcodediertjes’” worden gebracht, omdat hunne levens- 

uitingen zich niet verder dan die der sarcode, d.i. de grondsubstantie 

der dierlijke cel, uitstrekken. De Radiolarien — zoo is de naam der 

orde — hebben gewoonlijk eene kogelvormige gedaante en zijn o. a. 

gekenmerkt door het bezit van een eigenaardig kiezelskelet, dat uit 

naalden bestaat, die Òf los in het sarcodelichaam verspreid liggen, 

òf tot eene soort van pantser of traliewerk zijn vereenigd, dat de sier- 

lijkste vormen kan aannemen. 

Huxrey, de bekende engelsche zoöloog, maakt in zijne beschrijving 

van het geslacht Thalassicolla voor het eerst gewag van kleine gele 

korrels, die in de lichaamssarcode der Radiolarien verstrooid voorko- 

men. Hij noemt deze korrels “yellow cells” en beschouwt haar, over- 

eenkomstig den naam, als volkomene cellen, daar zij bestaan uit sar- 
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code, die eene kern bevat en van buiten dooreen wand wordt begrensd. 

De sarcode is als het ware verzadigd met eene pigmentstof, die de 

gelo kleur veroorzaakt. 

Huxruey zag dat deze “yellow cells'* zich door dwarse deeling kunnen _ 

vermenigvuldigen en vond haar in tal van Radiolarien aanwezig. 

In de schoone monographie der Radiolarien, een der eerste werken 

van den kundigen ERNST HAECKEL, wordt voor het eerst eene meening 

omtrent de physiologische beteekenis der “gele cellen” uitgesproken. 

HazrckeL beschouwt haar als secretiecellen of liever als eencellige klie- 

ren, die bij het spijsverteringsproces der dieren eene zekere rol ver- 

vullen. Ben feit, dat tegen deze opvatting schijnt te getuigen, is dat 

hij in de gele cellen zetmeelkorrels aantrof. 

Geheel anders is de verklaring, die later cimNkowskr van de “yellow 

cells’ heeft gegeven. Deze beschouwt haar als zeer laag bewerktuigde 

algen, die in het lichaam der Radiolarien parasiteeren. Hiervoor voert 

hij als krachtigste bewijsgronden aan, dat de gele cellen de afgestor- 

vene Radiolarien geruimen tijd kunnen overleven en dan het vermogen 

blijven bezitten om zich te vermenigvuldigen; dat zij ontwikkelings- 

toestanden doorloopen, die geheel met die van eencellige algen over- 

eenkomen, en dat haar aantal bij een zelfde soort uiterst variabel is, 

hetgeen zeker moeielijk te verklaren zou zijn, indien zij voor het levens- 

proces dezer dieren onvoorwaardelijk noodige elementen waren. 

Terwijl RICHARD HERTWIG zich nog vrij wel bij HAECKEL’S meening 

aansluit en gelooft dat de gele cellen, als voortbrengselen der lichaams- 

garcode, zoo niet voor de spijsvertering, dan toch voor de stofwisse- 

ling der dieren van belang zijn, ontmoeten wij in de jongere onder- 

zoekers, BRANDT, HAMANN en PATRICK GEDDES, krachtige aanhangers van 

de door creNKOWSKI verdedigde stelling. Geen hunner twijfelt meer 

aan de plantaardige natuur der gele cellen. Zooals uit het volgende 

zal blijken, zijn wij dan ook volkomen gerechtigd, de verklaring in 

dien zin als de waarheid te erkennen. 

Dat de gele cellen de Radiolarien kunnen overleven, werd opnieuw 

zoowel door BRANDT als door PATRICK GEDDES op de meest overtuigende 

wijze aangetoond. Zoo vond BRANDT o. a. twee maanden na het afster- 

ven der dieren in de overblijfselen hunner sarcode nog een aantal gele 

cellen aanwezig, die zich sterk vermenigvuldigden. Hare voortplanting 

geschiedt door deeling en stemt volgens PATRICK GEDDES geheel overeen 

met die, welke wij bij eencellige algen (Protococcus enz.) waarnemen 
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De alguatuur der gele cellen werd verder nog door andere interes- 

sante waarnemingen bevestigd. Zoo bleek haar wand uit cellulose te 

bestaan en haar kleurstof identisch te zijn met die der Diatomaceeön 

(Algen). De physiologische overeenkomst der kleurstof met bladgroen 

werd door GEDDES nader aangetoond door een aantal Radiolarien onder 

den invloed van direkt zonlicht te brengen. Hij zag dan wederom dui- 

delijk het ontsnappen van gasbellen, die een hoog gehalte aan zuur- 

stof bevatten, en vond dat er gedurende het experiment in de gele cellen 

zetmeelvorming had plaats gehad. 

Dergelijke feiten zijn van zóó overtuigende kracht, dat wij met de ge- 

noemde onderzoekers de gele cellen der Radiolarien als eencellige algen moe- 

ten beschouwen , die uit de omgeving der dieren in hun sareode worden op- 

genomen en daarin blijven voortleven. PArrick GEDDES vereenigt de gele 

algen onder den geslachtsnaam Philozoon (dierenvriend) en onderscheidt 

vier soorten, die echter niet allen uitsluitend bij Radiolarien voorkomen. 

Ook sommige zeeanemonen of Actinien dragen eene groene kleurstof 

die, zooals wij reeds opmerkten, door RAY LANKESTER spectroskopisch 

werd onderzocht en voor chlorophyl werd gehouden. Wat is natuur- 

lijker, dan dat men in den laatsten tijd, bij het verkrijgen van zulke 

interessante resultaten, ook de kleurstof dezer dieren aan een vernieuwd 

en nauwkeurig onderzoek onderwierp, te meer daar RAY LANKESTER 

omtrent het groene pigment van Bonellia en Idotea gefaald had? 

KRUKENBERG experimenteerde evenals zijn voorganger met exemplaren 

van het geslacht Anthea en vond dat de spectra van de Anthea-kleurstof 

en van het bladgroen aanmerkelijk van elkaâr verschillen. Ter onderschei- 

ding hiervan noemt hij de eerste Anthea-groen. 

Zonderen wij HAMANN uit, die de groene stoflichaampjes der zeeane- 

monen als eencellige klieren beschouwt, dan zijn de resultaten der 

jongere onderzoekers in lijnrechten strijd met die van KRUKENBERG. 

Zoowel de gebroeders RICHARD en OSCAR HERTWIG, als de verdien- 

stelijke parrick GEDDES, beweren en bewijzen tegelijk dat ook de groene 

lichaampjes en de tentakels (vangarmen) van verschillende zeeanemo- 

nen niets anders dan eencellige algen zijn, die in het lichaam der 

dieren worden opgenomen en onder die omstandighedên hunne levens- 

vatbaarheid blijven behouden. 

… Om tot deze uitspraak te geraken, volgden zij wederom denzelfden 

weg als hierboven werd aangegeven. 
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De beide meRTwIG’s leverden het bewijs dat de pigmentlichaampjes 

der zeeanemonen ook buiten het lichaam dezer dieren als geheel zelf- 

standige organismen kunnen voorkomen en dat zij eene merkwaardige 

overeenstemming met de gele cellen der Radiolarien vertoonen ; PATRICK 

GEDDES deed ons zien dat zij de beteekenis van plantaardige cellen 

hebben, die voorzien zijn van eene kern en een cellulose-wand. Uit 

de ontwikkeling van zuurstof en de vorming van zetmeel in de groene 

cellen, wanneer deze in het zonlicht werden geplaatst, bleek boven- 

dien de identiteit der kleurstof met chloropbyl. 

Het gas, dat Anthea cereus v. smaragdina onder die omstandigheden 

afzondert, bevat niet minder dan 32—38 ®, zuurstof. 

De groene lichaampjes van sommige Medusen (kwallen) komen vol- 

gens GEDDES, zoowel in vormbeteekenis als in physiologische eigen- 

schappen geheel met die der zeeanemonen overeen. Zij zijn ook hier 

van plantaardigen oorsprong. | 

De oorzaak, dat zijne resultaten met die van KRUKENBERG verschil- 

den, werd door hem op scherpzinnige wijze ontdekt. Het bleek hem 

nl. na veel moeite, dat de zeeanemonen, waarmede de laatste proeven 

had genomen, twee groene kleurstoffen bevatten, waarvan de eene 

ehlorophyl, de andere geen chlovophyl was. Wat is duidelijker dan 

dat deze kleurstoffen, gezamenlijk aan het spectroskopisch onderzoek 

onderworpen, een spectrum gaven, hetwelk van het chlorophylspec- 

trum merkbaar afweek ? 

Wij moeten nu nog een derde reeks van waarnemingen uit den 

jongsten tijd vermelden, die ook voor ons onderwerp van veel belang 

zijn en zelfs een groot gewicht in de schaal leggen. Zij zijn af komstig 

van professor GEZA ENTZ uit Klausenburg en handelen over de chloro- 

phyllichaampjes der Infusorien. 

Deze schrijver deelt ons mede, dat in de meest verschillende fami- 

liën der afgietseldiertjes chloropbylhoudende vormen voorkomen, maar 

dat de aanwezigheid van groene lichaampjes geenszins als maatstaf tot 

onderscheiding der soorten kan worden gebruikt, omdat zij in zeer 

verschillende hoeveelheid voorkomen en bij dieren, die er gewoonlijk 

van voorzien zijn, soms geheel ontbreken. 

Alleen die Infusoriën bevatten groene deeltjes, welke òf omnivoor 

d. í. allesetend zijn, òf zich bij voorkeur met chlorophylhoudende 

organismen (algen of Euglenen) voeden. 
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GEzA EN1z vermeldt verder, dat Infasoriën, die veel chlorophyl- 

lichaampjes bevatten, geene vaste voedingstoffen tot zich nemen , eene 

waarneming, die zooals zal blijken, geheel in harmonie is met zijne 

verdere beschouwingen. 

De chlorophyllichaampjes der Infusoriën vertoonen zich als smaragd- 

groene bolletjes, die voornamelijk in het zoogenoemde “ectoplasma” 

d. i, de buitenlaag der sarcode, liggen opgehoopt. Zij hebben een dui- 

delijk omkleedsel en bevatten behalve de groene kleurstof eene kern, 

twee contractiele blaasjes (vacuolen) en een aantal kleine lichaampjes 

die uit een met zetmeel verwante stof — paramylon — bestaan. Uit 

deze gegevens blijkt alweer ten duidelijkste dat de groene lichaampjes 

der Infusoriën geen gewone bladgroenkorrels zijn, maar dat zij de be- 

teekenis hebben van chlorophyl dragende cellen. 

Verwijdert men de groene cellen voorzichtig uit het lichaam der 

dieren (onder water), dan sterven zij niet af, maar blijven voortleven, 

vermenigvuldigen zich, en ontwikkelen zich tot eencellige algen, die ENTz 

o. a. gemakkelijk als de vormen Palmella en Tetraspora kon erkennen. 

Doch om haar algnatuur aan te toonen, is afzondering niet eens 

altijd noodig. De genoemde ontwikkeling heeft soms ook binnen in 

het infusorium plaats, bijv. in het lichaam van Stentor polymorphus, 

alwaar de groene cellen zich geheel als levende, zich ontwikkelende 

algen gedragen. 

Met dit bewijs, dat de groene cellen der Infusoriën algen zijn, stelde 

GEZA ENTZ zich nog niet tevreden. Hij wilde bovendien dit bewijs ver- 

sterken door den oorsprong der groene cellen na te gaan. Hiertoe voedde 

hij verschillende Infusoriën, die geen chlorophyl bevatten, kunstmatig 

met eencellige algen en zag dat na eenigen tijd een deel dezer algen 

van de weeke binnenlaag der lichaamssarcode (entoplasma) in de bui- 

tenlaag geraakte. Daar eenmaal aanwezig, ondergingen zij snel opvol- 

gende deelingen en ontwikkelden zich tot lichaampjes, die volkomen 

identisch waren met de gewone groene cellen, die bij talrijke infuso- 

riën in het ectoplasma voorkomen. 

Een dergelijk empirisch bewijs mag zeker wel allen twijfel op den 

achtergrond schuiven ! 

Volgens eNtz behooren de algen, die in infasoriën leven, niet tot 

ééne, maar tot verschillende soorten. Hij vat hen te zamen onder den 

naam ‘‘pseudo-chlorophyllichaampjes”’, een term, die hen, naar onze 

meening, op onvoldoende wijze karakteriseert, 
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Belangrijk is de groote overeenkomst in resultaten van twee man- 

nen als GEZA ENTZ en PATRICK GEDDES, die niet alleen twee zoo ver- 

schillende diergroepen bestudeerden, maar ook, voor zoover wij althans 

uit hunne geschriften moeten opmaken, geheel onafhankelijk van elkaâr 

werkten ! 

Na uit het voorgaande den oorsprong en den aard van de gele cel- 

len der Radiolariën en van de groene lichaampjes der Zee-anemonen, 

Medusen en Infusoriën te hebben leeren kennen, vraagt wellicht de 

opmerkzame lezer: hoe verhouden zich nu in dit opzicht de chlorophyl- 

houdende dieren, welke niet tot de genoemde groepen behooren, met 

name de zoetwaterpolyp (Hydra), de zoetwaterspons (Spongilla) en de 

reeds hierboven genoemde Planariën? Zijn hunne groene lichaampjes 

identisch met de chlorophylkorrels der planten, dus deelen van cellen» 

of: zijn zij ook hier eencellige plantaardige organismen, die zich in 

het lichaam der dieren nestelen? 

Dank zij de onderzoekingen van Dr. BRANDT, heeft ook dit vraagstuk 

zijne volledige oplossing gevonden, en wel in dien zin, dat de groene 

lichaampjes dezer dieren geene uitzondering op den regel maken en 

dus ook algen zijn. De chlorophyllichaampjes van Hydra, Spongilla; 

Planariën en Infusoriën vertoonen onderling eene merkwaardige over- 

eenstemming. Zij bezitten een cellulose-wand, die den “celinhoud” om- 

sluit. Deze laatste bestaat uit sarcode, die niet gelijkmatig groen ge- 

kleurd is, zooals bij de chlorophylkorrels der planten, maar behalve 

groene ook kleurstofvrije deeltjes bevat. Ook vinden wij eene kern aan- 

wezig, die in de bladgroenkorrels altijd ontbreekt. Aan hunne celnatuur 

valt dus niet te twijfelen. 

De groene cellen der door BRANDT onderzochte dieren kunnen, na 

den dood dezer laatsten, dagen, ja weken lang blijven voortleven, en 

vormen onder den invloed van het zonlicht zetmeel. (Verg. bl. 210). Zij 

gedragen zich geheel en al als eencellige planten. 

De in Hydra, Spongilla, Planariën en Infusoriën voorkomende algen 

vereenigt BRANDT onder den geslachtsnaam Zoochlorella, die der Radio- 

lariën en Actiniën noemt hij Zoowantella. (Philizoon PATRICK GEDDES.) 

Vatten wij in het kort de verkregene resultaten samen, dan komen 

wij tot bet volgende besluit: 

1° het chloropbyl komt bij tal van lagere dieren voor; 
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20 het gedraagt zich in het dierlijk organisme physiologisch, evenals 

in de plant; 

3° de dieren die chlorophyl bevatten, brengen die kleurstof niet zelve 

voort, maar nemen haar, als een bestanddeel van laag georga- 

niseerde planten (eencellige algen), van buiten op; bijgevolg zijn 

4° de zoogenaamde ‘“‘chlorophyllichaampjes” der dieren geenszins iden- 

tisch met de bladgroenkorrels der planten. 

Er blijft ons nu nog ten slotte over na te gaan, welke gevolgtrek- 

kingen wij uit de bovenstaande feiten kunnen afleiden, 1° met het oog 

op de leer van de verwantschap tusschen dier en plant, 2° — wat niet 

minder belangrijk is — met het oog op de physiologische betrekking, 

waarin de in gemeenschap levende organismen tot elkander staan. 

Nog niet lang geleden meende men door het aantoonen van blad- 

groen in het lichaam van dieren, een nieuw en belangrijk bewijs to 

hebben gevonden voor de verwantschap, die tusschen de planten- en 

dierenwereld bestaat. 

En geen wonder! Men vond in het dierenrijk eene stof aanwezig, 

die tot de meest verbreide in het plantenrijk behoort, en die volgens 

het oordeel van uitstekende geleerden, als STEIN, EHRENBERG en ande- 

ren, door de dieren zelve kon worden gevormd. Wat kon beter vóór 

die leer getuigen? Intusschen, een blik op de resultaten der hierboven 

geschetste onderzoekingen doet ons dadelijk inzien, dat dit chlorophyl- 

argument, als we het zoo mogen noemen, al van heel weinig waarde 

is, en wel om de eenvoudige reden dat het bladgroen, waar het ook 

in de natuur voorkomt, altijd een plantaardig voortbrengsel blijkt te 

zijn, dat nooit zijne plantaardige eigenschappen verloochent. 

Wij zullen er intusschen wel nauwelijks op behoeven te wijzen, dat 

hierdoor de genoemde verwantschapsleer geenszins aan het wankelen 

wordt gebracht. Integendeel, de bewijzen zijn te over, en groeien nog 

als ’t ware met den dag aan! 

Bij de laatste vraag: in welke physiologische betrekking staan de in 

gemeenschap levende organismen (dier en alg) tot elkaâr, moeten wij 

wat langer stilstaan. Evenwel, het antwoord is geenszins moeielijk te 

geven. Gaan wij hiertoe na in hoeverre beide elkander nut of nadeel 

aanbrengen. 

Evenals het zetmeel, dat in de bladgroenkorrels der plant ontstaat, 

na in den vloeibaren vorm te zijn overgebracht, de celwanden door- 
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dringt en zoodoende de geheele plant tot voedsel verstrekt, zoo kan 

het niet anders, of het dierlijk organisme, waarin de zetmeel vormende 

algen voorkomen, moet ook een deel van het in die planten gevormde 

zetmeel door osmose deelachtig worden en zoodoende van voedsel wor- 

den voorzien. De alg verzorgt op die wijze het dier, waarin zij leeft; 

Maar ook nog in andere opzichten is zij haar ‘“huisheer en woning” 

voordeelig. Wanneer zij nl. afsterft kan haar lichaam door het dier di- 

rekt als voedsel worden gebruikt, want hare bestanddeelen zijn van 

dien aard, dat zij tot opbouwing van het vereischte voedingsmiddel 

(bloed) kunnen dienen. 

Bovendien nog leveren de algen, wanneer zij aan het zonlicht zijn 

blootgesteld, eene groote hoeveelheid zuurstofgas en zijn zoodoende 

belangrijke factoren tot bevordering van de ademhaling en stofwisseling 

in het dierlijk organisme. 

In ’t kort, de algen zijn voornamelijk in drieërlei opzicht nuttig voor 

het dier dat zij bewonen: 1° leveren zij zetmeel, 2° zijn zij eene bron 

van zuurstof, en 3° bieden zij na den dood haar lichaam tot verbruik aan. 

In hoeverre is nu omgekeerd het dier nuttig of schadelijk voor de 

algen ? 

Het is bekend dat elk dierlijk organisme koolzuurgas uitademt, eene 

stof, die bij de stofwisseling in het lichaam ontstaat en naar buiten 

moet worden afgevoerd. 

Behalve dat koolzuur worden er in het dierlijk lichaam nog andere 

stofwisselingsprodukten gevormd, die gezamenlijk als stikstof houdende 

stoffen bekend zijn; ook deze moeten geregeld uit het lichaam worden 

verwijderd. 

Zoowel deze laatsten, als ook — en wel in bijzondere mate — het 

koolzuur, worden gretig door de algen opgenomen, want zonder deze 

stoffen kunnen de algen niet assimileeren en geen zetmeel vormen, het- 

welk toch voor de instandhouding. van haar leven bepaald vereischt 

wordt. 

Het dier verschaft dus aan de algen eene voortdurende bron van 

voedingsmateriaal, dat tot opbouw van voedsel moet dienen. 

Omgekeerd moeten ook de algen, door het opnemen en verzamelen 

der stofwisselingsprodukten van het dier, voor het laatste wederom 

als nuttige elementen worden beschouwd, want het spreekt van zelf, 

dat de ademhaling en de stofwisseling van het dier een geregelder en 

beter verloop zullen hebben, naarmate de afvoer der stof wisselingspro- 
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dukten sneller en volkomener plaats heeft. Dat de zuurstof, die de algen 

afzonderen, werkelijk voor een groot deel door het dier wordt opgeno- 

men en verbruikt, bewees PATRICK GEDDES door eene zeer sprekende proef. 

Er komen namelijk van den polypenstok Gorgonia verrucosa twee va- 

riëteiten voor, waarvan de eene rood, de andere wit is. 

De roode variëteit bevat geene algen en scheidt, in het zonlicht ge- 

plaatst, geene zuurstof af ; zij bevat eene roode kleurstof, die onder 

den naam tetronerytbrire bekend is en volgens de opgaven van KRU- 

KENBERG en MEREJSKOWSKY eene belangrijke rol in het dierenrijk speelt. 

Zij komt zoowel bij hoogere als bij lagere dieren voor en heeft de eigen- 

schap de zuurstof uit de omgeving tot zich te trekken, waardoor zij 

aan de ademhaling der dieren bevorderlijk is. 

De witte Gorgonia-variëteit daarentegen bevat wel groene algen, 

die onder den invloed van het zonlicht zuurstof afscheiden. 

Om nu na te gaan of een deel der op die wijze geleverde zuurstof 

door het dier wordt geabsorbeerd, bepaalde hij percentsgewijze de hoe- 

veelheid zuurstof, die onder gelijke omstandigheden door zelfstandig le- 

vende eencellige algen, en door de algen in de Gorgonia-variëteit wor- 

den afgescheiden. Het resultaat was, dat de laatsten in een zeker tijds- 

verloop altijd minder zuurstof afscheiden dan de eersten, en dit laat 

zich alleen verklaren door aan te nemen dat een zekere hoeveelheid 

der vrij gewordene zuurstof dadelijk door het lichaam der polypen wordt 

verbruikt. 

Uit bovenstaande redeneering volgt dus, dat dier en plant, die op 

zulk eene hoogst eigenaardige wijze te zamen leven, elkander weder- 

keerig nuttig zijn en elkaârs bestaan helpen bevorderen en verlengen. 

Vragen wij ons af, of wij dezen vorm van samenleven als een ge- 

val van parasitisme moeten beschouwen, waarbij het dier op de alg 

of de alg op het dier woekert’, dan luidt het, antwoord: neen. Daar 

toch, waar wij in de‘ natuur parasitisme waarnemen, zien wij gewoon- 

lijk op. zeer merkbare wijze, dat er een strijd om het leven ontstaat, 

en dat het eene organisme, waarop het andere woekert, in meerdere 

of mindere mate daaronder lijdt en verzwakt. 

Hier nu heeft juist het tegenovergestelde plaats; plant eu dier in 

“consortium” levende, gedijen beide uitstekend; ja, de omstandighe- 

den waaronder zij leven, zijn zelfs voor beide zoo gurstig als maar 

mogelijk is, hetgeen dan ook o. a. bevestigd wordt door het feit dat 
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de alghoudende Anthea cereus een dier zeeanemonen is, welke het 

overvloedigst voorkomen. 

In plaats van een strijd om het leven aan te gaan, sluiten zij als 

t ware een duurzaam verbond, om elkaars leven zoo veel mogelijk 

te verzekeren. Het is een der vele gevallen van “commensalisme’’, zooals 

P.J. VAN BENEDEN, of van “symbiose”, zooals pr BARRY een dergelijk samen- 

wonen of samenleven van twee verschillende organismen heeft genoemd. 

Ook in het plantenrijk komt een dergelijk geval van associatie voor , 

waarop wij hier nog even willen wijzen. 

Het lichaam der Korstmossen of Lichenen, die tot de zoogenaamde 

‘“Loofplanten”’ behooren, is volgens de onderzoekingen van sCHWENDENER, 

BORNET, STAHL enz. ook uit tweeërlei organismen opgebouwd, namelijk 

eencellige algen en laagbewerktuigde zwammen of Fungí. 

Maakt men eene dunne doorsnede van zulk eene korstmos , dan vindt 

‚men tusschen de weefsel-elementen van de zwam òf op bepaalde plaatsen 

òf overal de ronde eencellige algen verspreid. Intusschen is de betrek- 

king, waarin hier alg en zwam tot elkaâr staan, eene eenigszins andere 

dan in de bovenstaande gevallen, waar alg en dier te zamen leven. Bij 

de Korstmossen vinden wij namelijk een voorbeeld van waar parasitisme. 

De fungus toch kan zonder de algen niet bestaan; voor zijn leven is 

hare aanwezigheid een bepaald vereischte. Bij de vorming eener korstmos 

zullen er dus eerst algen moeten zijn, vóór dat de zwammen zich kunnen 

ontwikkelen. Wij zien dan ook dat bij dit proces de fungus-elementen 

de algen omsingelen en deze belegeren en aanvallen. Voor het leven der 

dieren, die eencellige planten tot woonplaats verstrekken , zijn deze laatsten 

wel is waar nuttig, maar niet bepaald noodzakelijk, want die dieren kun- 

nen ook zonder de algen bestaan. Ook worden zij eerst in het dierlijk orga- 

nisme opgenomen, wanneer dit tot zijne volkomene ontwikkeling is gekomen. 

De overeenkomst, die tusschen de Lichenen en de alghoudende dieren 

bestaat, geeft PATRICK GEDDES aanleiding, deze laatsten met den naam 

“animal lichens” te bestempelen. Strikt genomen is deze benaming on- 

juist, omdat de verhouding waarin in beide gevallen de twee organis- 

men tot elkaâr staan, geenszins dezelfde is. 

De naam Phytozoon (Plantdieren), die BRANDT aan de chlorophyl- 

houdende dieren geeft, is zonder twijfel juister, omdat daardoor de 

zuiver plantaardige levenswijze dezer dieren wordt aangeduid, 



EENE MERKWAARDIGE PUTBORING. 

Ik ontving van den heer GULDENSTEEDEN EGELING, den volgenden 

brief, gedagteekend: Zeist, 10 Juni 1882. 

“Voor eenigen tijd bevond ik mij in Noord-Holland en bracht toen 

een bezoek aan eene steenfabriek in den Groetpolder, gelegen in de 

nabijheid van het dorp Kolhorn. De eigenaar had daar het vorige jaar 

een Nortonbuis laten slaan. Wel had men op mindere diepten brak 

water aangetroffen doch op + 32 Meter diepte had men zoet water 

gevonden dat tot + 1 Meter boven de oppervlakte van den bodem 

werd opgevoerd. Daar het water niet als drinkwater behoefde gebruikt 

te worden, maar noodig was bij de fabrikatie van steenen, werd de 

Nortonbuis, onder den bodem rechthoekig omgebogen en in een reservoir 

geleid, terwijl een afvoerbuis het overtollige water naar de sloot voerde. 

“Het trok mijne opmerkzaamheid dat uit de Nortonbuis aanhoudend 

groote gasbellen opstegen en dat, wanneer het water in het reservoir 

in beweging gebracht werd, er eene gasontwikkeling plaats had , zooals 

men dat bij mineraalwaterbronnen waarneemt. — Ik vermoedde dat 

hier eene sterk koolzuurhoudende bron aanwezig was. 

“Daar ik noch reagentia, noch instrumenten bij mij had, ving ik 

in een bierglas eenig gas uit de Nortonbuis op, om te beproeven of 

eene brandende lucifer in het gas werd uitgedoofd. Tot mijne ver- 

wondering ontvlamde echter het gas en verbrandde met eene kleurlooze 

vlam (licht koolwaterstof). Toen het water in het reservoir, nadat 

‚er in geroerd was, met eene brandende lucifer genaderd werd, brandde 

het gas over de geheele oppervlakte van het water. 

“Omtrent de lagen die men bij de boring doorgekomen was kon ik 

weinig te weten komen. Alleen wist men mij te zeggen dat, vóór men 

het water aantrof een laag doorboord was van eene zwarte stof, die 

‘veel op lei geleek’’. Een paar flesschen werden met water uit de 

Nortonbuis gevuld om te onderzoeken, 
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‘<Het water was kleurloos, niet volkomen reukloos (echter kon ik 

geen reuk naar zwavelwaterstof bespeuren), zeer weinig opaliseerend, 

doch zette spoedig eenig iĳzerhoudend bezinksel af. 

‘Het resultaat van het onderzoek is het volgende: 

Vaste bestanddeelen . . . …. . . . 1008 Mlgrm. per Liter. 

Kalka(GamO): weta ee 0e el or aen bateroklDS » shel» 

Magnesia (MBO) mene runen 28 » Pels 

Chloor ASA enen eene 0 » bns 

Zwamelzanst: mint aa -vadr asem Be. 0 

Salpeterzuur- ‚ar … wert SBL atie -C 0 

Salpeterigzuur Mn An Shen nt et 0 

Mnimontak:e, Neal keten dl, 5 BAAL 8 » >» 

IJzeren jen otblogptortd. otk Big rin etawezie. 

Aluinaarded- speler. serrenbe allo nredieporen: 

Kiezelzuar „ avslkelan. 470. tusen rde dn A ni poren: 

Org. tetoffeniu. batotuib, vetehl Wb 7 AOSPOEER. 

‘“Berekent men de kalk en de magnesia als koolzure zouten, de 

ammonia als. chloorammonium en de rest van het chloor als chloor- 

natrium, dan verkrijgt men de volgende getallen: 

Koolzurerkalk vo. ntdsosdoot enten, 246 

Koolzure magnesia … . . . …. … «… 258 

Chlóoramnfontummi dei Sep enmensplai n2o 

Chloonnatrrml, inseau tals, aertnde8l8 

847,17 

“Ik had geen water genoeg om ook een potasch en sodabepaling te 

doen. Waarschijnlijk was dan het cijfer 847,17 hooger geworden en 

dichter bij 1008 gekomen. 

‘Uit deze analyse kan men echter omtrent den oorsprong van het 

brandbaar gas niets opmaken, alleen doet zich de nabijheid der zee 

kennen. 

‘Het opvoeren van het water uit diepe putten tot boven de opper- 

vlakte van den bodem is in Noord-Hollond geen zeldzaam verschijn- 

sel, zooals blĳkt uit de mededeeling van Prof. GUNNING in het Rap- 

port aan den Koning van de Commissie benoemd tot onderzoek van Drink- 

water, 

“Ook weet ik dat door U de ontwikkeling van brandbare gassen 

in diepe putten van Amsterdam is waargenomen. — Ik weet echter 

niet of dit ook op andere plaatsen van ons vaderland is aangetroffen 
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op betrekkelijk geringe diepte. — Ik waag mij natuurlijk niet aan eene 

verklaring van het verschijnsel. — Toch acht ik het belangrijk genoeg 

om het onder uwe aandacht te brengen.” 

C. GULDENSTEEDEN EGELING. 

De waarnemiug van het opstijgen van een brandbaar gas uit diepe 

boorputten te Amsterdam, waarop de schrijver doelt, is door mij 

vermeld in mijne in 1852 door het Kon. Instituut uitgegeven verhan- 

deling: De bodem onder Amsterdam onderzocht en beschreven, op bl. 78. 

Hier kwam het gas uit de merkwaardige laag, die ik met den naam 

van diatomeënklei heb bestempeld, omdat zij voor *„ tot #, uit diato- 

meenpantsers bestaat, waarvan 33 soorten door mij onderscheiden zijn. 

Deze laag wordt onder Amsterdam aangetroffen op diepten, die van 

39,1 meters (Lauriergracht) tot 43 meters (Nieuwmarkt) onder A. P. 

verschillen. De dikte dezer laag bedraagt van 1,8 meter (Luthersch 

weeshuis) tot 2,78 meters (Nieuwmarkt.) De kleur der laag is alge- 

meen bruinzwart, het donkerst in hare benedenste gedeelten. De samen- 

hang is aldaar ook het sterkst, en in de putten op de Nieuwmarkt 

en bij het Luthersch weeshuis bestond zij uit dunne schilfers, die 

plaatsgewijs op elkander lagen. Toen in de boorputten op de Laurier- 

gracht, de Noordermarkt, de Passeerdergracht en de Bloemgracht (in 

de suikerraffnaderij ‘“Schoonenburgh” van den heer Kooy Jz.) de boor 

tot in die laag was doorgedrongen, ontstond eene sterke opborreling 

van gas, gepaard aan een zwavelachtigen stank, zooals de waarnemers 

het noemden. Toen de boorder, ter onderzoeking der oorzaak, de ope- 

ning der put met een brandende lamp naderde, vloog het gas in brand. 

De vlam, die den doormeter der boorbuis, d.i. 14'/, A. duim of 29 

‘centimeters, had, was volgens de berichten van de meeste getuigen 

zeer helder en wit, als van gewoon gaslicht, volgens eenen anderen 

roodachtig van kleur. Ook omtrent de hoogte die de vlam bereikte, 

verschilden de getuigen. Volgens de meesten had deze 6 tot 8 voet, 

volgens eenen anderen 15 tot 20 voet boven den beganen grond bedra- 

gen. Het gas brandde met onverminderde kracht voort gedurende een 

tijd die door verschillende personen op *%, tot 1!/, uur geschat werd. 

Eerst toen de boor er werd uitgehaald en daardoor de lucht afgesloten, 

doofde de vlam. | 
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Het blijkt uit het medegedeelde, in weerwil der kleine verschillen 

tusschen de getuigen, zooals men in dergelijke gevallen altijd ontmoet, 

dat in de diatomeënklei een brandbaar gas is opgesloten, dat onder 

sterke drukking staat. Neemt men voor de gezamenlijke dikte der zand-, 

klei- en veenlagen, die op de diatomeënklei rusten, 40 meters en voor 

haar gemiddeld spec. gewicht 2,3 aan, dan bedraagt de daardoor ver- 

oorzaakte drukking minstens 9 atmospheeren. 

Zeer waarschijnlijk nu strekt zich deze laag, die zich overal onder 

Amsterdam, voor zoo ver er diepe putten geboord zijn , is aangetroffen en 

aldaar eene vrij aanmerkelijke dikte heeft, veel verder onder Noord- 

holland uit, en het vermoeden is gewettigd dat de “zwarte stof dic- 

veel op lei geleek” niet anders is dan eene voortzetting van dezelfde 

laag diatomeënklei, welke zich onder Amsterdam bevindt. Dit kan ech- 

ter eerst met zekerheid worden uitgemaakt door een vergelijkend mi- 

kroskopisch onderzoek. 

Twee verschillen mogen wij niet geheel onopgemerkt voorbijgaan 

Vooreerst werd de laag, waaruit het gas opborrelde, te Kolhorn op: 

eene ongeveer 6 meters geringere diepte dan te Amsterdam gevonden, 

en in de tweede plaats was de vlam te Kolhorn kleurloos, dus van. 

licht koolwaterstof, en te Amsterdam sterk lichtend als van gewoon 

lichtgas, zoodat er zwaar koolwaterstof de overhand in had. Deze ver- 

schillen zija echter niet groot genoeg om het vermoeden dat beide 

gashoudende lagen deelen van een samenhangend geheel zijn, voor ge 

heel ongegrond te verklaren. 

HARTING. 



EEN GEDENKTEEKEN VOOR DARWIN. 
" 

Schier onmiddellijk na het overlijden van pARWIN is bij velen in 

Engeland het denkbeeld gerezen voor dien grooten wijsgeerigen na- 

tuuronderzoeker een gedenkteeken op te richten. Een comité heeft zich 

gevormd, en dit heeft eene circulaire rondgezonden, waarvan wij hier 

de inleiding vertaald laten volgen: | 

“Hoewel de werken van CHARLES DARWIN zijn best en duurzaamst 

gedenkteeken uitmaken, zoo gevoelen zijne vele vrienden en vereerders 

toch dat deze niet het eenige mogen zijn. Zij verlangen aan de nako- 

melingschap de afbeelding van een man over te leveren, die zooveel 

gedaan heeft voor den vooruitgang Van de kennis der natuur, zoo 

mogelijk in den vorm van een standbeeld dat zal opgericht worden 

op eene of andere openbare plaats. Zij wenschen verder, indien het 

mogelijk is, een aan zijn naam verbonden fonds te stichten, waarvan 

de opbrengst bestemd zal worden om, op eene later te bepalen wijze, 

dienstbaar te worden gemaakt aan de bevordering der biologische 

wetenschap.” 

Bij deze circulaire, die onderteekend is door de heeren F. G. BONNEY 

en P, EDWARD DOVE, als secretarissen, zijn gevoegd de namen der 

leden van het comité. Hun getal bedraagt 105. Daaronder bevinden 

zich 61 leden der Royal Society, met den president Sir w. sPOTTISWOODE 

aan het hoofd, Sir JoHN LUBBOCK, president van de Linnean Society, 

professor w. H. FLOWER, president van de Zoological Society, Lord 

ABERDARE, president van de Royal Geological Society, 5. W. HULKE, 

president van de Geological Society en voorts allen, die geacht kunnen 

worden aan het hoofd der engelsche wetenschap te staan , zooals HOOKER , 

TYNDALL, OWEN, HUXLEY, CARPENTER, BOWMAN, GEIKIE, GWYN JEFFERYS, 

21 
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LISTER, WILLIAMSON, SCLATER, ALLEN THOMSON, GÜNTHER, GALTON, DE 

LA RUE, BENTHAM, ALLMAN, PAGET, SIEMENS, HERBERT SPENCER, MAX 

MÜLLER en vele anderen. Ook de dichter ALFRED TENNYSON, die trou- 

wens het recht heeft F.R. S. achter zijn naam te schrijven, behoort 

onder de comité-leden. 

Verdere leden daarvan zijn: een koninklijke prins, namelijk de 

hertog van ALBANY, de gezanten van Duitschland, Italië, Frankrijk, 

Zweden en Noorwegen en de Amerikaansche gezant. 

Verscheidene leden van den hoogen engelschen adel maken mede 

deel uit van het comité, als: de hertogen van ARGYLL, DEVONSHIRE 

en NORTHUMBERLAND, de graven van DERBY, DUCIE, GRANVILLE, SPEN- 

cer. Met welgevallen zullen onze landgenooten daaronder ook Lord 

REAY ontmoeten. 

Eindelijk behooren daartoe ook verscheidene hooge geestelijken der 

engelsche kerk, namelijk de aartsbisschop van Canterbury en die van 

York, de bisschop van Exceter, de dekens van Westminster, van St. 

Paul's en van Christchurch, de kanunnik FARRER. 

Inderdaad een hoogst merkwaardige en indrukwekkende lijst van 

achtbare namen, zooals wel nooit vroeger is voorgekomen , waar mannen 

zich aaneensloten om aan een hunner landgenooten na zijn dood een blijk 

van openbare hulde en vereering te schenken en anderen opwekten zich 

daartoe met hen te vereenigen. 

Darwin echter behoort niet aan de engelsche natie alleen; zijn 

geest behoort aan de geheele beschaafde wereld. Ook wij Nederlan- 

ders hebben het recht ons onder zijne openbare vereerders te scharen. 

In 1877 is aan DARWIN op zijn achtenzestigsten geboortedag een sier- 

‚lĳk album met 217 portretten van Nederlanders toegezonden *. Thans, 

‚nu de voortreffelijke man ons verlaten heeft, wenschen voorzeker zeer 

velen nogmaals te getuigen van den grooten eerbied, dien zij zijner na- 

gedachtenis toedragen, van de dankbaarheid, die zij koesteren voor de 

vele leeringen, die zij hem verschuldigd zijn. Daarom hebben de 

heeren professor F. C. DONDERS te Utrecht en professor c. K. HOFFMANN 

te Leiden, daartoe door het engelsch comité aangezocht, zich met den 

ondergeteekende, thans woonachtig te Amersfoort, tot eene commis- 

sie vereenigd, ten einde gelden tot dit doel in te zamelen, welke aan 

het engelsch comité, met de namen der inzenders, zullen worden aan- 

Zie Album der Natuur, jaargang 1817, bl. 129. 
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geboden, als een blijk hoe hoog vereerd ook in Nederland de naam 

Van CHARLES DARWIN iS. 

Eene opzettelijke opwekking tot deelneming zal wel overbodig zijn. 

Alleen zij het mij geoorloofd er nog het volgende bij te voegen. 

Volgens uit Engeland ontvangen mededeelingen is — zoo als trou- 

wens te verwachten was — de bijeen gebrachte som reeds ruim vol- 

doende voor de kosten van een standbeeld. Dit zal geplaatst worden 

in de groote zaal of hal van het nieuwe museum van natuurlijke his- 

torie te South Kensington. Wat verder nog wordt ingezameld is bestemd 

tot versterking van het Darwin-fonds. Zij die daartoe „wenschen bij te 

dragen worden uitgenoodigd het door hen daarvoor bestemde geld, 

met hunne namen (vooral duidelijk geschreven) en qualiteit, aan een 

der bovengenoemde leden van de commissie te zenden, en voorts, 

elk in zijn kring, aan het bestaande plan zooveel mogelijk bekendheid 

te geven. 

Als uitersten termijn voor de inzending stellen wij den 15den Octo- 

ber voor. Daarna zal de inteekening gesloten zijn en de ingezamelde 

som met de net geschreven lijst der inteekenaars door ons aan het en- 

gelsch comité worden overgezonden. 

Amersfoort, 12 Augustus 1882, P, HARTING. 
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(Derde vervolg.) 

Wij gaan thans tot de verscheurende dieren over, die de mensch 

aan zich als huisdieren heeft onderworpen, 

De Hond. Van de oudste tijden af komt de hond voor als de on- 

afscheidelijke metgezel van den mensch; zelfs had men reeds zeer 

vroeg van dit dier verschillende rassen. De Egyptenaren hadden ver- 

scheidene van deze laatste; zij hadden jachthonden, huishonden , schoot- 

hondjes. Zelden komt op de monumenten de dog-type voor en deze schijnt 

van buiten af, misschien uit Ethiopië, in Egypte ingevoerd te zijn, 

ofschoon de egyptische doghond ook zeer overeenkomt met den grooten 

hond, die door de Assyriers als jachthond werd gebruikt. Een andere 

egyptische hond gelijkt op den dalmatischen, weer een andere op den 

Ee 4e Eskimo-hond. Er was ook een 

A B ander ras, dat bijzonder tot de 
antilopenjacht werd gebezigd; 

deze hond geleek op een vossen= 

hond en had hangende ooren, 

(fig. 4 A), een zeker teeken van 

langdurige domesticatie. Die 

hond was wit, en ’t schijnt dat 

nog heden een dergelijke hond in Noord-Afrika voor de jacht op an- 

tilopen wordt gebruikt. 
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Verscheiden egyptische honden waren bont en moeten min of meer 

op windhonden hebben geleken. 

De oudste hond op de monumenten verschijnt ten tijde van cHrors, 

van de vierde dynastie. Hij komt daar voor als huishond, gebonden 

aan den stoel van zijn meester. Hij draagt een viermaal omgewonden 

koord om den hals, heeft rechtopstaande ooren en een gekrulden staart 

en bezit den wilden, wolfachtigen Eskimo-vorm. Dit hondenras heeft 

tot op den huidigen dag stand gehouden. 

De schoot- of lievelingshondjes der Egyptenaren beantwoorden niet 

aan ons idée van hondenschoonheid; fig. 4 B vertoont er een, een 

zwart en leverkleurig teefje met korte, dikke pooten, opstaande ooren 

en spitsen neus. 

Daar eenige natuurkenners vooronderstellen dat de hond afstamt van 

den wolf of den jakhals, is het der moeite waard aan te teekenen, 

dat een der namen, die de Egyptenaren gebruikten voor zeker slag van 

honden, wnsu of unsau was, dat wolven beteekent. Dr, Brom geeft 

eene overzetting van een brief van een “schrijver” onder de negen- 

tiende dynastie, waarin gesproken wordt van groote koppels honden: 

200 van de soort ua en 300 van die van unsu, dus 500 in ’t geheel. 

De uau-honden waren denkelijk getemde jakhalzen. 

De oude Egyptenaren behandelden hunne honden goed. Hierin on- 

gelijk aan de Joden, bij wie de naam van hond een smaadwoord was, 

beschouwden de Egyptenaren den hond met een soort van achting. De 

dood van een hond werd niet alleen beschouwd als een ongeluk, 

maar het dier werd betreurd door ieder lid van het huisgezin, te 

midden waarvan het sterfgeval plaats vond. 

Over den hond, voor zoover die in den bijbel vermeld wordt, valt 

weinig te zeggen, De uitdrukking van den Syrier HAZAEL: “hoe zou 

uw knecht, die maar een hond is, deze groote zaak ten uitvoer bren- 

gen?” (II Kon. 8), — drukt de gezindheid der Semieten in ’t algemeen 

jegens den hond uit. Zij gebruikten hem noch op de jacht noch als 

huishond, maar alleen bij het hoeden der schapen. En ook in die 

hoedanigheid was hij veracht, gelijk blijkt uit het zeggen van JOB: 

“Nu belachen mij diegene, die jonger zijn dan ik, wier vaders ik niet 

bij de honden van mijne kudde zou gezet hebben.” (Job XXX, 1). 

Het eenige voorbeeld bij een oud Joodsch schrijver van een hond 

als metgezel van den mensch vindt men in het boek Tobias. De jonge 

TOBIAS vertrekt met zijn reisgenoot (V, 30) en keert terug (XI, 5), 
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vergezelschapt van zijn hond, en, niet ver van de woning van TOBIAS’ 

ouders gekomen, ‘“liep de hond, die zijn reisgenoot was geweest, 

vooruit en kwispelde vroolijk met den staart, als bode van de aankomst’? 

(XV, 14). Hier moet echter worden opgemerkt dat daarvan niets in 

den hebreeuwschen tekst staat, wel in den griekschen en latijnschen, 

welke laatste uit het chaldeeuwsch is overgezet. 

De Assyriers bezigden honden voor verschillende doeleinden; zij 

hadden wachthonden, herdershonden en jachthonden. Er zijn op de 

Assyrische monumenten slechts 
Fig. 5. 

twee soorten afgebeeld: de dog 

(fig. 5) en de windhond, — maar 

de tweetalige lijsten vermelden 

verscheidene andere rassen , z00- 

als den waterhond, den aard- 

hond, den hond van Elam, enz. 

De assyrische doghond was 

waarschijnlijk verwant aan den 
indischen hond, dien ArrxANpER kende en die vermeld wordt bij rero- 
DOTUS, XENOPHON, ARISTOIBLES en STRABO, bij PLINIUS en SOLINUS. Men 
gebruikte dezen hond bij de jacht op wilde ezels, wellicht ook op 
leeuwen en wilde stieren. AsSURBANIPAL, de zoon van ESARHADDON, 

hield een troep van deze groote honden, van welke kleimodellen in 
het Britsch museum voorhanden zijn. Iedere hond draagt zijn naam 
met beitelschrift in het leem gestempeld, b.v. “Bijtende-zijn-vijand”, 

‘“Vijandenvanger'’, enz. 

Wat de Grieken aangaat, zoo schijnt de windhond aan XENOPHON 

niet bekend te zijn geweest, en de lange jacht op hazen was waar- 

schijnlijk in zijn tijd (400 v.C.) bij de Grieken onbekend. Daarentegen 

werd ten tijde van ARRIANUS (90 n. C.) veel aandacht aan de wind- 
honden besteed en het jagen daarmede op hazen tot groote volko- 
menheid gebracht. Op de volgende wijze spreekt ARRIANUS van een 
begunstigden windhond, dien hij Hormò, d. i. “onstuimigheid” noemde. 

“Ik heb zelf een windhond, eene teef, opgebracht, wier oogen het 

meest grijs onder de grijze waren; een snel, onvermoeid, moedig, 

gezondpootig dier, in haar besten tijd tegen vier hazen tegelijk be- 

stand. Zij is bovendien (want terwijl ik dit schrijf, leeft zij nog) zeer 

zacht en vriendelijk gezind, en nooit te voren toonde eenige hond 

zooveel gehechtheid aan mij en mijn jachtkameraad mrGrLLus; want 
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wanneer zij niet jaagt is zij nooit ver van een van ons beïden verwij- 

derd. Ben ik te huis, dan blijft zij mij op zijde, vergezelt mij wanneer 

ik uitga, gaat met mij mede naar het gymnasium, en terwijl ik mij 

oefen, zit zij dicht bij mij neder. Keer ik terug, dan loopt zij voor 

mij uit, dikwijls omziende of ik ook ergens een anderen weg ben in- 

geslagen, en zoodra zij mij in zulk een geval weer ziet, geeft zij tee- 

kenen van blijdschap, en loopt weer vooruit. Ga ik wegens regeerings- 

zaken uit, dan blijft zij bij mijn vriend en handelt op dezelfde wijze 

tegenover hem; zij is de standvastige gezellin van wie van ons onge- 

steld is, en als zij een van ons slechts een korten tijd lang niet heeft 

gezien, springt zij herhaaldelijk op bij wijze van groete, en blaft met 

vreugde als om ons welkom te heeten. Bij den maaltijd legt zij beur- 

telings dan den eenen en dan den anderen poot op ons, om ons te 

herinneren dat zij ook haar deel moet hebben. Zij heeft ook verschil- 

lende geluiden om zich uit te drukken, meer dan ik ooit bĳ een an- 

deren hond heb opgemerkt; met die geluiden drukt zij in hare taal 

uit wat zij behoeft. Zij is, toen zij nog klein was, eens met een 

zweep geslagen, en wanneer nu nog iemand van een zweep spreekt, 

springt zij tegen dezen op, vleiende en bedelende, met haar bek zijn 

mond aanrakende alsof zij hem wilde kussen, en zij zal, opspringende, 

aan zijn hals hangen en hem niet laten gaan, voor hij haar heeft ge- 

rustgesteld’’. 

Puinrus, sprekende over honden, die in den krijg gebruikt werden, 

verhaalt dat het volk van Colophon en Cartabela gansche troepen 

strijdhonden had, dat deze in het voorste gelid vochten en nooit 

weken; zij waren de getrouwste bondgenooten en vroegen toch, voegt 

hij er bĳ, geen soldij. In den Ephesischen oorlog werden de ruiters 

van Magnesia ieder door zulk een hond vergezeld; de honden vielen 

in een troep den vijand aan, nu eens door het voetvolk, dan eens 

door de ruiterij ondersteund. Arrranus, die ook van de oorlogshonden 

van Magnesia spreekt, verhaalt de geschiedenis van een krijger, wiens 

hond hem in den slag van Marathon zooveel bijstand verleende, dat 

hij de eer genoot om op- denzelfden steen met zijn meester te worden 

afgebeeld. | 
De Galliers schijnen groote zorg aan de windhonden en de lange 

jacht te hebben besteed. Ovrprus noemt den windhond gallicus canis 

en geeft in weinige regels een fraaie beschrijving van de pogingen van 

den hond om den haas te vatten en van dezen om te ontkomen. 
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Bij de Romeinen waren de honden in drie klassen verdeeld: huis- 

en wachthonden (canes villatict), herdershonden (canes pastorales s. pe- 

cuariù) , en jachthonden (canes venatici). Deze laatste klasse werd weer 

gesplitst in drie afdeelingen, die der strijdhonden (canes pugnacei, 

bellicosi), die waarschijnlijk tegen groot en strijdbaar wild, zooals 

wilde zwijnen, wolven enz. werden gebruikt, — honden, die op den 

reuk jagen (canes sagaces), en honden, die op het gezicht jagen (pedt- 

bus celeres). De herdershonden droegen vaak halsbanden, die met ijzeren 

punten waren bezet, ter verdediging tegen de wolven en andere vij- 

anden, evenals nog de St. Bernards-honden. 

De kat. — Voor zoover wij met zekerheid kunnen weten, zijn het 

de oude Egyptenaren geweest, die het eerst de kat, door hen mau 

genaamd, als huisdier hebben gekend. Zij hielden veel van katten zoo- 

lang deze leefden, en vereerden haar na haren dood. Die een dezer 

dieren doodde, moest het leven verliezen. Stierf eene kat, dan schoren 

de huisgenooten, volgens mrroporus, de wenkbrauwen af ten teeken 

van rouw. De vooral te Bubastis aangebeden godin pasuT werd met 

een kattenkop afgebeeld. Geen- wonder dat afbeeldingen van katten 

op de monumenten en gebalsemde lijken van katten zeer menigvul- 

dig zijn. 

Op de monumenten vindt men voorstellingen van katten, die haar 

meester bij de jacht op watervogels vergezellen. WILKINSON meent dat 

zij daarbij de gedoode of gewonde dieren ophaalden en aan haren mees- 

ter brachten. Zeker is het dat de kat, ofschoon van droogte houdende 

en zich niet gaarne nat makende, gelijk het middeneeuwsche versje zegt: 

Catus amat pisces, sed non vult tingere plantas *, 

toch dien afkeer kan overwinnen, ja zelfs vrijwillig rivieren durft 

overzwemmen. Evenwel is de gegrondheid van de meening van WiL- 

KINSON twijfelachtig. 

Het schijnt dat de kat aan de oude Israëlieten, aan de Assyriërs, 

en zelfs aan de Grieken eerst zeer laat als muizendoodend huisdier is 

bekend geworden. Ook in Indië is, volgens het getuigenis van MAX 

MÜüLLER, de huiskat betrekkelijk kort geleden ingevoerd. Er bestaat 

geen gemeenschappelijke Arische naam voor kat; het gewone Sanskrit 

L &De kat houdt van visch, maar wil er zich de voetzolen niet om nat maken,” 
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woord er voor is márjárá , af komstig van een wortelwoord , dat “schoon- 

maken’ [poetsen, putzen; vandaar poes, puss ?] beduidt, met toespeling 

op de gewoonte van het dier om zich steeds al likkende rein te houden. 

Gelijk ik zeide, bleef de muiskat zeer lang aan de Grieken vreemd, 

en zoo zij dat dier al kenden, was het als eene uit Egypte overge- 

brachte curiositeit, even als apen, papegaaien enz. Het grieksche woord 

&thovpos beteekent volgens LENORMANT — en kan ook moeielijk iets an- 

ders beteekenen — de wilde, in de bosschen van Europa en Voor-Azie 

voorkomende kat. Tegen de muizen maakten de Grieken gebruik van 

een ander dier, den steenmarder (Martes fotna), dien zij ya noem- 

den. Dit dier wordt niet alleen door ArisTorELES, maar ook door een 

aantal andere schrijvers vermeld als verdelger van muizen, hagedis- 

sen, slangen enz., als diefachtig, listig enz., ook als zondenbok — 

evenals bij ons wel eens de kat, — van niet-viervoetige dieven en snoe- 

pers (aristToPH. Paz., 1152). Deze yaln (Galè) wordt vergeleken met 

de yaln dypia (wilde gal) of tru, waarschijnlijk den boommarder (M. 

abietum) die wat grooter was, maar ook kon getemd worden !. Nog 

heden ten dage is de steenmarder vrij algemeen op al de Cycladen, en 

draagt daar hier en daar nog den naam van ius, die vroeger alleen 

aan den boommarder werd gegeven. Jong gevangen zijn die dieren ge- 

makkelijk te temmen, en maken hun bevallige vormen, de schoon- 

heid van hun pels en hunne speelschheid hen tot aardige troeteldieren, 

Wanneer echter de Grieken begonnen zijn den marder door de huis- 

kat te vervangen, is onbekend; zeker echter niet later dan deze bij 

de Romeinen tot huisdier geworden is. 

1 Prof. ROLLESTON schrijft dat hij den 15den Juli 1871 op de bazaar te Smyrna de 

huid kocht van een marder, onder den naam van déppa tis xahtas, en dat zijn oude 

dienaar hem verzekerde dat xáhua, xouvadt en vuppirba (kalia, koenadi en numphitza) 

alle drie namen voor een en hetzelfde beest waren. Kaàux, dat die dienaar proparoxy- 

tonon wilde hebben, kan even gemakkelijk uit yaln bedorven [of van een oud dialek- 

tisch xakn of xá)va afgeleid) zijn, als Gat in het Berksshire-dialekt afgeleid is van 

Cat. De naam van vvgoirba, “juffertje’’, is door de Grieken zonder twijfel aan het 

dier gegeven om die elegantie, netheid, huiselijkheid en gehechtheid, die de Engelschen 

aan de kat den naam van “Tabby’’ hebben doen geven. Ten aanzien van de genoemde 

eigenschappen beroept ROLLESTON zich op mevrouw J. POWER, in de Annals and Ma- 

gazine of Natural History, ser. 2, vol. 20, pag. 417. In het noorden van Engeland 

o. a. in de meer-distrikten, is de marder dikwijls getemd, en, als men het dier niet 

veel vleesch geeft, maar hoofdzakelijk met brood en melk voedt, wordt het even tam 

als de fret, 
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Bij de oude Romeinsche schrijvers nu komt het woord feles of felis 

slechts zelden voor, — bij crcrro slechts eenmaal (Tusc. guaest. V, 27). 

Ook ovrprus noemt dien naam maar eens (Metamorph. VN, 330). Pernrus, 

die ongeveer eene eeuw na oviprus leefde, maakt er wel meermalen 

melding van, maar zonder juist te omschrijven wat hij er door ver- 

‘staat; wat hij zegt van de wijze waarop de feles op buit uitgaat, kan 

even goed op den marder worden toegepast. Had hij ook daarmede 

inderdaad de kat bedoeld, dan zou het wel vreemd wezen dat hij in 

zijne uitvoerige bespreking van den leeuw, den tijger en andere kat- 

dieren geene enkele toespeling op de kat heeft gemaakt, en daar, waar 

hij opzettelijk van huisdieren spreekt, de kat met geen woord vermeldt. 

Dat echter in Italië ten tijde der Romeinsche republiek de kat niet 

onbekend kan zijn geweest, moet men opmaken uit het volgende. In 

eene in de rots uitgehouwen grafkamer te Cervetri, het oude Etrus- 

kische Caere, is het atrium van het huis van een Lucumo afgebeeld, 

dat, even als de hal van een ouden engelschen landedelman, behangen 

is met oorlogs- en jachtgereedschap: speren, bogen, zwaarden, schil- 

den enz. Op den voorgrond nu ziet men eene onmiskenbare Egyptische 

kat, met een muis in den bek. De Tyrrhenische handel met Egypte 

zal het heilige dier in des edelmans huis hebben gebracht *. 

LENORMANT is van meening dat de kat eerst in de laatste tijden 

der republiek aan de Romeinen zelven is bekend geworden. De af beel- 

ding te Caere maakt het mogelijk dat dit reeds wat vroeger het geval 

kan zijn geweest, en een mozaiek te Pompeji, waarop ook eene kat 

voorkomt, maakt het zeker, dat dit dier in de eerste halve eeuw van 

het keizerrijk genoegzaam bekend was. Het zou ook te verwonderen 

zijn, indien de drukke gemeenschap met Egypte geene aanleiding had 

gegeven tot het overbrengen van katten in een-tijd, toen een Romein, 

die nooit de “eeuwige stad” verlaten had, desniettegenstaande door 

eigene aanschouwing zeer gemeenzaam was met elefanten, rhinoeceros- 

sen, nijlpaarden, giraffen, leeuwen, tijgers en allerlei andere vreemde 

dieren. Met dat al kan men tamelijk veilig aannemen, dat de Ro- 

meinen, evenals de Grieken, ook nog nadat zij de kat hadden lee- 

* Hovenron verhaalt dit naar KING, in zijne Antique Gems and Rings, pag. 213, 

maar noemt de tombe de “Campana-tombe’’. Voor zoover ik weet, is te Cervetri geen 

tombe van dien naam, maar wel te Veji, waar eene Etruskische tombe de Grotta 

Campana heet. Welke wordt nu door Kina bedoeld? 
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ren kennen, een wezelachtig dier als muizenvangend huisdier hebben 

gebruikt en dit met den naam van feles hebben aangeduid, welke 

benaming later op de kat overgedragen is, evenals bij ons de kat 

oudtijds ook wel “muishond’’ werd geheeten. 

Eerst in de vierde eeuw na Chr. schijnt de kat een algemeen gehou- 

den huisdier te zijn geworden, en wel onder haren meest oorspron- 

kelijken naam Catus, Syrisch Kató, Arabisch Kithth, afkomstig van 

het Nabisch Kadiska, Bornoesch gáda. 

Terwijl men vroeger meende dat de huiskat afstamde van de euro- 

peesche en voor-aziatische wilde kat, houden de natuurkenners het 

er thans vrij algemeen voor, dat haar stamvader is eene afrikaansche wilde 

kattensoort, meer bepaaldelijk eene nubische varieteit daarvan, onder 

den naam van Meles maniculata bekend. Even als onze en de egypti- 

sche huiskat, welke laatste door de menigvuldige kattenmummies ge- 

noegzaam bekend is, heeft de nubische wilde kat een wat langeren 

staart dan de europeesche wilde kat; de darmen van onze huiskat 

zijn ook vrij wat langer dan die van de laatste. Ook wijkt de schedel 

van de wilde kat eenigszins af van dien der egyptische, der nubische 

en der hedendaagsche huiskat, ofschoon anders het geraamte van alle 

vier die dieren volkomen gelijk is. — Ik geloof echter dat het punt 

der afstamming van onze huiskat nog niet genoegzaam is opgehelderd. 

Het verschil tusschen den schedel van de wilde kat en dien van de 

nubische, egyptische en hedendaagsche huiskat is niet zoo groot, dat 

dááruit alleen tot een verschil van soort mag worden besloten. Even- 

min heeft men het recht om uit het verschil in lengte van het darm- 

kanaal tot zoo iets te besluiten, gelijk Dr. PAUL HARTING in zijn le- 

zenswaardig opstel over “de huiskat” in den jaargang 1879 en 1880 

van dit Album te recht opmerkt. Het verschil in lengte van den staart 

komt hier geheel niet in aanmerking, want er zijn huiskatten die, in 

vergelijking met andere, een zeer korten en tevens dikken staart be- 

zitten. De huiskat kan ook met de wilde kat paren en jongen voort- 

brengen, terwijl zij ook gemakkelijk verwildert, dan een ruwere pels 

krijgt en in kleur en teekening op de wilde kat gaat gelijken. Meer- 

malen zag ik katten, vooral roskleurige , die in forschheid van lichaams- 

bouw en in haar geheel uiterlijk aanzien aan de wilde kat her- 

innerden. 

Als zeker aannemende, dat de egyptische kat van Meles maniculata 

(van welke ook anders?) afstamt, — dat die huiskat het eerst uit 
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Egypte naar Griekenland en Italië is gebracht *, — en dat dezelfde 

egyptische kat van Italië uit eerst over Hispanië en Gallië, daarna 

over de noordelijker streken van Europa is verspreid geworden (in de 

eerste tijden der middeneeuwen waren de huiskatten in de germaan- 

sche landen nog zeldzaam en kostbaar), — meen ik echter tevens het 

als niet onmogelijk te moeten beschouwen, dat, behalve in Egypte, 

ook in andere landen, in Azië en Europa, inheemsche wilde katten 

getemd zijn geworden, — ten aanzien van China is dit zeker, — en daar- 

onder waarschijnlijk ook de reeds meermalen genoemde wilde kat, Fe- 

les catus, en dat afstammelingen van deze zich met die van Meles ma- 

niculata hebben vermengd. 

Zagen wij, dat de Grieken, en allerwaarschijnlijkst ook de Romei- 

nen, zich van den marder hebben bediend vóór de huiskat bij hen be- 

kend en algemeen verkrijgbaar werd, — die volken, althans de Ro- 

meinen, maakten, eerst in Hispanië, en elders in latere tijden, bij de 

konijnenjacht ook gebruik van de fret (Vwerra, iltis of ictís), thans bij 

de natuurkenners Mustela furo geheeten, — het wilde albino-ras van 

den bunsem (MM. putorius), — terwijl de Egyptenaren ook den Ichneu- 

mon (Herpestes ichneumon) temden. Wij zullen ons bij de fabelen, die 

men van dit laatste dier verhaalt, niet ophouden, en merken alleen 

nog aan, dat, volgens HOUGETON, de ichneumon gemakkelijk getemd, 

en soms in de huizen te Caïro gezien wordt, waar hij tegen ratten en 

1 Dat het eiland Cyprus een der landen is geweest, waarover de egyptische huiskat 

het gereedelijkst en het eerst (misschien door phoenicische kooplieden en zeevaarders) naar 

grieksche streken, allerwaarschijnlijkst eerst maar de grieksche koloniën in Klein-Azië, is 

gebracht, is hoogst waarschijnlijk, zoo niet zeker. Onze zoogenaamde cypersche kat, 

grijs met zwarte strepen, schijnt mij toe de meest volkomen type van de egyptische 

kat te zijn. Bij het zien van eene afbeelding van Feles maniculata, bij RUPPELL of 

ergens anders herinner ik mij niet, trof mij de overeenkomst in lichaamsbouw en kleur 

van deze met onze cypersche kat. 

Ik merk hier nog aan op hetgeen Dr. PAUL HARTING mededeelt over de wijze, waarop 

men in Engeland, Frankrijk, Zuid-Duitschland en Italië met katten omgaat, dat de 

katten in Italië mij veel minder schuw voor vreemde menschen en voor honden toe- 

schenen dan bij ons, waar zij altijd op haar gui vive en gereed zijn tot de vlucht of 

tot verdediging, — iets, wat ongetwijfeld afhangt van de betere behandeling, die het 

dier daar ondervindt. 
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muizen al de plichten van eene kat volbrengt, maar tevens lastig is 

wegens zijn smaak in kippen en eieren. 

„Of de aziatische jachttijger (Feles jubata), die in Perzië en Midden- 

Azië tot de jacht op antilopen wordt gebruikt, reeds van ouds daar- 

voor heeft gediend, en of dit dier aan de Grieken en de Romeinen 

bekend is geweest, heb ik nog niet te weten kunnen komen. 

NASCHRIFT OP HET TWEEDE VERVOLG. 

Van den heer HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN ontving ik de volgende 

mededeeling naar aanleiding van het door mij op bladz. 283 geschrevene. 

“In een der oude jaargangen van het Magasin pittoresque komt voor 

eene afbeelding van eene numidische munt of medaille (althans in Nu- 

midië, in het tegenwoordig Algerië, gevonden), waarop een olifant, 

die door menschen bereden wordt en een kornac draagt. Het bolle 

voorhoofd en de groote ooren bewijzen duidelijk, dat het een afrikaan- 

sche en geen indische olifant is.” 

‘In den dierentuin te Rotterdam zijn (of ‘waren ten minste voor 

weinige jaren) twee jonge gedresseerde afrikaansche olifanten, die al= 

lerlei kunsten vertoonden, precies zoo goed als gedresseerde indische.” 

Ik voeg hierbij, dat ik in den laatsten tijd voor mijn vertrek uit 

Haarlem, naar aanleiding van het alleszins vreemde feit, dat men he= 

den ten dage in Afrika geen begrip heeft van de mogelijkheid om ele- 

fanten te temmen, en van de daarop gebouwde fraaie redeneering , die 

ik op bladz. 285 mededeelde, getracht heb mijn meening: “dat de Car- 

thagers afrikaansche elefanten moeten gebruikt hebben „” te staven door 

de afbeeldingen van elefanten op oude afrikaansche, siciliaansche en 

romeinsche munten. Ik raadpleegde daarvoor eenige oudheidkundige 

werken op de stads-bibliotheek (van GRONOVIUS, GRAEVIUS, D'ORVILLE), 

en vond inderdaad eenige onmiskenbare afbeeldingen van den afrikaan- 

schen elefant. Kwamen nu, dus redeneerde ik, op italische munten 

(Sicilië, Magna Graecia, Rome enz), geslagen tijdens of na de car- 

thaagsche oorlogen, maar vóór den tijd, toen men gewoon werd elefanten 

voor de schouwspelen opzettelijk uit Afrika te trekken, alleen of bijna 

alleen afrikaansche elefanten voor, dan was het vrij wel bewezen, dat 

de Carthagers afrikaansche elefanten getemd en in den krijg gebruikt 
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hebben. Drukke bezigheden en mijn kort daarop volgend vertrek uit 

Haarlem hebben mij evenwel verhinderd dat onderzoek voort te zetten. 

De heer HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN heeft mij 

op mijn verzoek den bedoelden jaargang van het 

Magasin pitoresque wel ter inzage willen zen- 

den, en ik heb daaruit nevensstaande af beel- 

ding overgenomen. Zij staat in den jaargang 1871 

op bladz. 84, alwaar de prachtig versierde haak 

van een indischen kornac uit de verzameling 

van mevr. S. DE ROTHSCHILD afgebeeld en be- 

schreven wordt, waarbij deze numidische pen- - 

ning wordt aangehaald ten bewijze, dat van ouds dergelijke haken 

(speervormig, met de haak beheden de punt) gebruikt werden. 

Aan de andere zijde van den penniug ziet men een gebaard en be- 

kranst hoofd, waarschijnlijk van een keizer. Er is geene inscriptie op, 

en daar numismatische werken mij ontbreken, kan ik niet bepalen 

wanneer de munt geslagen is. Dit doet evenwel hier weinig af. Die 

munt bewijst dat men van ouds wel degelijk afrikaansche elefanten 

getemd heeft. 

Overigens wordt door de meesten niet betwijfeld dat de Carthagers 

van afrikaansche elefanten gebruik hebben gemaakt, maar tevens wordt 

beweerd, dat zij minder tembaar en bruikbaar zijn dan de indische. 

Zoo b. v. SCHLEGEL in zijne Dierkunde (I blz. 115) en de heer vaN 

HASSELT in zijne hoogst verdienstelijke monographie (Album der Natuur , 

1862, blz. 858). De laatste voegt er echter bij, dat dit ook aan de 

minder geschikte africhters liggen kan. In elk geval vooronderstelt hij 

dan toch dat de afrikaansche elefant feitelijk op lageren trap staat, wat 

dressuur aanbelangt. Maar hoe weet men dat? Heeft men dan in nieu- 

weren tijd de dressuur van afrikaansche elefanten op eenigszins groote 

schaal beproefd? Het is mij niet bekend. 

Voorloopig mogen wij echter, op grond dat zonder twijfel de veel- 

zijdig afgerichte elefanten, die te Rome aan het publiek vertoond wer- 

den, Afrikaansche waren, — dat, gelĳĳk wij zooeven zagen, jonge 

afrikaansche elefanten even goed gedresseerd kunnen worden als de 

indische, — dat de veel besproken elefant Jumbo, die langen tijd de lie- 

veling was van het Londensche publiek, uit Afrika afkomstig was — 

en dat het bewezen is dat afrikaansche elefanten bereden werden, — 

gerust aannemen dat de Carthagers, al hebben zij ook hoogst waar- 
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schijnlijk het gebruik maken van elefanten van aziatische heerschers 

geleerd en wellicht hunne eerste tamme elefanten van dezen verkregen, 

toch al spoedig de niet zoo ver van hen van daan levende elefanten 

tot dezelfde doeleinden hebben gebezigd. De honderd tweeënveertig ele- 

fanten, die 1. METELLUS in het jaar der stad 502 op Sicilie op de Car- 

thagers veroverde, en op vlotten, drijvende op vaten, naar de vaste 

kust van Italië liet overzetten, en die zekerlijk niet de eenige elefan- 

ten zijn geweest, die de Carthagers bezaten, zullen toch wel niet uit 

het verre Indië zijn overgebracht. 



HOE SLUIPWESPEN DEN VIJGEBOOM (FICUS CARICA L.) 

BEVRUCHTEN. 

DOOR 

Dr. J. Th. CATTIE. 

Sinds CHRISTIAN CONRAD SPRENGEL in zijn baanbrekend werk “Das 

entdeckte Geheimnisz der Natur im Bane und der Befruchtung der Blumen, 

Berlin 1793”, aantoonde, dat tal van bloemen als geschapen zijn om 

insekten aan te lokken en deze bij hun bezoek stuifmeel van de eene 

plant naar de andere overbrengen en dan de bloemen bevruchten, zijn 

bijna honderd jaren verloopen. Overtrof sPRENGEL zijn onmiddellijken 

voorganger KÖHLREUTER, wat het wezen en den omvang zijner waarne- 

mingen betreft, na hem hebben vele natuuronderzoekers datzelfde ge- _ 

bied betreden en talrijke feiten aan het licht gebracht, waardoor de 

rol van vele insekten bij de bevruchting der bloemen is vastgesteld. 

Het is hier minder de plaats eene uitvoerige opgave te doen van al 

de geschriften, die na SPRENGEL's doorwrochte verhandeling licht over 

dit onderzoekingsgebied verspreidden. Genoeg zij het hier aan te tee- 

kenen, dat ook DARWIN in verschillende geschriften op dit onderzoe= 

kingsveld nieuwe gezichtspunten aangaf en weldra gevolgd werd door 

FR. HILDEBRAND, FEDERICO DELPINO en de gebroeders FRITZ en HERMANN 

MÜLLER, om slechts enkele onderzoekers met name te noemen. Hon- 

derde raadselen der natuur zijn opgelost, duizende kleinigheden aan 

het licht gebracht, die bleken van overwegend belang te zijn voor het 

bezoek der insekten, maar nog tienduizenden zullen moeten worden 

had 
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‚gekend, om veel duidelijk te maken, wat ons thans nog raadselach- 

tig en onbegrijpelijk voorkomt. En betrekkelijk slechts langzaam vordert 

onze kennis op dit gebied. Want hoeveel nauwkeurige en lang voort- 

gezette waarnemingen zijn niet noodig om de natuur tot in hare ge- 

heimste werken te bespieden, en welk taai geduld moet een waarnemer 

niet bezitten om dergelijke onderzoekingen jaren achtereen rusteloos 

voort te zetten! Een dezer pioniers der wetenschap, H. Graf zu soLMS- 

LAUBACH, heeft in een onlangs verschenen werk * een deel der uitkomsten 

van zijne onderzoekingen neergelegd, en deze uitkomsten zijn zóó be- 

langrijk en werpen een zóó eigenaardig licht in de geheimste werk- 

plaatsen der natuur, dat ik den lust niet kan weerstaan ze zoo be- 

knopt mogelijk aan de lezers van het Album mee te deelen. Het is 

misschien niet ongewenscht aan de uiteenzetting te laten voorafgaan, dat 

de schrijver jaren lang in de omstreken van Napels, waar de vijgeboom 

gekweekt wordt, heeft vertoefd en dat hij in den aanvang bij zijne onder- 

zoekingen, wat het dierkundige gedeelte betrof, nu en dan werd bij- 

gestaan door Dr. PAUL MAYER, van het Zoologisch Station te Napels, 

die zich echter weldra zoodanig aangetrokken gevoelde door den aard 

der waarnemingen, dat beide onderzoekers ten slotte samenwerkten 

om de geheele wijze van bevruchting van den vijgeboom tot klaarheid 

te brengen. 

De gewone gekweekte vijgeboom is een van die overoude kultuur- 

boomen, waarvan de herkomst tot in de grijze oudheid opklimt. Uit 

de berichten in de oudst bekende geschriften over de Natuurlijke 

Historie blijkt, dat toen reeds de voortplantingsorganen van dezen 

boom zoodanig waren veranderd, dat de mensch hulpmiddelen moest 

te baat nemen om de vijgen tot rijpheid te brengen. Ofschoon de be- 

schrijvingen van deze hulpmiddelen bij de schrijvers der verschillende 

eeuwen nog al uiteen loopen en elkander zelfs in eenige hoofdpunten 

tegenspreken, komen allen toch daarin overeen, dat wilde vijgen, 

eenigen tijd vóór zij rijp zijn, aan de gekweekte vijgeboomen worden 

opgehangen. Tegen den tijd van rijpheid komen nu uit deze wilde 

vijgen kleine wespen voor den dag, die door riNNarus als galwespen 

zijn beschreven en Cymips Psenes zijn genoemd. Deze wespen kruipen 

weldra in de vijgen van den gekweekten vijgeboom en veroorzaken 

1 H. Graf zu sorms-LauBaAcH. Die Herkunft, Domestication und Verbreitung des 

gewöhnlichen Feigenbaums. Göttingen, 1882, 

22 
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door hun steken, naar de meening der vroegere onderzoekers, zeer kleine 

galachtige gezwellen, ongeveer van denzelfden aard als galwespen dit 

doen op eikenblaâren, tengevolge waarvan de gekweekte vijgen niet onrijp 

afvallen, maar integendeel zeer spoedig rijpen. De geheele bewerking 

is reeds van overoude tijden bekend als de “caprificatie” der vijgen. 

Wat doen echter deze wespen tot het rijp worden der gekweekte 

vijgen af, en hoe komen zij zelve in de wilde vijgen ? 

Ziedaar de vragen die moeten worden opgelost en wel de laatste 

het eerst. 

Tot goed begrip van het volgende dienen wij vooraf eenige oogen- 

blikken stil te staan bij de vijg zelve, die wij allen. kennen. In bota- 

nische beteekenis is de vijg eigenlijk geene vrucht, al draagt zij in 

het dagelijksch leven dien naam, maar eene verzameling van vruch- 

ten, die zich bevinden op eene vleezige massa, ‘“den bloembodem’, die 

urnvormig is uitgehold (zie nevensstaande figuur). Deze urnvormige 

massa, ook bloemkoek geheeten, draagt, als de vijg nog niet rijp is, 

aan hare binnenzijde een zeer groot aantal vrouwelijke en mannelijke 

bloempjes. Zij is dus volgens de benamingen der plantkundigen eigenlijk 

eene verzameling van bloemen of eene bloeiwijze. De vrouwelijke of 

stamperbloemen (zie Fig. B) zijn meestal op den bodem en op de zij- 

wanden van de urn geplaatst (zie Fig. A, c), terwijl zich de manne- 

lijke bloemen (Fig. A, b en Fig C) nabij den mond van de urn be- 

vinden. Die mond, het “oog”, “ostium”, der vijg geheeten, is zeer eng 

en wordt van de buitenwereld afgesloten door een aantal kleine schub- 

vormige blaadjes (zie Fig. A, a). 

Een merkwaardige eigenschap van deze bloempjes is, dat de stam- 

perbloemen eer rijp of ontwikkeld zijn dan de mannelijke of meel- 

draadbloemen; maar nog merkwaardiger is het volgende. Op drie ver- 

schillende en achtereenvolgende tijdperken van het jaar brengt een 

wilde vijgeboom dergelijke urnvormige bloemkoeken of vijgen voort, 

en wel zoodanig, dat de tijd van rijpheid der meeldraadbloemen van 

het eerste tijdperk of van de eerste generatie samenvalt met die van 

de vrouwelijke of stamperbloemen van de tweede generatie. Op gelijke 

wijze zijn de meeldraadbloemen van de tweede generatie rijp als zulks 

met de stamperbloemen van het derde geslacht het geval is. Ten slotte 

zijn de mannelijke bloemen van de derde generatie tegelijk rijp met 

de stamperbloemen van de toekomstige eerste generatie van het vol- 

gende jaar, die zal overwinteren, om den cirkelgang op nieuw te be- 
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ginnen. Zooals uit de onderzoekingen van genoemde geleerden blĳkt, 

zijn de drie tijdstippen van rijpheid voor de omstreken van Napels: 

April, Juni en Augustus of September. 

4, Bloeiwijze of bloemkoek der Vijg. (Fieus carica), in de lengte doorgesneden. Naar 

de natuur. Ware grootte. 

a. Mond (oog) of opening door blaadjes afgesloten. 

b. Plaats waar de mannelijke bloemen worden gevonden. 

e. Ruimte waar zich de vrouwelijke bloemen bevinden. 

B. Vrouwelijke of stamperbloem der Vijg met afzonderlijk vruchtbeginsel 5. Naar de 

natuur. Vergroot. 

C. Mannelijke of meeldraadbloem der Vijg. Vergroot. 

D. Lengtedoorsnede van het vruchtbeginsel der wilde Vijg (Caprificus). 

a, Kanaal door den eierlegger vau het insekt iu den stijl van den stamper gestoken 

om zijn ei 5 binnen den zaadknop van het vruchtbeginsel te kunven brengen. 

e. Bnitenste en d binnenste omhulsel van den zaadknop. 

e. Embryozak van den zaadknop; f. Vaatbundel. Kopie naar SOLMS-LAUBACH, bl. 21, 

E. Sluipwesp uit de familie der Chalcidae, in rust op een takje zittend. Vergroot. 

De vijgen der eerste generatie (mamme genoemd) zijn dus ongeveer 

in April rijp, terwijl dan tevens de meeldraadbloemen haar stuifmeel 

verspreiden. Te voren is echter eene tweede generatie van vijgen aan 

den boom tot ontwikkeling gekomen, die profichi worden genoemd, 
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waarin de vrouwelijke bloemen nu rijp zijn. De vijgen zelve zijn rijp 

in Juni, maar dan zijn de meeldraadbloemen derzelfder generatie aan 

het verstuiven en zijn de stamperbloemen der derde generatie vijgen, 

die mammoni worden geheeten, voor bevruchting geschikt. 

Hoe geschiedt na die bevruchting? Boven noemden wij reeds de wesp, 

die door LINNAEUS als galwesp beschreven is. Volgens latere onderzoe- 

kingen moet zij echter tot de sluipwespen worden gerekend en is mits- 

dien herdoopt als Blastophaga grossorum GRAV. 

Eene goede afbeelding dezer soort ontbreekt ons voor het oogenblik, 

maar om aan de verbeelding des lezers eenigermate tegemoet te komen, 

beelden wij hier eene verwante soort van sluipwesp vergroot af (Fig. EZ). 

Op het tijdstip dat de eerste generatie vijgen, de mamme, rijp is en 

de weinige mannelijke bloemen nabij het oog (mond) der vijg hunne stuif- 

meelkorrels loslaten, zien wij een groot aantal mannetjes en bevruchte 

Blastophaga-wijfjes uit dit oog te voorschijn komen, wier lichaam 

hier en daar met stuifmeelkorrels is bepoederd. Na somtijds een 

enkele toer door de lucht gemaakt te hebben, zetten zij zich neer op 

de proficht der tweede generatie, waarvan het oog of de monding ge- 

opend is en die rijpe stamperbloemen hebben. Dewijl het oog der vijg 

omgeven is door schubvormige blaadjes, kost het den insekten niet 

weinig moeite er zich door heen te wringen. Gelukt dit, dan geschiedt 

dat meestal ten koste van hunne vleugels, die aan de blaadjes blijven 

hangen of worden stuk gescheurd. Maar hun doel hebben zij bereikt. 

Met behulp van hunne lange legboor boren zij door den stijl van den stam- 

per tot in den eierstok of het vruchtbeginsel (zie Fig. D) en leggen een ei in 

den zaadknop of het plantaardige ei van dat vruchtbeginsel. Hebben 

zij hunne eieren en de zorg voor hunne nakomelingschap aldus aan de 

stamperbloemen der vijg toevertrouwd, dan zijn hunne dagen geteld: 

de vijg wordt hun graf. Weldra zwellen echter de eierstokken van de 

aangestokene bloemen op, maar in plaats van eene plantaardige kiem 

vindt men in elk harer de larve van eene sluipwesp. Gewoonlijk zijn 

echter niet alle vrouwelijke bloemen aangestoken. Op den stempel van 

eenigen heeft de moederwesp, terwijl zij in de aangrenzende vruchtbee 

ginsels boorde, wat stuifmeel afgewreven: deze bloemen zijn dus be- 

vrucht; toch komen de vruchtbeginsels niet tot ontwikkeling, zij bren- 

gen geen rijp zaad voort en drogen weldra geheel en al in. Langza- 

merhand worden de profichi rijp, en de bij deze generatie in groote 

talrijkheid aanwezige mannelijke bloemen beginnen zich te ontwikkelen, 
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Eindelijk treden ook hier zwermen van vleugellooze, gele mannetjes 

met de gevleugelde zwarte wijfjes, die zij bevrucht hebben, door de 

monding der vijg te voorschijn. Met stuifmeelkorrels beladen kruipen 

de pasgeboren wijfjes de vijgen (mammont) van de derde generatie bin- 

nen, wier vrouwelijke bloemen thans (Juni) rijp zijn. Talrijke stam per- 

bloemen worden ook nu weer aangestoken en van een dierlijk ei voor- 

zien, dat zich in den eterstok der bloem tot larve, pop'en volkomen 

insekt zal ontwikkelen. Maar ook vele stamperbloemen zijn thans be- 

vrucht geworden, en tegen Augustus of September vindt men rijpe 

zaadkorrels in de vijgen. Iets vóór het rijpen echter van deze derde 

generatie kruipen de pasgeboren mannetjes en wijfjes te voorschijn. 

Eenige weinige mannelijke of meeldraadbloemen aan het oog der vijg 

moeten de insekten voorbijgaan of op zij schuiven om aan het dag- 

licht te komen. Stuifmeel blijft op hen kleven, dat de wijfjes meevoe- 

ren wanneer zij de vrouwelijke bloemen van de mamme-generatie van 

het volgende jaar gaan opzoeken. Elke steek door den stijl van den 

stamper brengt een ei in het ovarium (eierstok) van den stamper, dat 

achtereenvolgens een larve, pop en een jong individu wordt. 

De stampers, die niet zijn aangestoken, worden vermoedelijk wel be- 

vrucht, maar, ten gevolge van welke oorzaak is onbekend, rijp zaad 

komt niet tot ontwikkeling. Van September tot April van het volgende 

jaar blijven deze vijgen aan de boomen hangen, want in deze winter- 

maanden rijpen zij weinig; eerst in April zijn ze goed rijp; maar voor 

dien tijd hebben de jeugdige Blastophaga-wijfjes en mannetjes de vij- 

gen verlaten, juist toen de weinig talrijke meeldraadbloempjes aan de 

monding der vijg rijp waren, dat wil zeggen hun stuifmeel loslieten. 

En zoo is één jaarkring volbracht, waarin wij drie sluipwespen-gene- 

ratie's zagen geboren worden en... slechts éen geslacht van vijgen, 

waarin rijpe zaadkorrels gevonden worden. Want noch in de mamme, 

noch in de profichi vindt men rijp zaad; dit treft men alleen in de 

mammoni aan. 

Er doet zich derhalve hier het allermerkwaardigste verschijnsel voor, 

dat van de drie in tiĳdsorde op elkaâr volgende bloeiwijzen, die zich 

in één jaar aan den vijgeboom ontwikkelen, de twee eerste uitsluitend 

dienen om het aantal insekten, die de vrouwelijke bloemen der laat- 

ste generatie vijgen zullen bevruchten, tot het uiterste te vermenigvul- 

digen, terwijl, als de plant voor de laatste maal bloeit, zij tevens 

voor rijp zaad ten dienste van hare eigene voortplanting zorgt, al wor- 
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den de insekten voor de eerste generatie van het volgende jaar niet 

vergeten. Dat de wijfjes door hare inboringen en de daardoor veroor- 

zaakte prikkels tot het rijpen der vijgen in hooge mate bijdragen, is 

niet onwaarschijnlijk. Die inboringen schijnen de sappen der omgeving 

tot grootere werkzaamheid aan te zetten. Maar nog uit een ander 

oogpunt verdienen de meegedeelde feiten onze volle aandacht. Dat 

dieren met dieren samenleven, omdat beiden uit dat samenzijn voor- 

deel kunnen trekken, is voor hem, die met de dierenwereld een 

weinig vertrouwd is, reeds lang bekend onder den naam van “commen- 

salisme’’. Hier echter is een commensalisme tusschen de plant en het 

dier. Beiden zijn aan elkaâr gebonden. Zonder die insekten rijpen de 

vijgen vermoedelijk niet en wordt geen rijp zaad tot ontwikkeling ge- 

bracht. Zonder stamperbloemen in den urnvormigen bloemkoek zouden 

geene jonge sluipwespen worden geboren. Hun beider leven en nako- 

melingschap zijn van elkaâr afhankelijk. 

Zijn door de bovenvermelde waarnemingen het leven en streven van 

de eertijds genoemde Cynips Psenes L. opgehelderd, de rol die deze 

insekten spelen bij de zoogenaamde caprificatie wordt nu begrijpelijk. 

Worden wilde vijgen van de tweede generatie eenigen tijd voor hare 

volle rijpheid aan de takken van den gekweekten vijgeboom opgehan- 

gen, dan zullen de met goed stuifmeel beladen vrouwelijke insekten 

weldra door de oogen der gekweekte vijgen binnendringen. De bloemen 

der gekweekte vijgen met die van de wilde vergelijkend , heeft het onder- 

zoek geleerd, dat de eierstokken der stamperbloemen door de kultuur 

zóó zijn vervormd, dat de Blastophagawijfjes hunne eieren niet of zeer 

moeielijk binnen dien eierstok kunnen inboren. Bovendien komen de 

meeldraadbloemen binnen den urnvormigen bloembodem zelden of bijna 

nooit tot ontwikkeling. Met het oog op deze feiten is het niet moeielijk 

te begrijpen, waarom de gekweekte vijgeboom niet meer door de 

meergenoemde sluipwespsoort wordt bezocht. 

Van af het oogenblik waarop de mensch een vijgeboom uitkoos om 

hem te kweeken en zijne zoogenaamde vruchten, de vijgen, te verede- 

len, zijn de insekten, die de natuurlijke bevruchters waren van de 

bloemen der vijg, langzamerhand uitgestorven, omdat de levensvoor- 

waarden ongunstiger voor hen werden. 

Uit het feit dat de stampers van de gekweekte vijgen thans onge- 

schikt zijn om de wieg en woning te zijn van de eieren, larven en 

poppen der sluipwespsoort, mogen wij afleiden, dat de kultuur de 
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eierstokken langzamerhand niet in het belang der insekten heeft ver- 

anderd. De eerste wijzigingen in vorm en stand van die eierstokken, 

ten gevolge van de kultuur, had den dood van vele insekteneieren 

ten gevolge. Het aantal jonggeboren individu's moest daarom van jaar 

tot jaar langzamerhand verminderen, en omdat zij zich gewoonlijk neer- 

zetten vlak bij de plaats “waar eens hun wiege stond’’, was de kans 

dat van naburige wilde vijgeboomen versterking kwam opdagen , uiterst 

gering. In den loop der jaren moest dus het heirleger der natuurlijke 

bevruchters van dien boom uitsterven. Toen was de mensch genood- 

zaakt een middel te bespieden om door de natuur aan de natuur terug 

te geven, wat hij door zijne ‘kunst’ bedorven had. De sluipwespen 

der wilde vijg geven aan de stamperbloemen der gekweekte vijg het 

stuifmeel, dat aan deze ontbreekt. Verleid door de bedriegelijke over- 

eenkomst van de gekweekte vijg met de wilde, vertrouwen zij aan 

gene hunne nakomelingschap toe, die voor deze bestemd was. Te ver- 

geefs trachten de diertjes hunne eieren in de stamperbloemen in te 

boren; wroetende en ten prooi aan allerlei zorg, wrijven zij het meé- 

gebrachte stuifmeel af op de rijpe stempels der stampers en bevruch- 

ten deze; zij, zoowel als hunne eieren of larven, vinden hun graf in de 

gekweekte vijg, die zonder hen zou afvallen, maar thans rijpt tot die 

heerlijke “schijnvrucht”’, de geliefkoosde toespijs van den Zuid-EKuropeaan. 

Het is moeielijk na-te gaan hoe vele honderde jaren men reeds van 

de caprificatie heeft gebruik gemaakt, om de vijgen te doen rijpen. In 

den aanvang van dit opstel stipten wij reeds aan, dat, zoover geschre- 

ven oorkonden reiken, van deze methode reeds wordt gewag gemaakt. 

Maar de rol, die daarbij de insekten spelen, bleef eeuwen lang een moeielijk 

te ontraadselen geheim, dat thans met het volste licht is bestraald en 

waardoor op nieuw voor den denkenden mensch bewezen is, dat niets 

in de rijke natuur alleen staat, maar dat de geringste wezens dikwijls 

den aanstoot geven tot, of de onmiddellijke oorzaak zijn van de meest 

ingewikkelde verschijnselen. 

Arnhem, Juni 1882. 



NOG IETS OVER MERKWAARDIGE LICHT- 

VERSCHIJNSELEN, * 

Ongeveer drie jaren geleden werd ik, op mijn verzoek, als leeraar 

in de Natuurkunde en Technologie aan de Hoogere Burgerschool, waar- 

aan ik zestien jaar werkzaam was, ontslagen. Van dat tijdstip af ont- 

brak mij de gelegenheid, mijne praktische onderzoekingen op physisch 

gebied voort te zetten. De smart, die ik daardoor ondervond, gevoegd 

bij een gevoelig verlies, dat mij trof, en een ernstige ziekte, die mij 

op den rand van het graf bracht, benamen mij den lust, de aanteeke- 

ningen van mijn laatst verrichte werk onder de oogen van het publiek 

te brengen. Thans ga ik daartoe over en maak weer gebruik van een 

der oudste en meest gezochte natuurkundige tijdschriften van ons 

land, welks redactie zoo herhaalde malen aan mijne meestal eenvou- 

dige opstellen een plaats gaf. Aan eon van deze opstellen sluit zich 

de tegenwoordige mededeeling aan. Zij is als het ware een voortzetting 

of aanhangsel van het vrij uitgebreide stuk, voorkomende in den jaar- 

gang 1871, en getiteld, Merkwaardige lichtverschijnselen. 

Al dadelijk zij vermeld, als uitbreiding van hetgeen op pag. 263 en 

verv. van genoemden jaargang, aangaande het lichtspectrum, is ge- 

zegd, dat ik door mijn amanuensis een metalen schermpje S (zie fig. 6 

aldaar) heb doen maken, dat 8'/, decim. lang en 1', decim. breed is, 

en op twee boogvormige metalen strookjes rust, die aan een der langste 

kanten van het schermpje ‘zijn bevestigd en het staande houden. Op 

een der vlakke zijden had ik een wit papier geplakt, en liet daarop 

een, zoo scherp mogelijk begreusd, spectrum vallen. De lens L (zie 

dezelfde fig.) had 9 deeim. brandwijdte, stond 18 decim. van de spleet p, 

onmiddellijk tegen de lens het zwavelkoolstof-prisma, en weder, on- 

geveer 18 decim. van dit laatste, het genoemde scherm. Door verti- 

kale potloodlijnen gaf ik nu de plaats aan der meest verschillende 

kleuren, zorgende, dat de lichtband zoo volkomen mogelijk steeds 

hetzelfde deel der lens verlichtte. Ik verkreeg alzoo 9 strepen, waarvan 

| Zie jaargang 1871, blz. 257 en 289. 
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N°. 1 viel in ’t donkerrood. 

oe tr Op dla ims van N01 int liehtraod: 

maen H de peren an Ct Oranje: 

„ 4 ” bh 6 a »” » ” 8 bh t geel. 

” 5 » » 36 * ” » Pi) 4 ” t groen. 

hrs Hw of. 28 ï ertaarbrmtliekthblauw: 

alan d vetehnnh eva: +20 jn eit var pro tedonkerblauw. 

Pe Sarno ntiofink 0 E en ede taltramarii 

9 fj) ) 92 » ) ) 8 ) ’t violet. 

Hierop volgde een violet, dat in ’t bekende grijze overging. 

Toen dit in orde was, liet ik, op de plaats der lijnen, spleten in 

het scherm vijlen van 5 centim. lengte en 1 m.m. wijdte. De randen 

werden allen V-vormig afgevijld, zoodat de breedste grenzen naar het 

licht gekeerd konden worden. Al de spleten werden van dunne metalen 

schuifjes voorzien, die in vertikale schuifjes beweegbaar waren ; slechts 

de spleet in het geel kreeg een horizontaal beweegbaar schuifje, opdat 

het mogelijk zou zijn, die spleet te vernauwen en alzoo rein geel door 

te laten. Aan de van het licht afgekeerde zijde van het scherm werd, 

ter hoogte van den onderkant der spleten, een horizontaal dwars- 

strookje van 3 centim. breedte loodrecht op het schermvlak gesoldeerd , 

ten einde daarop een tweede prisma te kunnen zetten, of wel kleine 

stukjes spiegelglas te plaatsen, die, in een zaagsnede van een plankje, 

leder voor zich, waren bevestigd. Ik nam daartoe zeer helder glas, 

dat ik aan de eene zijde met een zwart lakvernis bedekte. 

Het nut, dat dit eenvoudig werktuigje bij het onderwijs verschafte, 

is werkelijk niet gering te schatten: 1° staan daar bij de geopende 

spleten de kleuren scherp afgezet naast elkander op een tweede scherm 

en versterken elkaâr weêrkeerig; 2°. kan het enkelvoudige der prisma- 

kleuren, door een tweede breking, gemakkelijk worden aangetoond, 

en 3°. kan men de kleuren kiezen, die elkander, door de spiegeltjes 

weerkaatst, kunnen bedekken. Het is mij zeer goed gelukt, om door 

blaûw en geel een volkomen ongekleurde of witte lichtlijn te verkrij- 

gen; in één woord, om de geheele kleuren-combinatie-tafel van HELM- 

HOLTZ aanschouwelijk te maken. Ik zou zelfs de accurate firma kKiPP en 

GILTAY te Delft kunnen aanraden, om bij hunne voortreffelijke zwavel- 

koolstof-prisma’s en lenzen zulke schermpjes te leveren, natuurlijk 

passende gemaakt voor de brandwijdte der lenzen. Kostbaar kan zulk 
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een inrichting toch niet zijn. Het scherm kan ook bij de interferen- 

tie dienst doen. 

De vermelding van dit schermpje brengt mij er toe, om ook gewag 

te maken van iets dergeliĳks, door mij aangewend bij het gebruik, 

onder mijne lessen, van een lens van 1,45 M. brandwijdte. Na het 

spectrum te hebben ontworpen op een scherm, 2,9 M. van de lens of 

het zwavelkoolstof-prisma verwijderd, terwijl dit laatste zich op 2,9 M. 

afstand van de spleet bevond, was het mij mogelijk, om het kleuren- 

beeld op een wit beplakt liniaal te doen vallen, en daarop het na- 

volgende aan te teekenen. Het spectrum was lang ongeveer 4,5 decim. 

en ik wees (op dergelijke wijze als bij het aanteekenen der kleuren 

boven is vermeld) aan: 

van A tot a, over een afstand van 15 m.m., 4 lijnen. 

„ 4 ” B ph] re) bh] bh] 11 „ 8 bh 

bh B „ C bh) bh bk) ” 15 bk) 1 ne in B. 

bh) C ” D bh ” ph] ph 42 bh 9 „ in D. 

bh D bh E bh bh bh] 1 61 Ph 6 bh] 

pb E ” b hj „ 2 ph 10 ph] 4 bh 

” b bh F „ bh bh bh 45 1 11 „ 

a En za 5 ae 8 6 „ waaronder twee 

zeer zware. 

bh] G bh] H bh] bh] bh bh 1 1 5 „ 1 E bh] 

1) H ” L bh) 1) 2 Eh 46 ph 2 5 bh zware en ecn 

tal zwakkere. 

Ten einde de lijnen van G tot L te zien, moest ik natuurlijk het 

spectrum van A tot G onderscheppen of werkeloos maken op het liniaal. 

Er was nu bij het voortbrengen van het spectrum niets anders te 

doen, dan het liniaal boven het spectrum te hangen, om mijnen leer- 

lingen de voornaamste Frauenhofersche strepen onmiddellijk te doen 

kennen. (Zie verder pag. 27/7 van genoemden jaargang). 

Het op de laatst beschrevene wijze voortgebrachte spectrum is voort- 

durend bij de later te vermelden absorbtie-spectra gebruikt. 

Ik ga thans over, om dat gedeelte van mijne onderzoekingen onder 

de oogen der lezers te brengen, wat mij het belangrijkst scheen. Het 

heeft weder uitsluitend betrekking op: 

de Fluorescentie en de Absorptie-spectra. 

Wat het eerste betreft, hierbij werden weder de bekende blauwe en 
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violette glazen gebruikt. De vochten waren allen begrepen in, zooveel 

mogelijk, cylindrische, op voeten rustende, reageerbuizen. Bij de bepa- 

ling der kleuren heb ik tot grondslag genomen den achromatischen 

cirkel van cHEVREUL, zooals die voorkomt in het 2de deel, pag. 342 

eerste uitgave, van EDMOND BECQUEREL's La Lumière. Schrijf ik dus: 

rood n° 3, dan- wordt daarmede bedoeld: de derde sector na het woord 

rouge in den chromatischen cirkel. Is er geen cijfer bijgevoegd, b. v. 

oranje geel of groen, dan vindt men die kleur in dat segment van den 

cirkel, waarin de naam orange-jaune of vert staat geschreven. De voch- 

ten zijn verkregen door oplossingen of aftreksels in water, alcohol of 

zwavelaether. De oplossingen, in de beide laatstgenoemde vochten , wer- 

den nu en dan in kleine hoeveelheden gegoten in ricinus-, wonder- of 

cassia-olie, het mengsel goed doorgeschud en daarna langzaam verwarmd, 

tot de alcohol of de aether er uit verdampt was. De kleurstof bleef 

dus in de olie achter en het geheel was helder doorschijnend. Door 

zulk een behandeling werd doorgaans de fluorescentie aanmerkelijk ver- 

hoogd. Bij niet eene stof was die versterking zoo verrassend als bij 

de curcuma-oplossing. De fluoresceerende werking deed aan een geheel 

ander lichaam, en wel aan ’t uranium-glas, denken. Bij ’t mengen is 

hier het uitkoken niet noodig. 

Om de absorptie-spectra te ontwerpen ging ik op de volgende wijze 

te werk: 

Ik bezat slechts twee of drie glazen bakjes met parallele wanden. 

Hierin kon, op de bekende wijze, het te onderzoeken vocht worden 

gegoten, dan het bakje voor de lichtspleet worden geplaatst, zoodat 

de lichtzoom er doorheen moest treden, alvorens lens en prisma te 

bereiken, en dan het spectrum worden onderzocht. Het zeer lastige rei- 

nigen van die bakjes bij de verwisseling der vochten, en het dikwijls 

lek worden van deze bakken bij het gebruik van aether, zuren, alco- 

hol of water, bracht mij op het denkbeeld, om de gevulde reageerbui- 

zen te gebruiken. Zette ik deze onmiddellijk tegen de spleet, dan ver- 

kreeg ik natuurlijk, door het sterk divergeeren van het licht, een eenige 

meters lange horizontale lichtstreep, die in het midden het sterkst 

verlicht was en aan de einden steeds zwakker werd. Intusschen bleek 

mij, dat het middelste gedeelte, op de lens geworpen zijnde, toch nog 

een vrij goed bruikbaar spectrum opleverde, maar dat een zeer vol- 

doende helderheid verkreeg, door tusschen de lens en de spleet een 

paar ondoorschijnende, elk weder van een spleet voorziene, schermen 
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te plaatsen. Op deze wijze heb ik dan ook mijn onderzoek tot stand 

gebracht en de hierna vermelde uitkomsten verkregen. 

Bij het onderzoek der fluorescentie werden de gevulde buizen niet al- 

leen geplaatst in den lichteylinder, die door de meer genoemde drie 

blauw en violet gekleurde glazen was gevallen, maar ik liet die voch- 

ten ook nu en dan door het geheele spectrum wandelen. Dit wetende, 

zal men begrijpen wat het zeggen wil, als de uitdrukking wordt ge- 

bezigd: dit of dat vocht begon bij deze of die streep of in deze of 

gene kleur te lichten of te fluoresceeren. 

De verkregene resultaten zijn de volgende: 

De gele bloembladen van de Hypericum perforatum (doorboord herts- 

hooi) werden op alcohol afgetrokken. Het afgegoten vocht had de kleur 

van rood-oranje n° 2. Het fluoresceerde in het violette licht buitenge- 

„ woon sterk. De kleur was rood n° 2, zij kwam overeen met die van 

gloeiend ijzer. Het begint in het spectrum, even buiten de streep F', 

sterk te fluoresceeren. In de genoemde olie gegoten verzwakt de fluo- 

rescentie. 

Plaatst men het alkoholische aftreksel voor de lichtspleet, dan wordt 

het rood in het spectrum zeer versterkt. Er ontstaat een 2 centim. 

breede donkere zoom midden over het geel, en een van 1 centim. 

breedte in het groen, midden tusschen D en HE. Het spectrum is van 

G af verdwenen. Als men het vocht door den gewonen zakspectroscoop 

beziet, vertoonen zich de beide strepen en de uitdooving van het vio- 

lette einde zeer sterk. 

Het aftreksel behoeft niet versch te zijn; het blijft jaren lang bruik- 

baar; en de zestien jaren oude bloemen, die mij een apotheker uit 

zijn voorraad verstrekte, waren tot het aftrekken even geschikt als 

de versch geplukte. 

Trekt men de bladen in aether af, dan verkrijgt men geen rood 

maar een geel vocht. In rieinusolie geworpen en/een weinig uitgekookt, 

verkrijgt het mengsel een goudgele kleur; het fluoresceert rood. 

Om de aesculine-oplossing te krijgen, nam ik den, tot op het hout 

uitgesneden, dikken bast van een ouden kastanjeboom, verdeelde het 

stuk, liet het sterk drogen, en trok het af in alkohol, waardoor ik 

een roodbruin, sterk gekleurd vocht verkreeg, dat thans, 12 à 13 

jaar oud, nog niets van zijn bruikbaarheid heeft verloren. Het moet 

met regenwater zeer verdund worden gebruikt (zie pag. 301 jaarg. 

1871). Men slaite het geconcentreerde aftreksel van het licht af. 
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Het door de verdunning genoegzaam ongekleurde water fluoresceert 

blauw N° 1. Het begint in het spectrum tusschen G en H sterk te 

liehten en maakt L uitmuntend zichtbaar. 

Vóór de spleet gebracht, ontstaat er een zwarte zoom in het begin 

van het rood. 

De zwavelzure chinine-oplossing, en het aftreksel van qwassiahout ge- 

dragen zich in alles even als de aesculine. Het spectrum ondergaat 

evenwel door deze beide laatstgenoemde vochten geen verandering. 

De curcuma-oplossing in ricinusolie was bij doorvallend licht oranje 

N° 5 gekleurd en fluoresceerde groen (malachietgroen). In het spectrum 

maakte dit vocht van 5 af de Frauenhofersche strepen sterk zichtbaar. 

Voor de spleet geplaatst verdween het spectrum van het midden 

tusschen E en F af aan geheel en al. 

Het aftreksel van fernambuckhout in riceinusolie was roodoranje N° 3 

gekleurd. Het fluoresceerde geelgroen N° 5, (sterk appelgroen). 

Wanneer de liehtband er doorheen viel, verdween in het spectrum 

het violette einde van E af aan. 

Het sandelhoutaftreksel in ricinusolie bezat een roodoranje N° 5 kleur; 

het fluoresceerde geel N° 1 (zwavelgeel). Het begon te lichten in de 

lichtblauwe kleur van het spectrum. De strepen werden van daar af 

zeer zichtbaar, vooral die aan het violette einde. 

Wanneer dit vocht voor de spleet werd gebracht, verdween het meest 

breekbare spectrumeinde geheel en al, beginnende tusschen D en E, 

en wel op !/, van den afstand tusschen D en E van E verwijderd. 

Reeds wünscr deelde in ’t laatst der voorgaande eeuw die absorptie 

mede. Hij vulde een hol driezijdig glazen prisma met het sandelhout- 

aftreksel, en liet er een witten lichtbundel doorvallen. Het spectrum 

vertoonde slechts een langgerekte roode lichtstreep (Zie Poe. Ann. 

Bd. 158. Seite 624). 

Ben eenige jaren oude lakmoesoplossing was violet N° 1 gekleurd en 

fluoresceerde geel oranje N° 3 (vleeschkleur). Het door dit vocht ge- 

wijzigde spectrum bezat een 2 centim. breede, zeer donkere streep 

over het geel, waardoor deze kleur geheel was verdwenen. Voor het 

overige werd er geen verandering waargenomen. 

Chlorophyl (zie de-bereiding op pag. 301) slechts in een kleine hoe- 

veelheid in de olie gebracht, gaf aan het mengsel een groene kleur. 

Het fluoresceerde rood N° 1, dus iets donkerder dan dat van de hy- 

perieum; het was bloedrood. 
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Het spectrum, door tusschenvoeging van dit vocht voortgebracht, 

bezat een 2 centim. breede, zwarte strook midden over C. an F af 

was het spectrum geheel en al geabsorbeerd. 

De oplossing van orseille of cudbear was rood N° 5 gekleurd en 

fluoresceerde zuiver oranje. Het spectrum, dat dit vocht voortbracht, 

was van G af geheel verdwenen. 

De ricinusolie zelve fluoresceert zeer lichtgroen (jaune N° 3), en 

daaruit verklaart zich, dat hare toevoeging bij de rood gekleurde voch- 

ten meestal verzwakkend werkte. 

Toen ik voor de spleet de drie bekende glazen schoof, deden zij in 

het spectrum twee zeer donkere strepen ontstaan: een over rood en 

oranje en een bij ’t begin van het groen, latende het geel tusschen 

elkander liggen. Het zichtbaar gebleven rood werd zeer helder. De 

beide absorptiezoomen waren zuiver donker violet. Nam ik een der 

blauwe glazen weg, dan loste zich de eerstgenoemde donkere zoom in 

twee strepen op, zoodat er dan drie zich vertoonden. Het rood bleef 

even sterk: 

Ziedaar mijne aanteekeningen ten einde gebracht. Ik meen daardoor 

een niet geheel nutteloos werk te hebben gedaan, al bestond het nut 

slechts daarin, dat men er uit kan zien, op welk een onkostbare en 

gemakkelijke wijze de absorptiespectra aan de leerlingen kunnen wor- 

den vertoond. 

Nijmegen, Juli 1882. P. VAN DER BURG. 



SCHATTING VAN DE GROOTTE VAN LICHAMEN 

OP AFSTAND. 

Elk die de Wandsbecker Bothen van cLAUDIUS gelezen heeft, weet dat 

daar ergens twee boeren worden opgevoerd, die twisten over de grootte 

van de maan. De een beweert dat de maan niet grooter is dan een 

tafelbord, de ander dat zij wel zoo groot is als een met hooi volge- 

laden- wagen. Dat geen hunner er ooit over had nagedacht, dat zulk 

een schatting afhangt van den afstand waarop men in gedachten het 

beeld van het voorwerp projicieert, spreekt van zelf. 

Voor eenigen tijd zocht Prarrau (Bull. de U Acad. Royale Belge, 1880, 

p. 316, ibid 1881, Sept. en Oet.), dien afstand op de volgende wijze 

te bepalen. Hij verzocht eenen zijner zoons — want hij zelf is blind, 

gelijk men weet — eenige oogenblikken naar de maan te zien en daarop 

het donkere nabeeld op een muur te werpen, en zich zoover van dezen 

te verwijderen, tot dat dit nabeeld en de maan zich even groot ver- 

toonden. De afstand bedroeg ongeveer 51 meters. Eenige weken daarna 

verzocht hij hem nogmaals het nabeeld van de maan op den muur te 

projicieeren en er naar toe en van af te gaan, totdat het nabeeld 

Juist de halve grootte van de maan scheen te hebben. Dit was het 

geval op een afstand van 23,5 meters. Het dubbel hiervan, waarop 

beiden even groot zouden zijn, is 47 meters. Professor TUIRION te Namen 

liet door twaalf studenten achtereenvolgens den omtrek der maan, zoo 

als elk hunner dieu zag, op een zwart bord teekenen. De cirkels ver- 

schilden van 19 tot 79 centimeters; hun gemiddelde doorsnede bedroeg 

_ 32 centimeters, waaruit men afleidde dat de gemiddelde afstand , waarop 

het beeld der maan tegen den hemel geprojicieerd werd, ongeveer 35 

meters bedroeg. Dr. CHARPENTIER verkreeg daarvoor, langs eenen an- 

deren weg, eene waarde van slechts 12,9 meters. Er zijn dus groote 

verschillen in zulke schattingen, en dit kan ook niet anders, want zij 

hangen af vaa de gewoonte des waarnemers. Een bijziend persoon, die 
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gewoon is alles wat hij scherp zien wil op korten afstand van zijn 

oog te brengen, zal een tegen den hemel als achtergrond geplaatst 

voorwerp, waarvan hij den afstand niet kent, kleiner teekenen, dan 

een ander die vérziende is, en daarom gewoon is in gedachten al zulke 

beelden op grooteren afstand te projicieeren. Dit is ook het geval met 

de nabeelden. Prarrau liet twee personen twintig seconden lang staren 

op een vierkante strook helder verlicht wit papier, daarop naar den 

hemel en vervolgens naar de huizen aan de overzijde der 36 meters 

breede straat zien. Nu verzocht hij hen de breedte der nabeelden in 

beide gevallen te vergelijken. De een schatte de verhouding op 4:5, 

de ander als 5:6. Prarrau besloot daaruit, dat de afstand waarop 

het nabeeld aan den hemel geprojicieerd werd, 29 tot 80 meters bedroeg. 

Iets dergelijks komt ook voor bij het zien door het mikroskoop. Het 

is eene dwaling te meenen dat dit werktuig eene vaste vergrooting 

heeft, welke voor elk die daardoor ziet, geliĳk is. Voor vele jaren liet 

ik eenige studenten achtereenvolgens een onder een miskroskoop ge- 

plaatst haar zien, en verzocht hen de breedte daarvan met een potlood 

op een stuk papier te teekenen. De breedte der aldus verkregen tee- 

keningen verschilde als van 1 tot 4. Zelfs bij een en denzelfden per- 

soon op onderscheiden dagen traden vrij aanmerkelijke verschillen in 

de gemaakte schattingen op. Eerst bĳ personen die door jarenlange 

oefening zich aan een bepaalden duidelijkheids-afstand gewend hebben, 

blijft die afstand, waarop zij in gedachten die beelden zien, ten naas- 

tenbij dezelfde, maar dit belet niet dat twee even geoefende waarne- 

mers eenen verschillenden duidelijkheids-afstand hebben, zoodat de een 

de voorwerpen iets grooter, de ander deze iets kleiner meent te zien. 

HG. 
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Wanneer wij bedenken dat de tijd nadert, waarop de vermindering 

der fossiele brandstoffen meer en meer zal voelbaar worden, en waarop 

dus haar prijs ons zal noodzaken het meer dan kwistig gebruik van 

het door vroeger eeuwen bespaarde te doen ophouden als wij onze ge- 

heele beschaving niet in de waagschaal willen stellen, dan moet voorze- 

ker elke poging, hoe zwak ook, om nieuwe bronnen van kracht aan te 

wijzen, of de reeds bestaande meer productief te maken, nu reeds 

welkom zijn. De tegenwoordige vegetatie toch kan op verre na niet in 

de bestaande behoefte voorzien. 

Dezelfde zon, welke de lang vervlogen tijden in staat stelde schat- 

ten te vergaderen, zendt ons nog warmte en licht, doet nog planten 

groeien, den waterdamp omhoog stijgen, en de winden waaien. Zij kan 

ons daardoor des te overvloediger van kracht voorzien, naarmate wij 

haar meer rechtstreeks en met minder opoffering van bestaande stof- 

fen en krachten tot ons doel weten aan te wenden. Wij zullen des te 

meer in staat zijn den tijd van uitputting der fossiele brandstoffen 

langer te verschuiven, naar gelang onze heerschappij over de natuur- 

krachten toeneemt. Inderdaad een krachtig bewijs, dat de maat van 

's menschen beschaving naar dat vermogen moet worden afgemeten, 

want de heerschappij over de schepping, waarin de mensch zich ver- 

heugt, heeft hij niet te danken aan de grooter ontwikkeling zijner 

25 
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spieren, maar aan zijn verstand, waardoor hij de natuurkrachten, bui- 

ten hem, dwingt zijne bevelen ten uitvoer te brengen. 

Loffelijke pogingen zijn in de laatste jaren door MovcHor en anderen 

in het werk gesteld om door middel van reflectors de zonnestralen recht- 

streeks tot het koken van spijzen, het voortbrengen van stoom enz. aan 

te wenden. Hoe vernuftig die werktuigen ook mogen zijn, hunne om- 

slachtigheid, gevoegd bij de omstandigheid, dat de zonnestralen niet 

altijd overal tot de oppervlakte der aarde doordringen, staat aan de 

algemeene aanwending vooralsnog in den weg. 

De natuurlijke watervallen zijn overvloedige bronnen van kracht, die 

echter meestal geen uitwerking hebben, dan dat de temperatuur van 

het water aan den voet eenige onderdeelen van graden hooger is dan 

aan den top. De 150 voet of 45 M. hooge waterval van den Niagara 

vertegenwoordigt meer krachtseenheden, dan het nuttig effect door alle 

stoommachines der geheele aarde voortgebracht. De waterval bij Schaff- 

hausen zou voldoende zijn om het geheele Rijndal, met inbegrip van 

ons vaderland, van licht, warmte, mechanisch arbeidsvermogen en 

chemische kracht te voorzien. Ja, het verval van den Rijn zou wellicht 

geheel Europa daarvan kunnen voorzien, en toch is hunne afgelegen- 

heid tot nog toe de oorzaak, dat men er zoo weinig gebruik van maakt. 

Slechts enkele malen heeft men met goed gevolg beproefd den water- 

val te verleggen, bij den arbeid te brengen, o.a. te Glasgow, maar 

in de meeste gevallen is men gehouden den arbeid, de te bearbeiden 

stoffen, bij den waterval of stroom te brengen, iets wat dikwijls de 

moeite niet loont, 

Het voorstel om de kracht van den waterval door elektriciteit naar 

ver verwijderde plaatsen te brengen, en den stroom daar in licht, 

warmte enz. om te zetten, verliest veel van zijne aanlokkelijkheid, als 

men in aanmerking neemt, dat met den afstand de tegenstand van 

den geleider toeneemt, of met andere woorden dat een deel der elek- 

triciteit zich in warmte omzet. Een grooter diameter zou het gewicht 

te sterk doen toenemen, om de aanwending op groote afstanden pro- 

ductief te maken. Wat accumulators zullen kunnen doen, moet de tijd 

leeren. Zooveel is echter zeker, zij moeten vervoerd, bij den arbeid 

gebracht worden. 

Wij zien hieruit, dat het algemeen gebruik van den directen zonne- 

straal en van den natuurlijken waterval, door tot nog toe onoverko- 

melijke hinderpalen belemmerd wordt. 



BEWARING VAN WINDKRACHT. 359 

Geheel anders is het met het gebruik van den wind. Hij waait overal, 

en dit zegt veel. Het gebruik van wind-motoren klimt dan ook tot in 

de grijze oudheid, en vooral in ons vaderland wemelt het nog van 

windmolens. Hoeveel gebreken hun ook mogen aankleven, toch kun- 

nen zij in vele gevallen aan de concurrentie van den stoom het hoofd 

bieden. Er zijn voorbeelden in overvloed om dit te staven. 

Bij het gebruik van den wind stuit men op twee bezwaren. Voor- 

eerst, dat er soms dagen achtereen eene volslagen windstilte heerscht, 

en ten tweede, dat de wind elk oogenblik van snelheid (dikwijls her- 

haalde malen in dezelfde minuut) verandert. 

Het eerste bezwaar is veel gemakkelijker op te heffen, dan men in 

het algemeen wel denkt. Wij behoeven het water slechts op te pom- 

pen naar een hooger gelegen reservoir ten tijde van den wind, en bij 

windstilte kunnen wij van een kunst-waterval gebruik maken. 

Men behoeft daartoe slechts een betrekkelijk laag terrein uit te kie- 

zen, waar men ook in den zomer eenig grondwater bekomen, en op 

grooter of kleiner afstand een heuvel bereiken kan, of er gemakkelijk 

een te maken is. Door b. v. om een betrekkelijk hoog gelegen stuk 

land een diepe gracht te graven, brengt men het al ver. Op den heu- 

vel kan men een ringdijk, een kunstmeer aanleggen, dit des noods 

met ruwe tegels bevloeren en met koolteer voldoende waterdicht ma- 

ken. Bevat het op te pompen water eenige klei (iets wat bij nieuwe 

werken dikwijls het geval is) om in het reservoir te bezinken of ach- 

ter te blijven, dan kan dit voldoende zijn. 

Zetten wij nu, naar gelang van de afmetingen dersinrichting, twee, 

drie of meer windmolens, die het water snel oppompen ten tijde van 

den wind, dan hangt het van de grootte van het reservoir en zijne 

hoogte boven het benedenwater en van ons verbruik af, of wij voor 

een week, veertien of meer dagen kracht in voorraad hebben, ten 

einde bij windstilte door te kunnen werken. Fig. 1 (volg. bl.) geeft 

daarvan een ruwe voorstelling. 

Ten einde een meer gemakkelijk overzicht te hebben over de kosten 

van aanleg en den beschikbaren voorraad van kracht, diene het vol- 

gende voorbeeld. Stellen wij b.v. dat de kunstwaterval gemiddeld 5 M. 

hoog is, dan zal, wanneer er 30 L. per seconde afvalt, dit in staat 

zijn, als het slagrad langzaam genoeg draait en de wrijving niet bo- 

venmatig is, om twee koppels gewone maalsteenen of een flink zagend 

raam te drijven. Dit zoude, per dag 10 uren werkende, een hoeveel- 
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heid water van 1.080.000 L. eischen. Stellen we verder, dat het reser- 

voir 70 M. lang en breed en 1!/, M. diep is. Is dit met water gevuld, 

dan hebben wij, bij volslagen windstilte, nog voor een week kracht 

genoeg in voorraad, als wij voor verdampen en doorsijpelen p. m. !/ 

van het gebruikte water rekenen. 

Stellen wij als daartoe noodig twee windmolens, elk van 1000 Gld. , 

] 

Fig. 1. 
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RR reservoir, 2 bovenslagrad, MM windmolens, ZL verheven waterleiding, die kort 

of lang, recht of krom kan zijn, N benedenwater, beek, gracht of kuil, naar ge- 

legenheid, K waterleiding, die het gebruikte water naar de windmolens kan terug 

voeren. 

het bovenslagrad met reservoir 2000 Gld.; alzoo voor pl.m. 4000 Gld. 

eene inrichting, zonder dure reparatie en dagelijksch gebruik van 

brandstof, en die wij elk oogenblik, zonder verlies kunnen stil zetten. 

Men zal zich bij het gebruik van de vertikale turbine dienen te 

bepalen. De water-motoren toch als van wiJss en STUDER te Zurich, 

Van J. HAAG te Augsburg, PH. MAYER te Weenen en meer anderen, 



BEWARING VAN WINDKRACHT. 361 

de horizontale turbines naar SEGNER zijn bij hooge waterkolommen met 

voordeel aan te wenden. 

Het zal wellicht velen verwonderen, dat de kosten van de wind- 

molens zoo gering geschat zijn, daar zij toch zeer zeker eene groote 

oppervlakte van wieken moeten hebben, zullen zij snel genoeg eene 

voldoende hoeveelheid water tot die hoogte oppompen. Ook aan dit 

onmisbare, eenige vereischte kan men voldoen, en de constructie 

zoodanig regelen, dat men voor 1009 Gld. een soliden windmolen 

bouwt, in staat om, met veel minder reparatiekosten , dezelfde hoeveel- 

heid arbeids, in den zelfden tijd, op te leveren als er maar al te 

dikwijls met windmolens van kostbaren aanleg verkregen wordt. Dit 

is geene gewaagde meening, maar ik kan deze door proefondervinde- 

lijke en toegepaste gegevens ondersteunen. Daargelaten nog de groote 

verbetering, die een rad, ter vervanging van de vier wieken, aan- 

brengt, is er in het algemeen, en voor dit doel in het bijzonder, veel 

te vereenvoudigen en te verbeteren. Dit in eene, zoo beknopt mogelijk, 

zij het dan ook eenigszins ruwe schets, den belangstellenden lezers van 

het Album der Natuur onder het oog te brengen, kan zijn nuttige 

zijde hebben. De volgende fig. 2 moge bij het korte overzicht ter ver- 

duidelijking strekken. 

De eerste vereenvoudiging is, dat geen dak gebruikt wordt, uitge- 

zonderd enkele zeer aan inlekken onderhevige plaatsen; deze worden 

met kleine stukjes asphaltpapier gedekt. De ondervinding leert, dat 

eiken palen, nu en dan geteerd, het lang genoeg kunner volhouden 

boven den grond. 

Eene tweede, dat er geen enkele kam gebruikt wordt, en de ver- 

vaardigers dus de theorie van oLAF niet in praktijk behoeven te bren- 

gen, evenmin een riem of snaar, maar alleen om de as een ring, die 

door drie rollen de noodige excentriciteit verkrijgt om de dubbele pomp 

direct te doen werken. (Met deze pomp zoude men ook den bodem van 

het reservoir kunnen ophoogen). 

Eene derde, dat de z. g. n. borststukken niet dóór maar dubbel om 

de as gaan, waardoor deze veel dunner kan genomen worden, dan 

gewoonlijk, en gene zoo dik men goed vindt. Zij zijn door de grootere 

breedte in het vertikale vlak, waarin ze draaien, beter in staat hun 

eigen gewicht en dat der tusschen geplaatste wiek te dragen. Twee 

ijzeren stangen gaan kruiselings over den top van de as en verbinden 

zoo de tegenovergestelde wieken, waarmede ze driehoeken vormen, 
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een goedkoop, probaat middel om het achterover buigen der wieken 

te beletten. Dit alles maakt eene ruime besparing van hout en ge- 
wicht mogelijk. 

Eene vierde, dat de laddervormige staart niet aan den molen hangt 

maar steeds op den grond staat, en dus den molen krachtig tegen 

rukwinden steunt, eene omstandigheid, gevoegd bij bovengenoemde 

Fig. 2. 

nn 

vermindering van gewicht van as en wieken, die eene groote kosten- 

besparing in den bouw van den molen zelven toelaat. 

Eene vijfde is de constructie van den molen zelven. Deze bestaat 

uit een stevige eiken standaard, pl. m. 20 voet lang, ondersteund door 

zes standvinken of stijlen, welke door dubbele dwarsbalken twee aan 

twee met den standaard verbonden zijn en met dezen stevige driehoe- 

ken vormen. Onderling zijn de standvinken door zoogenaamde andreas- 

kruisen verbonden. In fig. 2 zijn slechts twee standvinken, in hun 
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verband, zichtbaar. Het te verkruien bovenstuk bestaat uit twee op- 

staande stukken, boomstammen met het dikke worteleinde naar boven 

gericht, en door dubbele dwarsbalken verbonden. Deze omvatten tevens 

den standaard. De eindstukken dragen de as. De staart vormt met 

het geheel driehoeken. Door een zoogenaamde pompboor is de stan- 

daard in de lengte doorboord, ten einde de stang van het excentriek 

naar de dubbele pomp door te laten. Hetzelfde hoofdbeginsel, op koorn- 

en houtzaagmolens toegepast, voldoet uitmuntend. 

Hiermede komen wij aan het tweede bezwaar, nl. dat de wind dik- 

wijls elk oogenblik van snelheid verandert. 

Algemeen is de klacht van den molenaar over de ongestadigheid 

van den wind. Zonder gevaar kan men niets doen. Met gestadigen 

wind kan men driemaal zooveel vorderen. Dit zijn uitdrukkingen, 

die hij telkens bezigt. En waarlijk niet zonder reden. Want nauwe- 

lijks heeft de molenaar zijn zeilen zoover uitgespannen, als hij met 

eenige vrees durft wagen, en pas heeft de molen een paar minuten 

gedaan wat hij doen kon, of de wind valt voor korter of langer tijd 

en de molen doet slechts de helft, het derde, het vierde deel van 

zooeven; ja somtijds is de molenaar verplicht allen arbeid te staken, 

wil hij niet den gang geheel verliezen en tot stilstaan komen. De zei- 

len nog verder uitspannen, daar is geen denken aan; want voor hij 

hiermee gereed is, is wellicht de snelheid van den wind zoodanig toe- 

genomen dat de bestaande ontrolling reeds gevaarlijk wordt; zoodat 

de molen b.v. in het uur nog geen tien minuten doet wat hij zou 

kunnen doen. 

Een doelmatig, overal aan te brengen middelom dit groote ge- 

brek op te heffen, zou dus de waarde, ook van de thans bestaande 

windmolens zeer vergrooten. Een compensator die de oppervlakte der 

zeilen naar de windsnelheid regelde, zou bovendien zonder gevaar 

eene verbreeding van de wieken (dat met geringe moeite te doen is) 

toelaten. Daardoor zal meer arbeid bij fauwen wind verkregen wor- 

den; het gaande en staande werk zal het door die gestadigheid veel 

langer volhouden, en dus de reparatie-kosten aanmerkelijk verminde- 

ren. En zou de voortgebrachte arbeid de meeste dagen niet met meer 

dan de helft vermeerderen ? 

Zou zulk een compensatie-werktuig voor windmolens de aandacht 

niet dubbel waard zijn, vooral in onzen tijd, nu de groote industrie 
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kapitaal en bevolking ophoopt en het evenwicht der maatschappij dreigt 

te verstoren, als eene zwakke poging om de macht der kleine moto- 

ren uit te breiden, en zoo de sedert eene halve eeuw kwijnende kleine 

industrie beter in staat te stellen zich op te 

beuren, en zich ook buiten de groote, onge- 

E zonde, demoraliseerende, industriëele centra- 

lisatiepunten in den strijd om het bestaan te 
Ry 
Û handhaven ? 

Û Zie hier eene beknopte beschrijving van 
/ Er 
| een werktuigje, bestemd om aan de onregel- 

S- 
matigheid der werking van den wind tege- 

moet te komen, dat door mij is uitgedacht 

en op onderscheidene windmolens beproefd. 

Het bestaat hoofdzakelijk uit twee gewich- 

ten G. fig. 3, elk van pl. m. 25 Kg. omtrent 

1 1 
me 9 == 
en 

SEN 

EPs] _ y 

het midden der tegenovergestelde wieken R 

aangebracht. (Eene roede nog bestand om te 

draaien kan dit gemakkelijk dragen). Deze ge- 

wichten zijn door gedraaid, zoogenaamd ge- 

galvaniseerd ijzerdraad en sterke ketens onder- 

ling verbonden, op de wijze als in fig. 3 te zien 

is. Zij hangen altijd elk aan eene tegenover- 

gestelde zijde van een der schijven S. Daar- 

SSS NNNAAN door houden zij elkander steeds in evenwicht, 

in welken stand der wieken ook, en heffen 

dus de zwaartekracht dan op, wanneer zij van 

invloed zou zijn om b.v. de uitwerking van 

| js onderen te verdubbelen en van boven te ver- 

nietigen. Zij kunnen evenwel naar binnen, of 

naar de as A en omgekeerd naar buiten of 

R vàn de as bewogen worden, zoover de leirin- 

gen O dit toelaten. Brak dus de draad, dan 

hingen de gewichten nog aan de leiringen, en 

braken omgekeerd twee bij elkander zittende 

leiringen te gelijk, dan hing het gewicht nog aan den draad — dus is de 

kans van ongelukken zeker zeer klein. Nu is het iedereen bekend, dat 

een lichaam, hetwelk rondgeslingerd wordt steeds naar buiten trekt, 

tracht weg te vliegen, en wel met meer kracht, naarmate het sneller rond- 

„ir 
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draait, derhalve zullen ook de gewichten aan de wieken dat doen. Als 

we nu maar zorgen, dat de gewichten niet uitwijken kunnen, zonder 

het zeil op te rollen, dan zullen de gewichten de molenwieken afzei- 

len of het zeil oprollen, als de molen snel genoeg draait om aan 

de gewichten de noodige trekkracht naar buiten te geven. 

Maar al begint nu de molen langzamer te draaien, de gewichten 

gaan niet weer naar binnen, en ontrollen dus de zeilen niet weer. 

Dit doet echter de veer V, die achter de andere wiek bij de as ge- 

plaatst is, en die steeds naar binnen trekt, maar door de gewichten 

bij zekere snelheid overwonnen of uitgetrokken wordt. Hoe sterker 

dus die veer trekt, des te sneller moet de molen draaien vóór de 

gewichten haar overwinnen kunnen. Deze veer kan men elk oogenblik 

b.v. elken morgen meer of minder spannen, en dus bij voldoenden 

wind den molen snel of langzaam doen draaien, naar den drang van 

den arbeid of naar de sterkte van den molen. 

Om de zeilen in de beweging der gewichten te doen deelen zijn zij 

aan houten rollen Ro van pl. m. 5 cM. diameter bevestigd. Deze rollen 

worden verplaatst of vertrokken door de keten K, die op zijne beurt 

weer in de heen- en weergaande beweging der gewichten moet deelen. 

Het zeil wordt niet verschoven of vertrokken, maar door de rollen 

opgenomen ; daarom scheurt of slijt 

het niet, en ook de felste drukking 

van den wind belemmert het oprol- 

Fig. 4. 

len niet. Een zakdoek b. v. op een 

recht stokje rollende als in fig. 4 

maakt dit duidelijk. Winden wij 

om elk einde van het stokje een 

touwtje d en c‚ dat zich afwindt 

wanneer de doek opwindt en om- 

gekeerd, en leggen wij de punten 

a, b,c en d op een tafel vast, 

dan kunnen wij, met een haakje 

aan het punt e of / trekkende, den 

doek doen op- en afrollen. Tevens springt dan duidelijk in het oog dat 

de felste drukking van den wind het oprollen niet belemmeren kan 

en slijten, scheuren of afwaaien bijna onmogelijk is. 

De aandachtige lezer zal de opmerking maken, nu de ontrolling 

van het zeil met de vermindering van den gang toeneemt, zal altijd 
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onder het pramen, het zeil zich geheel ontrollen, en zal dit bij storm 

groote moeielijkheid opleveren. Dit wordt echter voorkomen, door een 

pal of bout P, dien de molenaar bij het praamtouw staande, zoo 

noodig, naar buiten kan trekken; dan overwint de molen zelve, al 

draaiende, de veer, schuift de gewichten naar buiten en rolt dus het 

zeil op tot aan de roede. De hefboom H fig. 3 springt achter de 

klink Kl, die niet weer loslaat en dus het zeil niet ontrolt, vóórdat 

de molenaar met het touw T de klink doet lossnappen. Ook deze 

klinken zijn dubbel aangebracht, niettegenstaande een voldoende is. 

De ondervinding heeft bewezen, dat een enkele compensator aan 

eene roede voldoende is, om ook bij den ongeregeldsten wind, maar 

bij behoorlijk opkorten van de zeilen der andere roede, de oppervlakte 

van het zeil zoodanig te regelen, dat men van binnen geen verande- 

ring van gang bemerkt. Kort men b.v. de beide andere wieken half, 

dan zal men naar gelang der snelheid van den wind nu eens enkel 

met twee halve, dan weer met twee halve en twee volle zeilen, en 

daar tusschen in staan, dus als 1:38; zeilt men de anderen voor een 

vierde, dan hebben wij 1:5 enz. In fig. 2 ziet ge de oprolling in twee 

verschillende standen, duidelijkheidshalve op de beide roeden, zonder 

voorzoom, voorgesteld. 

Dit werktuigje is eenvoudig genoeg om door elken molenaar ge- 

bruikt te worden. Het kan aan elken molen zonder verandering, met 

dezelfde zeilen, worden aangebracht. Het kan nergens aan hinderen. 

Men kan zelfs de zeilen opgerold laten, om b.v. het onderscheid eens 

te zien, en de gewone zeilen aanbrengen, en die het niet van nabij en 

nauwkeurig beziet, zal het werktuig niet opmerken, daar het achter 

de wieken verborgen is en blijft. Hene enkele maal smeren heeft wel 

zijn nut, doch is geen vereischte, omdat er weinig beweging is. De 

sterke veeren zijn roestvrij in een dichten koker opgeborgen, zoodat 

de kans op reparatie al zeer klein is. 

De heer 35. OLDEDUBBELINK, alhier, levert het werktuigje, onder ga- 

rantie van soliditeit, tegen zeer lagen prijs. 

Het kan den lezers van het Album der Natuur niet moeielijk vallen 

een molenaar van de mogelijkheid der soliditeit van dit werktuigje te 

overtuigen, wanneer zij het der moeite waardig mochten keuren het 

hem onder het oog te brengen. 

Mocht ook dit werktuigje iets bijdragen tot het meer algemeen ge- 
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bruik van de overvloedige, goedkoope, overal te verkrijgen natuurkracht, 

den wind, in plaats van het kwistig gebruik der fossiele brandstoffen, 

vooral in ons vaderland, dat daarme& door de natuur zoo stiefmoeder- 

lijk bedeeld is, dan heeft het zijn doel bereikt, te meer nog, nu de 

tijd schijnt te naderen, dat verschillende natiën hun eigen handel egoïs- 

tisch zullen gaan beschermen, ten koste van de internationale welvaart, 

en het spreekwoord “macht is recht” schijnen te huldigen. Moet het 

dan niet den geest wakker schudden van hen, die direct of indirect 

wierook en offers moeten brengen op dat altaar der onbillijkheid ? 

Het zou onjuist zijn, te vooronderstellen, dat een dusdanig ge- 

bruik van den wind een terugkeer tot den tijd van het aloude water- 

rad en den windmolen zou zijn, of cynisch op te merken, dat het een 

eenvoudig teeken van den voorspelden achteruitgang is. 

Neen, wij zullen leeren deze kracht op te hoopen en in voorraad 

te houden, tot wij ze noodig hebben, daar, waar wij ze behoeven, 

om ze in den vorm van licht, warmte, arbeid en chemische kracht op 

het juiste punt elk oogenblik te voorschijn te roepen, in één woord, 

om aan de hoogere eischen des tijds te voldoen, en wie weet of niet 

eens de tijd zal aanbreken, waarop de naneef op de roekelooze ver- 

spillers van de fossiele brandstoffen zal neêrzien met bijna dezelfde ge- 

voelens, welke ons bezielen bij het denken aan de gebruikers der vuur- 

steenen en bronzen werktuigen. 

Denekamp. 
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Knaagdieren. Bij de Grieken was de haas als spijs zeer geliefd, en 

niet minder bij de Romeinen. Het waren echter alleen deze laatsten, 

die hazen in uitgestrekte hazenparken (Zeporaria) er op na hielden. 

Die hazen waren dezelfde als de onze (Lepus timidus), — maar de Ro- 

meinen hadden in die parken ook den Alpenhaas (L. variabilis), die 

des winters tot op de zwarte oorspitsen na geheel wit is. Die dieren 

werden daar zeer tam, en begaven zich des winters op het geluid van een 

horen naar ééne plaats, om daar gevoederd te worden. Bij deze twee 

soorten van hazen kwam later eene derde, het konijn (L. cuniculus), 

dat tot dusver alleen in Hispanië en op de Balearische eilanden was 

aangetroffen. Op die eilanden hadden zij, dus verhaalt PriNrus, eens 

zooveel verwoestingen aangericht, dat de bewoners daartegen militaire 

hulp van keizer aucustus vroegen. Men had bij zoo iets veel hulp 

gehad van fretten. — De wilde konijnen in het overig Europa zijn òf van 

tamme, maar verwilderde konijnen afkomstig, òf men moet het er 

voor houden, dat het konijn eene diersoort is, eigen aan de kusten 

van den Atlantischen Oceaan en de Noordzee, maar vreemd aan de 

kusten der Middellandsche zee, behalve aan die van Spanje, waarlangs 

het konijn zich door de straat van Gibraltar een eind weegs kan hebben 

uitgebreid. — De eerste schrijver, die van wilde konijnen in Italië spreekt, 

is ATHENAEUS (230 n. Ch.), die er zag op een tocht van Puteoli naar 

Neapolis. De oude Egyptenaren, Assyriërs en Israëlieten kenden het 
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konijn niet; het is bekend dat de naam van het dier Sháphán, welks vleesch 

de laatsten niet mochten eten, in de staten- en andere vertalingen van 

het Oude Testament verkeerdelijk door “konijn” is overgezet. De Sháphán 

is de Syrische klipdas (Hyrazr Syriacus) of Daman, die op het uiterlijk 

wel wat op een konijn gelijkt, maar korte en kleine ooren heeft en 

waarvan het gebit tusschen dat van den rhinoceros en het nijlpaard 

in het midden staat. Overigens herkauwt dit dier niet, geliĳk in 

Levit. XI. 3 ten onrechte beweerd wordt. 

De Relmuis (Myozus glis), een in Zuid-Europa levend knaagdier, 

dat in grootte en ook eenigermate in vorm op het eekhorentje gelijkt, 

bij de Romeinen onder den naam Gls bekend, was bij de Romeinsche 

lekkerbekken zeer geliefd. Men kweekte die dieren in gliraria, omheinde 

perken op een drogen grond, voorzien van weinig water en van holen 

voor het werpen van jongen, en voorts beplant met eiken om aan de 

dieren eikels te verschaffen. Zij werden gemest in groote aarden vaten 

(dolia) met eikels, noten en kastanjes. 

Na zooveel over de huiszoogdieren te hebben medegedeeld, — waar- 

van de laatste nauwelijks den naam van huisdieren verdienen, — zul-" 

len wij even een blik slaan op de vogels, die door de ouden werden 

aangekweekt. 

Hoenders. Droporus van Sicilië berisht dat de Egyptenaren, niet 

tevreden met het natuurlijk uitbroeden van kippen-eieren, die ook nog 

op andere wijze kunstmatig deden uitkomen , — zonder evenwel in nadere 

bijzonderheden te treden, die trouwens genoegzaam bekend zullen zijn 

geweest. Men weet dat nog heden in Egypte het kunstmatig uitbroeden 

van eieren op groote schaal plaats heeft, zoodat men daar van kuiken- 

fabrieken zou kunnen spreken. In het Oude Testament wordt nergens 

van hoenders gesproken, ofschoon de Israëlieten die wel zullen gehad 

hebben; op Babylonische monumenten uit de 6de en 7de eeuw v. Ch. 

komt daarentegen het hoen voor. 

Noch bij Homerus, noch bij Hrsropus wordt van hoenders gewag 

gemaakt, en THEOGNIS is de eerste Griek, die van het gekraai der ont- 

wakende hanen spreekt '. Of met den vogel van Perzisch geslacht 

Î "VA pos dhext puovory pdóyyos Eyetpopévov (Gnom, 862). 
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(roù yvous Toù mepouous Aves 833) bij ARISTOPHANES, een strijdhaftige 

vogel, de haan bedoeld is, durf ik niet beslissen. Het kan echter zeer 

goed zijn, want — dit zij reeds hier opgemerkt, — de Grieken hebben, 

waar dan ook in Azië het vaderland van ons hoen moge gezocht wor- 

den, zeer zeker dien vogel uit het Oosten bekomen *. 

De Romeinen fokten de hoenders sterk aan. Varro zegt dat men 

hennen moet kiezen met roodachtige vederen, zwarte vleugels, groo- 

ten kop, opstaanden kam, groote lichamen en ongelijke teenen (mparibus 

digitis), dat is met vijf teenen, evenals het tegenwoordige Dorking- 

hoen. De haan moet levendig en gespierd zijn, een rooden kam, een 

korten snavel en groote, heldere, grijsbruine of zwarte oogen hebben; 

voorts moeten de keellellen rood met een weinig wit zijn, de hals 

veelkleurig of goudbruin; zijn pooten moeten kort en zijne teenen lang 

en bevederd zijn. Moedige hanen kraaien veel, zijn hardnekkige vech- 

ters, vreezen geen andere dieren en beschermen hunne hennen. De rassen 

van Tanagra, Rhodus en Chalcis leveren de beste kemphanen, maar 

de hennen van deze rassen zijn slechte legsters. Witte hennen waren 

niet aan te bevelen, omdat men deze voor zwak hield. Over het alge- 

meen hielden de Romeinen hunne kippen in een afgesloten hoenderhof, 

waarvan de grond bedekt was met zand en asch, en waarbinnen een 

hok stond met slaapstokken en legnesten. Daarin waren dan soms twee- 

honderd of meer hoenders bijeen, onder de hoede van een oppasser of 

pluimgraaf, of van eene vrouw en een jongen. Dit heeft betrekking 

op de rijke en weelderige Romeinen, wellicht ook op diegenen, die 

van het kweeken, mesten en verkoopen van hoenderen een winstgevend 

bedrijf maakten; want er is geen twijfel aan of de landlieden zullen, 

evenals thans en bij ons,ook wel op eenvoudiger wijze kippen gekweekt 

hebben. De kunst om kippen te mesten werd in groote uitgebreidheid 

beoefend ; caro geeft daarvoor het volgend voorschrift. Sluit de hoen- 

ders op en maak balletjes van tarwen- of gerstenmeel; doop die in 

water en stop ze den hoenders in den bek; vermeerder trapsgewijze 

het aantal der balletjes, waarbij de volheid van de krop tot maat moet 

dienen; doe dit tweemaal daags en geef des middags water. Gelijk uit 

MARTIALIS (Epig. XIII, 62) blijkt, geschiedde die mesting somtijds in 

het donker. 

t Men vermoedt, dat ons huishoen van een op de Soenda-eilanden ‚, maar ook in Nepaul 

en Achter-Indië inheemsch hoen (Gallus bankiva) afstamt. 
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De kalkoen, uit Amerika af komstig, was natuurlijk den Grieken en 

Romeinen niet bekend, maar wel kenden zij het Afrikaansche Parelhoen 

(Numida meleagris) en hielden dit als siervogel. In de middeneeuwen 

verdween dit, om later op nieuw uit Afrika in Europa ingevoerd te 

_ worden. 

Of de Pauw aan de oude Egyptenaren bekend is geweest, heb ik 

niet kunnen uitmaken; in lateren tijd is dit stellig het geval geweest. 

Maar zeker is het dat saroMo’s vloot in vereeniging met die van zijn 

bondgenoot HIRAM, uit Tharsis ‘goud en zilver, elpenbeen, apen en 

pauwen’ aanvoerde ([ Kon. X. 22). Dit Tharsis kan niet elders dan 

in Indië gelegen zijn geweest; trouwens het is bekend dat de tochten 

der vereenigde vloten zich uitstrekten tot Ophir of Abhira aan den 

mond van den Indus. Het Hebreeuwsche woord voor pauwen, tuk- 

kiyim, is van het Tamoelisch of Malabaarsch togeï afgeleid; met dit 

woord wordt op Ceylon nog thans de pauw aangeduid. Burron en 

CUVIER meenden dat deze vogel eerst door ALEXANDER DEN GROOTE 

naar Europa is overgebracht, maar de Grieken moeten hem vroeger 

gekend hebben, daar ArrsroreLes geheel niet van de invoering van 

dezen wegens zijn schoon gepluimte toch zoo opmerkelijken vogel spreekt, 

maar hem als bekend vooronderstelt. Eerder is het te denken dat de 

Grieken den pauw reeds vóór ALEXANDER van het een of ander Oos- 

tersch volk, de Phoeniciërs b.v., hebben ontvangen ; en uit het Oosten 

en uit Griekenland kwam de pauw weldra ook naar Italië. Eerst werd 

die vogel alleen als zeldzaamheid en als siervogel gehouden; A. HOR- 

TENSIUS HORTALUS, de beroemde mededinger van crcrro (114—50 v. Ch), 

was de eerste, die pauwen aan zijne gasten voorzette bij gelegenheid 

van het gastmaal dat hij gaf, toen hij het ambt van augur aanvaardde. 

Dit vond navolging, en gaf aanleiding dat de pauwen sterker werden 

aangefokt. Men deed dit op kleine rotsige eilanden aan de kust, waar 

de vogels zich in halfwilden staat ophielden, zelven hun voedsel zoch- 

ten en hunne jongen opkweekten. Ook werden zij gehouden binnen 

perken, voorzien van gras, boomen en slaapstokken. Dikwijls liet men 

de eieren door hennen uitbroeden. Voor zoover de pauwen zelven broed- 

den, rekende vaArRO, dat eene opbrengst van drie kuikens voor elke 

pauwhen: zooveel was, als men met reden kon verwachten. De prijs 

van eene pauw was ongeveer 18 gulden, een ei kostte bijna 2 gulden. 

Duiven. De tamme dwiven dagteekenen van overoude tijden; in Egypte 

vond men ze reeds vóór 3000 v. Ch. Zij zijn op de egyptische monumenten 
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niet afgebeeld als deel uitmakende van den veestapel van een landgoed, maar 

men weet dat ze als een bijzonder rein en gezond voedsel werden beschouwd. 

Ook maakten de Egyptenaren gebruik van duiven als boodschappers. Op 

een tafereel, voorstellende de kroning van RAMSES III, wordt deze 

voorgesteld als de pshent, of dubbele kroon van Boven- en Beneden- 

Egypte te hebben aangenomen, en ziet men een priester, die vier 

duiven naar de vier windstreken laat vliegen om deze gebeurtenis 

overal aan te kondigen. Ik voeg hier al dadelijk bij, dat het gebruik 

maken van duiven tot het overbrengen van tijdingen niet alleen over- 

oud is, maar steeds, waar de omstandigheden er aanleiding toe gaven, 

op nieuw is toegepast. Denken wij als van zelf aan de rol, die de 

postduiven gedurende het beleg van Parijs in 1870 en 1871 hebben 

gespeeld, — ik herinner tevens hoe pECIMUS BRUTUS, in 43 v. Ch. in 

Mutina (Modena) door Mm. ANvoNius belegerd, door postduiven ge- 

meenschap onderhield met de Consuls te Rome, en hoe in de 13de eeuw 

de Venetiaansche doge pANporo bij de belegering van Candia een nut- 

tig gebruik maakte van postduiven, van welke de talrijke duiven, die 

thans nog te Venetië van stadswege worden onderhouden en op het 

plein San Marco worden gevoederd, gezegd worden de afstammelingen 

te zijn. Dat de duiven bij de Ouden ook als liefdesboden werden ge- 

bezigd, daarvoor is ons ANAKREON borg. 

Ten tijde van vaRRO fokten de Romeinen ontzaggelijke menigten van 

duiven aan; soms bevatte een enkel duivenkot (peristerotrophaeum) er 

wel vijfduizend. Voor de markt werden de duiven in het kot opgeslo- 

ten en daar ruim van voedsel en water voorzien. De Romeinen hadden 

ook de wreede gewoonte de pooten der jonge duiven te breken, zoodra 

zij geschikt tot de vlucht waren geworden; de ouden werden dan van 

overvloedig voedsel voorzien en waren den ganschen dag bezig de 

jongen te voeren. ' Ook was men wel gewoon deze met gekauwd witte- 

brood te “proppen.” 

Men maakte volgens varro ook veel gebruik van wilde en halfwilde 

duiven (Columbae agrestes, sazatiles), die zich op rotsen ophielden en 

* Men zou dit kunnen betwijfelen en meenen, dat het hier het rationeelste zou ge- 

weest zijn den jongen duiven de slagpennen uittetrekken. Maar die dieren zouden toch 

getracht hebben te vliegen, en dan uit het hok gefladderd of gevallen zijn. Met gebro- 

ken pooten daarentegen konden ze niet naar den uitgang van het hok gaan en evenmin 

zich tot de vlucht van dea grond opgeven. 
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zich met de tamme duiven kruisten. Men zou die wilde duif moeten 

houden voor de rotsduif (C. lvia), waarvan alle varieteiten der tamme 

duiven gezegd worden af te stammen, ware het niet dat varRO uit- 

drukkelijk meldde dat die wilde duiven geheel geen wit aan hun 

lichaam hadden (sine albo.) 

Voor de tamme duif was wit bij de Romeinen zi geliefkoosde kleur. 

Een paar witte duiven van goed ras was ruim 8 gulden waard ; maar 

fraaie duiven kostten veel meer. Iemand bood den ridder 1. Axrus bijna 

f100 voor een paar buitengewoon schoone duiven, doch Axrus zeide 

dat hij ze niet voor minder dan f160 wilde afstaan. PrrNrus doelt op 

zulk eene duiven-manie, waar hij zegt dat velen krankzinnig zijn in 

hunne liefde voor duiven (X, 37). Men was gewoon de duiven in de 

plooien van de toga op de borst met zich te dragen; men liet ze dan, 

ver van huis gekomen, vliegen, om ze op grooten afstand den weg 

naar huis te leeren vinden. 

Eenden. Ofsehoon de Egyptenaren jacht maakten op wilde eenden 

en andere watervogels, schijnt het niet dat zij tamme eenden hebben 

gehad. Ook de Israelieten hadden ze niet. Tijdens ARISTOPHANES schijnen 

de Grieken eenden in halfwilden staat te hebben gehad ; bij hem noemt 

een man eene vrouw liefkozend vnoodptov, eendje, evenals Libanus bij 

FLAUTUS (Asin. III, 3. 108) wil dat Philenium hem onder meer anati- 

cula zal noemen. Dat overigens de Grieken eerder dan de Romeinen 

tamme eenden hebben gehad, wordt daardoor bewezen, dat de laatsten 

hunne eendenparken met een griekschen naam nessotrophaeum (vnaoorpopstov) 

noemden. Ten tijde van COLUMELLA moeten de eenden nog niet vol- 

komen tam zijn geweest, daar hij voorschrijft die perken van boven 

met een net te bedekken, om te verhinderen dat de eenden wegvliegen. 

Varro geeft de volgende voorschriften voor een eendenperk. Het 

moet, zoo mogelijk, op eene moerassige plaats aangelegd worden, 

omdat de eenden daarin behagen scheppen. Is dit niet mogelijk, dan 

moet of een natuurlijke vijver gekozen, of een gegraven worden, steeds 

met schuin afloopende boorden, opdat de eenden stap voor stap kunnen 

afdalen. Rondom moet een muur van 15 voet hoogte worden gebouwd ; 

aan de binnenzijde daarvan moet een opgehoogde dijk zijn, waarop 

overdekte legnesten staan. De rand van den vijver behoort een vlakke 

bevloering van cement te bezitten. De vijver moet in verband staan 

met een kanaal, waarin het voeder moet geworpen worden, omdat 

de eenden dit gaarne uit het water opnemen. Van buiten moet de 

24 
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muur glad met cement bekleed. worden om schadelijke dieren het 

overklimmen te beletten, en over het gansche perk moet een net met 

groote mazen worden gespannen, opdat geen roofvogel naar binnen 

en geene eend naar buiten kunne vliegen. Steeds moet door het kanaal 
van den vijver water stroomen om het altijd frisch te houden. Als 

voedsel geve men tarwe, gerst, druivenschillen, en nu en dan eenige 

watererustaceën (ez agua cammart). In deze parken werden, behalve 

eenden, ook wel andere soorten van watervogels bewaard. 

Dat overigens de tamme eend van de wilde eend (Anas boschas) af- 

stamt, wordt algemeen aangenomen. 

Ganzen. Tamme ganzen zijn van oudsher bekend; de Egyptenaren 

kweekten ze in menigte, gebruikten er veel tot voedsel en zij komen 

dan ook zeer dikwijls op de monumenten voor. De gewoonlijk afge- 

beelde soort gelijkt op de onze, — maar de Vosgans of egyptische 

gans (Anser aegyptiacus) komt ook zeer dikwijls voor. De eerste wordt 

zeer dikwijls onder de levende have van een landgoed afgebeeld; hij 

is de xúv van HOMERUS en andere grieksche schrijvers, en de vogel 

wiens waakzaamheid, zooals vermeld wordt, het Romeinsche kapi- 

tool voor overrompeling door de Galliers behoedde. De Romeinen 

hielden de ganzen gedurende den legtijd in een ommuurd perk, met 

steenen leghokken. De naam voor zulk een perk, chenoboskaeum, 

(ynvofoorsiov) duidt alweder aan dat zij dezo wijze van handelen van 

de Grieken hadden overgenomen. Witte ganzen werden boven grijze 

verkozen, omdat men de laatste meer verwant achtte aan de wilde, 

en daarom moeielijker te behouden en te regeeren. Maar ganzen kwee- 

ken werd voor een lastig werk gehouden, daar die dieren voor de 

veldvruchten schadelijk waren en het gras door hun uitwerpselen be- 

dierven. Ganzeneieren werden vaak door kippen uitgebroed, maar wegens 

de grootte dier eieren kon eene kip er maar weinige bebroeden. De 

vederen hadden eene waarde van ongeveer twee gulden het pond; 

men plukte de ganzen tweemaal in het jaar, in de lente en den 

herfst. 

Prinrus deelt het volgende mede. “De onzen achten de gans alleen 

om de lever, die zeer groot wordt wanneer de vogel “gepropt” wordt.” 

(Dit ziet op hen, die het betalen konden; er is geen twijfel aan of 

het vleesch der ganzen werd zeer veel gegeten). “Wanneer de lever ge- 

weekt wordt in melk met honig (lacte mulso) wordt zij nog grooter, 

en het is niet zonder reden dat de vraag is opgeworpen wie het eerst 
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zulk eene uitstekende zaak ontdekte, — of het scIPro METELLUS, een 

man van consulairen rang was, of MARCUS SESTIUS, een tijdgenoot van 

den vorigen en romeinsch ridder. Echter valt het niet te betwijfelen dat 

het MESSALINUS COTTA, zoon van den redenaar MrSSALA was, die het 

eerst de zwempooten van ganzen kookte en ze voordiende met kammen 

van hanen, want ik moet de palm van de keuken toewijzen aan hem 

die hem verdient. De ganzen, wonderlijk te verhalen, komen den lan- 

gen weg van de Morini (in Gallia Belgica, naburen van de Menapii, 

in het tegenwoordige Belgisch en Fransch Vlaanderen) naar Rome op 

hun eigen voeten; men plaatst de vermoeiden daarbij vooraan, en 

deze worden dan door den aandrang der achterste voortgedreven.” Voor 

ons Nederlanders hebben die groote tochten der tamme ganzen, al 

zijn die, welke wij in de gelegenheid zijn te zien, niet zóó groot, 

niets vreemds. PrrNius spreekt ook van de hooge achting waarin gan- 

zevederen stonden. Om ze te krijgen zonden de bevelhebbers van hulp- 

troepen soms gansche cohorten uit om ganzen te jagen, zoodat daar- 

over dikwijls klachten bij het hoofdkwartier inkwamen. “De weelde”, 

voegt hij er bĳ, “is zoo hoog gestegen, dat heden ten dage de men- 

schen hun hoofd niet meer om te slapen kunnen neerleggen dan op een 

kussen van ganzeveeren”. 

De tamme gans is afkomstig van de grijze wilde gans of schierling 

(Anser cinereus). Het kon echter wel zijn dat hier of daar andere 

soorten tot het vormen van tamme ganzenrassen hebben bijgedragen. 

Papegaaien. Papegaaien bleven den Grieken lang slechts door ver- 

halen bekend, en het schijnt wel dat eerst ten tijde van ALEXANDER 

de eerste papegaaien uit Indië in Griekenland zijn gekomen. Deze was 

allerwaarschijnlijkst de fraaie Ringparkiet (Psittacus of Palaeornis Alex- 

andri), zoo groot als een tortelduif, groen met een rozenrooden ring 

in den nek, en met een vrij langen staart. Later zullen er evenwel 

ook wel andere soorten zijn aangevoerd; of de Ouden ook Afrikaansche 

soorten hebben gehad, is onzeker; uit de beschrijving van PLinius moet 

men opmaken dat Ps. Alezandri nog in zijn tijd de meest algemeene 

soort was. Dat de Romeinen de papegaaien leerden praten, blijkt op 

onderscheiden plaatsen, o. a. uit de elegie van oviprus op den dood 

van de papegaai van CORINNA, uit PLINIUS, uit een epigram van MAR- 

TIALIS, enz. Dit zij genoeg over den papegaai, die, evenmin als de aap, 

als eigenlijk huisdier kan worden beschouwd. 

Dat de Ouden ook kleine vogels, zangvogels b.v., in kooien en 
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volières hebben gehouden, is zeker; men denke aan het gedicht van 

CATULLUS op den musch van LesBIA. Deze uit het wilde opgevangene, 

of uit het nest geroofde vogels kunnen echter moeielijk op den naam van 

huisdieren aanspraak maken, evenmin als de papegaaien en, strikt ge- 

nomen, ook de elefant. Bij ons zelfs kan dit alleen onder de zangvo- 

gels de kanarievogel doen, omdat deze, reeds vroeg van de Canarische 

eilanden naar Europa overgebracht, zich geheel aan den getemden 

toestand heeft geaccommodeerd, door verandering van vederenkleur - 

de livrei der domesticiteit heeft aangenomen, in één woord een eigen 

ras is geworden, dat zich zonder inmenging van wild bloed in stand houdt, 

en zelfs allerwaarschijnlijkst in vrijheid niet zou kunnen blijven leven. 

Wanneer wij van visschen spreken, zouden alleen de goudvisschen 

(Cyprinus auratus) den naam van huisdieren kunnen verdienen. Doch 

deze, eerst in de vorige eeuw naar Europa overgebracht en uit China 

afkomstig, schijnen aan de Ouden onbekend te zijn geweest. 

Doch evenals de Romeinsche grooten voor hun tafel er parken 

met hazen, konijnen, relmuizen en allerlei vogels op na hielden, 

hadden zij ook vischvijvers, waarin allerlei soort van eetbare en sma- 

kelijke visch werd gekweekt, zoowel zeevisch als zoetwatervisch. De 

zeevischvijvers waren kostbaar in aanleg en in onderhoud. Een zekere 

HiRrus leende eens aan CAESAR zesduizend Muraenae (Moer-alen ; /Zu- 

raena Helena), en verkocht later zijne villa voor ongeveer driemaal 

honderd zestig duizend gulden, omdat daartoe zijne wel voorziene 

Piscina behoorde. Men had ook piscinae, die in vakken verdeeld waren, — 

elk vak voor eene andere vischsoort. Onder dezen stonden de moer-alen 

en de barbeelen (Mullus surmuletus en barbatus) benevens de gewone 

alen (Anguilla vulgaris) het meest in achting. Maar de liefhebberij voor 

vischvijvers ging bij sommigen zoo ver, dat zij de daarin wonende 

visschen als troeteldieren beschouwden, die niet mochten gedood en 

gegeten worden. Varro heeft daar eene aardigheid op: Nos pisces nemo 

coquus in jus vocare audet. Wegens de dubbele beteekenis van jus, het 

recht, of de saus, beteekent dit: “een kok durft ons visschen niet 

voor de rechtbank roepen’, — maar kan ook opgevat worden dat hij 

ze niet voor het gereed maken met saus durft bestemmen. Een vriend 

Van VARRO, Q. HOKTENSIUS, had te Bauli kostbare vischvijvers, doch 

wanneer hij voor zijn maaltijd visch noodig had, liet hij die van Pu- 

teoli komen. Hij voederde zijne visschen met eigen handen en was 
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meer bezorgd dat zijne barbeelen honger mochten lijden, “dan ik”, 

zegt VARRO, “dat mijne ezels te Rosea gebrek aan voedsel hebben” 

Horrensrus had een troep visschers, die de groote visschen moesten 

voorzien van kleine om te eten. Was het weer te onstuimig, dan liet 

hij zoute visch op de markt koopen om die in de vijvers te werpen. 

Hij zou iemand eerder een rijtuig-muilezel uit zijn stal hehben gege- 

ven, dan een barbeel uit zijn vijver, en gevoelde meer bezorgdheid 

voor een zieken visch dan voor een zieken slaaf, die niet waard was 

dat er aan hem werd gedacht, als zijne visschen maar in heet weer 

koud water hadden om in te zwemmen. Erger nog maakte het de 

Romeinsche ridder veprus POLLIO, een vriend van Aucusrus. Deze was 

gewoon slaven, die iets misdreven hadden, — die b.v. een kostbaar 

glas of prachtigen schotel hadden gebroken, — in zijn muraena-vijver 

te doen werpen, om er de visschen mede te voeden. Eens was AUGUSTUS 

bij hem ten eten en had een slaaf het ongeluk een kostbaren kristallen 

beker te breken. Zijn meester beval dat hij dadelijk in den vijver zou 

worden geworpen. Maar de slaaf nam zijne toevlucht tot den hoogen 

gast; hij viel voor AuGusrus neer en smeekte om zijne tusschenkomst. 

Hij weigerde niet te sterven, maar hij vond het toch te hard, dat 

‚ een mensch, al was hij ook maar een slaaf, bij stukken en brokken 

door visschen zou opgeknabbeld worden. Porrro wees echter ook de 

voorspraak van AUGUsTUS van de hand, waarop deze toornig werd, 

den slaaf vrij liet en al het glas- en kostbaar aardewerk van POLLIO 

het aan stukken slaan. De beide heeren schijnen echter later weer 

verzoend te zijn, want PoLrio liet bij testament een aanmerkelijk deel 

van zijn rijkdom aan Aueusrus na. — De reeds genoemde HORTENSIUS 

en een ander Romein, L. LICINIUS CRASSUS, waren op het punt van 

visschen zoo teergevoelig, dat zij bittere tranen stortten om den dood 

van een van hunne lievelingvisschen. 

Evenals ook thans nog in zuidelijk Europa, werden door de Romeinen 

slakken tot voedsel en zelfs als lekkernij gebruikt. Ik vermeld dit, 

omdat zij gehouden werden in slakken-bewaarplaatsen (cochlearia), die 

met water waren omgeven om aan de dieren het wegkruipen te be- 

letten. Soms mestte men de slakken in een pot, waarvan de wanden 

met gekookten wijn en tarwemeel waren besmeerd, en waarin kleine 

gaten waren om de lucht toe te laten. Een zekere HERPINUS wordt 

gezegd de uitvinder der cochlearia te zijn geweest. 
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De slaksoort, die de Romeinen aten, was de bekende wijngaardslak 

(Helie pomatia); de beste dier slakken kwamen, zegt vaRRO, van Reate , 

en waren klein en wit. Maar de grootste, de Solitanae, kwamen uit 

Afrika en bereikten soms een reusachtigen omvang. Welk weekdier 

met deze bedoeld wordt, is moeielijk uit te maken. 

Bijen. De oude Egyptenaren offerden honig aan de goden en ge- 

bruikten die zelven, zoodat men vooronderstellen kan dat de bijenteelt 

bij hen in zwang is geweest, ofschoon wij daarvan op de monumenten 

geen bijzonderheden vinden. Tegenwoordig wordt die teelt in Egypte 

wel beoefend, maar er zijn daar zoo weinig daarvoor geschikte planten, 

dat de eigenaars van bijenkorven ze vaak in booten naar verschillende 

streken aan den Nijl brengen, om daar hun voedsel te zoeken. Trou- 

wens ook bij ons ziet men ze van de koolzaadstreken naar de boek- 

weitstreken op wagens heen en weder brengen. In den bijbel worden 

de bijen meermalen vermeld, en niet minder de honig. Wanneer Pa- 

lestina een land ‘“overvloeiende van melk en honig’ genoemd wordt, 

legt dit gefuigenis af van het groot aantal bijen dat daar gevonden 

werd. Het is echter niet mogelijk uit te maken of de Israëlieten bijen 

in korven hielden, dan wel of zij de honig der wilde bijen uit de 

rotskloven verzamelden. Indjen in Deuteronomium I, 44 moet gele- 

zen worden, zooals in de Syrische en Arabische overzetting , door BOCHART 

aangehaald, gelezen wordt: “zij vervolgden ze als bijen, die berookt 

worden”, dan zou daaruit volgen, dat de gewoonte om bijennesten te 

overmeesteren door rook, ook bij de Israölieten bekend was en zij dus 

tamme bijen hebben gehad. 

„De Grieken en de Romeinen maakten veel werk van de bijenteelt. 

Zij beschouwden de drie vormen der bijen in één korf als verschillende 

soorten (yévn); de koningin heette bij hen de koning (@uotheùs), die het 

voornaamste werk deed en dat der werkbijen bestuurde; de hommel 

(anpúv) werkte niet, maar werd door de anderen onderhouden ; de werkbij 

(pélurra) maakte den honig. De hommels werden, zonderling genoeg, 

ofschoon machteloos, als kwaadaardig beschouwd, en heetten stekers 

(xevrpwroí) omdat zij wel geen angel bezaten, maar den wil om te 

steken hadden. 

De Romeinen plaatsten eerst de korven in hoeken van hunne villa’s, 

maar hielden er weldra groote bijenstallen (apiaria) op na, die zeer 

veel opbrachten. De korven waren van baksteen, mandenwerk, kurk, 
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boombast of gebakken mest; het bovenstuk kon er worden afgenomen 

om in den korf te zien. Zij werden in rijen van niet meer dan drie 

korven boven elkander geplaatst, — de onderste rij op een steenen 

vloer, drie voet boven den grond en aan de zijden met week cement 

bekleed om het opklauteren van schadelijke dieren te beletten. In den 

omtrek der bijenstallen plantte men thym, cytisus en andere derge- 

lijke planten. De tijd van het zwermen was een tijd van groote zorg 

voor de bijenhouders; wanneer eene kolonie bijen uittrok, besmeerde 

men een tak in de nabijheid met een zoete stof, om de bijen over te 

halen zich daar neer te zetten. Het te ver vliegen werd voorkomen 

door stof op den zwerm te werpen, of door het maken van klinkende 

geluiden. Had een zwerm zich op een tak neergezet, dan werd hij 

door rook genoodzaakt in een daarbij gehouden korf te gaan. Wanneer 

twee “koningen” elkander de regeering betwistten, werden zij gevan- 

gen en onderzocht; die er dan het slechtst uitzag moest het leven 

laten. Overigens offerden de Romeinen nooit het leven der bijen op om 

den honig machtig te worden; zij bedwelmden de bijen door rook, 

namen de kap van de korf af, en sneden een gedeelte van de raat uit. 

‚Van allerlei fabelachtige verhalen omtrent de bijen zwijgen wij. 

De alom beroemde honig van den berg Hymetus, niet ver van 

Athene, was zijne voortreffelijkheid verschuldigd aan den overvloed van 

de aldaar groeiende aromatische planten. Houerrton zegt den honig van 

den Hymettus zelf te hebben geproefd en die van een zeer fijnen aro- 

matischen smaak te hebben bevonden. Daarentegen was de honig, die 

door de bijen in de korven werd afgezet na het azen op sommige andere 

planten, zooals de Azalea pontica, ongezond en vergiftig. De soldaten 

Van XENOPHON hadden daarvan in de nabijheid van Trapezus veel last. 

Ik sluit hiermede deze beschouwing van de huisdieren bij de Ouden, — 

een fragment van de geschiedenis der huisdieren, welke een hoogst be- 

langrijk stuk uitmaakt van de cultuur-geschiedenis der menschheid, en 

in menigerlei opzicht wel waardig is om meer, dan tot dusver het 

geval was, te worden beoefend. 

Januari 1882. | 



EEN ZOOLOGISCH STATION IN OOST-INDIE, 

Uit Oost-Indië bereikte mij eeno tijding , die zeker door vele onzer 

lezers met belangstelling zal vernomen worden. 

Dr. c. PH. SLUITER, die vóór drie jaren als leeraar in de natuurhistorische 

vakken aan het gymnasium en de H. B. S. te Batavia naar Indië vertrok 

en, sedert hij daar gevestigd is, reeds eenige belangrijke onderzoekin- 

gen over in de zee levende dieren (Molothurien, Priapulus) heeft in 

het werk gesteld en gepubliceerd, heeft een plan opgevat, dat hij met 

de hulp der regeering hoopt ten uitvoer te brengen, namelijk om in 

de nabijheid van Batavia een zoölogisch station op te richten. 

Dit plan beoogt een dubbel doel. Vooreerst om aan de zoölogen, 

die zich tijdelijk in Indië bevinden, eene gepaste gelegenheid te geven 

tot het doen van onderzoekingen, en in de tweede plaats om zeedie- 

ren te verzamelen en deze, volgens de in de laatste jaren zeer ver- 

beterde methoden gekonserveerd, naar Europa te zenden, waar zij 

dan in de verschillende museën geplaatst en nauwkeuriger onderzocht 

en bestemd kunnen worden, dan zulks in de tropische hitte van Java 

en bij het gemis eener voldoende litteratuur mogelijk is, 

‚Wij hopen en vertrouwen echter dat niet buitenlanders maar Neder- 

landers zich in de eerste plaats met de bewerking der aldus verkregen 

schatten zullen belasten. Er zijn thans in Nederland een aantal jon- 

gere zoölogen, waarvan sommigen zich reeds verdienstelijk hebben ge- 

maakt door de bewerking van de verzamelingen, welke door de Willem 

Barendz van hare vroegere reizen zijn meegebracht. Deze en nog anderen 

zullen voorzeker bereid gevonden worden om zich met DR. SLUITER in 

betrekking te stellen, ter bearbeiding van bepaalde afdeelingen van 

zeedieren, die aan ket Indisch station zijn ingezameld en hun van 

daar toegezonden worden. In elk geval behoort aan onze Nederlandsche 

museën de voorrang, boven de buitenlandsche te worden verzekerd. Ik 

acht dit een punt van groot belang. Op elk volk, dat koloniën bezit, 

rust ook de verplichting niet alleen deze goed te beheeren, maar ook 
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tot vermeerdering van kennis, tot uitbreiding der wetenschap, die een 

algemeen goed is, te doen dienen. Dit is een eisch der hedendaagsche 

beschaving. Een volk dat niet aan dien eisch voldoet, verliest in het 

oog van velen zijn recht op het uitsluitend bezit dier koloniën, terwijl 

daarentegen dit recht versterkt wordt door een ijverig gebruik van de 

gelegenheid, die elke kolonie aanbiedt om den voorraad van kennis 

op verschillend gebied te vergrooten. Ook hebben de regeeringen, die, 

van 1816 af, elkander zijn opgevolgd, dit aïidus begrepen. De rijks- 

verzamelingen te Leiden leggen daarvan de beste getuigenis af. Zij 

zijn een deel van het pleidooi, dat de rechtmatigheid van ons bezit 

bewijst. 

Het oprichten van een zoölogisch station op Java's kust zal een 

nieuwe stap in gelijke richting zijn. Daardoor zal eene leemte worden 

aangevuld, die tot nog toe weinig is gevoeld, omdat natuurlijk eerst 

de landfauna tamelijk grondig bekend moest zijn, alvorens men 

aan een nauwkeurig onderzoek der zeefauna dacht. Thans echter is 

de zoölogische wetenschap tot het punt genaderd, waarop juist aan dit 

laatste de grootste behoefte wordt gevoeld. Tal van gewichtige vraag- 

stukken kunnen alleen daar worden opgelost. Behalve het bekende, 

op groote schaal gebouwde en ingerichte zoölogisch station te Napels, 

bestaan er thans langs de kust der Middellandsche zee en die van den 

Atlantischen oceaan verscheidene andere kleinere. Ook het kleine, ver- 

plaatsbare station, dat onder beheer der Nederlandsche Dierkundige 

Vereeniging staat, mag daartoe gerekend worden. Onlangs is door een 

vereerder van DARWIN voorgesteld zijn naam te vereeuwigen door dien 

te verbinden aan een zoölogisch station op groote schaal aan eenig 

punt der zeekust van Engeland opgericht, en bij de reeds bestaande 

te Chacornae, Viméreax, Marseille, zal eerdaags een nieuw bij Nice, 

op last der fransche regeering gevoegd worden. \ok langs de kust van 

Noord-Amerika bestaan eenige zoodanige inrichtingen. In de tropische 

gewesten echter ontbreken zij geheel, en het is juist daar dat de zee 

de grootste verscheidenheid van dieren herbergt. Welnu, wij hopen 

dat eerlang in deze leemte zal voorzien zijn, en dat Nederland ook 

hier weder een goed voorbeeld zal geven. Wij voor ons zullen het 

van harte toejuichen. 

HARTING. 



GEVAREN DER ELEKTRICITEIT, 

Bij het meer en meer doordringend gebruik, dat van sterke elek- 

trische stroomen, hetzij als beweegkracht of tot verlichting, gemaakt 

wordt, is het geraden er op te wijzen, dat daaraan gevaren verbon- 

den zijn, waartegen men op zijn hoede moet wezen. Reeds meer dan eens 

is een begin van brand ontstaan, wanneer de geleidingsdraden te dun 

waren, gloeiend werden en nabijzijnde brandbare stoffen daardoor vlam 

vatten. Maar het volgend geval, dat den 21sten Februari j.l. in eene 

fabriek te Pitsburg in Noord-Amerika voorkwam, leert dat ook het 

leven van menschen kan bedreigd worden, wanneer de noodige voor- 

zorgsmaatregelen verzuimd worden, om den kunstbliksem die door het 

werktuig kan worden voortgebracht, onschadelijk te maken. 

In de bedoelde fabriek bevonden zich zestien elektrische lampen, die 

door een enkel werktuig gevoed werden. Reeds herhaaldelijk hadden 

jongens, die tot het fabriekspersoneel behoorden, zich vermaakt met 

het doen van gevaarlijke proeven met het elektrische werktuig. Om 

deze te beletten, werd een hek van vier voet hoogte daarom heen ge- 

maakt en een persoon als opzichter aangesteld, die belast was de 

jongens op een afstand te houden. Op genoemden dag kwam een werkman 

met een lantaarn, om op een uurwerk, dat zich dichtbij het werktuig 

bevond, te zien hoe laat het was. Dit gedaan hebbende, leunde hij 

met den elleboog op het hek. Later heeft het onderzoek uitgemaakt, 

dat de ingenieur die op dit oogenblik bezig was eenige proeven te 

nemen, een geleiddraad van het werktuig naar een anderen geleiddraad , 

die onder langs het hek liep, gespannen had, Nauwelijks leunde de 

werkman op het hek, of hij werd omgeworpen, onder het geven van 

een gil, en viel dood neder in de armen van den achter hem staanden 

ingenieur. Waarschijnlijk had hij met zijn been den ondersten geleid- 

draad en met de lamp, die hij in zijn hand hield, den bovensten aan- 

geraakt en zoo de stroombaan gesloten. Een loodkleurig spoor rondom 

den hals en een ander spoor langs de linkerdij tot aan den enkel, 

toonden den weg, dien de kunstbliksemstraal door het lichaam ge- 

volgd was. HG. 



BIJVOEGSEL TOT HET OPSTEL : DE TRADITIONEELE EN 

DE NATUURHISTORISCHE PELEKAAN. 

De heer J. H. H. A. ZIEGENHIRT VON ROSENTHAL te Culemborg schrijft, 

dat hij in het bezit is van een gedicht op de gouden bruiloft van 

HANS VAN LOON Eel ANNA RUIJCHHAVERS, 26 May 1647, waarvan het 

tweede couplet luidt als volgt 

Den Pellicaen als hij sijn weerelooze jongen 

Vint van de slangh vernielt, met liefde-drift besprongen 

Sijn harte-stroom ontsluiĳt, tapt af sijn beste bloed, 

En ’t gunt hij had geteelt, noch eenmael leven doet. 

“Boven het vers’, vervolgt de inzender, is aangebracht een vignet, 

(een sinne-werck wordt. het genoemd), voorstellende een roofvogel, 

arend of gier, met krommen snavel, staande op een nest, die zich in 

de borst pikt, terwijl twee jongen klaar staan om het bloed op te 

vangen; daar onder het motto: ‘‘geen beter bloed.” Dit stemt geheel 

overeen met hetgeen in het Album vermeld wordt; alleen schijnt vol- 

gens aangehaald couplet de pelekaan zijn jongen ook te kunnen doen 

herleven, als zij door een slang gedood zijn.” 

Ik dank den heer ZIEGENHIRT VON ROSENTHAL voor deze mededeeling. 

De pelekaan komt trouwens als zinnebeeld vele malen en bij allerlei 

gelegenheden voor en wordt dan steeds afgebeeld als roofvogel, gelijk 

uit de hier aangehaalde afbeelding al wederom blijkt. Dat echter de 

pelekaan zijn jongen ook doet herleven wanneer zij door slangen “‘ver- 

mield’”’ zijn, was mij tot dusver onbekend. D.L. 



SAMENSTELLING EN STRUCTUUR VAN HET 

PROTOPLASMA. 

In de zoölogische en botanische leerboeken wordt het protoplasma, 

de zelfstandigheid, waaraan het leven van alle cellen, dus ook van 

alle dieren en planten gebonden is, tegenwoordig algemeen voorgesteld 

als een eiwitachtige stof, of een mengsel van eiwitachtige stoffen. Men 

vergelijkt het (HAECKEL) bij strwctuurlooze klompjes levend eiwit, in vast- 

vloeibaren toestand. Deze voorstelling en vergelijking, die zelfs aanleiding 

gegeven heeft tot proeven tot synthese van protoplasma (HUIZINGA D, 

zijn echter geheel en al onjuist, gelijk overtuigend blijkt uit het on- 

derzoek, waaraan prof. Dr. 3. REINKe te Göttingen het protoplasma 

van Aethalium septicum (een zoogenaamd slijmzwam, voorkomende op 

run) heeft onderworpen. Hij koos dit, omdat dit wezen (dat het mid- 

den houdt tusschen plant en dier) in een der tijdperken van zijn leven 

zuiver protoplasma zonder vreemde bijmengsels in groote hoeveelheid 

oplevert, ja geheel daaruit bestaat, terwijl het protoplasma der hoo- 

gere dieren en planten onmogelijk te verkrijgen is dan met bestand- 

deelen van de celwanden, het celsap en andere vreemde bijmengsels 

verontreinigd. De wezenlijke eigenschappen van het protoplasma zijn 

echter in alle levende wezens dezelfde, zoodat uit de resultaten van het 

onderzoek van dat van Aethalium septicum ook gevolgtrekkingen gemaakt 

mogen worden omtrent dat der hoogere organismen. 

Prof. REINKE vond nu: 

1’ Dat het protoplasma van Aethalium bestaat uit 75 percent water 

en 25 percent droge stof ®. Dat die droge stof bij gloeïing 30 percent 

Vl Zijn proeven omtrent abiogenesis (zie mijn artikel “De oorsprong des levens”, jaar- 

gang 1875 van dit Album, blz. 193, 238, 257) kunnen met recht zoo genoemd worden. 

* Het watergehalte is dus ongeveer even groot als dat van de spieren van het mensche- 

lijk lichaam, terwijl de grijze.zelfstandigheid der hersenen omstreeks 84 perc. , de witte 

omstreeks 70 perc. water bevat. 
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asch achterlaat en kalium, natrium, calcium, magnesium, ijzer , chloor , 

zwavel, phosphorus, koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof bevat !. 

Dat die droge stof hoogstens voor een derde gedeelte uit eiwitachtige 

stoffen bestaat en er verder o. a. de volgende organische verbindin- 

gen en zouten in voorkomen: vet, cholesterine *, lecithine *, (deze drie 

te zamen vormen 5 à 6 perc. der droge protoplasmastof), verder 

pepton *, asparagine *, sarkine, wanthine en guanine *, glycogeen 7), een 

bijzondere soort van suiker, mierenzure kalk, azijnzure kalk, keuken- 

zout, koolzure ammonia, phosphorzure kali, een eigenaardige hars, 

kalkverbindingen der hoogere vetzuren, koolzure kalk, zuringzure kalk, 

phosphorzure kalk, phosphorzure magnesia enz. Het protoplasma is dus 

chemisch een uiterst samengesteld mengsel van een groot aantal stoffen , die 

lang niet allen tot de eiwitachtige behooren; men vindt er zoo onge- 

veer alles in, wat de hoogere planten en dieren in hun verschillende 

organen bevatten. De samenstelling van het protoplasma van Aethalium 

septicum herinnert daarenboven op merkwaardige wijze aan de midden- 

stelling van dat organisme tusschen dieren en planten. 

2° Dat het protoplasma geenszins een taaie vloeistof is, maar be- 

staat uit een geraamte (“Gerüst’””) van vaste stof, dat als een spons 

gedrenkt is met een vloeistof,en dus georganiseerd is. Men kan de vloei- 

stof eenvoudig door sterke persing tusschen fijn linnen van de vaste 

stof scheiden. De uitgeperste vloeistof bevat, behalve de overige in 

water oplosbare zelfstandigheden , twee eiwitstoffen : vitelline en myosine °, 

L De weefsels van het menschelijk lichaam bevatten volkomen dezelfde stoffen. 

? Ook in het menschelijk lichaam zeer verspreid; de witte zelfstandigheid der hersenen 

bevat er meer dan 50 perc. van en het schijnt ook het hoofdbestanddeel van het zenuw- 

merg te zijn. 

? Ook een hoofdbestanddeel der hersenen, vooral van de grijze zelfstandigheid ; het 

komt ook in de spieren voor. 

4 Waarsckijnlijk een product van het spijsverteringsproces (assimilatieproces) van het 

protoplasma. Komt als zoodanig ook bij den mensch voor. 

S Bij de hoogere dieren vervangen door ureum en kreatine. Het stelt den laatsten 

vorm voor der afgewerkte organische stof, die weder uit het organisme wordt afgescheiden. 

6 Deze drie stoffen zijn ook bestanddeelen van de spieren der hoogere dieren. 

1 Een van de gewichtigste bestanddeelen der dierlijke spieren, ook rijkelijk voorhan- 

den in de lever. Bij de hoogere planten vervangen door dextrine en zetmeel, 

? Ook een hoofdbestanddeel der dojers van eieren. 

9 Pen hoofdbestanddeel der spieren, 
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verder ook pepsine ', Het geraamte bevat, behalve cholesterine, lecithine, 

vet en hars, nog nueleïine (in kleine hoeveelheid) en plastine, welke 

laatste eiwitstof de hoofdmassa daarvan vormt. 

Prof. ReïNKe vat in de beide volgende stellingen de hoofdresultaten 

van zijn onderzoek samen (“Das fundamentale Problem der Physiologie”, 

Deutsche Rundschau, Januari 1882, blz. 61): 

1. Alle organismen, de laagste zoowel als de hoogste, die welke 

uit een klompje naakt protoplasma bestaan, zoowel als het mensche- 

lijk lichaam, zijn uit talrijke scheikundige verbindingen opgebouwd, 

van welke de meest gewichtige voor alle dier- en plantgroepen dezelfde 

zijn of elkander physiologisch vertegenwoordigen. In overeenstemming 

daarmede zijn de hoofdverschijnselen van de stofwisseling bij alle or- 

ganismen identiek. 

2. In geen enkel opzicht kunnen de minst volmaakte organismen 

(Slijmzwammen, Moneren) beschouwd worden als overgangsvormen 

tusschen dieren of planten van den eenen, en anorganische levenlooze 

stof van den anderen kant; levende organismen, ook de meest een- 

voudige, zijn fundamentaal verschillend van aggregaten van levenlooze 

stof; het, laagste levende wezen is scheikundig en physiologisch nauwer 

verwant met het menschelijk lichaam, dan met een structuurloos 

klompje eiwit. | 

Assen, Febr. 1882. DR. H. HARTOGH HEIJS VAN ZOUTEVEEN. 

TELEPHOON-VERBINDING OP GROOTEN AFSTAND, 

Voor eenigen tijd zijn de steden Berlijn en Hamburg langs 288 kilo- 

meters draad, en Venetië en Milaan langs 284 kilometers draad, tele- 

phonisch verbonden. Eene telephonische verbinding over nog grooteren 

afstand is in twee gevallen in Frankrijk tot stand gebracht, namelijk 

vooreerst tusschen de spoorwegstations van Parijs en van Nancy, langs 

de Ooster spoorlijn, over eene draadlengte van 353 kilometers, d. i. 

omstreeks 64 uren gaans. Hen uur lang hebben verscheidene ingenieurs 

met elkander gesproken van het eene station naar het andere. Weinig 

1 Komt ook in de maag van den mensch en de hoogere dieren voor, waar het een 

voor de spijsvertering belangrijke rol speelt en de onoplosbare eiwitstoffen van het 

voedsel in peptonen (zie noot 4, vorige blz.) verandert. 
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minder lang, namelijk 344 kilometers draadlengte, is de tweede tele- 

phonische verbinding, die onlangs tot stand is gebracht, t. w. die tus- 

schen Parijs en Brussel. Door eenige verbeteringen, die de heer vAN 

RIJSSELBORGHE heeft aangebracht, is het hem gelukt de telephonische 

communicatie, waarvoor een der telegraafdraden dient, geheel onaf- 

hankelijk te maken van de elektrische stroomen die door de naburige 

telegraafdraden gaan; ja zelfs kan eene telephonische mededeeling ge- 

schieden op hetzelfde oogenblik dat een telegraphisch bericht door den 

Morse-toestel langs denzelfden draad wordt overgeseind. (La Nature, 

n°. 471, p. 81). HG. 

NUT VAN MIEREN IN DEN TUINBOUW. 

Bij ons en elders in Europa en Amerika staan mieren — en terecht — 

onder de tuinliefhebbers in een slechten reuk. In China is dit volgens 

een bericht van Dr. c. 5. MAGGOWAN, die te Han Chow, in de pro- 

vincie Hairsan zijn verblijf heeft, anders. Daar worden de oranje- 

boomen aangetast door zekere wormen, en daartegen worden twee 

soorten van mieren, eene roode en eene gele, aangewend. Deze mie- 

ren maken nesten, welke van verschillende soorten van boomen af- 

hangen. Zij worden ingezameld door lieden, die ze aan de eigenaars 

van oranjeboomgaarden verkoopen. Die inzameling geschiedt op eene 

geheel eigendommelijke wijze, namelijk door een varkensblaas of gei- 

tenblaas, waarin men vooraf een stukje spek als lokspijs gedaan heeft, 

op te hangen voor de opening van het zakvôrmige mierennest. De 

mieren gaan dan in de blaas over en worden vervolgens naar de tuinen 

gebracht. Hier worden zij geplaatst op de bovenste takken der oranje- 

boomen. Tusschen de verschillende boomen zijn bamboezen stokken 

aangebracht, waarlangs de mieren van den eenen boom naar den 

anderen wandelen en op de gezegde wormen, misschien larven van an- 

dere insekten, jacht maken. 

Volgens den heer MAGGOWAN is dit middel minstens reeds sedert 

1640 in gebruik geweest, maar dagteekent vermoedelijk van nog veel 

vroeger. (Nature Juni 8, 1882, p. 126). HG. 



EEN AARDIGE PROEENEMING. 

Een tal van jaren geleden maakte een natuurkundige, ik meen Dove, 

opmerkzaam op het verschijnsel, dat zeer hooge, scherpe tonen zich 

met meer kracht en verder voortplanten dan lage, hoewel deze dik- 

wijls met veel meer kracht worden voortgebracht. De schrijver wees, 

om dit te bevestigen, op het gebruik van sommige scheepssignalen 

en vertelde, dat als bij hevigen storm het geloei van den wind, tegen 

masten en tuigen, het verstaan der bevelen, door scheepsroeper of 

horen gegeven, onmogelijk maakt, de scheepsfluit zich dan nog met 

goed gevolg laat gebruiken. Hij knoopte daaraan vast een dergelijk 

verschijnsel bij het licht. 

Wanneer men, zeide hij, eenige papierstrookjes, zuiver rood, oranje, 

geel, groen, blauw en violet gekleurd, naast elkander legt, en ze 

van tijd tot tijd bij avondschemering beziet, wordt het eerst de roode, 

dan de oranje enz. kleur onkenbaar, terwijl de violette het langst 

zichtbaar blijft. Wij treffen dus hier hetzelfde aan als bij de tonen. 

Het rood is de laagste, het violet de hoogste lichttoon. 

Deze vermelding geschiedt, om den lezer er oplettend op te maken, 

dat tot eene proefneming als deze uitstekend goed de in ons land ge- 

bruikelijke postzegels kunnen dienen. De violette 25 cents postzegels 

of de figuren op de briefkaarten ziet men des avonds nog, als al de 

andere verdwenen zijn. 

Ik voeg hier nog bij, dat een violet gekleurd zijden kleedingstuk bij 

schemeravond een geheel andere, en zelfs zonderlinge kleur verkrijgt. 

vp: B: 
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NATUURKUNDE. 

Overgang van poeders tot samenhangende massa's door sterke drukking. — 

Het is sedert lang van iĳzer en sedert het begin dezer eeuw van platina 

bekend dat beide stoffen, wanneer zij in gloeienden toestand en met zuiver 

gehouden oppervlakten sterk tegen elkaar worden gedrukt, dadelijk een samen- 

hangende massa vormen. Is de gloeihitte hiertoe onmisbaar en kunnen ook 

niet vele andere stoffen op deze wijze — zoo als de werkman het voor ijzer 

noemt — ‘“‘geweld’’ worden, indien de drukking slechts sterk genoeg is? 

Deze vragen heeft WALTHER SPRING beantwoord (Bulletin de U Académie 

royale de Belgique, 2e Serie XLIX, p. 319) door een aantal (83) verschil- 

lende stoffen in poedervorm en in een met sterk verdunde lucht gevulde 

ruimte — dit laatste geschiedde opdat de aan de deeltjes gehechte luchtlaag 

zoo min mogelijk storend zou kunnen werken — te onderwerpen aan druk- 

kingen tot van meer dan 30 000 kilogrammen op den vierkanten centimeter. 

Het gelukte hem om van zijn poeders vaste lichamen te verkrijgen door druk- 

kingen, die des te sterker moesten zijn naarmate de stoffen harder waren, 

voor alle kristallijne stoffen, die hij aan de proef onderwierp. Waren deze 

vóór de proef amorph, dan vertoonde het daarvan verkregen lichaam toch 

een duidelijk kristallijne breuk. Van de colloïden daarentegen gelukte dit voor 

sommigen, zooals was, waarvoor de drukking niet groot behoeft te zijn, voor 

anderen ook bij de sterkste drukking niet. Voor bijzonderheden aangaande 

deze proefnemingen en de gevolgtrekkingen’, welke SPRING daaruit afleidt, 

moeten wij naar de opgegeven bron verwijzen. LN. 

Elektromotorische kracht, door bestraling in selenium opgewekt. Apams 

en DAY hadden reeds in 1876 bekend gemaakt dat het licht niet alleen den 

jb 
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elektrischen wederstand in selenium verandert, maar daarin zelfs elektrische 

stroomen kan doen ontstaan. S. KALISCHER te Berlijn heeft (Naturforscher 

XIV, S. 137) dit feit op nieuw onderzocht en bevestigd gevonden. Hij ver- 

bondt een seleniumcel van geringen wederstand met een telephoon, zonder 

batterij in de stroombaan, en verkreeg nu, door op de gewone wijze inter- 

mittent gemaakte bestraling, van de eerste duidelijk hoorbare tonen uit den 

tweeden, die in hoogte toenamen, als de omwentelingssnelheid van de in- 

terruptorschijf vergroot werd en omgekeerd, en ophielden, zoodra er op den 

weg der lichtstralen een ondoorschijnend ligchaam werd geplaatst. Op dezelfde 

wijze met een galvanometer verbonden, laat de cel dezen in rust, zoolang 

zij slechts door gewoon daglicht wordt getroffen, maar zoodra zij door zonne- 

stralen rechtstreeks wordt bestraald, doet zij de naald des galvanometers dade- 

lijk afwijken. Om vele redenen, die K. t.a. p. uitvoerig opgeeft, meent hij 

het er voor te mogen houden, dat men hierbij met geene thermoëlektrische 

werking te doen heeft. LN. 

Omkeering van een negatief photogram door voortgezette bestraling. — 

JANSEN heeft dienaangaande aan de Académie des Sciences bericht : (Comp- 

tes rendus XC, p. 1447): “Tot het verkrijgen van een negatief photographisch 

beeld der zon is al naar omstandigheden een kortere of langere tijd noodig; 

zelden meer dan 0,001 seconde, en wanneer men gelatinebroomzilver ge- 

bruikt, kan die tijd nog twintigmalen korter zijn. Verlengt men, bij het ge- 

bruik van de laatstgenoemde zelfstandigheid, den expositietijd tot 0,5 of zelfs . 

1 seconde, dan verkrijgt men bij ontwikkeling een positief beeld, dat even 

scherp begrensd kan zijn als het negatieve. Tusschen deze beide expositie- 

tijden ligt een tijdstip waarop in ’t geheel geen beeld bij ontwikkeling te 

voorschijn komt.” 

Beelden van de zon tot van 0,1 Meter middellijn werden op deze wijze, 

rechtstreeks positief, door JANSEN verkregen, ja zelfs dergelijke van een 

landschap bij een expositietijd van twee à drie uren. 

Naar een latere mededeeling (tbid. XCI, p. 199) is het JANSEN gelukt om, 

door het onderzoek van gevoelige platen na een telkens langeren expositietijd, 

de navolgende verschillende uitkomsten te verkrijgen: 1° het gewone nega- 

tieve beeld, 2° een eersten neutralen toestand, waarbij de plaat in het ont- 

wikkelingsbad gelijkmatig donker getint blijft, 3° een positief beeld, 4° een 

tweeden neutralen toestand, die aan den eersten tegenovergesteld is en waarin 

de plaat in ’t ontwikkelingsbad gelijkmatig helder wordt, 5® een negatief 

beeld, geheel gelijk aan dat van N° 41, en 6° een derden neutralen toe- 
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stand, aan dien van 2 volkomen gelijk. De hoeveelheid licht, of de duur 

der bestraling, noodig om het tweede negatieve beeld te verkrijgen, is 100 000 

maal grooter dan de voor het eerste vereischte. LN. 

Een merkwaardig actinisch verschijnsel. — Dr. T. L. PHIPSON, het eerst 

daarop opmerkzaam gemaakt door zijn vriend, den heer rm. GRIFFITHS, dat 

namelijk een deurpost die geverfd was, des daags zwart en des nachts wit 

werd, onderzocht de gebruikte verf nader. Zij werd verkregen door praecipi- 

tatie van eene oplossing van zwavelzuur zink door eene van zwavelbarium. De 

analyse gaf de volgende samenstelling. 

Meches.. daor scalcinatde, tar gansta d moras? 1,62 proc. 

Ame laureate cache nge Gede orgie das pede ore AA SO 

ARNE EBA fcuk evans: Berre slade ab vend redes dOr an 

Elzermprotoidsnn. nrcteernt aks: descends! dre of vlek 4D Dr 

RAA arden OH rr oe ear are vends Wi 16-30 4, 

Nel zn tent rn obese vraag Es te keg «rf 37,44 „ 

daad varsenik.s mansanesium wt. rs vri edes ern sporen. 

Wanneer het witte poeder op papier gestrooid was en aan de rechtstreeksche 

zonnestralen werd blootgesteld, dan nam het eerst eene dof bruine kleur aan, 

die allengs donkerder werd, en binnen twintig minuten donker leikleurig was 

geworden. Werd het dan weder in het duister geplaatst, dan werd het weder 

geheel wit in den tijd van 2'/, tot 3 uren. 

Dat zwavelbarium hier de voorname werkzame stof is, mag men voor meer 

dan waarschijnlijk houden. Men zoude hierbij aan phosphorescentie kunnen 

denken. Intusschen bevond PHiPsoN dat het lang aan de zon blootgestelde 

en zwart geworden poeder in het duister niet phosphoreseeerde. 

Nog een ander zonderling en moeilijk verklaarbaar feit trof hem. Wanneer 

een stuk glas, hoe dan ook, over een gedeelte van de met het poeder be- 

dekte oppervlakte gelegd werd en het geheel aan de zon werd blootgesteld, 

dan werd alleen het onbedekte gedeelte zwart, terwijl het bedekte wit bleef. 

Dit bewijst althans dat hier nog iets anders dan de actinische werking der 

zonnestralen in het spel is. (Chem. News, 24 Juni 1881, p. 283.) 

HG. 

AARDRIJKSKUNDE. 

Oorsprong van de engelsche mile. — De mile van 1609 M. heeft, zegt 

FAYE, langen tijd bij de engelsche geographen en zeevaarders gegolden voor 
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de lengte van een aardboog van 1 '; met andere woorden: men nam aan dat 

een graad 60 van die miles inhield, terwijl hij inderdaad 69,5 er van be- 

vat. Die dwaling, meent Fayr, heeft menige zeeramp moeten veroorzaken, 

en heeft gedreigd de ontdekking van de algemeene aantrekking in de geboorte 

te smoren. Want toen NEWTON zijn denkbeeld, dat de aantrekking der aarde, 

die de maan in hare baan houdt, hetzelfde is als de zwaarte, wilde verifi- 

eeren, mislukte hem dit, omdat hij van de mile gebruik maakte om den radius 

der aarde te berekenen, en hij vatte die verificatie eerst weder op, toen hij 

de graadmeting van PIcARD had leeren kennen. Er is nu volgens FAYE geen 

twijfel aan of de oude engelsche geographen hebben, ter bepaling van de 

waarde van een graad, PTOLEMAEUS geraadpleegd, terwijl deze de waarnemin-- 

gen van ERATOSTHENES herhaald en bevestigd heeft. Maar die waarnemingen 

zijn zeer nauwkeurig verricht en de uitkomst goed; er kan daarbij slechts van 

eene dwaling van !/,, spraak zijn, terwijl de dwaling der engelsche geographen 

\, bedraagt. Nu hebben echter BRATOSTHENES bij zijne berekening van het 

aantal stadiën in één graad (700) van den ouden egyptischen, PTOLEMAEUS 

van den phileterischen voet (daarom bij hem 500 stadiën op één graad) ge- 

bruik gemaakt, en wanneer men nu aanneemt, dat de engelsche geographen 

hebben gemeend dat PTOLEMAEUS den griekschen voet gebezigd had, dan is 

de oorzaak van hunne dwaling volkomen duidelijk (Compt. rend. Tom. XCII 

pag. 975). D. L. 

AARDKUNDE. 

Hoe is de landengte van Suez ontstaan? — Reeds in 1877 heeft de heer 

TH, FUCHS aangetoond dat de geheele landengte van Suez, voor zoover als 

de grond door de graving van het kanaal bekend is geworden, uit alluviale 

en diluviale lagen bestaat en wel in dier voege dat het middengedeelte der 

landengte door eene zoetwater-formatie, de beide einden naar de Middellandsche 

zee en naar de Roode zee door zee-formatiën worden ingenomen. Kapitein vAs- 

ser heeft nu op grond, deels van eigene onderzoekingen, de vraag beantwoord, 

hoe die landengte ontstaan is. In het kort komt zijn antwoord op het volgende 

neder. “In de diluviale periode mondde de Nijl ter plaatse waar zich nu het 

midden der landengte bevindt. De toen aanwezige straat was in elk geval 

zeer nauw en ondiep, en de groote hoeveelheid Nijlwater die zich daarin 

uitstortte bracht eene scheiding te weeg tusschen het zeewater van de beide 

uiteinden en daarmede tevens van hunne faunen, terwijl het aangevoerde Nijl- 
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slib het overige deed” (Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1881 N°. 10, 

p. 178). HG. 

Aardbevingen. — Professor FOREL heeft, uit naam der zwitsersche commissie 

voor aardbevingen, verslag uitgebracht over de aardbeving van 22 Juli, die 

over eene groote uitgestrektheid werd waargenomen: in Zwitserland over de 

kantons Genève, Waadt, Freiburg, Neuchatel, Solothurn, Bazel, en de wes- 

telijke gedeelten van Aargau en Bern; in Frankrijk over de departementen 

van Drôme, Isère, Savoije, Saone et Loire, Ain, Jura en Doubs; in Italië 

de hooge dalen van noordwestelijk Piemont. De streek, binnen welke de aard- 

beving plaats had, omvatte het Jura-gebergte en de groote Alpenketen en 

besloeg eene oppervlakte van ruim 8600 vierkante kilometers. Groote verwoes- 

tingen zijn er niet door aangericht; toch was de schok in de nabuurschap van 

Chambéry en Aix les Bains hevig genoeg om muren te doen scheuren en 

schoorsteenen te doen vallen. Uit het rapport blijkt hoe verschillend op in 

elkanders nabijheid gelegen plaatsen, zelfs in dezelfde stad, de hevigheid van 

den schok geweest is. 

Ook bij vroegere aardbevingen heeft men dergelijke ondervinding opgedaan. 

ForeL meent dat die verschillen bezwaarlijk kunnen worden toegeschreven 

aan verschillen in dichtheid van den ondergrond, maar geeft geene andere 

verklaring. 

Dr. K. voN FRITSCH handelde over aardbevingen in het laatste Heft der 

verhandelingen van het Berlijnsch geographisch gezelschap. Hij is van oordeel 

dat haar oorzaak op geen zeer groote diepte moet gezocht worden, niet dieper 

dan 10 tot 14 mijlen onder de aardoppervlakte en gewoonlijk veel minder. 

Betrekkelijk kleine krachten brengen reeds op grooten afstand aardschuddingen 

voort. De groote hamer in KRUPP’s fabriek, die 1000 centenaars weegt en 

van een hoogte van 3 meters valt, veroorzaakt voelbare schuddingen over eene 

oppervlakte die 8 kilometers in diameter heeft; de onlangs plaats gehad heb- 

bende ontploffing van de Leimbachsche dynamiet-fabriek werd gevoeld te Halle 

en te Merseburg, die op 41 en op 45 kilometers afstand er van verwijderd 

liggen. HG. 

ANTHROPOLOGIE. 

Megalithische overblijfselen in Biscaye. — Het bestaan van deze is wel 

eens betwijfeld. Thans echter heeft R. BECERRO DE BENGOA, in de Euskal- 

erria van 10 Juli, die van Alava beschreven en afgebeeld. Hij spreekt van 
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verscheidene geraamten in tumuli, die dolmens overdekken, welke tumuli 

“heuvels der Kelten en der Basken’ worden genoemd. Het is zeer te wen- 

schen dat deze geraamten door een bevoegd anthropoloog worden onderzocht. 

Er zijn nog veel meer niet onderzochte monumenten in Alava, en men spreekt 

ook van verscheidene op de grenzen van Guipuzcoa en Navarra. (The Aca- 

demy, July 30, 1881. pag. 482). Duk 

DIERKUNDE. 

Tongvederen bij eenden. — De heer PAUL FRAISSE, privaatdocent te Leipzig, 

heeft ontdekt dat zekere papillen op de tong van eenden vervormde vederen 

zijn, die bij de vrucht, twee dagen voor de geboorte, duidelijk als zoodanig 

kunnen herkend worden. Op dit tijdstip hebben deze tongvedertjes volkomen 

hetzelfde maaksel als die welke de huid bekleeden; evenals deze ontstaan zij 

in een kleinen folliculus; zij zijn dan alleen iets korter dan de huidvederen. 

(Zoologischer Anzeiger, 1881, N°. 85, p. 310). HG. 

Zoetwater-Actinien. — De heer sEDGWICK zag in een klein zoetwater-aquarium 

vier kleine Actinien van een bleek olijfgroene kleur, met zes meer dan een 

E. duim lange vangarmen, terwijl het lichaam 0,1 duim hoog is. (Nature, 

30 Juni 1881, p. 189). 

Uit de beschrijving blijkt niet of het eene nieuwe soort is, dan wel — het- 

geen waarschijnlijker is — dat men hier te doen heeft met jongen eener ge- 

woonlijk in de zee levende soort, die toevallig in een zoetwater-aquarium ge- 

raakt zijn. Ir elk geval is het opmerkelijk dat dieren dezer orde, althans een 

tijdlang, in zoet water leven kunnen. HG. 

Dwarse streping bij gewoonlijk gladde spierselen. — De heer cm. ROUGET 

voert verscheidene voorbeelden aan van het ontstaan van regelmatige dwarse 

streping door contractie van spieren van verschillende weekdieren. Vooral dui- 

delijk ontstaat volgens hem zulk een dwarse streping aan de sluitspier van 

mosselen, wanneer deze worden blootgesteld aan den damp van kokend water ; 

de spier scheidt zich daarbij op een zeker oogenblik van zijne inplanting aan 

de schelp, en vertoont dan onder het mikroskoop een even regelmatige en 

fijne overdwarse streping als de vleugelspieren van een insekt, terwijl ook de 

verhouding in gepolariseerd licht geheel gelijk is. (Compt. rendus, 20 Juni 

1881, p. 1449). HG. 
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Palaeontologische en embryologische ontwikkeling. — Reeds voorlang heb- 

ben de oudere AGAssIz en sommige andere zoologen de stelling uitgesproken, 

dat de embryologische ontwikkeling van zekere diervormen die thans bestaan, 

de herhaling binnen een kort tijdsbestek is van vormen die gedurende de geolo- 

gische perioden elkander als tijdelijk bestaande soorten zijn opgevolgd. ALEXAN- 

DER AGASSIZ heeft dit onderwerp behandeld voor de American Association, bij 

hare samenkomst te Boston, in Augustus van het vorige jaar, met bijzondere 

toepassing op de afdeeling der Echinoiden, waarvan hij, gelijk men weet, een 

der beste kenners is, Eene vertaling dezer merkwaardige verhandeling vindt 

men in de Bibliothèque universelle, Archives des sciences physiques et natu- 

relles, N°. 6, 15 Juin 1881, p. 516—558. 

Wij kunnen, wegens de menigvuldigheid der bijzonderheden, hier niet veel 

meer doen dan de aandacht onzer lezers, die in dergelijke onderwerpen belang 

stellen, op deze verhandeling vestigen. Acassiz toont aan dat in deze zeer 

beperkte groep van dieren, waarvan men een 300-tal levende en een 3000-tal 

fossile soorten kent, zulk een paralellisme der beide ontwikkelingswijzen dui- 

delijk herkenbaar is, mits men zich tot het algemeene bepaalt en niet te veel 

tot in de bijzonderheden afdaalt en er naar streeft een volledigen genealogi- 

schen stamboom terug te vinden. Dit laatste houdt hij, zoowel hier als in 

andere afdeelingen van het dierenrijk voor eene vergeefsche poging. Hij bere- 

kent dat het getal der mogelijke combinatiën van de tien hoofdkenmerken of 

hoofdtrekken der structuur van een Echinoid zoo groot is, dat om haar allen 

op te tellen, voor elke combinatie niet meer dan één minnut stellende, een 

arbeid van 20 jaren en 10 uren daags zoude gevorderd worden ! 

HG. 

Duur en erfelijkheid van de door inenting met anthrax-vergift verkregen 

immuniteit. — Ten aanzien van het eerste, den duur der immuniteit, merkt 

TOUSSAINT aan, dat hij staat in rechte reden tot de hevigheid der op de in- 

enting volgende ziekten. In Augustus 1880 werden lammeren van 10 en 20 

maanden benevens eenige oude schapen met vrij sterk gift ingeënt; de daarop 

volgende verschijnselen waren ernstig; van de 5 lammeren van 10 maanden 

stierven 3, gelijk ook een van 20 maanden. De overige dieren hebben hun 

immuniteit tot nu toe behouden. Terzelfder tijd werden lammeren van 20 maan- 

den en oude schapen met een veel meer verzwakt gift ingeënt; de opvolgende 

verschijnselen waren bij de laatsten zwak, bij de eersten heviger. Eene maand 

later werden allen ingeënt met anthraxbloed. Allen boden weerstand, maar 

toen 4 maanden later een nieuwe inenting op eenige der schapen verricht 



8 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

was, stierven deze, terwijl daarentegen de lammeren die nieuwe inenting goed 

verdroegen. — Wat de erfelijkheid aangaat, de lammeren van 7 in Mei, Juli 

en Augustus 1880 ingeënte schapen bleven volkomen gezond, toen zij in de 

eerste maand van hun leven werden ingeënt. Het is niet noodig de schapen 

in te enten terwijl zij drachtig zijn, om deze uitkomst te verkrijgen, en daaruit 

volgt dat de inenting eene blijvende wijziging in de constitutie teweegbrengt 

(Compt. rend. Tom. XCII. pag. 163). Del. 

Proeven betreffende de immuniteit voor anthrax. — BourLeEy bericht over 

proeven, genomen te Lambert, bij Chartres, door eene door den prefect daar- 

toe uitgevaardigde commissie. De stof, waarmede werd ingeënt, was een meng- 

sel van bloed en tot moes gewreven milt-zelfstandigheid uit een vier uren te 

voren. aan anthrax gestorven schaap. Daarmede werden ingeënt 19 schapen 

van de kudde van Alfort, die vroeger door PASTEUR waren ingeënt geworden, 

en 16 andere die tot dusver met anthrax niets hadden uittestaan. Den 16den Juli 

ontving elk schaap een halve spuit vol van het mengsel, en in den loop 

der beide volgende dagen waren 15 van de 16 laatst bedoelde schapen ge- 

storven, terwijl de 19 vroeger ingeënte schapen geen de minste storing van 

hunne gezondheid ondervonden. Deze proeven verschillen niet van die welke 

te Melun genomen zijn (zie Bijblad. bladz. 85), maar kunnen tevens dienen 

tot bestrijding van het vooroordeel, dat het natuurlijke gift heviger werkt 

dan het door cultuur verkregene. Het tegendeel is waar, want het geculti- 

veerde gift bestaat uitsluitend uit sporen. (Compt rend. Tom XCII pag. 190). 

DE. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Behandeling van gele koorts. — De heer DE LACAILLE te Rio Janeiro 

bericht, dat hij in April en Mei twaalf gevallen van gele koorts heeft behan- 

deld met phenylzuur (onderhuidsche injectiën, om de twee uren injectiën in het 

rectum, en inwendig gebruikt). Twee dier gevallen waren zeer hevig, maar 

alle twaalf herstelden, de 10 minder hevige zóó snel, dat DE LACAILLE, 

niettegenstaande zijn lange praktijk, zich zelven moest afvragen, of die lijders 

wel wezenlijk aan gele koorts hadden geleden. (Compt. rend. Tom. XCII, 

pag. 166). Dis 
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STERREKUNDE. 

Streken van aanhoudende werkzaamheid op de zon. — Uit de beschouwing 

der reeks van dagelijksche waarnemingen over het aantal en den duur der 

zonnevlekken had de heer P. TACHINI het zekere resultaat afgeleid, dat daarin 

secundaire maxima en minima bestaan, welke van elkander gescheiden zijn 

door tusschentijden, welke nagenoeg aan eene halve zonsomwenteling beant- 

woordden. Hij vergeleek nu nauwkeuriger de 42 groepen van vlekken en fak- 

kels die aan den oostrand, derhalve bij hun eerste optreden, werden waar- 

genomen, met de 46 die zich aan den westrand der zon, d. i. bij hun ondergang 

vertoonden, om nategaan of de gevonden periode eener halve omwenteling 

zich laat vereenigen met het vooronderstelde feit dat een bepaalde streek der 

zon zich in een staat van voortdurende werkzaamheid bevindt en derhalve 

steeds of bijna altijd van vlekken en fakkels voorzien is. Dit onderzoek beves- 

tigde de’ onderstelling en leerde dat zulk een streek in het noordelijk half- 

rond zich bevindt op de gemiddelde breedte van 22° aan den zonmeridiaan die 

op den 7den Januari over het midden der schijf ging, en dat een andere 

dergelijke streek in het zuidelijk halfrond op 20° breedte gelegen is. Voor de 

beide streken geeft de heer TACHINI de data van den opgang en den onder- 

gang der vlekken in het jaar 1880, en deze stemmen zoo goed met elkander 

overeen, dat zij met zekerheid tot het besluit leiden, dat zoowel in het eene 

als in het andere halfrond der zon op bijna gelijken afstand van den aequator 

en op dezelfde lengte een gebied van voortdurende werkzaamheid gelegen is, 

d.i. waarin zich vlekken en fakkels het geheele jaar door vertoonen. (Sirius, 

1881, 9 Hft., p. 212, uit Atti della R. Accademia dei Lincei, April 1881). 

HG. 

2 
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NATUURKUNDE. 

Uitzetting der metalen bij het vastworden. — Hierover hebben B. NIesS en 

A. WINKELMANN een reeks zorgvuldige proeven gedaan. (Sitzungsberichte der 

math. physik. Klasse der Münchener Akademie, 1881 S. 63). Door elk me- 

taal tot smelting te brengen, dan met den gietlepel een gedeelte daaruit te 

scheppen, dit te laten vastworden en dadelijk daarna het in het nog gesmolten 

overschot te werpen, hebben zij gevonden dat van tin, zink, bismuth, anti- 

monium, ijzer en koper steeds het eerste in het laatste dreef. Als het bij de 

eerste indompeling onderzonk, kwam het spoedig daarna weder boven , zoodra 

het bijna de temperatuur van het nog gesmolten gedeelte had aangenomen, 

die weinig van het smeltpunt verschilde. Deze metalen zetten zich dus uit 

bij het vastworden. Hoeveel, kon voor drie daarvan, althans bij benadering, 

worden bepaald. Voor tin bedroeg dit 0,007 of bijna even zooveel als de uit- 

zetting van het vaste metaal bij een verwarming van O° tot 100° C. Voor 

zink 0,002, voor bismuth 0,083. 

Voor lood en cadmium was de verandering zoo gering, dat het niet gelukte 

haar duidelijk waar te nemen. LN. 

Warmte-mededeeling in Crookessche ruimten. — Crookrs heeft deze onder- 

zocht (Royal Society Proceedings XXXI, p. 239). Hij gebruikte daartoe een 

thermometer, waarvan de bol door een veel grooteren geheel was omringd. 

Het gas in dezen laatsten kon naar willekeur worden verdund. Nadat deze 

telkenmale tot op een temperatuur van juist 25° C. was gebracht, werd hij in 

een waterbad van 65°, waarvan de temperatuur standvastig werd gehouden, 

gedompeld en de tijd opgeteekend dien hij noodig had om tot 50° te rijzen. 

Deze bedroeg, als de lucht een spanning had van 760 mm. kwik, 121 seconden, 

bij eene spanning van 1 mm. 150”, bij eene van 620 millioenste van een 

atmospheer 162’, bij eene van 117 van dezelfde eenheden 183”, bij 59 daar- 

van 203”, bij 23 227”, bĳ 12 252”,'biĳj 5 322’ ‘en ‘eindelijk bij 2 412,7 

De vermindering van 5 tot op 2 millioensten atmospheer bracht dus een twee- 

maal grootere vertraging in de mededeeling, dan die bij de vermindering van 

760 mm. op een. Men mag dus wel aannemen dat in een vacuum, zooals dat 

in de planetenruimten, de af koeling uiterst langzaam zijn moet. LN. 

De elektriciteit een bowegingstoestand, — Reeds in 1865 opperde HANKEL 

de hypothese dat elektriciteit niets anders was dan het effekt van cirkelvormige 
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bewegingen van den aether, verbonden met dergelijken van de moleculen des 

geëlektriseerden lichaams. Voorleden jaar heeft hij, naar hij meent, deze hypo- 

these door proefnemingen bevestigd gevonden. Wij meenen ook thans nog de 

aandacht onzer lezers op zijne proefnemingen en beschouwingen te mogen 

vestigen. Zij zijn te vinden in de Berichte der Königl. Sachsische Akademie 

der Wissenschaften. Mathem.-Phys. Klasse, 1880, S. 65. LN. 

Vermeerdering van den elektrischen geleldingsweerstand door het uitrekken 

der geleiders. — Dit verschijnsel, reeds door MOUssoON in 1858 waargenomen , 

is nu nader onderzocht door 1. DE MARCHI (Rendiconti Reale Instit. Lomb. 

Ser. 2, XIII p. 676). Door vertikaal opgehangen metaaldraden aan het vrije 

uiteinde met verschillende gewichten te belasten, heeft hij gevonden dat elke 

trekking van genoegzame sterkte den wederstand daarin vergroot, en dat tot 

zekere. grens die vergrooting met de belasting evenredig toeneemt. Wordt de 

belasting nog verder voortgezet, dan vertoonen zich onregelmatigheden, die 

een groote storing in de rangschikking der. moleculen aanwijzen. IN. 

Geleidingsvermogen van kool bij verschillende temperaturen. — Wordt dit 

vermogen bij het toenemen der temperatuur grooter of kleiner? MATTHIESSEN 

had het eerste beweerd. Brrrs vond dit slechts bevestigd voor retortenkool, 

niet voor kunstmatig bereide (Bunsensche) koolstaven. AUERBACH: vond integen- 

deel, juist in retortenkool, eene vermindering van geleidingsvermogen bij het 

stijgen der temperatuur, evenals in de metalen. Ten laatste heeft WERNER 

SIEMENS deze vraag onderzocht. Hij schreef het verschil in de uitkomsten 

van zijn voorgangers toe aan een onvolkomen verbinding der koolstaven met 

de overige deelen der stroombaan en bekleedde dus de uiteinden zijner staven 

langs galvanoplastischen weg met koper, waarin de toeleidingsdraden werden 

opgenomen. In stangen van gasretortenkool vond hij zoo, bij eene verwar- 

ming tot omstreeks 900° C. (roodgloeihitte), een vermeerdering des gelei- 

dingsvermogens van gemiddeld 0,00033°® voor 1°C. Bij opvolgende bekoeling 

tot op de temperatuur der omgeving was de staaf merkbaar minder geleidend 

geworden, wat S. toeschrijft aan eene verbranding van een gedeeelte der kool bij de 

gloeiing in een buis die nog lucht bevat. Staven van kunstmatig bereide 

koolmassa vertoonden even als de retortenkool, maar niet zoo sterk, eene 

vergrooting van het geleidingsvermogen door verwarming. Nadere bijzonder- 

heden en theoretische beschouwingen vindt men in ’t opstel van S. (Monats- 

bericht der Berliner Akademie. 1880 S. 1), en in een van Berts (Wiede- 

mann’s Annalen XII, S. 65). LN. 
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Invloed van den elektrischen stroom op het scheidingsvlak van twee zout- 

oplossingen van verschillende dichtheid. — Gore vond (Royal Society Pro- 
ceedings XXX, p. 322) dat, wanneer een el. stroom geleid wordt door 

twee dier oplossingen, die boven elkaâr in hetzelfde vat voorhanden zijn, ter- 

wijl hij ongeveer vertikaal op het scheidingsvlak is gericht, dit vlak minder 

duidelijk en scherp begrensd wordt, als de positieve stroom van de lichtere 

in de zwaardere overgaat en daarentegen duidelijker en scherper bij omgekeerde 

stroomrichting. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Lycopodine, het eerste alkaloïd der vaat-cryptogamen. — Terwijl zeer talrijke 

alkaloïden voorkomende in phanerogame planten bekend zijn en nog jaarlijks 

nieuwe ontdekt worden, hebben de cryptogame planten er tot dusver nog geen 

andere geleverd dan de in zwammen aangetroffen muscarine en amanatine. 

Thans heeft de heer K. BÖDIKER een alkaloïd gevonden in Zycopodium com- 

planatwm,en het is hem gelukt het zuiver in monokline prismen te verkrijgen. 

Hij heeft het Wycopodine genoemd. De samenstelling beantwoordt aan de for- 

mule C,, H‚, N, O,. Hij beschrijft ook de verbinding van het nieuwe alkaloïd 

met zoutzuur en van het zoutzure zout met goudchlorid (Ann. der Chemie, 

1881, Bd, 208. Hft. 3, p. 563). HG. 

PLANTKUNDE. 

Verband tusschen vaatcryptogamen en phanerogamen. — Dat dit verband 

moet gezocht worden in de groep der Gymnospermen was reeds voor vele 

jaren door HOFMEISTER aangetoond. De kiemzak is vergelijkbaar bij een macros- 

pore. Later merkte de deensche botanist WARMING op, dat in de jonge ovula 

der Cycadeeën de kiemzak omgeven is door een aantal cellen , welke hem deden 

denken aan de moedercellen van sporen in een sporangium. Het was echter 

moeielijk in Europa, bij gebrek aan het noodige materiaal, dit onderzoek te 

completeeren. Dr. rREUB heeft dit nu te Buitenzorg gedaan, en wel aan eene 

Ceratozamia longifolia. Hij vat zijne uitkomsten als volgt samen. 

“Bij de Cycadeeën ontstaat @n eene slip van het vruchtblad een macrospo- 

rangium, geheel op dezelfde wijze als een sporangium bij het cryptogamen- 

geslacht Opkiroglossum wordt gevormd. 

‘Na den aanleg van het macrosporangium ontstaan twee nieuwvormingen 
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op de vruchtbladslip: eene kegelvormige — de nucellus — en eene mantel- 

vormige — het integument. “(Verslag en Meded. d. Kon. Akademie, 2de 

reeks, Deel XVII, p. 21). Eene uitvoeriger verhandeling over dit onderwerp 

zal gepubliceerd worden in het tweede deel der Annales du Jardin Botanique 

de Buitenzorg. HG, 

DIERKUNDE. 

Fierasser. — Sedert lang is het bekend, dat kleine vischen, van het ge- 

slacht Fierasser cUv.‚ binnen in het lichaam van Holothurien, soms ook in 

dat van Asterien leven. Er was echter nog veel duisters in deze zaak, Ben uit- 

voerig onderzoek van Dr. CARLO EMERY, waarvan de resultaten onlangs publiek 

gemaakt zijn in eene verhandeling, uitgegeven door het zoölogisch station te 

Napels, heeft haar opgehelderd. Zij betreft de Middelandsche-zeesoort #ieras- 

ser acus, die zich in Holothuria tubulosa en Stichopus regalis ophoudt, maar 

ook vrij in de zee voorkomt. Hier echter is het teedere en zich slechts lang- 

zaam voortbewegende vischje aan talrijke vijanden blootgesteld, en het is 

daartegen dat het bescherming zoekt door den anus eener Holothurie in te 

kruipen. Zoo geraakt het in het achtereinde van den darm en van daar uit in 

de waterlong, waarin het verblijven kan. Dikwijls echter ontstaat in deze 

een scheur, waardoor het vischje in de Kchaamsholte geraakt. Niet zelden 

gebeurt het dat twee of drie Fierassers in ééne Holothurie binnendringen, ja 

EMERY zag eenmaal dit getal tot zeven klimmen, maar dan bezwijkt door- 

gaans hun gastheer tengevolge der aangerichte verwoesting. Het vischje houdt 

zich gemeenlijk met den kop naar den anus gekeerd in de Holothurie op, en 

soms ziet men deze daardoor heen naar buiten komen, om kleine Crustaceön 

te grijpen, die zijn voedsel uitmaken. De Fierasser is derhalve noch een eigen- 

lijke parasiet, noch een commensaal, maar het lichaam der Holothurie strekt 

hem alleen tot woning. Men zoude hem een “huurder” kunnen noemen. 

HG. 

Werking van slangengift. — Gewoonlijk wordt aangenomen dat het gift van 

onderscheidene soorten van giftslangen in de physiologische werking en der- 

halve ook in den aard van de daarin bevatte giftige zelfstandigheid overeen- 

komt. Uitvoerige en nauwkeurige proeven op dieren , genomen door dr. A. J. WALL, 

chirurgijn bij het indische leger, doen dit echter betwijfelen. Hij bezigde voor 

die proeven twee soorten van giftslangen, namelijk de bekende brilslang of 

Cobra, Naja tripudians, en Daboia Russeli, een in Indië zeer algemeen 
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voorkomende slang uit de groep der Viperina. De symptomen, die ontstaan 

na den beet toegebracht aan honden, katten, vogels en vorschen, loopen voor 

beide soorten van slangen zeer uiteen, zoodat men wel besluiten moet tot een 

belangrijk verschil in de physiologische werking van beiderlei giften. Voor eene 

nadere beschrijving daarvan moeten wij echter verwijzen naar de verhandeling 

van den heer WALL, geplaatst in Proceedings of the Royal Society, 16 June, 

1881, N° 214, p. 333. HG, 

Eivorming bij de Hydromeduzen. — Volgens de gewone voorstelling vormen 

zich de eieren hetzij binnen een gonophoor, òf binnen eene halfmeduze, òf 

binnen eene vrijwordende meduze. Echter hebben reeds in het vorige jaar GOETTE 

bij Aydrella en WEISSMANN bij Plumularia echinulata waargenomen, dat het 

begin der eivorming in den steel plaats heeft en dat deze eerst later in de 

daaraan uitbottenden gonophoor overgaan. De heer A. VARENNE heeft dit niet 

alleen voor deze en andere vormen van gonophoren dragende Hydromeduzen, 

zooals voor Sertularia pumila, bevestigd gevonden, maar ook voor Gono- 

thyraea Loveni, waaraan zich halfmeduzen, en Podocoryne carnea en Obelia 

gensvculata, waaraan zich vrij levenden meduzen vormen. Bij alle dezen begint 

de eivorming in den steel en wel uit cellen van het endoderma. 

Dat hiermede de beschouwing van de zoogenaamde teeltwisseling der Hydro- 

meduzen eenige wijzigiging moet ondergaan, is duidelijk. (Compt. rendus 16 Aout 

1881, p. 345). HG. 

Gift van de ratelslang. — DR. LAARDA FILHO heeft in het 3de deel der 

Archives de Museu national de Rio de Janeiro de uitkomsten zijner proef- 

nemingen over het gift van Crotalus horridus bekend gemaakt. Zij zijn de 

volgende. 

1°, Het gift van Crotalus horridus werkt op het bloed door verwoesting 

van de roode bloedlichaampjes, en door de physische en chemische eigenschap- 

pen van het plasma te veranderen. 

2°, In het gift zijn beweeglijke lichaampjes bevat, die gelijken op den 

miecrococcus der verrotting. 

3%, Wanneer het bloed van een dier, dat gedood is door den beet van een 

ratelslang , ingeënt wordt aan een ander dier van dezelfde soort en gelijke 

grootte, dan sterft dit laatste onder dezelfde verschijnselen en veranderingen 

van het bloed, | 

49, Het gift kan in gedroogden staat gedurende een zeer langen tijd zijne 

giftige eigenschappen behouden. 
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95°. Alkohol is het beste tot dusver bekende tegengift na den beet van 

Crotalus horridus. (Nature, 20 Oct. 1881, p. 592). HG. 

Meduzen in de houding van Actiniën. — Mosrury, in zijne Notes by a 

Naturalist, on the Challenger, p. 404, heeft reeds gewag gemaakt van de 

opmerkelijke gewoonte van Meduzen in het eiland Santo Cruz Major, van na- 

melijk te liggen op den rug van haar scherm, met de vangarmen bovenwaarts 

gekeerd; d. i. in de houding eener Actinie. De heer H. ARCHER vermeldt 

thans hetzelfde van een groote, meer dan een voet in doormeter hebbende 

soort van meduse, die hij in de West-indische Zee, bij Jamaica en in de 

St. George-baai, bij Belize, Honduras, te midden van Mangroven, op eene 

diepte van omstreeks vier voet, zag liggen. Bracht men haar met de punt 

van een stok in bewewing, dan zwommen zij wel door samentrekking van 

haar scherm een klein eind weegs, maar namen spoedig weder de vroegere 

houding aan. (Nature, 10 Aug. 1881, p. 307). HG. 

Kleuring van levend protophasma. — In 1879 nam BRANDT waar , dat eene 

waterige oplossing van aniline-bruin, in den handel bekend onder den naam 

van Bismarck-bruin, het protoplasma van levende infusoriën bruin kleurt, 

zonder dat deze er onder lijden. Dit wordt bevestigd door proeven van L. F. 

HENNEQUY. Hij bevond dat de kleuring het eerst verschijnt in de vacuolen 

van het protoplasma; daarna wordt dit zelf gekleurd; de nucleus blijft daarbij 

lang ongekleurd en valt daardoor beter in het oog. Proeven op levend plan- 

ten-protoplasma leverden gelijke uitkomsten. (Nature, 25 Aug. 1881 p. 389). 

HG. 

Siredon lichenoides. — De heer w. B. CARLN deelt in het Juni-nommer 

der Proceedings of the United States National Museum eenige merkwaar- 

dige bijzonderheden omtrent deze soort van Axolotl (Stredon) mede. Zij komt in 

overgroote hoeveelheid voor in een klein meer , het Como-meer genaamd. Dit ont- 

vangt zijn water uit een riviertje dat zuiver bronwater bevat, doch het water 

van het meer zelf smaakt alkalisch en onaangenaam. Nooit zwemmen de 

Siredon’s uit het laatste naar het riviertje. Toen een honderdvijftigtal Sire- 

don’s in zoet water werden overgebracht, schenen zij evenwel daarin niet te 

lijden, maar deze overbrenging had een merkwaardigen invloed door de me- 

tamorphose in den Amblystoma-vorm te verhaasten. Toen een gelijk getal in 

meerwater en in zoetwater gebracht was, hadden die in het eerste na ver- 

scheidene dagen nog geene verandering ondergaan, terwijl die in het laatste 



16 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

na vierentwintig uren reeds eene merkbare verandering vertoonden. Werden zij goed 

gevoed, dan was binnen zes weken de geheele metamorphose tot Amblystoma 

afgeloopen. Daarbij werden zij tam en leerden weldra dat een zacht tikken 

tegen het glas, waarin zij gehouden werden, een vlieg beteekende die zij, 

naar de oppervlakte van het water stijgende, opsnapten. (Nature, 25 Aug. 

1881, p. 388). HG. 

Broeding van Python molurus. — In den tuin van de Zoölogical Society te 

Londen had een indische Python twintig eieren gelegd en bebroedde deze op de 

bekende wijze, gedurende zes weken. De heer w. A. FORBES maakte van die 

gelegenheid gebruik om de temperatuur te bepalen, zoowel bij het mannetje 

dat zich in eene nevenstaande kooi onder geheel gelijke omstandigheden be- 

vond, als bij het broedende wijfje, en bij dit laatste aan de buitenvlakte en 

aan de binnenvlakte der windingen. Werkelijk vond hij een temperatuurver- 

schil, doch dit verschil was klein en wisselde slechts tusschen 1°,9 en 3° Fahr. 

Het bedroeg derhalve merkelijk minder dan in vroegere dergelijke gevallen 

waargenomen is. (Wature, 22 Sept. 1881, p. 499.) HG. 
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STERREKUNDE. 

Zonnevlekken en stormen te Rio Janeiro en te Toronto. — De heer 

GoULD te Cordova in de Argentijnsche republiek had reeds voor Zuid-Amerika 

eene overeenstemming tasschen deze beide verschijnselen aangewezen. De heer 

CRULS te Rio Janeiro heeft dit bevestigd voor de jaren 1851—41876. Ook 

voor Toronto in Canada vindt hij eene dergelijke rijzing en daling van het 

getal der stormen en tevens van het getal der noorderlichten met het getal 

der zonnevlekken. Dit blĳkt uit het volgende tafeltje, waarin de gemiddelden 

van verschillende jaren vereenigd zijn. 

Rio de Janeiro. Toronto. 

Stormen. En Zonnevlekken. 

Minima 1856 (11) 1856 (23) 1857 (26) 1856 (4) 

Maxima 1862 (49) 1860 (34) 1860 (59) 1860 (99) 

Minima 1865 (14) 1865 (24) 1864 (34) 1867 (7) 

Maxima 1870 (44) 1870 (39) 1870 (77) 1870 (139) 

De heer FAYE die, namens den heer cruLs, deze uitkomsten aan de Aca- 

démie des sciences heeft medegedeeld (Compt. rendus, 24 Oct. 1881), heeft 

die mededeeling echter door eenige reserven laten volgen. HG. 

NATUURKUNDE. 

Leonardo da Vincí. — Het is bekend dat de groote schilder LTONARDO DA 

VINCI, tevens bouwkundige, water- en vestingbouwkundige, een zeer weten- 

3 
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schappelijk ontwikkeld man was, die, behalve aan ontleedkunde, veel aan 

wis- en werktuigkunde deed, om van zijne liefde voor de letteren en poëzie 

niet te spreken. Govr nu heeft kort geleden medegedeeld, dat niet alleen eene 

der gedachten, welke LIONARDO zijn gansche leven bezig hielden, die was 

van een toestel om te vliegen, — dit was bekend — , maar dat ook uit hand- 

schriften, bewaard in LIONARDO's vaderstad Milaan en in Parijs, blijkt dat 

hij als middel tot voortbeweging in de lucht de archimedische schroef heeft 

voorgeslagen, die eerst in onzen tijd bij de stoombootvaart als beweeg-werktuig in 

aanwending is gebracht, en die men eerst daarna ook op de luchtscheepvaart 

heeft willen toepassen. L. DA viNcr heeft met kleine modellen de werking van 

die schroef beproefd en er eene beschrijving met eene afbeelding van gege- 

ven, — evenals ook van eene parachute, waarvan hij almede de uitvinder 

schijnt te zijn (Compt. rend. Tom. XCII, pag. 400). — Later heeft RAVAISSON op- 

merkzaam gemaakt op een handschrift van L. DA VINCI, waaruit DELÉCLUZE 

reeds de beschrijving en afbeelding van een stoomkanon had getrokken, maar 

waarin ook de beschrijving voorkomt van een middel om geluiden op verren 

afstand te vernemen, welk middel veel overeenkomt met die, welke niet lang 

vóór de ontdekking van den elektrischen telephoon zijn uitgedacht. DA vrINcr 

zegt: ‘zoo gij uw vaartuig doet stilhouden en dan den kop van eene blaas- 

pijp (cerbottana, sarbacane) in het water steekt en het andere uiteinde aan 

het oor brengt, dan zult gij andere, ver van u verwijderde vaartuigen hooren, 

en wanneer gij op diezelfde wijze den kop der blaaspijp in den grond steekt, 

zult gij vernemen wat op grooten afstand van u voorvalt’’. (Compt. rend. ibid. 

pag. 406). DL, 

Geringheid van het arbeidsvermogen, dat in een telephoon hoorbaar wor- 

den kan. — Perrar (Bulletin de la sociëté philomatigue, (7) IV p. 94, en 

daaruit Wiedemann's Beiblätter, V. S. 624) heeft gevonden dat een stroom, 

zoo zwak dat die, als hij aanhoudend was eerst in 10 000 jaren een hoeveelheid 

warmte zou kunnen voortbrengen, die een cubiek centimeter water 1° C, kan 

verwarmen, als hij 160 malen in de sekonde wordt verbroken nog een hoor- 

baren toon in een telephoon voortbrengt. Voor bijzonderheden aangaande de 

wijze waarop deze uitkomst is verkregen, verwijzen wij naar bovengenoemd 

Bulletin. LN. 

Invloed van kleine hoeveelheden bijmengsel op de eigenschappen van 

metalen. — Het tijdschrift Techniker bevat (jaargang 1881, bl. 161) een 

overzicht van belangrijke waarnemingen over dit onderwerp. Het minst be- 
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kende daarvan vermelden wij hier naar Wiedemann’s Beiblätter, V. p. 764. 

Volgens c. ROBERTS oxydeert zich lood, als het +; antimonium bevat, 

veel sneller dan zuiver lood. Bevat dit metaal „-gl,pp koper, dan is het 

voor de fabrikatie van loodwit niet bruikbaar. 

Goud met „op, lood is zeer bros en daarentegen, als het ‚3 sili- 

cium bevat, volgens NYsL, zoo week dat een dunne reep daarvan reeds door 

haar eigen gewicht ombuigt. 

Nikkel kan na een bijmenging van ‚hj magnesium geplet, gesmeed en 

geweld worden, desgelijks na toevoeging van ‚7% Phosphorus. 

Platen van Zweedsch poedelijzer, die in ‘‘breukigheid” een zeer duidelijk 

onderscheid vertoonden, bleken bij chemische analyse in niets anders te ver- 

schillen dan daardoor, dat de betere 7’ 47j en de slechtere ‚55° 47 phos- 

phorus bevatten. LN. 

De Wet van Boyle bij hoogere temperatuur. Amacar heeft de zamendruk- 

baarheid van dampkringslucht en van koolzuur bij temperaturen tot van 300° C. 

onderzocht (Comptes rendus, XCII p. 306). Hij heeft gevonden dat de 

eerste reeds bij 100° bijna volkomen de wet van BOYLE volgt, bij drukkin- 

gen tot 8 asmospheren en waarschijnlijk nog verder. De geringe afwijkingen 

die hij vond, waren althans bij verschillende proevenreeksen nu eens positief 

dan eens negatief. Van koolzuur werden de afwijkingen met de verhooging 

der temperatuur al minder en minder; bij 300°® waren zij voor eene verdub- 

beling der drukking bij eene aanvankelijke van 725 mm. kwik, bijna nul, 

zoodat hoogstwaarschijnlijk bij een slechts weinig hoogere temperatuur het 

teeken daarvan zal veranderen, of, met andere woorden, het koolzuur bij die 

temperatuur zich gedragen als de waterstof bij gewonen warmtegraad. 

LN. 

De beweging der aarde en van den lichtaether. — Volgens de gewone ver- 

klaring der aberratie van het licht, is de aether ook in de nabijheid des 

aardbols in rust en beweegt zich de aarde vrij daardoor heen. 

Als dit het geval is, dan moet een lichtstraal den afstand tusschen twee 

punten op de aardoppervlakte in verschillende tijden doorloopen al naar den 

hoek dien zijne richting maakt met de as der aarde. 

Men heeft dit nog niet onderzocht, hoewel maAxwerLL heeft aangetoond dat 

dit door zeer nauwkeurige waarneming der verduisteringen van de wachters 

van Jupiter mogelijk is. Zulk een onderzoek door metingen tusschen twee 

punten op aarde is tot nog toe onmogelijk geweest, daar bij elke der daar- 
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toe gebruikelijke methoden het licht denzelfden weg in twee tegenovergestelde 

richtingen moet doorloopen, waardoor de invloed van de beweging der aarde, 

als die bestaat, geheel moet worden geëlimineerd. 

A. C. MICHELSON (Silliman's American Journal, XXI p. 120 en Wie- 

deman’s Beiblatter, V S. 790), heeft thans eene methode uitgevonden, die 

veroorlooft het verschil in tijd voor de voortplanting van het licht in de 

richting der beweging van den aardbol en juist tegenovergesteld tot op 0,001 

nauwkeurig te meten. Voor de bijzonderheden dier methode en van zijne uit- 

komsten naar de aangegeven bronnen verwijzend, kunnen wij hier alleen 

mededeelen , dat het hem niet gelukt is het minste verschil waar te nemen 

bij de waarnemingen, die hij op deze wijze heeft gedaan, waardoor hij meent 

de hypothese van den rustenden aether onhoudbaar te mogen achten. 

LN. 

Het magnetiseeren van staal. — Rrernr heeft in de Attt dell’ Accademia 

delle Scienze di Bologna, 4e serie, 1e deel, een zeer uitvoerige verhandeling 

over dit onderwerp in het licht gezonden. Daarvan geeft hij een uittreksel 

in het Journal de physique, X, bl. 482. Dit beslaat nog eene ruimte van 

meer dan twaalf bladzijden. Ook daarvan kan dus hier slechts het allervoor- 

naamste kortelijk worden vermeld. Voor alles zijne ontdekking van den merk- 

waardigen invloed op de blijvende magneetkracht van het staal uitgeoefend, 

door de wijze waarop de magnetiseerende stroom gesloten en verbroken. is 

geworden. Behalve op de gewone, snelle wijze door het plaatsen van een ge- 

leiddraad in een kwikbakje en het wegnemen daarvan, of door een commu- 

tator, kon hij dit namelijk ook doen geschieden in een willekeurig lang tijds- 

verloop, door het gebruik van een daartoe opzettelijk ingerichten rheostaat. 

Twee vrij groote driehoekige koperplaten zijn, met de bases zeer dicht bij 

elkaâr, tegen een houten lat zoo bevestigd, dat de spitsen op aanmerkelijken 

afstand van elkaâr zijn verwijderd. Zoo worden zij met de spitsen naar be- 

neden in een bak gedompeld, die met een verzadigde oplossing van koper- 

sulfaat gevuld is. Reikt deze tot aan den bovenrand der platen, dan is door 

de nabijheid daarvan en de groote oppervlakte de weerstand voor den stroom 

die er door heen geleid wordt, zeer gering. Door het opheffen der platen uit 

de vloeistof kan men dien weerstand geleidelijk vergrooten, totdat de stroom- 

sterkte, als zij slechts met de spits nog ingedompeld zijn, bijna, en door het 

geheel uitlichten volkomen nul wordt. 

Als een der vele voorbeelden van den bovengenoemden invloed zij hier ver- 

meld, dat twee gelijke en gelijkvormige staalstaven, gemagnetiseerd in dezelfde 
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spiraal en door denzelfden stroom, de een bij snelle verbreking en de ander 

bij langzame, een verschil van meer dan 100°, opleverden in haar magne- 

tisch momeut ten voordeele van de laatste. Er moet hierbij evenwel worden 

opgemerkt 1° dat die staven eene lengte hadden van slechts weinig meer dan 

anderhalf maal haar middellijn, en 2° dat in het algemeen de coercitief kracht 

van Righi's staven en dus ook van dezen niet groot was, ja misschien vrij 

gering mag genoemd worden. 

Voor de theorie der magneetkracht mag het zeker ook belangrijk worden 

geacht, dat al Righi's uitkomsten een ongedwongen verklaring vinden in de 

beschouwingswijze, volgens welke een ongemagnetiseerde, paramagnetische 

massa niets anders is dan een aggregaat van op zich zelf blijvend gemagneti- 

seerde moleculen, die slechts door de in alle richtingen elkaar kruisende 

ligging hunner magnetische assen elkander beletten eenige magnetische werking 

naar buiten uit te oefenen. Eene magnetiseerende kracht doet dan niets anders 

dan deze assen meer of min evenwijdig te maken. 

Hetzelfde nommer van het Journal de physique bevat ook nog, pag. 495, 

een zeer goed, door Boury bewerkt overzicht van drie verhandelingen over 

het magnetisme, van WARBURG, FROMME €en AUERBACH, die voorkomen in 

deel XIII en XIV van Wiedemann’s Annalen der Physik und Chemie. 

LN. 

SCHEIKUNDE. 

Salpeterzuur-vorming. — Dat de vorming van salpeterigzuur en van sal- 

peterzuur uit ammonium-zouten een gistingsproces is, ontstaan door de wer- 

king van een organisch ferment, is reeds vermoed. Dit wordt nader bevestigd 

door den heer R. WARRINGTON, die over eenige door hem genomen proeven 

eene mededeeling deed aan de vergadering der British Association, gehouden 

te York. Uit die proeven vloeit tevens voort, dat dit ferment zich onder drie- 

erlei omstandigheden vertoont, waardoor zijne werking eenigszins verschil- 

lend is. 

1° Het in den bodem bevatte ferment, hetwelk de ammonium-zouten eerst 

in nitriten en deze later in nitraten verandert. 

2° Een door ouderdom veranderd ferment, dat alleen nitriten doet ont- 

staan, zonder dat deze, zelfs na jaren, in nitraten overgaan. 

3° Een geheel uit bacterien bestaand ferment dat zich als een soort van 

mycelium aan de oppervlakte van het vocht vormt en de eigenschap bezit 

van nitriten in nitraten te veranderen. (Chemical News, 4 Nov. 1881, p. 217.) 

HG. 



29 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

Zijn de halogenen samengestelde lichamen? — Het is bekend dat dit 

vraagstuk in den laatsten tijd door de onderzoekingen van de gebroeders 

MEYER weder op den voorgrond is getreden, en daarmede de oude murium-_ 

theorie, volgens welke chloor eene verbinding van een hypothetisch radikaal , 

murium, met zuurstof zoude zijn. Werkelijk waren er eenige niet verwerpe- 

lijke gronden om aan te nemen dat, bij de zeer hooge temperatuur van een 

porcelein-oven, het door eene porceleinen buis geleide volkomen droge chloor- 

gas eene dissociatie onderging en dat zuurstof een der dissociatie-producten was. 

Om dit nader te onderzoeken werden door Dr. H. züBLIN in het labora- 

torium der polytechnische school te Zurich, onder de leiding van professor 

V. MEYER, eene reeks van proeven genomen, welke ten doel hadden om de 

bij groote hitte gevormde dissociatie-produkten van chloor, jodium en bromium, 

indien zij ontstonden, door diffusie van elkander te scheiden. In de bijzon- 

derheden der proeven kunnen wij hier niet treden, maar vermelden alleen 

het slotresultaat, hetwelk luidt: 

‘In weerwil van de het meest menigvuldig gewijzigde en denkbaar gun- 

stigste omstandigheden om zuurstof uit halogenen te isoleeren, zijn geene 

waarnemingen gedaan, die op eenigerlei wijze aan de onderstelling dat de 

halogenen zuurstof bevatten tot steun kunnen dienen.” 

(Annalen der Chemie, 1881, Bd. 209, p. 277). HG. 

ANTHROPOLOGIE. 

Monumentale hoofden op Mellicollo. — Prof. w. m. FLOWER spreekt in het 

laatste nummer van het Journal of the Anthropological Institute over eene 

verzameling van monumentale menschenhoofden en misvormde schedels over- 

gebracht van het eiland Mallicollo, een van de Nieuwe Hebriden, Het is ge- 

bleken dat de bewoners van dat eiland de zonderlinge gewoonte hebben om 

de hoofden van hunne overleden vrienden eerst te begraven en zoo 

lang in den grond te laten tot de zachte deelen vergaan zijn, of gemakkelijk 

verwijderd kunnen worden, en dan den schedel met eene zekere compositie 

te omgeven, zóó, dat daardoor in het ruwe een menschelijk gelaat wordt 

voorgesteld. Sommige van die hoofden worden bovendien voorzien van een 

pruik, kunstig gemaakt van haar en met bladeren doorvlochten, welke pruik 

afgenomen kan worden. (The Academy. 3 Dec. 1881. pag. 423). 

DP. Ls 
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DIERKUNDE. 

Archaeopteryx. — Prof. SerLey levert in het Geological Magazine eene be- 

schouwing van de twee exemplaren van dezen vogel, beide afkomstig uit den 

lithographischen steen van Solenhofen, die in het Britsch Museum en het mu- 

seum te Berlijn bewaard worden. Door vergelijkende metingen kwam hij tot 

het resultaat, dat het verschil in evenredigheden van de onderscheiden ge- 

deelten van het geraamte groot genoeg zijn om te besluiten , dat die twee exem- 

plaren behooren tot verschillende soorten, zoo niet tot verschillende geslach- 

ten. (Phe Academy, 8 Oct. 1881. pag. 281). D. L. 

Malaria-microbiën. — A. LAVERAN heeft onderzoekingen op het bloed van 

lijders aan moeras- (malaria-)ziekten in 't werk gesteld, Hij vond in zulk bloed 

o.a. zich vrij en spontaan bewegende, regelmatig of onregelmatig bolvormige , 

pigmentkorrels bevattende lichaampjes, die hem toeschenen voor microbiën 

of protisten te moeten worden gehouden. Omtrent de verdere eigenschappen 

dier lichaampjes verwijzen wij naar het oorspronkelijke. LAvrERAN heeft na 

zijne ontdekking het bloed van 192 malaria-zieken onderzocht. Meestal viel 

dat onderzoek ontkennende uit, — doch dan hadden de lijders ook korte- 

ren of langeren tijd chinine gebruikt, en deze is, ook in zeer zwakke 

oplossing, voor die microbia een doodelijk vergift, waarvan LAVERAN zich door 

directe proeven heeft overtuigd. Toch heeft hij bevonden dat genoemde mi- 

erobia even vóór den koortsaanval het menigvuldigst in het bloed worden aan- 

getroffen, en dat zij bij hardnekkige tusschenpoozende koortsen dikwijls voort- 

durend in het bloed aanwezig zijn. Hij vermoedt dat zij in gewone gevallen 

gedurende het koortsvrije tijdperk zich in de lever en de milt ophouden. — 

Bij aan malaria-ziekten bezwekenen vond hij de microbiën altijd in het bloed 

en vooral in de kleine vaten der zoo even genoemde organen , — na febris per- 

niciosa zelfs in zoo groot aantal, dat die deelen, het beenderenmerg en niet 

zelden ook de grijze hersenzelfstandigheid eene eigenaardige bruinachtige lei- 

kleur verkregen, blijkbaar veroorzaakt door het pigment van de met den lijder 

zelven mede gestorvene microbia (Compt. rend. Tom. XCII pag. 624). — 

De apyrexie, de koortsvrije tijd tusschen twee aanvallen, kan m.i. beter 

worden verklaard dan door het wegschuilen der microbia in de lever of de 

milt (want hoe de periodiciteit van dat wegschuilen te verklaren?), door het 

wegsterven van die wezens gedurende en ten gevolge van de koorts (verhoogde 

bloedtemperatuur? versnelde bloedsomloop?), waaraan echter (zoo lang er niet 
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lang genoeg en in voldoende hoeveelheid chinine gebruikt is) steeds een aan- 

tal ontsnappen (in de lever en de milt?), die zich dan gedurende het koorts- 

vrije. tijdperk weer vermenigvuldigen en daardoor aanleiding geven tot een 

vernieuwden koortsaanval. Di Us 

Nog eens de immuniteit voor anthrax. — ARLOING, CORNEVIN en THO- 

Mas hebben op grond van het door de veeartsen beweerde feit, dat jonge 

runderen van 1 à 2 jaren veel vatbaarder dan volwassene zijn voor den vorm 

van anthrax, dien men den symptomatischen (charbon symptomatique) noemt, 

onderzoekingen daaromtrent in ’t werk gesteld en het feit bevestigd gevon- 

den, — maar tevens, dat een betrekkelijke immuniteit der volwassen runderen 

alleen geldt voor die, welke in door anthrax besmette lokaliteiten zijn opgevoed. 

Wanneer in zulk eene lokaliteit een volwassen rund anthrax kreeg, bleek het 

steeds dat het ingevoerd was uit eene anthrax-vrije plaats. Zij verklaren dit 

daardoor, dat dáár, waar anthrax heerscht, nageroeg alle runderen gedurende 

hun levensloop in meer of mindere mate besmet worden. Die veel smetstof 

opnemen, sterven; die er zeer weinig van opdoen, zoo weinig dat men hunne 

ongesteldheid niet opmerkt of aan geheel andere oorzaken toeschrijft, her- 

stellen, maar zijn dan ook voor verdere besmetting onvatbaar geworden. Proe- 

ven, door gemelde drie waarnemers genomen , schijnen dit te bevestigen. (Compt 

rend. Tom XCIII pag. 605). — Het komt ons voor, dat hierin wellicht een 

verklaring kan te vinden zijn van de immuniteit voor besmettelijke ziekten, 

die men meent op te merken bij personen, die langen tijd binnen een min 

of meer besmetten kring leven, en van de immuniteit voor malaria-ziekten , 

die, zegt men, niet zelden het deel zou zijn van hen, die in malaria-stre- 

ken geboren zijn en leven, — voorondersteld altijd dat het bestaan van zoo- 

_danige immuniteit in die beide gevallen bewezen ware. D. L. 
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STERREKUNDE. 

De microphoon bij tiĳjdmetingen. — Reeds vóór een jaar heeft de heer 

W. MEYER aan het observatorium te Genève proeven genomen om door de 

mikrophoon de tikkingen van een astronomische pendule in verschillende ge- 

deelten van het gebouw hoorbaar te maken en chronographisch te registreeren. 

Hij heeft die proeven voortgezet en de daartoe dienende inrichting meer en 

meer verbeterd, waarover hij in de Bibl. unw. Archives d. sc. phys. et nat. 

15 Nov. 1881, een uitvoerig verslag heeft gegeven, waaruit o.a. blijkt dat 

de nauwkeurigheid der daarmede verrichte waarnemingen tot 1 oo seconde zeker 

is. Met eene zoodanige verbeterde inrichting bracht hij het tikken der pendule 

van het observatorium over tot in de gehoorzaal van het Athenaeum, en zelfs 

toen op den weg van den draad een weerstand werd gebracht, geliĳk staande 

met 600 kilometers telegraafdraad, werd het tikken, ofschoon zwak, nog dui- 

delijk door de hoorders vernomen. Nog een stap verder en het zal mogelijk 

zijn met ééne centrale pendule den tijd op alle europeesche observatoriën te 

regelen en het tikken dier centrale pendule hoorbaar te maken. HG. 

Papieren koepel voor een astronomisch observatorium. — De nieuwe sterre- 

wacht te West-point zal voorzien worden van een draaibaren papieren koepel 

van 30 voet in doorsnede, die slechts een tiende zal wegen van een koperen 

koepel van gelijke grootte. (Sirius, 1881 Bd. XV, p. 25). HG. 

NATUURKUNDE. 

Veranderde inrichting van den reversieslinger. — Finarr (Sttzungsbe- 

richte der K‚, Akad, der Wissenschaften, LXXX S. 170) heeft aangetoond 

Áo 
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dat wanneer een staafslinger belast is met twee ongelijke massa’s, zóó ge- 

plaatst dat de slingertijd niet verandert als beide van plaats verwisselen, die 

tijd ook de slingertijd is van een enkelvoudigen slinger, waarvan de lengte 

gelijk is aan de som der afstanden van de zwaartepunten der beide massa’s 

tot het ophangpunt. In bovengenoemd opstel zet hij de voordeelen van het 

gebruik eens naar dit beginsel ingerichten ‘slingers en de correctien daarbij 

uitvoerig uiteen. LN. 

Een nieuwe phonautograaf. — SILVANUS P. THOMPSON (Proceedings Bristol 

Natural Society 1880, en WIEDEMANN's Beiblätter, V. S. 853) verbindt 

aan een trilplaat met mondstuk als bij den gewonen telephoon, een stelsel van 

zeer lichte en bewegelijke hefboomen, die de bewegingen der plaat vergroot 

overbrengen op een met lampzwart bedekte glasplaat, welke door een uurwerk 

in haar eigen vlak wordt voortbewogen. Hij verkrijgt zoo krommen, die bij 

mikroskopisch onderzoek alle bijzonderheden der beweging kunnen leeren ken- 

nen. Aangaande de hiermede verkregen uitkomsten zal hij later mededeelin- 

gen doen. LN. 

Grootte van vloeistofmolekulen. — Als een voorbeeld van de wijze waarop 

men tot een althans waarschijnlijke bepaling der afmetingen van die molekulen 

kan geraken, geven wij hier die van DE HEEN (Annales de la société scientifi- 

que de Bruaelles, V. p. 84 en Beiblätter als boven, bl. 857). 

Om een kubieken decimeter water zoo te verdeelen dat de deeltjes een vrij 

oppervlak van tezamen 10000 kwadraatmeters verkrijgen, moet men een 

arbeid van 150 kilogrammeters verrichten. Dezelfde hoeveelheid water verbruikt 

om te verdampen omstreeks 525 calorien of omstreeks 230.000 kilogramme- 

ters. Neemt men nu aan, dat die arbeid uitsluitend tot de verdeeling van 

het water verbruikt wordt, dan moet het gezamenlijk oppervlak der deeltjes 

van een kilogram waterdamp even veel malen grooter dan 10.000 M* zijn, 

als de laatstgenoemde arbeid grooter is dan de eerstgenoemde. Daarnaar be- 

rekend bedraagt dit gezamenlijk oppervlak 415 500 000 M*. Door een eenvou- 

dige berekening volgt hieruit voor den radius dier deeltjes, als men ze als 

bolvormig aanneemt, 190 duizendmillioensten van een milimeter. 

Een dergelijke berekening geeft voor de molekulen van zwavelaether 690, 

voor die van alkohol 386 en voor die van zwavelkoolstof 820 dierzelfde 

eenheden. 

Dr HEEN had vroeger dezelfde grootheden langs geheel anderen weg bere- 

kend. Ter vergelijking mogen hier zijne toenmalige uitkomsten ook een plaats 
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vinden. Zij bedroegen voor water 264, voor zwavelaether 237, voor alkohol 

119 en voor zwavelkoolstof 200 van de genoemde eenheden. LN. 

Hevel voor galvanische elementen. — De beste stof daarvoor zou zeker 

gevulcaniseerde caoutchouc zijn, daar deze aan de chemische werking der in 

die elementen gebruikelijke vochten evengoed weerstand biedt als glas en niet 

gelijk dit laatste breekbaar is. Maar zelfs zeer dikwandige buizen daarvan 

zijn lastig in ’t gebruik door de tegenovergestelde eigenschap: de in dit ge- 

val overgroote buigbaarheid. Dröc nu geeft (Etektrotechnische Zeitschrift, 

II, S. 381 en WIEDEMANN's Beiblatter, V.S. 883) een zeer eenvoudig 

middel aan om aan dit gebrek te gemoet te komen. Hij steekt door een 

caoutschouchuis van omstreeks 5 m. m. inwendige middellijn een uitgegloeiden 

roodkoperdraad van een iets grootere lengte, zoodat de uiteinden om den 

rand heen gebogen kunnen worden. Zoo toebereid kan de buis in elken hevel- 

vorm gebracht worden en is stevig genoeg om bij geschikte behandeling dien 

ook bij verplaatsing te behouden. LN. 

Een galvanisch element, dat een nuttig nevenproduct levert. — Om dit 

te verkrijgen wil J. ROUSSE (Comptes reudus XCIII, p. 546) het zink in de 

BUNSEN- of GROVE-elementen vervangen door gegoten cilinders van het be- 

kende ferromangaan, dat reeds uit kokend water hydrogenium ontwikkelt. Dit 

wordt gedompeld in met twaalf maatdeelen water verdund zwavelzuur. De elek- 

tromotorische kracht bij het gebruik van deze stof moet (uit de verbindings- 

warmten van beide berekend) ruim 15°/, grooter zijn dan bij dat van zink. 

De in het element gevormde oplossing wordt met eene van loodnitraat 

vermengd, waardoor een precipitaat gevormd wordt van loodsulfaat, dat door 

koken met kalium-carbonaat in loodwit wordt veranderd, en van een man- 

gaanverbinding, die gemakkelijk in permanganaat kan veranderd worden. 

LN. 

Diffusie van vaste lichamen in elkander. — Daarover heeft coLsON eene 

mededeeling gedaan aan de Academie des sciences, in hare vergadering van 

19 December 1880. Als in een reduceerend gas ijzer in aanraking met 

lampzwart wordt verhit, dan gaat niet alleen kool in het ijzer over en maakt 

het eerst tot staal en dan tot gietijzer, maar ook ijzer diffundeert in duide- 

lijk herkenbare hoeveelheden in de kool. Dit geschiedt reeds op een tempe- 

ratuur beneden de roodgloeihitte. Op deze lage temperatuur is de diffusie van 

het ijzer in de kool het sterkst; bij hoogere temperaturen is het omgekeerde 
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het geval. Niets dergelijks gebeurt met platina. Zullen twee vaste stoffen in 

elkander diffunderen, dan moeten zij chemisch op elkaar kunnen inwerken. 

De wetten dezer diffusie zijn door COLSON uit zijne proefnemingen afgeleid. 

LN. 

PLANTKUNDE. 

Kweeking van planten bij elektrisch licht. — Men zal zich herinneren 

dat vóór eenigen tijd de heer SIEMENS in Engeland proeven deed, die de hoop 

schenen te rechtvaardigen dat het door aanwending van elektrisch licht gedu- 

renden den nacht gelukken zoude den groei der planten en tevens de vrucht- 

vorming te versnellen. 

Bij gelegenheid der tentoonstelling van elektrische toestellen te Parijs zijn 

die proeven op groote schaal herhaald, en wel onder directie van den heer 

DÉHERAIN. Een aanmerkelijk getal van verschillende planten, deels soorten 

die gewoon zijn in den vrijen grond te groeien, deels kasplanten, werden 

ter vergelijking verdeeld in drie kassen, Twee daarvan waren, als gewone 

serres, met glas overdekt. Daar deze kassen echter in het gebouw stonden, 

ontvingen zij slechts weinig licht, dat door het glazen dak van het gebouw 

tot hen kwam. Gedurende den nacht werd de eene dier kassen verlicht door 

elektrische regulateur-lampen, welker gezamenlijk licht gelijk stond met dat 

van 2000 kaarsen. De derde kas ontving geen daglicht, maar de zoldering 

was wit geschilderd, en een gelijk getal van elektrische lichten als in de 

vorige kas, brandde daarin dag en nacht. 

Het resultaat dezer proeven is niet gunstig geweest voor het elektrisch 

licht. 

Proeven met Zlodea canadensis in met water gevulde buizen geplaatst, 

leerden wel is waar dat onder den invloed van het elektrisch licht het kool- 

zuur ontleed wordt en dat het naar buiten tredend gas 76—78 proc. zuur- 

stof bevat, maar de hoeveelheid gedurende 24 uren verzameld gas was ter 

nauwernood zoo groot als door zonlicht in een enkel uur ontwikkeld wordt. 

Ook was de groei van alle planten slecht; velen etioleerden geheel of ten 

deele, en wanneer ook al de bladeren zich vormden en voortgroeiden, dan 

brachten de planten het niet tot bloem- en vruchtvorming, wanneer zij alleen 

door elektrisch licht werden bestraald. Het onbedekte elektrisch licht werkte 

zelfs nadeelig. Er ontstonden zwarte plekken op de bladeren van schier alle 

planten, door afsterving der epidermis. DEHÉRAIN meent dit te moeten toe- 

schrijven aan de te groote hoeveelheid van violette stralen in het elektrisch 

RO 
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licht. Werkelijk verminderde die schadelijke invloed zeer, toen voor elke lamp 

een plaat van gewoon vensterglas werd geplaatst. Misschien zal het licht van 

elektrische gloeilampen of van die waarin een stuk kalk tusschen de kool- 

spitsen is opgehangen, beter voldoen, omdat in beide gevallen het licht meer 

gele stralen bevat. 

Doch men mag in elk geval thans wel aannemen, dat de elektrische ver- 

lichting vooreerst weinig kans heeft in den tuinbouw te zullen worden inge- 

voerd. (Revue scientifique , 1881, N° 21, p. 619). HG. 

Koolzure kalk in het hout van dicotyle boomen. — Voor een paar jaren 

deelde de heer HANs MILOSCH mede, dat de vaten van het hout van Anona 

laevigata gevuld zijn met kristallen van koolzuren kalk. Voortgezette onder- 

zoekingen hebben hem geleerd, dat zulk eene afzetting van koolzuren kalk 

in het hout van dicotyle stammen en takken zeer veelvuldig voorkomt, met 

name in het kernhout en wel inzonderheid in de vaten daarvan. Somtijds is 

de vulling met koolzure kalk zoo volledig, dat deze zich nog in de asch, als 

ware het afgietsels der vaten met afdrukken van den wand herkennen laat. 

De afzetting begint tegen de binnenvlakte van den wand, der mergecellen, 

daarop van dien der vaten en zet zich binnenwaarts voort, totdat het lumen 

geheel gevuld is. (Stzungsber. d. Akad. d. Wiss. T, Bd. LXXXIV, p. 7). 

HG. 

DIERKUNDE. 

Snelheid van de opslorping van gift door eene wond. — Algemeen wordt 

het branden van eene giftige wond aangeprezen, maar de vraag is, na hoe 

langen tijd de cauterisatie nog met hoop op goed gevolg kan geschieden. Rr- 

NAULT, directeur der veeartsenijschool te Alfort, en COLIN, leeraar aan die 

school, hebben ondervonden, dat na inenting van droes , schapenpokken en anthrax 

op paarden, schapen en konijnen, de ziekte zich bij die dieren openbaarde, 

al was de wond na een uur, ja zelfs eenige minuten na de verwonding uit- 

gebrand, waaruit volgen zou, dat de cauterisatie vrij nutteloos zou wezen, 

DAVAINE merkt echter op, dat hier van eene inenting met een smal en scherp 

werktuig spraak is; de wonden echter, met welke wij hier te doen hebben, 

zijn veelal door stompe werktuigen, met kneuzing of verscheuring , toegebracht 

en bloeden weinig of niet. Laten nu de gekneusde of verscheurde slagaders 

geen bloed uit, dan kan men vermoeden dat ook de gekneusde of verscheurde 

aderen niet zullen opslorpen. Hij heeft echter in de eerste plaats proeven ge- 
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nomen door een grooter of kleiner stukje huid met een pincet op te lichten , dit met 

eene schaar weg te snijden, dan de wond te bedekken met een dikke laag versch 

anthraxbloed , waarvan vooraf de giftigheid bewezen is, en eindelijk de wond, na */, 

tot 3 uren, diep uit te branden. Verreweg de meeste van deze dieren werden 

miet ziek (Compt. rend. Tom. XLIII, pag. 991). D. L. 

Smetstof van tuberculose. — Na reeds vroeger aan de Académie des scien- 

ces eenige feiten betreffende de besmettelijkheid van tuberculosis te hebben 

medegedeeld, vermeldt roussarnrT thans de resultaten van meer dan 120 

proefnemingen, in den tijd van 2 jaren gedaan. Onder verdere verwijzing naar 

het oorsprorkelijke deelen wij het volgende daarvan mede. 

De tuberculose van den mensch en het rund is identisch. Wanneer men de 

tuberkelstof van den mensch op het rund inent, door die ’t zij in de maag, 

't zij in het bloed te brengen, wordt de ziekte op die dieren overgebracht. 

Het omgekeerde zou, indien men het kon beproeven, ongetwijfeld ook plaats 

hebben, — en zal ook inderdaad menigwerf plaats hebben, aangezien zich 

in een deel van het voedsel, dat wij gebruiken, tuberkelstof van het rund 

of van een ander dier kan bevinden, en bovendien die stof nog op andere 

wijzen in het bloed kan geraken. 

Men zal tegenwerpen dat, blijkens gedane proeven, tuberculose ook kan 

verwekt worden door inenting van inerte stoffen. Dat wil echter alleen zeggen , 

dat men op die wijze ziekelijke toestanden kan teweegbrengen, die met tuber- 

culose overeenkomen. Maar die toestanden kunnen door inenting van op die 

wijze verwekte tuberculose niet op andere individuen worden overgebracht; zij 

zijn kunstmatige producten. 

Konijnen, varkens en katten zijn het meest geschikt voor proefnemingen 

betreffende de overbrenging van tuberculose. De ware tuberculose, ’t zij die 

van den mensch, ’t zij van de koe, het zwijn of het konijn, plant zich bij 

inenting voort in onbeperkte reeksen, met instandhouding van volkomen het- 

zelfde ziektekarakter. De smetstof werkt zelfs des te krachtiger en sneller, 

naarmate men hooger in de reeks klimt; na de eerste inenting (van men- 

scheliĳke tuberkelstof) op een varken of konijn zijn er 4 à 5 maanden noodig 

om het dier te doen bezwijken; ent men uit dit eerste dier een tweede in, 

uit het tweede een derde en zoo vervolgens, dan sterft het vijfde reeds na 

ongeveer 2 maanden. (Compt. rendus, Tom. XVIII, pag. 741.) 

D. L. 

De staartstekel van Limulus. — Het gebruik dat deze zonderlinge dieren 
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van hun langen, door een zeer bewegelijk gewricht met hun achterlijf verbon- 

den staartstekel maken, lag tot dusver in het duister. De heer JOUSSET DE 

BELLESME had gelegenheid, bij eenige levende Limuli in het aquarium te 

Havre, te zien dat de dieren zich daarvan bedienen om, wanneer zij door de 

eene of andere omstandigheid om hun rug zijn komen teliggen, zich daarop, 

als op een stevig steunpunt, weder om te keeren, zoodat zij met de buik- 

vlakte en de daaraan geplaatste pooten weder op den bodem geraken. De ste- 

kel kan zich zoover ombuigen, dat hij bijna een rechten hoek met het rug- 

schild maakt, en ook de zijdelingsche beweging is aanmerkelijk. De kieuwplaat , 

die de daarachter geplaatste kiewpooten bedekt, wordt door het dier als voor- 

stuwingsmiddel gebezigd. (La Nature, 12 Aout 1881, p. 171). HG. 

ANTHROPOLOGIE. 

De fossile mensch van Lagoa-Santa. — Dr QUATREFAGES herinnert er aan 

dat de Deensche natuuronderzoeker LUND zich niet alleen hoogst verdienste- 

lijk heeft gemaakt omtrent de fossile zoogdieren-fauna van Brazilië, maar ook 

menschelijke overblijfselen uit den tijd der thans uitgestorven zoogdieren heeft 

gevonden en onderzocht. Hij vond verscheiden schedels in de grot van Semi- 

douro, bĳ Lagoa-Santa, in de provincie Minas-Geraes; de meesten daarvan 

werden naar Kopenhagen gezonden, en liggen daar nog onbeschreven. Maar 

een dier schedels was in Brazilië gebleven, en is door de heeren LACERDA 

en PEIXOTO onderzocht en met de schedels van thans in Brazilië levende 

stammen vergeleken. Uit hun arbeid meent DE QUATREFAGES te moeten op- 

maken, dat ook in Brazilië de mensch tegelijkertijd met onderscheidene thans 

uitgestorvene zoogdieren heeft geleefd; — dat de door LUND ontdekte Bra- 

ziliaansche mensch zeker ten tijde van het Rendier, misschien niet ten tijde 

van den Mammoeth heeft geleefd; — dat deze fossìle mensch zich door ver- 

schillende eigenschappen van dien in Europa onderscheidt, vooral door de 

vereeniging van dolichocephalisme en hypsisteno-cephalisme; — dat, evenals 

in Europa, ook in Brazilië de fossile mensch afstammelingen heeft nagelaten 

die tot het vormen der hedendaagsche bevolking hebben bijgedragen; — en 

dat LACERDA en pPrixoro terecht het Botocudo-ras aanmerken als ontstaan 

door de vermenging van den type van Lagoa-Santa met andere ethnologische 

elementen. (Compt. rend. Tom. XCIII, pag. 882). D. L. 
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VERSCHEIDENHEDEN. 

De internationale poolexpeditie. — De heer Faye bezwaart er zich over, 

dat het plan van deelneming aan die expeditie door Frankrijk (dat een station 

aan Kaap Hoorn zou bezetten) niet aan het oordeel van de Academie des 

Sciences is onderworpen geworden. Want hij oordeelt dat de expeditie nut- 

teloos is, omdat de wetenschap heeft vastgesteld dat de regulator voor onze 

klimaten niet aan een of beide polen, maar in de aequatoriaalstreken is te 

zoeken; daarvandaan, en niet van de polen, komen de stormen, die zich tot 

ons overplanten enz. (Compt. rend. Tom. XCIII, pag. 937). — De heer 

MASCART, die door den minister van onderwijs was afgevaardigd naar de 

internationale commissie, antwoordt, dat hij niet bevoegd was het door hem 

aan dien minister gedane, en door dezen en den minister van marine goed- 

gekeurde, voorstel aan het oordeel der Academie te onderwerpen; — dat de 

heer FrAyr zich bedriegt wanneer hij meent dat Engeland zich niet met de 

zaak bemoeit, daar dit land een station in het noorden van Canada zal be- 

zetten; — en eindelijk dat het ‚doel der expeditie niet is, zooals FAYE meent, 

de bepaling van de plaats van oorsprong en van den gang der cyclonen, 

maar voornamelijk de studie van het aardmagnetisme, en dat uit dit oog- 

punt het belang van stations in de poolstreken wel aan geen twijfel onder- 

hevig kan zijn. (Ibid. pag. 1009). D. Alt 
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NATUURKUNDE. 

Soortelijk gewicht. — KrerBs (Carls Repertorium , XVII S. 661) stelt voor, 

om eindelijk eens vast te stellen dat men daaronder nooit iets anders dan het 

gewicht der volume-eenheid van eenige stof versta. Dat hij daarbij het ver- 

houdingsgetal tusschen het gewicht van een lichaam en dat van een gelijk 

volume van een andere bepaalde stof, het volumegewicht van dat lichaam wil 

noemen, is zeker aan evenveel bedenkingen onderhevig als het gebruik van 

het woord dichtheid daarvoor. LN. 

Vloeibaar worden van twee vaste lichamen bij hunne vermenging en 

warmteverbruik daarbij. — Hierover heeft miss rp. M. WALTON (Slliman’s 

American Journal, XXII p. 206 en Philosophical magazine, 5 Series, XII 

p- 290) een uitgebreide reeks van proeven gedaan. Voor de bijzonderheden 

van hare proefnemingen en uitkomsten naar de opgegeven bronnen verwijzend, 

teekenen wij daarvan hier slechts op, dat zulk een vloeibaar worden alleen dan 

plaats grijpen kan, wanneer althans een der beide vaste stoffen kristalwater 

bevat. De grootste temperatuurverlagingen werden verkregen bij het samen- 

wrijven in een mortier van gewone soda (CO, Na, + 10 HO) met verschil- 

lende nitraten. Zoo b.v. met dat van lood, dat watervrij is: van +4 19° C. 

tot — 17° en, wat opmerkelijk is, ook van O° tot — 17°. Met ferrinitraat, 

dat achttien molekulen water bevat, levert soda een temperatuurverlaging 

van + 13,5° tot —417° of van + 10,5° tot —17° of van —3° tot —24°, 

LN. 

5 
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Invloed der uitrekking op de thermo-elektrische eigenschappen der me- 

talen. — Reeds Sir w. THOMSON en ook TUNZELMANN hadden gevonden dat 

een ijzerdraad onder overigens gelijke omstandigheden een zwakkeren thermo- 

elektrischen stroom met antimonium oplevert als het metaal wordt uitgerekt, 

dan vóór de uitrekking, zoodat als deze laatste zeer sterk was, het thermo- 

elektrisch verschil van beide metalen nul werd en bĳ nog sterkere van teeken 

verandert |. J. A, EwWING heeft thans dit verschijnsel nader onderzocht. 

(Royal Society Proceedings, XXXII p. 399). Wanneer men de bovengenoemde 

verandering eene positieve noemt, dan laten zich de voornaamste der door dezen 

verkregen uitkomsten als volgt uitdrukken. Bij langzame ontlasting, nadat het 

ijzerdraad bijna tot het breekpunt is belast geweest, gaat die eerst door een 

negatief maximum, dat van het eerste verschilt, en verkrijgt bij geheele ont- 

lasting een positieve waarde ten gevolge der blijvende uitrekking. Na meer- 

malen denzelfden draad belast en weder ontlast te hebben, waarbij naar den 

aard dezelfde, maar in hoeveelheid van die in den onbelasten draad verschil- 

lende veranderingen werden waargenomen, was de werking bij eene nieuwe 

belasting in het eerst zeer zwak, bereikte een positief maximum, werd daarna 

negatief, bereikte vervolgens een negatief maximum en werd, als de draad niet 

te vroeg brak, bij de nu nog vermeerderde belasting, weder positief. 

LN. 

SCHEIKUNDE. 

Hoeveelheid zuurstof in de lucht. — Men weet dat de verhouding der zuur- 

stof in de dampkringslucht niet volkomen standvastig is, maar dat deze rijst 

en daalt. JouLy, die hierover uitvoerige onderzoekingen heeft in het werk 

gesteld, schreef de vermindering toe aan toevloeiing van lucht uit de keer- 

kringsstreken. De heer B. w. NORLEY heeft te Hudson, Ohio, N.-Amerika , 

van Januari tot April 1881, dagelijks luchtanalyses gedaan en de uitkomsten 

vergeleken met de driemaal daags door het Signal Service uitgegeven kaarten, 

waarop de windrichtingen aangeteekend zijn. Hij komt tot het resultaat dat 

de hypothese van JoLLyY onaannemelijk is, dat het rijzen en dalen van het 

1 Volkomen hetzelfde neemt men, gelijk bekend is, ook waar in een ijzer-koper 

element, wanneer dit, zonder uitrekking, op de aanrakingsplaats trapsgewijze tot de 

roodgloeihitte wordt gebracht. Het zou misschien niet onbelangrijk zijn te onderzoeken, 

in hoever beide verschijnselen aan eene gemeenschappelijke oorzaak: de vergrooting van 

den gemiddelden afstand der moleculen, zijn toe te schrijven, LN. 
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zuurstofgehalte niet rechtstreeks met de windrichtingen in verband staat 

maar dat het zuurstofgehalte waarschijnlijk vermindert, wanneer lucht uit 

hoogere streken in de diepere nederdaalt. (Amer. Journ. of Sc. and Arts, 

1881, p. 417 en 429.) HG. 

Helium. — Dit is de naam van een tot dusver hypothetisch element, waar- 

van men het bestaan in de zonatmospheer alleen aannam op grond van een 

lijn in het zonnespeetrum, die men niet identificeeren kon met eene dergelijke 

in het spectrum van eenig op aarde voorkomend element. Volgens een bericht 

in het December-nommer van het tijdschrift Auf der Höhe, zoude het aan 

professor PALMIERI gelukt zijn bij spectro-analytische onderzoekingen van lava 

eene lijn te ontdekken die nauwkeurig aan de heliumlijn beantwoordt. (Nature, 

22 Dec. 1881, p. 185). HG, 
he 

ANTHROPOLOGIE. 

Craniologische kenmerken van rassen. — QUATREFAGES heeft, toen hij in de 

zitting van de Académie des Sciences van den 2den Januari jl. de tiende en 

laatste aflevering van de door hem en HaAMY bewerkte Oranta ethnica aan- 

bood, breedvoerig gesproken over de craniologie der Mongoolsche en Blanke 

rassen. Wij zullen van die rede gecn uittreksel geven, maar alleen opmerken, 

dat uit zijne studie van de verschillende rasschedels blijkt, dat de voorname 

algemeene vormen des schedels in elke der drie hoofdgroepen van het men- 

schelijk geslacht worden aangetroffen, doch dat, terwijl bij de Zwarte groep 

de bolvormige, en bij de Geele de langwerpige schedels zeldzaam zijn, deze 

schedeltypen bij de Blanken in bijna gelijke hoeveelheid voorkomen. Hij doet 

ten slotte opmerken dat, telkens wanneer hij bekende en door aardrijkskunde , 

geschiedenis en linguistiek reeds geclassificeerde rassen te onderzoeken had, 

zijne op den schedelvorm gegronde uitkomsten overeenstemden met de door 

die wetenschappen verkregene, en de craniologie dus alleen de van elders be- 

komen slotsommen bevestigde. Maar de bevolkingen verhuizen, en deden dit 

van de oudsten tijden af, veranderden van naam en levenswijze, van taal; 

vooral doordrongen zij elkander wederkeerig en vermengden zich. Hierdoor 

verliezen zij dikwijls de eigenschappen, die geschikt zijn om den geschied- 

kundige, den archaeoloog, den linguist in te lichten. Maar de physische eigen- 

schappen, vooral die van het beenig hoofd, houden gedurende een onbepaalden 

tijd stand, en kunnen niet zelden, soms na eeuwen, krachtens het atavisme 
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onder de meest vermengde bevolkingen weer te voorschijn komen. Dan treedt 

de craniologie zelfstandig op en vergunt wel nog niet altijd, maar toch dik- 

wijls, om de ethnische verbindingen te ontleden en de elementen van die ver- 

bindingen te doen kennen. (Compt. rend. Tom. XCIV pag. 20). DL, 

AARDKUNDE. 

Meteoriten. — De meening, eenigen tijd geleden door dr. HAHN verkondigd , 

dat er sporen van organismen in meteoorsteenen zouden aanwezig zijn, is door 

Cc voer, in een stuk, door DAUBRÉR aan de Académie des Sciences aan- 

geboden, wederlegd. Hij verzekert dat er voor de meening van HAHN hoege- 

naamd geen grond bestaat; dat al de beweerde organische structuren anorganisch 

zijn, en dat zij onder het mikroskoop geen de minste overeenkomst vertoonen met 

de organismen — crinoïiden, koralen, sponzen, — waarvoor HAHN ze gehouden 

heeft. (The Academy, Jan. 28 1882, pag. 69). 1 mees 

PLANTKUNDE. 

Compasplanten. — Eene in de prairiën van Noord-Amerika zeer verbreide 

plant, Silphium laciniatum, vertoont de zonderlinge eigendommelijkheid dat 

de randen der nagenoeg vertikaal geplaatste bladeren naar het Noorden en 

naar het Zuiden gericht zijn, zoodat de verdwaalde reiziger daaraan zelfs de 

richting van den meridiaan herkennen en zoo zich orienteeren kan. Vandaar 

de naam van compas-plant, door de Noord-Amerikanen daaraan gegeven. 

Het eerst, namelijk in 1842, in eene mededeeling aan. de American Asso- 

ciation for the Advancement of Science, maakte generaal ALFoRrD daarop 

opmerkzaam, doch het schijnt dat reeds veel vroeger jagers er mede bekend 

waren, die waarschijnlijk op hun beurt hunne kennis daarvan ontleenden 

aan mededeelingen van de oorspronkelijke bewoners, roodhuiden. In currrs’ 

Botanical Magazine, Januari 1881, wordt uitvoerig over deze plant en hare 

bijzondere eigenschap gehandeld en er tevens eene afbeelding van gegeven. 

De heer mr. sranL heeft nu onlangs in het Jenaische Zeitschrift für 

Naturwissenschaft 1881, XV, 3tes Hft. p. 380, medegedeeld dat ook eene 

in Midden-Europa algemeen verbreide plant t.w. de Latuw, Lactuca scariola 

eene dergelijke eigenschap heeft. Alle bladeren vertoonen eene neiging om zich 

te plaatsen in paralelle vertikaal-vlakken, die nagenoeg in den meridiaan ge- 

legen zijn. Dat er hierbij aan geen invloed van het aardmagnetisme kan 
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gedacht worden, meent hij als zeker te mogen stellen. Proeven met gekweekte 

planten genomen, brachten hem tot de overtuiging dat hier slechts een bijzon- 

der geval van heliotropismus plaats heeft. Ook is hiermede in overeenstem- 

ming dat, zoowel bij Slphium laciniatum als bij Lactuca scarwola, alleen 

geheel vrij groeiende planten, die het volle zonlicht kunnen ontvangen , deze 

eigenschap vertoonen. HG, 

Nieuwe fossilen uit de steenkolen-periode. — In den laatsten tijd is in 

het zuiden van Schotland eene tot de steenkolen-periode behoorende laag ont- 

dekt, waarin een groot aantal fossilen in een uitmuntenden staat van bewa- 

ring gevonden zijn. De laag bestond oorspronkelijk uit een zeer fijn slib, waar- 

door al de deelen, tot in kleine bijzonderheden toe, zijn afgedrukt. Onder 

die fossilen bevinden zich acht-en-twintig ganoide visschen, waarvan twintig 

nieuw zijn. Zij zijn beschreven door Dr. A. H. TRAQUAIR in de Fransactions of 

the Royal Society of Edinburg, 1881, XXX, p. 15. Het meerendeel behoort 

tot de familie der Palaeoniscidae, maar er zijn er ook die zich van alle be- 

kende familiën van Ganoiden genoeg verwijderen om nieuwe geslachten en 

familiën te vormen. 

Tusschen de overblijfselen van visschen zijn talrijke phyllopode en decapode 

Crustaceën gevonden, die in hetzelfde deel der Edinb. Transactions door den 

heer B. N. PEUSH beschreven zijn. 

Vooral opmerkelijk zijn de vele daar voorkomende Schorpioenen, die in 

geen enkel belangrijk opzicht van de nog levenden verschillen. Alleen waren 

de middelste oogen veel grooter dan de zijdelingsche, Ook bereikten zij de 

aanmerkelijke grootte van 20 tot 25 centimeters. 

Eindelijk is ook gebleken dat een zonderling , reeds van elders bekend fossil, 

dat men vroeger voor een gedeelte van een plant uit de familie der Cycadeën 

had gehouden, en Cycadites caledonicus had genoemd, tot een Murypterus 

heeft behoord, waarvan hier talrijke gave exemplaren zijn gevonden, derhalve 

aan een dier, dat behoort heeft tot een groep van groote in het water levende 

Arachnoiden. De dwaling was ontstaan door de netsgewijze teekeningen aan 

de oppervlakte der schaal. (Nature, 3 Nov. 1881). HG, 

Amorphophallus Titanum. — Dit is de naam door den ontdekker BrCCARI 

gegeven aan eene tot de familie der Aroideën behoorende plant van West- 

Sumatra, die wellicht de grootste kruidachtige plant is welke haar vollen was- 

dom in een enkel seizoen bereikt. De knol onder den grond heeft 5 voeten 

in omtrek. Daaruit ontspringt, behalve in den bloeitijd, een enkel blad , waar- 
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van de steel 10 voet hoog is; daarboven verdeelt zich de steel in drie takken , 

elk zoo dik als een mans dij, en de laatste segmenten van het veel verdeelde 

blad bedekken eene oppervlakte van 45 voet in omtrek. De in gedaante met 

die van andere Aroideën overeenkomende bloem of spadix heeft een daaraan 

beantwoordende reusachtige grootte. Levensgroote afbeeldingen van deze plant 

zijn door den markies CORSI-SALVIATI geschonken aan de koninklijke tuinen 

te Kew en bevinden zich op dit oogenblik in het Wood-Museum. (Nature, 

29 Dec. 1881, p. 206.) HG. 

DIERKUNDE. 

Oorsprong der sexueele cellen bij de Hidroiden. — Voor eenige jaren wekte 

zeer de aandacht eene ontdekking van E. VAN BENEDEN, volgens welke bij 

Hydractinia de eieren een produkt van het ectoderm, de spermacellen een 

produkt van het endoderm zouden zijn. Dit feit generaliseerende, meende hij 

zelfs dat eene sexueele tegenstelling tusschen de beide kiembladen bij alle 

dieren bestond, Het is intusschen door de onderzoekingen van KLEINENBERG, 

P, &E‚ SCHULZE, de gebroeders HERTWIG, CIAMICIAN , WEISSMANN, gebleken 

dat die regel geenszins doorgaat, zelfs niet bij de Hydroiden, De voorttelings- 

organen vormen zich op drieërlei wijze: 

a, beide eieren en spermatozoiden, uit het ectoderm (Mydra, Cordylo- 

phora , Tubularia enz.) 

b, beide uit het endoderm (Plumularia, Sertularella). 

c. De spermatozoiden ontstaan uit het ectoderm en de eieren uit het endo- 

derm (Hydractinia, Campanularia, Gonothyraea). 

Volgens de waarnemingen van WEISSMANN versqhillen ten dien aanzien zelfs 

soorten van een en hetzelfde geslacht, ja die tot dusver onder een en den 

zelfden naam vereenigd werden. Bij Eudendrium racemosum LINN. uit de 

Noord-zee vormen zich de eieren uitsluitend in het endoderm, bij Eudendrium 

rasemosum CAV., uit de Middellandsche-zee, even uitsluitend in het ecto- 

derm; WEISSMAN heeft hij deze soorten en bij verscheidene andere Hydroiden uit 

de geslachten Plumularia, Sertularella , Cordylophora , Gonothyraea , waarge- 

nomen dat de eerste vorming der eieren geschiedt in het coenosare van den stam 

en dat deze eerst later in de intusschen door uitbotting ontstane gonophoren 

overgaan. Deze verhuizing geschiedt door actieve amoeboide bewegingen der 

jonge eicellen, hetzij dat deze zich van het ectoderm of van het endoderm 

afscheiden. Bij Plumularia, heeft hij hetzelfde voor de spermacellen waarge- 
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nomen. Ook hier heeft eene verhuizing naar de gonangien plaats. Echter zijn er ook 

Hydroiden, Obelta, Tubularia, waar geene zoodanige vorming der sexueele 

producten in het coenosare met opvolgende verhuizing wordt waargenomen, 

maar deze zich op de plaats zelve, in de gonophoren of gonangien , rondom den 

blastotylus vormen. (Ann. des Sciences naturelles, Zoöl., 1881, 6me serie, T. XI). 

HG. 

Dieren uitgeworpen door artesische putten. — Men weet dat in Algerië, 

met name in de Sahara van de provincie Constantine, talrijke artesische put- 

ten geboord zijn, die een overvloed van water geven, dat uit dene diepte , die 

gewoonlijk 70 tot 80 meters bedraagt, in de buis opstijgt en met een straal 

uit de opening van deze spuit. Bij verscheidene van die putten heeft men 

waargenomen dat met het uitspringende water ook dieren worden uitgeworpen : 

kleine visschen van de geslachten Chromis, Hemichromis, Cyprinodon , zoet- 

water-mollusken van de geslachten Physa, Bithynia, Melania, Melanopsis 

e.a , alsmede de zoetwater-krabben, Telphusa fluviatilis. De heer ROLAND 

dit, door tusschenkomst van H. NOLIRE EDWARDS, aan de akademie te Parijs 

mededeelende, voegt er bij dat al deze soorten ook voorkomen in niet veraf 

gelegen kleine meertjes en vijvers, door de inlanders bahr en chriats genoemd. 

Volgens zijne meening staan deze door spleten en kanalen in opene gemeen- 

schap met de diepe laag waaruit het water opstijgt. Hij meent dat zich op 

die wijze het verschijnsel van het uitwerpen van levende dieren uit de putten 

verklaren laat, te meer omdat daaronder geen blinde voorwerpen worden 

aangetroffen. (Compt. rendus, 19 Dec. 1881, p. 1090). HG. 

Reukorgaan der insekten. — Dat het reukvermogen der insekten in de 

sprieten zetelt, is, vooral sedert de onderzoekingeu van LEYDIG, vrij alge- 

meen aangenomen. Toch konden er nog twijfelingen geopperd worden. De heer 

G. HAUSER heeft deze thans opgelost door talrijke door hem genomen proeven 

op een groot aantal van insekten. Om de sprieten werkeloos te maken , heeft 

hij deze niet weggenomen, — hetgeen altijd een kwetsing van het dier is, — 

maar hij dompelde de sprieten even in gesmolten paraffine, waarbij een dun 

laagje van deze stof daarop achterbleef en de reeds lang bekende groefjes 

aan de oppervlakte der spriet, die de openingen der reukorganen zijn, over- 

dekt werden. 

Om nu uittemaken of de sprieten al of niet de zetel van het reukorgaan 

zijn, handelt men op de volgende wijze. Het insekt wordt in den onveran- 

derden staat gebracht in een glazen buisje. Brengt men nu een vooraf zorg- 
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vuldig gereinigd glazen staafje in zijne nabijheid, dan beweegt zich het insekt 

gewoonlijk niet. Maar heeft men het glazen staafje vooraf gedoopt in phenyl- 

zuur, terpentijnolie of azijnzuur, dan neemt het insekt de vlucht en zoekt 

zich te verbergen. Stelt men nu aan dezelfde proef insekten bloot , wier sprieten 

vooraf in paraffine gedompeld zijn, dan gedragen zich verreweg de meeste 

insekten bij de proef alsof aan het glazen staafje zich geenerlei riekende 

zelfstandigheid bevond. Sommige soorten van kevers vertoonen echter alleen 

eene merkelijke verzwakking van het reukvermogen, en bij eenige wantzen 

werd zelfs de verzwakking niet waargenomen, wanneer de sprieten werkeloos 

werden gemaakt. 

Voorts heeft de heer HAUSER eenige proeven genomen over de rol, die de 

sprieten in sommige gevallen bij het zoeken van voedsel spelen en het onder- 

ling zoeken der seksen voor de paring. Ook hier heeft hij bevonden dat de 

sprieten als reukorganen dienst doen. 

Hiervoor en voor het histologisch onderzoek der in de sprieten gelegen reuk- 

organen verwijzen wij verder naar het oorspronkelijk opstel, geplaâtst in het 

Zeitschrift f. Wiss. Zoöl. 1881, XXIV, p. 367. HG. 
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STERREKUNDE. 

honparallax. — In September 1876 werd van wege het observatorium te 

Washington eene circulaire gezonden aan de voornaamste observatoriën der 

wereld, de uitnoodiging bevattende om, tijdens de oppositie van MARS in 

het volgende jaar, meridiaan-waarnemingen te doen, ten einde uit de verge- 

lijking dier waarnemingen de parallaxis der zon af te leiden. Daaraan werd 

beantwoord door de observatoriën aan de Kaap de Goede Hoop, Melbourne, 

Sydney, Cambridge in de Vereenigde Staten, Leiden, Kremsmunster en San 

Fernando. 

Professor LASTMAN heeft thans de berekening daarvan volbracht en de 

uitkomsten gepubliceerd in de door het observatorium te Washington uitge- 

geven verhandelingen. Zij zijn de volgende: 

Zonparallax Getal der 
vergelijkingen. 

Washington en Melbourne 8’,971 19 

Washington „ Sydney 8,885 7 

Washington „ Kaap de Goede Hoop 8 „896 7 

Melbourne „ Leiden 8 „869 27 

Melbourne „ Cambridge 9,138 10 

EasTMAN vermoedt dat het laatste resultaat, dat merkelijk hooger dan de 

overige is, aan eene verkeerde wijze van waarnemen te Cambridge moet wor- 

‚den toegeschreven. De waarnemingen van Kremsmunster en van San Fernando 

heeft hij buitengesloten, omdat de inzenders verzuimd hadden een behoor- 

lijke beschrijving van de gebruikte instrumenten en van de methode van waar- 

neming te geven (Nature, 19 Januari 1882.) HG. 

6 
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NATUURKUNDE, 

Dissocioskoop. — De heer roMmMAsI heeft den volgenden kleinen toestel 

uitgedacht, bestemd om de dissociatie van ammoniakzouten aan te toonen. 

In een glazen buis van 20 tot 25 centim. lengte en 3 tot 4 centim. wijdte 

is aan een platinadraad een strook blauw lakmoespapier opgehangen , die vooraf 

gedoopt is in eene oplossing van het een of ander ammoniakzout, waarbij 

men zorg moet dragen dat dit volkomen onzijdig is. Hiertoe is gewoonlijk 

eene bijvoeging van eenige droppels ammoniak noodig. De oplossing moet 

geschieden in koud gedestilleerd water en een overmaat van het ammoniak- 

zout bevatten. 

Plaatst men nn den aldus ingerichten dissocioskoop in kokend water, dan 

heeft er dissociatie plaats en het lakmoespapier kleurt zich onmiddellijk rood. 

Brengt men hem daarop over in koud water, dan verbindt zich de vrij ge- 

worden ammoniak weder met het chloorwaterstofzuur en het papier her- 

neemt de blauwe kleur. Men kan deze kleurverwisseling zich zoo dikwijls doen 

herhalen als men wil. (Bull. de la Soc. chimgque de Paris, 5 Dec. 1881. 

p. 945.) HG. 

Lichteenheid voor de photometrie. — Van alle normaallichtbronnen, die 

door een comité van zaakkundigen beproefd zijn, heeft zich, naar een be- 

richt in het Chemical News, XXXXIV, bl. 243, alleen die van VERNON 

HARTCOURT waarlijk standvastig getoond, terwijl allerlei zoogenaamde nor- 

maalkaarsen onderling zeer aanmerkelijk verschilden, vooral door eene ver- 

scheidenheid in de pitten. Wij laten daarom hier eenige bijzonderheden 

aangaande die lichteenheid volgen, naar aanleiding van hetgeen daarover, 

reeds in 1877, uit een bericht in hetzelfde tijdschrift is overgenomen in 

Wiedemann's Beiblätter, 1 S. 677. 

Uit vooraf zorgvuldig gezuiverde amerikaansche petroleum destilleert bij 

een temperatuur van hoogstens 50' C. in ruime hoeveelheid eene vloeistof 

over van zeer standvastige samenstelling. Deze bestaat voor verreweg het 

grootste deel uit Pentan (C,H,,) en verder een weinig Hexan (C,H,,) en 

bezit een dichtheid van 0,6298 tot 0,63. Haar damp heeft een densiteit van 37. 

Wordt een hoeveelheid van deze vloeistof in een gazometer, die reeds het 

drievoud van haar dampvolume aan gewone dampkringslucht bevat, gebracht, 

dan verdampt zij binnen weinige minuten geheel en al en vormt zoo een 

mengsel van merkwaardig standvastige samenstelling , welke noch door de 
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absorptie van het water in den gazometer, noch door verschillende tempe- 

ratuur of drukking merkbare verandering ondergaat. 

Dit ‘“‘normaalgas’” laat HARCOURT branden aan het eind van een omstreeks 

10 centimeters lange koperen buis van 25,4 m, m. middellijn, uit een opening 

van 6,3 m.m. wijd, onder zulk een drukking dat de vlam een hoogte van 

2°/,, Engelsche duim of 58,6 m.m. verkrijge. Zij gebruikt dan een half 

engelsche kubiek voet van het gas in het uur en heeft een lichtkracht, die 

weinig verschilt met de gemiddelde van die der in Engeland gebruikelijke 

normaalkaars van spermaceti met een weinig was vermengd, welke in het 

uur 126 grein of weinig meer dan 8 grammen daarvan verbruikt. 

Deze lichteenheid nu is het, waarvan sprake is in het hierboven aange- 

haalde bericht. Men ziet dat zij vele voordeelen bezit boven de gewone, 

althans dat er daarbij ook zonder die min of meer officieele beproeving wel 

geene afwijkingen tot van 6%, zouden te verwachten zijn, gelijk die bij de 

normaalkaarsen zijn waargenomen, LN. 

Breking van den elektrischen stroom bij den overgang tusschen twee 

stoffen van verschillend geleidingsvermogen. —— Reeds in 1845 heeft G, KIRCH- 

HOFF op theoretische gronden betoogd, dat zulk eene breking moest plaats 

hebben en later, in 1873, betoogde mAXxwerL hetzelfde langs gansch anderen 

weg. A, TRIBE meent die thans door proefnemingen buiten twijfel te hebben 

gesteld en wel bij den overgang tusschen oplossingen van kopersulfaat van 

verschillende dichtheden. Voor bijzonderheden dienaangaande, die niet in weinige 

woorden zijn samen te vatten, moeten wij verwijzen naar TRIBE's opstel in 

de Proceedings der Royal society, XXXII bl. 435, of naar een uittreksel 

daarvan in Wiedemann's Beiblätter, VI bl. 35. LN. 

Over de beste wijze om een aantal elektrische lampen onderling en met 

den stroomgever te verbinden heeft M. AVENARIUS een verhandeling in het 

licht gegeven, voor een deel uitvoerig in Carls Repertorium XVII, S. 575, 

en het geheel verkort in Wiedemann'’s Beiblätter VI, S. 126. Wij meenen 

hier alle belangstellenden in dit onderwerp op dit in vele opzichten belangrijk 

stuk opmerkzaam te moeten maken. Omtrent den inhoud kan hier alleen wor- 

den medegedeeld, dat volgens den schrijver de beste der bekende verbindings- 

wijzen die is, waarbij elke lamp afzonderlijk een nevensluiting van den hoofd- 

geleider vormt, met opneming in elk dier nevensluitingen van eene polarisatie- 

batterij. Bij het gebruik van koolplaten in eene oplossing van sodawater- 

glas, zijn 8 elementen daarvan voor elke lamp voldoende. LN. 
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Demonstratie der derde slingerwet. — Om de wet voor den samenhang van 

den slingertijd met de waarde van g door proefneming toe te lichten, heeft 

de Universiteits-mechanicus HAJEK, te Praag, naar opgave van E. MACH een 

apparaat vervaardigd. Het bestaat uit een V-vormigen staafslinger, die in 

een raam ís opgehangen, waarmede hij, door het met behulp van een in gra- 

den verdeelden boog vast te stellen, gedwongen kan worden te slingeren in 

een vlak, dat met de vertikaal een willekeurigen hoek maakt. Bij verschil- 

lende grootten dier hoeken vindt men de vierkanten der aantallen slingerin- 

gen in denzelfden tijd met de cosinussen daarvan evenredig. (Wiedemann's 

Beiblätter VI, S. 57.) LN. 

AARDRIJKSKUNDE. 

Een oud boek over Indië. — De Heer cu. RUELENS, bibliothekaris der 

koninklijke Bibliotheek te Brussel, heeft een handschrift ontdekt, in 1618 

aan Philip III, koning van Spanje en Portugal, geadresseerd door een offi- 

cieelen descobriador, en handelende over het Maleische Schiereiland, Java, 

China en de oude geographie van Azië, waarbij ook melding wordt gemaakt 

van een Zuidelijk Indië, dat misschien Australië is. Het werk draagt den 

naam van EMMANUEL -GODINHO DE EREDIA. De Heer LÉON JANSSEN heeft 

later het portugeesch handschrift gereproduceerd met facsimilé's van de 59 

kaarten en teekeningen, en heeft er eene fransche vertaling en aanteekenin- 

gen bijgevoegd. Er zijn maar 120 exemplaren van gedrukt, en daarvan 25 

in den handel gebracht. De titel is: Malaca, Inde méridionale et le Ca- 

thay. RueLeNs heeft er eene Inleiding bijgevoegd, — Wij meenen de aandacht 

der Nederlandsche geographen te moeten vestigen op een boek, dat waar- 

schijnlijk wel ’t een en ander belangrijks omtrent den ouden staat van onze 

O. Indische bezittingen zal inhouden. Deil: 

PLANTKUNDE. 

Aldehydachtige zelfstandigheden in chlorophylhoudende plantencellen. — 

Door destillatie van het uitgeperste, met natriumcarbonaat geneutraliseerde 

sap van chlorophylhoudende plantendeelen verkrijgt men, volgens de heeren 

REINKE en KRÄTSCHMAR altijd eene meer of minder vluchtige zelfstandigheid, 

die eene alkalische kopersulfaat-oplossing reduceert. RriNke houdt deze zelf- 

standigheid voor een aldehyd, het naast overeenkomende met formaldehyd, 
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en beschouwt het als onder den ontledenden invloed der zonnestralen ont- 

staan uit het koolzuur dat uit de lucht is opgenomen. Uit deze aldehydach- 

tige zelfstandigheid kan verder suiker of amylum worden gevormd. Ook de 

door PRINGSHEIM ontdekte hypochlorine kan in genetischen samenhang daar- 

mede staan. (Berichten der d. chem. Gesellsch. Bd. XIV p. 2144). 

HG. 

PHYSIOLOGIE. 

Nabeelden van kleurenblinde oogen. — De heer HOLMGREN had de zeld- 

zame gelegenheid een persoon te onderzoeken, die alleen aan zijn eene oog, 

het rechter, roodblind is, terwijl hij met het andere alle kleuren vermag te 

onderscheiden. Zeer opmerkelijk is het, dat het spectrum zich voor beide oogen 

even ver uitstrekt. Later heeft de heer HrppeL met denzelfden persoon nog 

een reeks van proeven met gekleurde wollen draden genomen om de kleur 

der door beide oogen waargenomen negatieve nabeelden te bepalen. De uit- 

komsten waren de volgende: 

Kleur der Nabeeld : 

wollen draden : Linker oog. Rechter oog. 

rood licht groen licht blauw 

vermiljoenrood licht groen licht blauw 

oranje licht groen blauw 

geel licht violet blauw 

geelgroen licht rooskleurig licht blauw 

groen licht rooskleurig licht blauw 

licht blauw licht geel. licht geel 

blauw licht geel licht geel 

Meerdere bijzonderheden en theoretische beschouwingen vindt men in Archiv. 

für Opthalmologie, XXVII, S. 47. HG. 

De afstomping van het netvlies voor verschillende kleuren. — Van het 

feit dat na eene overprikkeling door wit licht de ongevoeligheid van het net- 

vlies voor het rood veel langer nablijft dan voor eenige andere kleur, geven 

MACÉ DE LEPINAY en NICATI (Journal de physique, 2e serie, 1, p. 86) een 

opmerkelijk bewijs. Na eene wandeling van vijf uren over sneeuwvelden in 

helderen zonneschijn, waren de oogen van den eersten, zes uren nadat hij 

was teruggekeerd, voor rood nog zoo ongevoelig, dat alle kunstlicht, van 
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een goede olielamp zoowel als van een stearinekaars , hem sterk groen ge- 

kleurd scheen. Nog vier uren later was ditzelfde, hoewel in afnemende mate, 

het geval. 

Ook zonder zulk een heftige prikkeling kan men, volgens de bovengenoemde 

proefnemers, hetzelfde verschijnsel zeer goed waarnemen met behulp van drie 

gekleurde glazen, een rood, een groen en een blauw, zóó gekozen, dat bij 

het daardoor zien in gewoon daglicht de gezichtsscherpte zoo na mogelijk 

voor allen dezelfde is. In een vertrek, waarvan de luiken kunnen gesloten 

worden, plaatst men zich nu op eenige meters afstand van een tegen den 

wand hangend wit papier, waarop letters van verschillende grootten zijn ge- 

drukt en sluit die luiken bijna geheel, zoodat er slechts een schemering over- 

blijft, die door het blauwe glas heen de letters van middengrootte nog even 

laat onderscheiden. Ziet men nu door het roode glas, dan onderscheidt men 

in het eerst niet alleen geen enkele letter, maar zelfs niets of bijna niets 

van het geheele papier. Maar na weinige oogenblikken begint men eerst dit 

en daarna althans de grootste letters te kunnen onderscheiden, en zelfs ge- 

durende een half uur kan men waarnemen dat de zichtbaarheid daarvan door 

het roode glas toeneemt. Door het blauwe glas is van zulk een toeneming der 

gevoeligheid slechts zeer weinig waar te nemen. Het groene glas geeft uit- 

komsten , die tusschen die met het blauwe en het roode staan. LN. 

ANT ERGE OL OG LE: 

Uitspraak der doofstommen. — De heer Gr. BELL drukt den wensch uit 

dat door waarnemingen met zekerheid worde uitgemaakt, of de erfelijkheid 

invloed heeft op de uitspraak der doofstommen. Vooral moet daarbij met de 

meeste nauwkeurigheid voor ieder individu worden bepaald, op welk tijdstip 

het doof is geworden. (Compt rend. Tom. XCIV, pag. 100). Di 

De aanraking tusschen het beschaafde en wilde leven. — In een korte- 

lings verschenen nummer van het Journal of the Anthropological Institution , 

komt een stuk voor van Sir BARTLE FRÈRE over de wetten der betrekkingen 

tusschen het beschaafde en wilde leven, bepaaldelijk met het oog op den in- 

vloed van kolonisten op inboorlingen, afgeleid uit des schrijvers ervaringen 

in Zuid-Afrika. Hij besluit dat de eenvoudige nabuurschap van een beschaafd 

ras leidt tot uitsterven van het wilde ras in ’t geval der Boschjesmannen , 

dat de uitkomst twijfelachtig is ten aanzien van de Hottentotten, maar dat 

er zeer zeker geen neiging tot uitsterven bestaat voor eenigen volksstam van de 
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Bantoe-familie: de Zoeloe's, de Kaffers en de Bechuanen, bij wie een zeer 

duidelijk streven naar europeesche beschaving wordt bespeurd. Om de voort- 

gaande ontwikkeling van deze volken te bevorderen, moeten zij vrede genieten 

met bescherming van leven en eigendom , de macht tot plaatselijke wetgeving bezit- 

ten en moet de verkoop van sterken drank beteugeld worden. (Ahe Academy. 

Febr. 25 1882 pag. 142.) — Indien het waar is dat de eigenlijke Hotten- 

totten (oorspronkelijk in onderscheiden afdeelingen wonende in de Kaap-kolonie 

tot aan de Oranje-rivier, met uitsluiting van de Nomaqua's, de Koranna’s 

enz., dus de steeds tusschen en bij de Hollandsche en Engelsche kolonisten 

gewoond hebbende Hottentotten) bijna zonder uitzondering eenig blank bloed 

in de aderen hebben, moet dit, dunkt mij, bij eene kwestie als deze wet in 

het oog worden gehouden. De Griqua-Hottentotten zijn, gelijk bekend is, een 

Hollandsch-Hottentotsch basterdras, dat geheel op zich zelf staat. — In 

hoe ver in hetgeen BARTLE FRÈRE over de Bantoestammen zegt, eene aan- 

duiding van het noodzakelijke van een engelsch protectoraat over die stammen 

tegenover de Boeren ligt opgesloten, laat ik in ’t midden. Opmerking ver- 

dient het, dat het schijnt, dat eenige stammen geen vrede hebben met de 

onlangs gemaakte nieuwe grensscheidingen, omdat zij daardoor geraakt zijn 

buiten het gebied der Boeren, binnen hetwelk zij vrede en bescherming tegen 

de aanvallen van de buiten dat gebied wonende stammen genoten. _D.L. 

DIERKUNDE. 

Ontwikkeling van Distomum hepaticum. — Tot de schadeliĳkste para- 

sieten behoort Distomum hepaticum, de Leverbotworm. Alleen aan schapen 

gaan daaraan in Europa voor millioenen schats verloren. Tot dusver wist men 

weinig of niets omtrent de eerste ontwikkelingstoestanden van dien worm, 

noch omtrent het woondier, waarin zich de embryones tijdelijk ophouden. 

Wel vermoedde men, op grond van hetgeen men daaromtrent van andere 

Distomen weet, dat dit woondier de eene of andere soort van slak is, mis- 

schien eene Lúmax- of Agrion-soort, of wel een der in de zoete wateren 

levende slakken, doch iets zekers was daaromtrent niet bekend. Thans is 

het aan LEUCKART gelukt dit woondier te ontdekken en althans de eerste 

ontwikkelingstoestanden na te gaan. De uit de eieren van Distomum hepate- 

cum gekomen jongen, geheel met trilhaartjes bedekt en zich daarmede in het 

water, waarin de eieren geplaatst zijn, met groote snelheid bewegende, zoeken 

de jeugdige, nooit de oudere individu’s van Zimnaeus pereger, L. menutus 

of L, truncatulus op en geraken in de ademholte, in de nabijheid der nier, 
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zelden dieper tot in andere organen. In die ademholte ondergaan zij de ver- 

dere ontwikkeling tot sporocysten, en vervolgens ontstaan daarin redien, waar- 

binnen zich dan het broedsel van jeugdige individu's vormt, dat wellicht als 

cercarien naar buiten treedt. Het is aan LEUCKART echter bij zijne talrijke 

kweekingsproeven nog niet gelukt hen verder in hun ontwikkeling te volgen. 

(Archiv für Naturgeschichte, 1882 1, p. 80.) HG. 

Tanden in de maag van slangen. —- De soorten van het geslacht Dasypel- 

tis, die in Afrika leven, voeden zich met vogeleieren, die zij , evenals andere 

slangen hunne levende prooi, in hun geheel doorzwelgen, zoodat de eieren, 

nog omgeven van hun kalkschaal in de maag geraken. Hier nu hebben zich 

hoogst merkwaardige organen gevormd, namelijk tanden, die bij alle andere 

gewervelde dieren slechts aan beenderen der mondholte voorkomen. Deze tan- 

den zijn. bevestigd aan de onderzijde der wervels boven het voorste gedeelte 

der maag, en hunne spitsen doorboren den maagwand, zoodat zij in hare 

holte reiken en de eischaal bij den doorgang verbreken kunnen, waarna de 

inhoud, die voor voedsel dient, zich uitstort. (KARL SEMPER, Die natür- 

lichen Existenzbedingungen der Thiere, Leipzig 1880 ‚LI. p. 67.) HG. 
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STERREKUNDE. 

Het Kometenlicht. — Sedert muaeins het licht der kometen spectroskopisch 

onderzocht en daarin tweederlei spectra herkende, het eene samenhangend , het 

andere uit drie niet samenhangende door donkere tusschenruimten gescheiden 

_ lichtbanden bestaande, heeft men vrij algemeen aangenomen dat het licht van 

een komeet tweederlei bron heeft. Het samenhangende spectrum is zonder 

twijfel van het teruggekaatste zonlicht afkomstig, het niet samenhangende 

spectrum zoude daarentegen van eene eigen lichtgevende stof af komstig zijn , 

waarin men zelfs het koolstofspectrum meende te herkennen. Dit besluit is 

thans weder in twijfel gesteld door de waarnemingen van RESPIGHI aan de 

kometen 5 en c van 1881, R. is van oordeel dat de donkere tusschenruimten , 

die mien vooral in het licht van den staart waarneemt, zeer wel verklaard 

kunnen worden als absorbtie-strepen, gelijk men ook in het zonnespectrum 

waarneemt , wanneer de zon nabij den horizont staat en desgelijks in het 

spectrum van die planeten, welke een dampkring hebbben. (Sirius, 1882 

XV p. 37, uit Atli della R. Academia dei Lincei, Ser. 3. VI p. 22). 

HG. 

Groote Zonnevlekken. De heer w. A. HOLLAND zag den 22sten en 23sten 

November 1881, aan boord van het schip Sarah Bell, een zonnevlek, waar- 

van hĳ de grootte schatte op !/, van de middellijn der zon; de kapitein 

meende zelfs dat zij |, bedroeg. De heer w. H. M. CHRISTIE aan het con- 

servatorium te Greenwich had betere gelegenheid om de werkelijke grootte 

van die vlek te bepalen, namelijk aan photographiën der zonneschijf, die 

7 
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op 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 en 27 November gemaakt waren. Al 

dien tijd was de vlek zichtbaar en verplaatste zich met de draaiing der zon 

om hare as. Ofschoon het nu bleek dat HAMILTON’s schatting veel te hoog 

was, daar bij meting der vlek op de photographiën deze in lengte '/,, en 

in breedte '/,, van de zonmiddellijn besloeg, zoo was deze vlek toch buiten- 

gewoon groot. Zij nam in haar geheel 832 millioenste van de zichtbare zons- 

oppervlakte in, waarvan 152 millioenste op de kern, het overige voor de 

“omringende halfschaduw kwamen. Twee nog iets grootere vlekken werden ge- 

photographeerd op den 22sten Maart en op 1 Juni 1881. De geheele opper- 

vlakte der eerste bedroeg 919, der tweede 931 millioenste der zichtbare zons- 

oppervlakte. (Nature, 9 Febr. 1882, p. 337). HG. 

NATUURKUNDE. 

Koolpoeder ín plaats van amalgama voor de kussens der gewone elek- 

triseermachine. — Acostini raadt het gebruik daarvan aan (Rivista Scienti- 

fico Indust. XIII, p. 394). Hij vermengt zeer fijn koolpoeder met petroleum 

tot een brij, die hij met een penseel op een blad dun papier uitstrijkt. De 

kussens der machine worden met reepen van het zoo toebereide papier bedekt. 

Zij zijn" niet hygroskopisch, geven steeds een goede elektriciteitsontwikkeling 

en reinigen de schijf. 

Bij het vermelden hiervan in zijne Beiblätter (VI, p. 245) merkt Wrepe- 

MANN aan, dat reeds in 1858 TARELLI datzelfde gebruik van koolpoeder heeft 

voorgeslagen. LN. 

Een uiterst gevoelige thermoskopische inrichting. — Zulk eene heeft LANG- 

LEY (Sillimans American Journal XXI, p. 187 en Journal de physique 

S. 2. I. p. 148) verkregen door toepassing van de bekende vermindering in 

het geleidingsvermogen der metalen voor elektriciteit, door verhooging hunner 

temperatuur. Hij heeft deze toepassing zeer vruchtbrengend kunnen maken 

doordat het hem gelukt is iĳzerreepjes te verkrijgen van iets minder dan 0,5 

m.m. breed en slechts 0,004 m.m. dik. Zulk een reepje, veertienmaal samen- 

gevouwen, vormde een rechthoekje van 7 m.m. breed en 12 m.m. hoog , dat een 

deel uitmaakte van de stroombaan in de bekende Wheatstonesche brug. Met 

een gevoeligen rheoskoop verbonden levert dit een thermoskoop op, die om- 

streeks 200 malen gevoeliger is dan die van MELLONI. Men kan daarmede 

een verschil of verandering van temperatuur van niet meer dan een tiendui- 

zendste van 1° C. duidelijk aantoonen. 
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Als voorbeeld van het gebruik dat hij van dezen thermoskoop heeft gemaakt 
geeft LANGLEY bepalingen aangaande de verdeeling der warmte in een diffractie- 
spectrum, van zonlicht dat enkel door terugkaatsing verkregen was, en dat een 
ruimte van 0,0004 tot 0,0007 m.m. golflengte omvatte. Hij verkreeg een uit- 
komst, geheel verschillend van alle vroegere, daar hij het maximum der 

warmte niet vond in het ultraroode deel van het spectrum, maar in het geel, 
nabij de lijn D. van FRAUENHOFER. LN. 

Integreerende hygrometer. — MreNoN en ROVARD geven dezen naam aan 
een werktuig van hunne vinding, dat, wat de inrichting aangaat, geheel over- 
eenkomt met de ammoniakijsmachines van cARRÁ. (Nature XXV, p. 564.) 
Een iĳzeren buis, met door samenpersing vloeibaar gemaakten ammoniak ge- 

vuld, wordt door het openen van een kraan in verbinding gebracht met een 

andere, die gedeeltelijk met water is gevuld. Dit laatste slorpt de nu gas- 

vormig wordende ammoniak op, en er ontstaat dus in de buis in zeer korten 

tijd eene temperatuurverlaging, die den waterdamp uit de lucht rondom de 

eerste buis in ruime mate daarop condenseeren doet. In twintig minuten ver- 

kregen M. en R. drie grammen water op deze wijze gecondenseerd uit de 

lucht in een vertrek, op een zeer drogen dag. Na smelting en weging kan 

dit vocht geanalyseerd worden, wat wel het voornaamste nut van dezen vorm 

wezen zal. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Caesium. — Het was aan BUNSEN, den ontdekker der alkali-metalen rubi- 

dium en caesium, reeds gelukt het eerste in metallischen toestand af te schei- 

den. Thans heeft sETTERBERG ook het tweede als metaal verkregen. De voor- 

bereidende werkzaamheden, die de verwerking vorderden van eenige centenaars 

ruwen aluin uit lepidolith, geschiedden in het laboratorium van MARQUART 

te Bonn; de afscheiding van het caesium-metaal uit cyan-caesium langs elek- 

trolytischen weg had plaats in het laboratorium van BUNSEN. 

Het caesium-metaal heeft in physische eigenschappen veel overeenkomst met 

de overige alkalimetalen. Het is zilverwit, rekbaar en zeer week. Reeds bij 

26.°5 C, smelt het. Zijn spec. gewicht bedraagt bij 15° C. 1.88. Op water 

geworpen, ontbrandt het. Ook aan de lucht heeft snelle ontbranding plaats, 

tenzij het met petroleum of oxyd bedekt is. (Annalen der Chemie, 1882, 

Bd. 211, p. 100.) HG. 
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Dissociatie van chlor. — Voor een jaar toonden de gebroeders MEYER aan 

dat de dichtheid van den damp van chlor tusschen 1200° en 15009 twee 

derden is van die bij 600°. De heeren A. P. SMITH en W. B. LOWE deelden 

den 1ôdeu Februari jl. aan de Chemtcal Society het volgende mede: ‘Zij 

gingen uit van het denkbeeld dat, indien chlor door een buis werd geleid 

in jodkalium, wellicht minder jodium vrij zoude worden, wanneer de buis 

sterk verhit werd dan wanneer de buis koud was. Werkelijk bevonden zij, 

dat wanneer dit achtereenvolgens geschiedde door een buis die tot 1030° verhit 

was en daarop door dezelfde buis bij 6°, de uitkomst aan de verwachting 

beantwoordde, Zij drukken dit zóó uit: “41 gram chlor bij 69 wordt 0.744 

gram bij 10309” Waar het overige chlor blijft wordt niet vermeld. (Chem. 

News, 24 Febr. 1882, p. 85). HG, 

PROUT’s hypothese. — De heer r. w. CLARKE heeft een zeer omvangrijk 

werk gedaan door de atoomgewichten van alle met zekerheid bekende elemen- 

ten, ten getale van zesenzestig, op nieuw te berekenen en daarbij de noodig 

geworden correctiën aan te brengen. Zijne uitkomsten zijn medegedeeld in 

het American Chemical Journal Vol. III en de tabel daaruit overgenomen 

in den Naturforscher, 1882, pag. 75. Aan het slot zijner mededeeling over- 

weegt hij de meerdere of mindere gegrondheid der bekende hypothese van 

PROUT, volgens welke alle overige atoomgewichten veelvouden van dat van 

waterstof zouden zijn. Hij bevindt, dat bij 39 elementen, d. i. bij 5/, van 

het geheel, het atoomgewicht minder dan 0.1 afwijkt van datgene wat het 

zijn moest, indien Prour’s hypothese juist was. Onder de overige atoom- 

gewichten zijn er 3, die aan halve veelvouden beantwoorden, 11 zoo gebrek- 

kig bepaald, dat men er niets met zekerheid uit kan afleiden, terwijl ook 

de overige nog eene revisie vorderen. Hij meent derhalve dat door zijn onder- 

zoek de waarschijnlijkheid van Prour’s hypothese zeer vermeerderd is. 

HG. 

PHYSIOLOGIE. 

Willekeurige samentrekking der pezen. — Reeds sedert geruimen tijd houdt 

men het er voor dat de pezen zich actief kunnen samentrekken, zij het dan 

ook in veel mindere mate dan het spiervleesch. J. GUÉRIN, die in 1856 deze 

stelling verdedigde, terwijl in hetzelfde jaar FLOURENS de gevoeligheid der 

pezen aantoonde, komt nu op tegen den naam van pees-reflex, dien men aan 

die samentrekking heeft gegeven. Volgens hem trekken de pezen zich samen 
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1° onder den invloed van den wil, en 2° onder een anderen, nog niet juist 

bepaalden, invloed. Wat de willekeurige samentrekking aangaat, reeds in 1861 

toonde PAPENHEIM en in 1866 saPpry in de pezer zenuwen aan, die niet 

anders dan verlengsels van de spierzenuwen konden wezen, Maar die wille- 

keurige samentrekking der pezen wordt door het volgende bewezen. Wanneer 

men willekeurig het been op de dij strekt, trekt het gedeelte van de pees 

der rechter dijspier, dat tusschen de knieschijf en het scheenbeen ligt, zich 

samen, en dat er dan werkelijk eene contractie plaats heeft, wordt bewezen 

doordien naalden, in dat gedeelte der pees ingeplant, aantoonen dat de be- 

weging in twee richtingen, namelijk van beneden naar boven en van boven 

naar beneden geschiedt. En dat die samentrekking onder den invloed van den 

wil plaats heeft, wordt bewezen doordien bij personen, bij wie de knieschijf 

met het dijbeen vergroeid is, maar die de knie nog even kunnen buigen, en die 

pogen het been uit te strekken, inderdaad eene samentrekking van het bedoelde 

peesgedeelte wordt waargenomen. — Van de onwillekeurige samentrekking dier- 

zelfde pees geeft de volgende proef een voorbeeld. Wanneer men zit, terwijl 

het been rechthoekig op de dij gebogen is, maar de voet niet op den grond 

rust, en men slaat dan met den radiaalrand der hand op het tibiale gedeelte 

van de knieschiĳfpees, dan volgt dadelijk de onwillekeurige samentrekking 

(contraction de résistance) van die pees en dientengevolge een zekere graad 

van strekking van het been (Compt. rend. Tom. XCIV, pag. 566). pr. 

Hypnotisme. — Den 13den Februari j.l. deelde de heer H. MILNE ED- 

WARDS aan de Académie des Sciences mede, dat hij met den directeur der 

menagerie van het museum van natuurlijke historie de door Prof. HARTING 

te Utrecht genomen hypnotische proeven op dieren (die, gelijk men weet, zoo 

noodlottig waren voor dikwijls gehypnotiseerde hoenders), zoude herhalen. 

Maar reeds nu meende hij a priori te moeten verklaren, dat men, door 

dikwijls dergelijke proeven op hysterische vrouwen te herhalen —.en haar zoo- 

doende zonder twijfel als ‘‘sujets de démonstration’’ te volmaken, — groot 

gevaar loopt haren toestand te doen verergeren. (Compt. rend. Tom. XCIV, 

pag. 385). — In dezelfde zitting werd voorgelezen een opstel van 5. M. CHARCOT , 

over de verschillende toestanden waarin hysterische personen door het hypno- 

tisme geraken. Die toestanden zijn volgens hem: 41° die van catalepsis , 2° die 

van lethargie en 3° die van somnambulismus. Ieder van deze kan zich al da- 

delijk voordoen en op zich zelf blijven bestaan, of ook zich bij een en het- 

zelfde voorwerp in den loop van eene en dezelfde waarneming achtereenvol- 



54 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

gens vertoonen in deze of gene orde. Voor de beschrijving dier toestanden 

verwijzen wij naar het oorspronkelijke. (Ibid. pag. 403.) D. L. 

METEOROLOGTE. 

Het magnetische onweder van 11—14 Augustus 1880. —- De heer wip heeft 

gelegenheid gehad de op de volgende vier, ver van elkander gelegen plaat- 

sen verrichte en ten deele photographisch geregistreerde waarnemingen onder- 

ling te vergelijken. 

KEM oe ide ots óp: 919725 NBE, 

Pamlosk rede ze nel blie die 

Zihawer, 1m Chita. soit ABe, 

Melbourne, Australie, „ 37° 50 Z. Br., 

Het bleek uit die vergelijking, dat de magnetische storm, welke alle drie 

de magnetische elementen, declinatie, horizontale en verticale intensiteit, be- 

trof, op hetzelfde oogenblik, 14 Augustus 12u. 15 m. (Pawlowsk. tijd), op 

de vier plaatsen begon en ook op denzelfden tijd, 44 Aug. tusschen 9 en 10 

uur, eindigde. Eigenlijk bestond deze storm nog uit drie op elkander volgende 

en niet scherp gescheiden maar in elkander overgaande stormen, en daarin 

traden verschillen op tusschen de vier waarnemingsplaatsen. Op alle drie de 

storingsdagen en op alle vier de plaatsen openbaarde-zich te midden der sto- 

ringen nog de normale dageliĳjksche gang der declinatie, die zich, gelijk be- 

kend is, naar den dagelijkschen tijd regelt. 

Het zijn derhalve, zoo niet eene enkele kracht, dan toch in elk geval ge- 

lijktijdig optredende en verdwijnende krachten, welke de storingen in de 

drie elementen van het aardmagnetisme teweeg brengen, en de oorzaak daar- 

van kan bezwaarlijk elders dan in de zon worden gezocht. Toch meent wiLp, 

dat het onmogelijk is deze storingen alleen aan den invloed der zon als mag- 

netisch lichaam toe te schrijven, maar dat men daarbij aan een gecombineerde 

werking van de zon en van de elektrische aardstroomen moet denken. Daar- 

omtrent moeten wij naar het oorspronkelijke verwijzen, maar voegen hier 

nog bij dat wrLp voornemens is aan het meteorologisch-magnetisch-obser- 

vatorium te Pawlosk, in den volgenden zomer, proefondervinderlijke onderzoe- 

kingen te doen over de al of niet gegrondheid zijner hypothese. (Bulletin de 

Acad. d. sc. de St, Pétersbourg, T. XXVII. HG. 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 55 

DIERKUNDE. 

Kreeftenpest. — Onder dezen naam is sedert eenigen tijd eene ziekte der 

rivierkreeften in Duitschland, Oostenrijk en den Elzas bekend, waardoor zeer 

velen sterven. Dr. HARZ (Fischerei-Zeitung, Wien 1880—1881) heeft van 

deze ziekte eene uitvoerige studie gemaakt en bevonden dat zij veroorzaakt 

wordt door de aanwezigheid van Distoma cirrigerum BAER in de spieren van 

de kreeft. Soms zijn er in de spieren van een enkel voorwerp tot 200 zulke 

distomen bevat, alle geënkysteerd op de wijze der trichinen. Voor de voort- 

planting moeten deze distomen eene verhuizing ondergaan , hetzij in een visch 

of in een vogel, vooral zwaluwen. Schadelijk voor den mensch zijn zij volgens 

HARZ niet. De zieke kreeften kunnen gerust gegeten worden. HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Ontdekking van kleine organismen in drinkwater. — Het kan gebeuren, 

dat zeer kleine en tevens zeer doorschijnende organismen, — bacterien , micro- 

bien, protoplasmatische massa’s in het water aanwezig zijn, zonder dat men 

deze door het miskroskoop, zelfs bij zeer sterke vergrooting, vermag te ont- 

dekken. Professor MAGGT heeft, toen hij belast was met een onderzoek van 

het Lago Maggiore, dat men voor eene drinkwaterleiding naar Milaan bestemde, 

bij het oogenschijnlijk heldere water een weinig osmiumzuur gevoegd en het 

daarop acht-en-veertig uren laten staan. Dan vormt zich op den bodem van 

het vat een bezinksel, waarin men duidelijk de vroeger onzichtbare organis- 

men erkennen kan. Ook eene voorafgaande kleuring met haematoxiline, me- 

thylviolet, magenta enz., kan hierbij nuttig zijn. (Nature, 9 Febr. 1882 

p. 348). | HG. 

Tegengift van slangenvenijn. — De Braziliaansche geleerde 3. B. DE LACERDA 

kondigde eenigen tijd geleden aan, dat hij in onderhuidsehe injectiën van eene 

oplossing van permanganas kaleus een middel had gevonden om de bijna altijd 

‚doodelijke gevolgen van den beet der vergiftige slangen te bestrijden. Hij heeft 

toen en later een aantal gevallen van herstel door dit middel medegedeeld, 

waaronder er waren die reeds wanhopig schenen. Van hoeveel belang deze ontdek- 

king is toont Dr QUATREFAGES aan; op Martinique alleen beloopt de sterfte aan 

den beet van Bothrops lanceolatus 50 per jaar op eene bevolking van 125000 

zielen, zonder nog diegenen mede te rekenen, die voor hun leven gebrek- 

kelijk of ziekelijk zijn geworden. Terecht merkt hij op, dat die ontdekking 
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zelfs voor Frankrijk, waar de adder (Vipera berus) hier en daar nog al veel 

voorkomt, — ik voeg er bij: en voor ons Drenthe, waar nog in 1880 een 

meisje aan den beet van een adder bezweek, — geenszins onverschillig is. 

Dr LACERDA drukt op de noodzakelijkheid om ‘de oplossing te bereiden op 

het oogenblik dat men haar gebruiken wil. Hij raadt aan om kleine pakjes 

van Ó,1 gram permanganas kalicus en een fleschje, dat 10 gram water be- 

vat, steeds in voorraad te hebben. De injectie geschiedt met een spuitje van 

PRAVAZ. Men moet een toesnoerend verband boven de wond aanleggen (een 

laatband b.v.) en langzaam een halve spuitvol injicieeren in elk wondje, dat 

door de tanden van de slang gemaakt is. Daarna drukt men die weefsels sa- 

men om de diffusie van het vocht te bevorderen. Is het lid reeds gezwollen , 

dan moet men ook eenige injectiën doen op de grenzen van de zwelling. Zoo 

de snelheid, waarmede de verschijnselen zich vertoonen, doen vermoeden dat 

het vergift rechtstreeks in eene ader is gekomen, doet men eene injectie in 

eene oppervlakkige ader. 

In aanmerking nemende dat, volgens vroegere onderzoekingen van DE LA- 

CERDA, de vergiftige eigenschappen van het giftvocht der slangen afhangen 

van kleine lichaampjes, die meer of minder analogie vertoonen met die, welke 

men dagelijks in de smetstoffen ontdekt, vraagt DE QUATREFAGES, of die 

injectiën bij deze ook niet van toepassing zouden kunnen zijn. Mij schijnt het 

toe dat het middel ook bij dollehondsbeet zou kunnen worden beproefd. (Compt. 

rend. Tom. XCIV, pag. 488). DL. 
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STERREKUNDE. 

Bewaring van de energie der zon. — Hoe de zon, schijnbaar onverminderd, 

voortgaat warmte uittestralen, die, alleen met uitzondering van een zeer klein 

gedeelte (;5gopgog), dat door onze aarde en de overige planeten opgevan- 

gen wordt, in de ruimte verloren gaat, is een tot hiertoe onopgelost vraag- 

stuk. De laatste, door MAYER en sir w. THOMSON voorop gezette hypothese, 

namelijk die, alsof de warmte der zon door daarop vallende meteorieten zoude 

gevoed worden, is door laatstgenoemde weder teruggenomen. 

In eene voordracht in de Royal Society van 2 Maart 1882, heeft c. wIL- 

LIAM SIEMENS eenen geheel anderen weg ter verklaring ingeslagen. Wij kunnen 

hem daarop niet geheel volsen, maar alleen een zeer beknopt begrip van zijne 

hypothese geven. 

Hij gaat uit van de meening dat de interplanetaire ruimte niet geheel ledig 

is, maar de gassen die de atmospheer samenstellen en bovendien waterstof 

in zeer verdunden staat bevat. Een bewijs daarvoor vindt hij in de gassen 

die in meteoorsteenen opgesloten gevonden worden. 

Nu neemt hij aan dat die gassen, waaronder water- en koolstofverbindingen , 

in dien zeer verdunden staat zich in gedissocieerden toestand bevinden. Ein- 

delijk zoekt hij aantetoonen dat ten gevolge van de groote centrifugale snel- 

heid der zonsoppervlakte deze gedissocieerde bestanddeelen voortdurend weer 

naar de zon worden teruggevoerd, zich daar op nieuw verbinden , hierbij warmte 

ontwikkelen, terwijl zij in gebonden staat weder in de ruimte terugkeeren om 

daar op nieuw gedissocieerd te worden. (Nature, 9 March 1882, p. 440.) 

HG. 

8 
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NATUURKUNDE. 
Michelson's thermoskoop. — Naast LANGLEY's “bolometer,’ die wij in een 

vorige aflevering van dit bijblad beschreven, plaatst nu de heer M. A. MICHEL- 

SON een werktuigje, dat volgens hem even gevoelig is en het voordeel aan- 

biedt van een veel grootere eenvoudigheid in inrichting en gebruik. (Journal 

de physique, 2e serie, I, p. 183). Het bestaat uit twee over de geheele 

lengte aan elkaar verbonden reepjes, een van koper en een van hard gevul- 

caniseerde caoutchouc, van 50 m.m. lang, 1 m.m. breed en omstreeks 0,1 m.m. 

dik. Vertikaal geplaatst, en met het ondereind aan den voet van het werk- 

tuig bevestigd, is dit dubbelstaafje aan het boveneind door een dun glas- 

draadje verlengd, dat drukt tegen een om een as bewegelijk spiegeltje, op 

zeer geringen afstand van die as. Door de veel sterkere uitzetting van het 

caoutschouc kromt zich het staafje aanmerkelijk bij de minste temperatuur- 

verandering: omstreeks 1 m.m. voor 1° C., en brengt het spiegeltje in be- 

weging, waarvan de stand op de gewone wijze met behulp van een kijker 

met schaalverdeeling wordt. waargenomen. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Synthese van chínine. — In een brief van den heer E. J. MAUMENÉ aan 

den president der Parijsche akademie van wetenschappen bericht eerstgenoemde 

dat het hem gelukt is zwavelzure chinine door synthese uit H, Az. te ver- 

krijgen. Hij heeft de beschrijving van de wijze van bereiding in een verzegeld 

pakket bij de akademie gedeponeerd. Alvorens dat te doen openen zal het 

verkregen product aan een therapeutisch onderzoek worden onderworpen. (Compt. 

rendus Tom. XCIV, p. 968). HG: DET, 

GEOLOGIE. 

Planten-indrukken in de oudere gesteenten. — Op de buitengewone voor- 

zichtigheid, die in acht te nemen is bij het determineeren van de onduidelijke 

indrukken in oudere gesteenten, en die vaak verklaard worden van planten 

af komstig te zijn, wordt aangedrongen door de resultaten van den zweedschen 

natuurkenner A. G. NATHORST, van welke CARRUTHERS een verslag heeft ge- 

geven in het Geological Magazine. NarrHorsr heeft de sporen, die crustaceën, 

anneliden enz. bij het kruipen over vochtige pleister of slijk achterlaten, met 

zorg bestudeerd, en het bleek dat zij buitengewoon geleken op de indrukken 

in palaeozoische gesteenten, die beschouwd worden als afkomstig van algen, 

j 
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Allerwaarschijnlijkst zal de zoogenaamde Kophyton van de Cambrische gesteen- 

ten in Zweden, die gehouden is voor de oudste phanerogamische plant, blijken 

slechts de sporen van medusen te zijn. Volgens NATHORST moeten de medusen 

van de Jura-periode tot de Cambrische worden teruggebracht. — CARRUTHERS 

heeft zich verzekerd, dat de indrukken op de onder-silurische leisteenen van 

Angers, door sAPorrA beschreven als de oudste bekende varen, geen aan- 

spraak hebben op een organischen oorsprong. (The Academy , Jan. 14 pag. 30). 

D. L. 

PE SOE G LB, 

Hypnotisme. — A. DUMONTPALLIER en P. MAGNIN deelen aan de Academie 

des sciences mede, hoe de nadeelige gevolgen (Bijblad, bladz. 53) van het 

hypnotiseeren kunnen worden voorkomen. Zij drukken hunne meening uit in 

de woorden: “la cause qui fait, défait”’ Te weten: bij eene voor hypnotisme 

vatbare hysterische verwekt men lethargie door de oogbollen zacht te wrijven, — 

de kataleptische periode door het gereflecteerd zonlicht op de geopende oogen 

te laten vallen, — den somnambulen toestand door eene lichte drukking op 

de kruin des hoofds. Wil men nu een van die toestanden doen verdwijnen, 

dan wende men het middel aan, dat juist dien toestand verwekt. Op die 

wijze kan men ook de beide zijdelingsche helften des lichaams in verschil- 

lende hypnotische toestanden verplaatsen (b. v. rechts katalepsis, links som- 

nambulismus) enz. (Compt rend. Tom XCIV, pag. 632). — Het beginsel 

van deze methode heeft veel van het ‘“similia similibus curantur”’ der ho- 

moeöpathen. Db. 

Bloed-acclimatatie in hooge bergstreken. — Wanneer menschen of dieren 

snel naar meer dan 2000 M. boven de oppervlakte der zee worden verplaatst, 

dan ondervinden zij in verschillenden graad ongesteldheden, in Europa bekend 

onder den naam van bergziekte (mal des montagnes), in de Andes onder 

dien van soroche of puna, in den Himalaya onder dien van bies. DR. JOUR- 

DANET heeft beweerd dat die aandoeningen veroorzaakt werden door vermin- 

dering van de zuurstof des bloeds, — een gevolg van de verminderde spanning 

van dat gas in de omgevende lucht, — en voorgesteld dien toestand anouyhémie 

te noemen. De heer P, BERT heeft dit bevestigd gevonden en door talrijke analy- 

sen bewezen, dat de zuurstof in het bloed vermindert naarmate de atmos- 

pherische drukking geringer wordt, m. a. w. dat de haemoglobuline naar die 

mate aan zuurstof verliest. 

Hoe langer echter iemand op die hoogte blijft leven, des te meer verdwij- 
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nen de verschijnselen der ‘‘bergziekte” en schijnt hij zich te acclimateeren 

Nog meer is dit het geval bij zijne daar geborene nakomelingen, ofschoon , 

volgens JOURDANET, in geval van ziekte, de nog eenigszins voortbestaande 

anoxyhaemie van haar aanzijn doet blijken. Hindelijk echter wordt die halve 

acclimatatie eene volledige, te vollediger, naarmate er meer generatiën zijn 

verloopen. 

Welke is de oorzaak van die acclimatatie? Naar het oordeel van BERT deze, 

dat eene vermeerdering van haemoglobuline in het bloed hier compenseerend 

optreedt. Men moet de onderzoekingen hieromtrent op huisdieren , zoo mogelijk 

op de kleinere, zich snel voortplantende instellen, meer dan op den mensch, 

die op niet meer dan vijf generatiën in eene eeuw kan rekenen. Na vele ver- 

geefsche pogingen heeft BERT onlangs uit La Paz, 3700 M. hoog, het bloed 

van acht soorten van plantenetende zoogdieren en varkens ontvangen, en be- 

vonden dat die verschillende monsters bloed eene hoeveelheid van 16,2 tot 

21,6ee zuurstof op elke 100cc bloed konden opslorpen, — terwijl onderzoe- 

kingen in Frankrijk en elders in Europa hebben bewezen, dat de hoeveelheid 

zuurstof, die het bloed van plantenetende zoogdieren in lagere streken kan 

opnemen, slechts 40 à 412cc op de 100ecc bloed bedraagt (Compt. rend. Tom. 

XCIV pag. 805). — Dat de bergongesteldheid aan vermindering van den 

toevoer van zuurstof aan het bloed moet worden toegeschreven, was, meenen 

wij, reeds lang voorondersteld. De door BErr ter verklaring der bedoelde accli- 

matatie aangenomene compensatie van de verminderde verbinding der haemo- 

globuline met zuurstof door vermeerdering der eerste is niet onwaarschijnlijk , 

doch wij meenen hier ook te moeten wijzen op de waarneming, dat in Amerika 

de inboorlingen, die de hooge Andes bewonen, zich onderscheiden door eene 

zeer ruime borstholte en eene groote longen-capaciteit, zoodat bij hen de min- 

dere procenten zuurstof, die het bij elke inademing in de longen komende 

volume lucht bevat, gecompenseerd wordt door het grooter volume der lucht, 

dat zij telkens inademen. Wellicht dat sterkere ademhalings-inspanningen , 

als gevolg van de verminderde athmospherische drukking, op den duur ver- 

wijding der borstholte en vergrooting der longen-capaciteit ten gevolgen heb- 

ben, en daarin mede eene oorzaak der acclimatatie op bergen te zoeken is. 

DE, 

DIERKUNDE. 

Over trichinen in gezouten varkensvleesch. — G. coLLiN heeft een aan- 

tal proeven genomen om de voorwaarden, onder welke gezouten varkensvleesch 

en spek zonder nadeel kunnen gebruikt worden, te bepalen. Hij zoutte in 
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hooge mate trichineus varkensvleesch in (4 deel zout op 3 deelen water), en 

onderzocht dan na verloop van verschillende tijdperken dat vleesch mikrosko- 

pisch. De ruimte laat niet toe COLIN daarbij op den voet te volgen; genoeg 

dat eene indompeling in den pekel gedurende 15 dagen van sommige stukken 

voldoende was om alle trichinen te dooden, doch dat dit in het binnenste van 

grootere stukken, b. v. in een vrij groote ham, eerst na twee maanden het 

geval was. In gezouten amerikaansch varkensvleesch en spek, — ’t geen 

allerwaarschijnlijkst, wanneer het in Frankrijk aankomt, wel voor langer dan 

twee maanden ingezouten zal zijn geweest, — kon COLIN alleen doode tri- 

chinen vinden; gedeelten, uit het binnenste der stukken vleesch genomen, 

werden door musschen, muizen, ratten en konijnen genuttigd, zonder dat zich 

in de ingewanden dier dieren een enkele trichine, na de oplossing van haar 

omhulsel, ontrolde, of dat een dier dieren trichineus is geworden. Hij stemt 

echter toe, dat in stukken van grooten omvang, die slecht van zout door- 

trokken zijn (b. v. na inzouting gedurende sterke zomerwarmte) eenige levende 

trichinen kunnen overblijven (Compt. rend. Tom. XCIV, pag. 886. 

Dab 

Snelheid van de oplossing van gift door eene wond. — Wij hebben op 

bladz. 29 de uitkomsten der proeven van DAVAINE hieromtrent medegedeeld. 

De ongeregeldheid van het tijdsverloop tusschen de inenting had DAVAINE 

toegeschreven aan het verschil van den aard der wond. De heer A. RODET 

schrijft nu dat de proeven van DAVAINE de uitkomsten van zijne eigene , dezen 

winter genomen, proefnemingen bevestigen. Hij merkte daarbij dezelfde onge- 

lijkheden op, doch kon die niet aan den verschillenden aard der verwondingen 

toeschrijven, aangezien hij altijd op eene en dezelfde wijze was te werk gegaan. 

Hij nam zijne proeven op konijnen, entte die met een lancet aan de punten 

der ooren in, en sneed vervolgens, na verschillend tijdsverloop , die ooren 

zooveel doenlijk altijd op dezelfde hoogte af. De uitkomsten waren deze: 

8 konijnen; tijdsverloop 1 tot 10 uren; 4 gezond gebleven (tijdsverl. 1, 

3, 7 en 10 uren). 

9 konijnen; tijdsverloop hetzelfde; 3 gezond gebleven (tiĳdsverl. 3, 5 en 

6 uren). 

12 konijnen ; tijdsverloop 3 uren; allen bezweken. 

12 konijnen; tijdsverloop °%/, uur; allen bezweken. 

Roper meent daarom hier te moeten denken aan het veranderlijke van de 

bacterien zelven, aan het verschil in de gesteldheid der ingeönte dieren [m. 

a. w. aan hunne verschillende praedispositie], en aan de localisatie van de 
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bacteriën in dit of dat, meer of minder gunstig punt van het onderhuidsche . 

weefsel. (Compt. rend. Tom XCIV, pag. 1060). Di L. 

Gevoeligheid van Daphnia’s voor verschillend gekleurde lichtstralen. — In 

1869 had PAUL BERT eenige proeven gedaan , waaruit hij afleidde dat Daphnia’s 

voor lichtstralen van verschillende breekbaarheid volkomen gelijke gevoeligheid 

als wij menschen bezitten en de zichtbaarheid van het spectrum voor hen de- 

zelfde grenzen heeft als voor ons. 

Sir JOHN LUBBOCK heeft de proeven op de volgende wijze herhaald. Hij 

bracht een 50-tal Daphnia’s in een houten trog, op welks bodem , door middel 

van een spiegel, een zonnespectrum werd geworpen. De trog kon door een 

zeker aantal glazen tusschenschotten in even zoovele vakken verdeeld worden 

als er kleuren zijn. Nadat nu het water met de daarin bevatte diertjes tien 

minuten lang door het spectrum beschenen was, werden de glazen platen 

geplaatst eu het getal der Daphnia's in elk vak bepaald. Wij willen de uit- 

komissten van eene zijner proevenreeksen hier aanvoeren. 

Duister. Violet.  Blaaw. Groen. Geel. Rood. 

Proef 1 0 0 3 39 5 3 
hi 0 1 2 37 7 3 
Ae 0 0 4 31 10 5 
Bien 1 1 5 30 8 6 
BENE 0 1 / 33 6 6 

pe her Ee RS PSE 

Hierbij moet in het oog gehouden worden dat de wijdte der vakken niet 

gelijk was. Het geele vak had een wijdte van slechts */, duim, het groene 

eene van 2 duim. Doch, ook dit in aanmerking genomen zijnde, is het aantal 

Daphia's nog het grootst in het groen. Zij volgen derhalve niet geheel de 

intensiteit van het licht. 

LuBBovk heeft deze proeven nog op verschillende wijzen gevarieerd. Zoo 

b. v. door afsnijding van het grootste gedeelde van het spectrum en aan de 

Daphnia’s slechts de keus te laten tusschen violet en ultra-violet. Bij een 

zijner proevenreeksen vond hij: 

Violet. Ultra-violet. Duister. 

238 45 di 

De Daphnia’s schijnen derhalve nog ultra-violette stralen waar- te nemen, 

die voor ons menschen onzichtbaar zijn. Bij mieren had LuBBOCK vroeger de- 

zelfde uitkomst verkregen. (Nature, 2 March 1882 p. 421). HG. 
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Notelephas. — In het reeds in 1845 verschenen werk van graaf STRZELECKI , 

Physical description of New-South- Wales and van Diemen’s land, deelde de 

schrijver mede dat hij van een inlander een kies van een Mastodon had ge- 

kocht, en dat hij van dien inlander vernomen had dat er nog meerdere en 

grootere in het binnenland gevonden werden. OweEN, aan wien STRZELECKI 

de kies toonde, had aan het dier den naam van Mastodon australis gegeven. 

Sedert had men niets meer vernomen van het vinden van overblijfsels van 

een olifantachtig dier in Nieuw-Holland. Thans bericht oweN dat hij van zekeren 

heer THWISTON HOLLAND, neef van den heer F. N. ISAAC, een stuk van een 

slagtand had ontvangen, door den laatsten gevonden in het bezinksel in een 

bergkloof in een district, dat ongeveer op een afstand van zestig mijlen van 

Moreton-baai in Queensland gelegen is. Een nauwkeurig onderzoek van dien 

tand leert dat hij afkomstig is van een Mastodon of Olifant, die iets kleiner 

was dan de tegenwoordige Aziatische of Afrikaansche olifanten. 

Het schijnt derhalve niet meer betwijfeld te kunnen worden dat ook Nieuw- 

Holland eenmaal de woonplaats van olifantachtige dieren is geweest. (Nature 

15 April 1882, p. 571). HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Binnenzee ten zuiden van Algerië. — Het plan van den heer ROUDAIRE, 

om ten zuiden van Algerië en Tunis eene binnenzee te scheppen, hetwelk 

sedert eenigen tijd op den achtergrond was getreden, schijnt weer meer be- 

langstelling te wekken, nadat de onvermoeide ontwerper voorleden jaar de 

door eenigen, ook in den boezem van de Acadómie des Sciences, tegen zijn 

plan ingebrachte bedenkingen en bezwaren op grond van nieuwe waterpassingen 

en andere onderzoekingen heeft wederlegd. Voor hen, die omtrent dat plan 

niet op de hoogte zijn, zij hier vermeld, dat in het zuiden van Algerië en 

het gebied van Tunis zich eene van het oosten naar het westen loopende reeks 

bevindt van brakke lagunen en moerassen, chotts genaamd, en dat het plan 

van ROUDAIRE is, door een kanaal door de landengte, die bij Gabes den 

chott el-Rharsa van de Middellandsche zee scheidt, de gansche keten van 

lagunen en moerassen met zeewater te vullen. De bij Gabes te kanaliseeren 

landengte bestaat geenszins, gelijk eenige geologen hebben beweerd, uit harde 

rotsen, maar bijna uitsluitend uit zand en mergel. Wel vindt men op eene diepte 

van dertig en eenige meters eenige door mergel van elkander gescheidene 

kalksteen-lagen, maar deze zijn gemakkelijk te verwijderen. — De ontworpen 

binnenzee zou voor den handel een gemakkelijken en weinig kostbaren weg 
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openen, — wegens hare ligging dienstbaar zijn aan de verzekering en ver- 

sterking van het fransch gezag over de zuidelijke grenslanden van Algerië, — 

en eene gelukkige wijziging brengen in het klimaat van Algerië en Tunis. 

D. L, 

Bacteriën der tuberculosis. — Een onderzoek van den heer rp. Kock heeft 

tot de zeer gewichtige ontdekking geleid, dat de tuberculosis in verschillende 

organen door staafvormige bacteriën, bacilli, veroorzaakt wordt. Om deze in 

de tuberkelmassa waar te nemen, wordt eene gecombineerde kleuring gevorderd , 

eerst met eene alkalische oplossing van methylenblauw en daarop met eene 

waterige oplossing van vesuvine. De bacteriën worden dan blauw, alle overige 

weefseldeelen bruin gekleurd. Wanneer de tuberculosis haar toppunt bereikt 

heeft , verdwijnen de bacteriën, maar zij zijn zeer talrijk in onrijpe tuberkels. 

Niet zelden wordt daaraan ook sporenvorming gezien; meest heeft een staafje 

2 tot 4 sporen. 

Zij kunnen kunstmatig voortgekweekt worden in bloedwei, die men eerst 

door herhaalde verwarming tot 58° C. onvruchtbaar heeft gemaakt , vervolgens 

tot 65° graden verwarmd en in eene geleiachtige massa veranderd heeft. Daarop 

wordt dan een weinig der bacteriën-houdende massa gestreken. In den loop 

van 10 tot 14 dagen ontstaan dan bij broedtemperatuur kolonien van bacte- 

rien, die nu verder voortgeplant kunnen worden. 

Ook in het dierlijk lichaam teelen zij voort, hetzij door inenting onder de 

huid, of door inspuiting in de buikholte of in de vochten van het oog. Bij 

zulke opzettelijke geinfecteerde dieren, konijnen, katten, ratten, ontstaat tu- 

berculosis in verschillende organen. 

In de sputa van teringlijders kunnen deze bacillen in groote menigte worden 

aangewezen. Ook in geheel gedroogden toestand konden zij weken lang be- 

waard worden, zonder hunne geschiktheid voor voortplanting te verliezen. Men 

mag derhalve aannemen, dat zij zich ook in de lucht kunnen bevinden en 

de zoo besmette Incht, ingeademd wordende, longtuberculose kan doen ont- 

staan. Hieruit blijkt de noodzakelijkheid van de sputa van teringlijders op de 

eene of andere wijze te desinfecteeren. (Naturforscher, 22 April 1882, p. 

149, uit Verh. d. phys. Gesellsch., 1882 N° 13; verg. Bijblad bladz. 30.) 

HG, 
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STERREKUNDE. 

Nabootsing van de teekening der maanoppervlakte. — In het tijdschrift 

Sirius, 1882, Hft. 3, p. 59, wordt door den heer A. NEYDENBAUEK te 

Marburg, eene op den eersten blik vrij zonderlinge hypothese omtrent het 

ontstaan der verschillende vormingen, kraters, ringgebergten, rillen, straal- 

systemen enz. aan de oppervlakte der maan verkondigd. Al die verschillende 

vormingen zouden ontstaan zijn door het vallen van meteoorstof op die op- 

pervlakte! Hij is tot dit denkbeeld op de volgende wijze gekomen. Wanneer 

men uit een zeer fijn en volkomen droog poeder van dextrine, zetmeel, zwa=- 

velbloemen, straatstof enz. eerst eene laag vormt, die met een mes glad 

gestreken wordt, en men laat dan daarop uit zekere hoogte van hetzelfde 

poeder op een messpits deeltjes vallen, dan ontstaan vormingen die uiterlijk 

de grootste overeenkomst met maanvormingen hebben. Dat dit werkelijk zoo 

is, leeren de bijgevoegde photographische afbeeldingen, die men voor photo- 

graphien van gedeelten der maansoppervlakte zoude aanzien. Maar gelijkt een 

joden-paaschkoek er niet evenveel op? HG. 

NATUURKUNDE. 

Vloeibaar ozon. — De heeren HAUTEFEUILLE en CHAPPUIS hebben in den 
bekenden toestel van CAILLETET, door samenpersing en afkoeling tot onder 

—100® met een straal van vloeibaar ethylene, het ozon in vloeibaren staat 

verkregen. Het vertoont zich als een donkergekleurd indigo-blauw vocht. Zij 

konden het een half uur lang bij eene drukking van 75 atmospheren bewa- 

9 
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ren. Zijne verdamping is niet zeer snel, zelfs bij de gewone dampkringsdruk- 

king. (Compt. rendus, 1 Mai 1882). HG. 

Invloed van zeer lage temperatuur op de kracht van staalmagneten. — | 

WIEDEMANN had reeds waargenomen dat een gemagnetiseerde staalstaaf, als 

zij tot —25° C. werd verkoeld, omstreeks 4°/, van haar kracht blijvend ver- 

loor. Thans heeft TROWBRIDGE (American Journal of science XXI en 

Journal de physique (2) I p. 150) de uitwerking van nog grootere tempe- 

ratuur-verlaging op zulke staven onderzocht. Hij dompelde ze in een mengsel 

van vast koolzuur en zwavelaether en zag daardoor haar magnetisch moment 

na 47 minuten driemaal kleiner worden. Vierentwintig uren nadat zij haar 

vroegere temperatuur weder had bereikt, was dit moment weer grooter ge- 

worden, maar toch nog slechts de helft van het oorspronkelijke. 

Het zou zeker niet onbelangrijk zijn deze proef te herhalen met een staal- 

staaf van groote coërcitief kracht, met een goeden staalmagneet. Vooral de 

grootte van het blijvend verlies maakt het voor Reft. zeer twijfelachtig of 

TROWBRIDGE er zulk een gebruikt heeft. LN. 

Verschillende lengten eener zelfde zinkstaaf bij dezelfde temperatuur. — 

Een zinken staaf van 1 Meter lengte vertoonde, na tot de oorspronkelijke 

temperatuur, 2° C., te zijn teruggekomen, eerst toen zij tot 21° C. was ver- 

hit en later toen zij tot —19°® C. was verkoeld geweest, telkens een ver- 

schil met haar vorige lengte, dat wel is waar, als men het gemiddelde neemt 

van twee proeven met verschillende staven, weinig meer dan 0,01 m.m. be- 

draagt, maar dat toch opmerkelijk is in verband met het veranderen van 

het nulpunt der thermometers. (Comsrock, in American Journal of science 

XXI en Journal de physique (2) I, p. 151). LN. 

Uitzetting door verwarming van zwavel, gewone en hard gevulcaniseerde 

caoutchouc, gutta-percha en paraffine. — RussNer heeft hierover (CARLS Re- 

pertortum XVIII, S. 152) een uitvoerige verhandeling in het licht gezonden, 

waarin hij de uitkomsten mededeelt van zijn onderzoek, gedaan met behulp 

van den gewichtsthermometer. Een eenigszins volledige mededeeling van zijne 

getallen-uitkomsten overschrijdt de in dit Bijblad beschikbare ruimte. Wij 

stippen hieromtrent dus slechts het volgende aan, den belangstellende verder 

verwijzend naar de aangegeven bron. 

Van al de genoemde stoffen neemt de uitzettings-coëfficient sterk toe met 

de temperatuur. Van zwavel b. v. is de gemiddelde tusschen O® en 10° C: 
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0,000147 en tusschen O° en 60°: 0,000186. Die gemiddelden tusschen 0® 

en 30° zijn voor gewone caoutchouc 0,000670, voor gutta-percha 0,000500 

ongeveer. Voor hard gevulcaniseerde caoutchouc bedraagt hij, al naar het 

zwavelgehalte, de temperatuur en den duur der vulcanisatie, van 0,00023 

tot 0,00041. De paraffine vertoont bij temperaturen, waarbij zij nog vast is, 

dus van O° tot 52° C. tweemalen een plotselinge vergrooting van den uit- 

zettingscoëfficient. Wijst dit reeds op eene samenstelling dier stof als een 

mengsel van verschillende stoffen, die in verschillende maten zich uitzetten, 

of wel een zeer verschillend smeltpunt hebben, nog meer is dit het geval door 

wat men opmerkt bij het smelten daarvan. De smelting begint reeds bij 53°, 

doch is eerst bij 57 volkomen. De volumevermeerdering daarbij bedraagt 

0,18 van het volume bij Oe en de totale bij de verwarming van O° tot 57° 

0,27 van dat volume. 

Het zal, na de vermelding der gevolgde methode, wel bijna overbodig 

zijn hier te doen opmerken dat door uitzettingscoëfficienten hierboven steeds 

de kubieke bedoeld zijn. LN. 

Het metend projecteeren der polarisatie-verschijnselen. — Als wij dit hier 

dien naam geven, dan zij al aanstonds ter verduidelijking opgemerkt, dat 

het meten daarbij de hoeken betreft der.polarisatievlakken van polarisator en 

analyseur, onderling en met die van de daartusschen geplaatste kristalplaat. 

LAURENT geeft eene afbeelding en beschrijving van het daartoe door hem 

gecombineerde apparaat in het Journal de physique (2) I p. 226. Daar het 

onmogelijk is zonder de eerste een denkbeeld van de laatste te geven , moeten 

wij ons tot deze bloote vermelding bepalen, ter wille van diengene onder de 

docenten der physica, die gelukkig genoeg is om de chromatische polarisatie 

voor zijne leerlingen met eenige uitvoerigheid te kunnen behandelen. Deze 

zal zeker van zulk een werktuig grooten dienst kunnen hebben. 

LN. 

Automatische registratie van den regen. — Om deze te verkrijgen gebruikt 

SCHMELTZ te Rijssel een eenvoudig werktuig. Een lange papierreep, zooals die 

voor de Morsetelegraaf wordt gebruikt, wordt eerst doortrokken met een op- 

lossing van iĳzervitriool en na droging ingewreven met looizuur of geel bloed- 

loogzout in poeder, dat met een weinig harspoeder is vermengd om de aan- 

hechting te bevorderen. Door een uurwerk (sCHMELTZz gebruikt een gewone 

hangklok) wordt deze reep met bekende en standvastige snelheid voortbewo- 

gen onder den tuit van een kleinen trechter, welke den regen opvangt, en 
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teekent dien dus in door het water zwartgemaakte, al naar de sterkte. daar- 
van , smallere of breedere strepen op. (Journal de physique (2) T p. 228). 

LN. 

Regulators voor de temperaturen. — Het aantal mag zeker legio genoemd 

worden van de inrichtingen, vroeger en later bekend gemaakt en de een 

meer, de ander minder in gebruik gekomen, tot het gedurende langen tijd — 

uren of dagen — standvastig houden van de temperatuur eener drup- of lucht- 

vormige vloeistof, als deze van die der omgeving aanmerkelijk moet verschil- 

len. Welke van die de beste is, zou ook zelfs na een zorgvuldig vergelij- 

kend onderzoek niet in het algemeen kunnen gezegd worden, omdat de ver- 
eischten, waaraan zij in verschillende gevallen moeten voldoen, zoo wijd uit- 

eenliggen en het absoluut goede hier, zelfs voor eenig: bijzonder geval, 
minder dan ooit bereikbaar is. Daarom heeft 3. Fr. BROWN zeker een verdien- 
stelijk werk gedaan met de voornaamste — een dertigtal — daarvan (Nature 
XXVI, p. 1414) kortelijk te beschrijven met opgave der brennen waarin van 
elke meer bijzonderheden zijn te vinden. LN. 

Warmte-ontwikkeling bij de oplossing van vloeistoffen in de poriën van 
vaste lichamen. — In een kort opstel van cHaPPUIS over dit onderwerp (Ar- 
chiwves de Genève (3) VL, p. 255), met toezegging van een later in het licht 
te zenden uitvoerige verhandeling, komt onder anderen voor, dat wanneer 2 

_ gram goed luchtvrij gemaakt houtskoolpoeder in een Bunsenschen ijscalorimeter 
met 0,35 gram water in aanraking worden gebracht, 15 gram-calorien ont- 
wikkeld worden. Crarrurs berekent hieruit dat het water in de poriën van 
de kool moet treden onder een drukking, gelijkstaande met zes en dertig 
millioenen dampkringen ! LN. 

AARDKUNDE. 

Aardtemperataur. — In eene 2300 voet diepe schacht van de Comstock- 

mijn bij Virginia City in Nevada, heeft de heer c. woucorrs BROOKS bij 
elke 100 voet diepte 3 voet diepe gaten in den wand geboord en daarin, 

door inbrengen van thermometers van NEGRETTI en ZAMBRA, de temperatuur 

van den omringenden rotsbodem bepaald. De gaten werden met klei dicht ge- 

stopt en de thermometers er twaalf uren in gelaten. Hij verkreeg de volgende 

uitkomsten : 
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Diepte in Diepte in 
voeten. Therm. Fahr. Verschil, voeten. Therm. Fahr. Verzchil. 

100 50 Ho 1500 91 Ya 2% 

200 55) 4% 1400 96% 5 

300 62 7 1500 101 4 Vo 

400 60 —2 1600 105 2 

500 68 8 1700 104 Yo 1% 

600 is de Wk 3% 1800 105 Yo 4 

700 74% 3% 1900 106 0 Ya 

800 76% 1% 2000 111 5 

900 78 1% 2100. 119% 8% 

1000 81 % 3% 2200 118 —3% 

1100 …_ 84 2 a 2300 121 5 

1200 89% 5 Ha 

Men ziet dat de toeneming der warmte met de diepte zeer onregelmatig 

is en dat het verschil zelfs tweemaal van positief in negatief verandert, het- 

geen wel niet anders dan aan verschil in plaatselijke chemische werkingen in 

den rotsbodem kan worden toegeschreven. (Nature, 20 April 1882 p. 592). 

HG. 

METEOROLOGIE. 

De foehn. — Dikwijls heeft men den, onder den naam van foehn beken- 

den, warmen en tevens drogen wind, die van tijd tot tijd in Zwitserland 

aan de noordzijde der Alpen waait, als eene voortzetting van den afrikaanschen 

sirocco beschouwd. Dat deze beschouwing onjuist is, heeft reeds vroeger de 

heer HANN aangetoond. Volgens hem is de foehn een plaatselijke wind, wier 

warmte het gevolg is der nederdaling van lucht uit de hoogere streken, die 

zich daarbij verdicht en hierdoor verwarmt. Thans heeft hij zijne meening 

bevestigd door raadpleging der van 1856 tot 1873 zorgvuldig gehouden me- 

teorologische dagboeken van den vrijheer OTTO VON STERNBACH te Bludenz. 

De oorzaak der nederdaling van de lucht is niet een zuid-storm aan de 

andere zijde der Alpen, maar moet gezocht worden in het naderen van een 

eycloon over den Atlantischen oceaan. Wanneer deze boven midden-Europa 

gekomen is, wordt de lucht uit de Alpendalen als het ware weggezogen en 

daardoor de lucht uit de hoogte gedwongen om neder te dalen. 

HANN berekent dat zij hierbij voor elke 100 meter 0,99°® warmer wordt, 

en daar de temperatuur voor elke 100 meter stijgens gemiddeld met 45° 
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afneemt, zoo blijft er nog een overschot van ruim een halven graad, hetgeen 

voor lucht, afdalende uit eene hoogte van 2500 meter een warmte-overschot 

van ongeveer 13° geeft. (Der Naturforscher, 20 Mai 1882, p. 189). 

HG, 

BHT SIOLOGTE. 

Woordenblindheid. — MAGNAN beschrijft in een mededeeling aan de Société 

de Biologie twee gevallen van aphasie, verbonden met een bijzonder verschijn- 

sel, waaraan hij den naam van woordenblindheid geefs. Het eerste geval was 

dat van een man, die ten gevolge van een val rechtsche hemiplegie en aphasie 

kreeg. Een maand daarna kreeg de patient het vermogen om te spreken lang- 

zamerhand terug; hij verstond hetgeen men tot hem zeide, hij schreef uit eigen 

beweging of als men hem dicteerde, maar was niet in staat drukwerk of ge- 

schreven schrift te lezen, zelfs wanneer dit laatste door hem zelf geschreven 

was; en hij kon den naam niet zeggen van letters, die men op een bord 

schreef. De tweede patient vertoonde soortgelijke verschijnselen. Hij herkende 

voorwerpen, die hem getoond werden, maar kon den naam daarvan niet 

noemen, kon woorden, die hij dacht of hoorde, schrijven, maar kon het ge- 

schrevene niet lezen. Hij had het begrip van de beteekenis van gebaren ver- 

loren. Een soortgelijk geval wordt medegedeeld door BRUNARDEL, waarbij het 

onderzoek post mortem deed zien, dat er een gebrek in de hersenen was, in 

de nabijheid van den zoogenaamden pli courbé, Het verschijnsel wordt nu 

verklaard door te vooronderstellen dat de communicatie tusschen het psychische 

gezichtscentrum, dat dicht bij den pli courbé is gelegen, en de windingen van 

BROCA verbroken is. In dergelijke gevallen kan de patient nog zien, spreken 

en hooren, maar kan geen enkel nieuw denkbeeld door zijn oogen verkrijgen. 

Het tijdschrift “Brain” merkt op dat, omdat hierbij geen ziekte van het oog 

bestaat en de kwaal alleen het gevolg is van een zuiver psychisch verschijnsel, 

het beter zou zijn haar “hersenwoordenblindheid"’ (Cerebral-word-blindness) te 

noemen. Dr.H, B. Ho VZ 

DIERKUNDE, 

Een merkwaardig Pterodactyl. — In 1873 werd bij Eichstadt in Beieren 

in den lithographischen steen een buitengewoon goed bewaard fossiel uit de 

groep der Pterodactylen gevonden. Het werd door prof. MARSH aangekocht 

voor het museum van Yale College te Newhaven, waar zich de rijkste verza- 

meling ter wereld (meer dan 600 specimina) van overblijfselen van dieren 

mes — 
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dezer groep bevindt. Daaronder zijn reusachtige vormen uit het krijttijdvak , 

die vijftien tot twee en twintig voet vlucht hadden, allen behoorende tot de 

onderorde der Steranodontia, d, ì. der tandelooze Pterodactylen. Het thans 

door MARSH beschreven en afgebeelde fossiel (Nature, 6 April 1882, p. 531) 

heeft zulke reusachtige afmetingen niet, daar de afstand tusschen de spitsen 

der uitgestrekte vleugels slechts ongeveer 0,73 meter bedroeg, maar die 

vleugels zelve zijn volkomen bewaard gebleven, zoodat men de inplanting van 

het vleugelvlies (patagium) langs den vliegvinger, de lichaamszijde, naar en 

langs de achterpoot tot aan het voorste gedeelte van den staart goed onder- 

scheiden kan. Verscheidene plooien in het dunne vlies zijn duidelijk onder- 

scheidbaar. In haar geheel moeten deze vleugels, den eigendommelijken vlieg-. 

vinger uitgezonderd, veel geleken hebben op die van een vleermuis. Aan het 

einde van den zeer langen staart bevindt zich een vertikaal geplaatste, ruit- 

vormige staartvin. Het vlies daarvan was werkelijk dikker dan dat der vleu- 

gels en werd gesteund door bovenste en onderste dwarse uitsteeksels aan de 

daar aanwezige wervels. Blijkbaar bewees dat aanhangsel aan het dier bij het 

vliegen den dienst van een roer. Het is na verwant aan den vroeger door 

VON MEIJER beschreven Rhamphorhynchus Gemmingü, maar onderscheidt 

er zich in eenige bijzonderheden van, en ter aanduiding der aanwezigheid van 

het genoemde staartaanhangsel heeft MARSH daaraan den naam van Rham- 

phorhynchus phyllurus gegeven. HG. 

Verspreiding der zoetwater-weekdieren. — De zeer verre verspreiding 

van eene en dezelfde soort of van zeer na verwante soorten van zoetwater- 

weekdieren behoort voorzeker tot die zaken, welke om meer dan ééne 

reden de belangstelling van elken denkenden natuuronderzoeker wekken. 

Reeds in zijne Origin of Species heeft DARWIN de aandacht gevestigd op 

sommige wijzen, waardoor zoetwater-gastropoden of hunne eieren , medegevoerd 

door andere dieren en dus langs passieven weg, kunnen verspreid worden en 

z00 in andere verwijderde zoete wateren geraken. Dat dit ook voor sommige 

zoetwater-Lamellibranchien geldt, toonde hij kort voor zijn dood aan. Reeds voor 

eenige jaren had hij in Nature, Vol. XVIII p. 120, het hem door den heer 

A. H. GRAY, te Danversport in Massachusetts, medegedeeld geval verhaald 

van een in de vlucht geschoten eend (Querguedula discors), waarvan de 

middelste teen beklemd was tusschen de schelpkleppen van eene levende Unio 

complanatus. Thans (en naar wij meenen is dit zijne laatste mededeeling 

op wetenschappelijk gebied geweest) deelde hij eenige dergelijke gevallen mede 

van waterkevers, Dytiscus marginalis, waarvan een poot gevat was tusschen 
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de kleppen van Cyclas cornea, en daar dit kleine schelpdier slechts ongeveer 

6 grein weegt, zoo twijfelde hij niet of het kan door den kever op zijn vlucht, zelfs 

op vrij groote afstanden, medegevoerd worden. Tijdens zijne reis met de 

“Beagle” vloog een kever van het na verwante geslacht Colymbetes aan boord 

van het schip, toen de dichtst bij zijnde landspits zich op eenen afstand van 

vijf-en-veertig mijlen bevond. (Nature, 1882, Vol. XXV p. 329. 

‚HG. 

VERSCHEIDENHEID. 

Gelijktijdig verschijnen van zonnevlekken en van eenige zeldzame Lepi- 

doptera. — Men weet dat men in den loop der laatste jaren de zonnevlekken 

met allerlei andere natuurverschijnsels heeft in verband gebracht. Dat zulk 

een verband nu in eenige gevallen bestaat, is ontegenzeggelijk, doch dat men 

daarin licht te ver kan gaan, bewijst eene mededeeling van den heer A. H. 

SWINTON in Nature, 20 April 1882, p. 584, die wij hier meer als curio- 

siteit vermelden, dan wel als iets waaraan wetenschappelijke waarde kan ge- 

hecht worden. Deze heer heeft namelijk de moeite genomen om uit een groot 

getal van entomologische tijdschriften al de gevallen te verzamelen, waarin 

gewag wordt gemaakt van het voorkomen in bepaalde jaren van zeldzame 

vlinders, t. w. Sphinz Convolvuli, Deileptilea Gali, Dedleptilea Livornica, 

Chaerocampa Celerio, Colias Edusa, Colias Hyale, Argynnis Lathonia, 

Vanessa Antiopa, Pieris Daplodice. De menigvuldigheid van dit voorkomen 

nu op tamelijk willekeurige wijze door cijfers uitdrukkende en daarnaast de 

jaartallen der zonnevlekken-periode plaatsende, heeft hij eene tabel samen- 

gesteld, waaruit blijken moet, dat maxima en minima der zonnevlekken on- 

„ geveer gelijken tred houden met de maxima en minima van het verschijnen 

van genoemde soorten! HG. 
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NATUURKUNDE. 

Koude-voortbrenging door tot een vloeistof verdicht aethylen. — Carr- 

LETET heeft bevonden dat aethylengas vloeibaar wordt: 

onder eenen druk van 60 atm., bij 10° C. 

’ ” ” » 50 ’ AA 

’ ” ” dt ’ » 1 

Zijne kritische temperatuur, d.i. die waarbij geen verhooging van druk het 

gas tot een vloeistof verdicht, is 13°. 

Een thermometer van zwavelkoolstof, in vloeibaar aethylen gedompeld, 

daalde, tot —105°, terwijl met vloeibaar stikstof-oxydul de temperatuur niet 

lager dan tot —88° daalt. Het tot een vloeistof samengeperste aethylen brengt 

derhalve eene grootere koude voort dan eenig ander bekend middel. Bovendien 

bezit het aethylen nog het voordeel, boven koolzuur en stikstof-oxydul, van 

bij de verdamping niet vast te worden. (Compt. rendus. T. XCIV, p. 1225). 

HG. 

Nieuwe condensatiehygrometer. — Eene beschrijving daarvan werd door CROVA 

aan de Académie des sciences medegedeeld in hare vergadering van 5 Juni ll. 

Het hoofddeel van zijn werktuig is een geelkoperen, van binnen goed gepolijste 

en vernikkelde buis, door een wijdere, aan beide zijden geslotene omringd. 

De uiteinden der eerste buis zijn gesloten, het eene door een matglazen 

schijfje, het andere door een bolle glaslens van geringe kromming. Wordt 

het eerste door helder daglicht of door een lamp verlicht en ziet men daar- 

naar door de lens, dan vertoont zich dit omringd door een bijna even helder 

10 
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verlichten ring van een breedte gelijk aan de middellijn van het schijfje. Door 

twee op geschikte plaats aangebrachte zijdelingsche buisjes, waarvan het een 

met een aspirator is verbonden, kan men de lucht, waarvan de vochtigheids- 

toestand moet worden onderzocht, in zeer langzamen stroom door het buisje 

voeren. Geschiedt dit, terwijl het omhulsel van de buis met zwavelkoolstof 

is gevuld, die door een anderen luchtstroom wordt verkoeld, dan ziet men 

spoedig het ringvormige lichtbeeld dof worden door de vorming van dauw 

op den terugkaatsenden wand. De temperatuur, waarbij dit geschiedt, wordt 

aangegeven door een of meer thermometers, wier bollen in de zwavelkoolstof 

zijn gedompeld. 

Men ziet lichtelijk dat hierbij het ontstaan en het verdwijnen van den aan- 

slag met veel grooter scherpte kan worden waargenomen dan bij de overeen- 

komstige inrichtingen van DÖBEREINER of REGNAULT, en vooral dat beide ver- 

schijnselen geheel onttrokken zijn aan den invloed van luchtstroomen, die bij 

de laatstgenoemde inrichtingen dikwijls zeer hinderlijk zijn. LN. 

Vriespunt van waterige oplossingen. — In dezelfde zitting der Academte 

deelde M. F. RAOULT mede, dat hij met behulp van een toestel , waaromtrent hij 

in de zitting van 12 April 1880 reeds had bericht, toen die hem gediend had 

om de vriespunten van alkoholische mengsels te bepalen, nu ook den invloed 

had onderzocht van de aanwezigheid van organische zelfstandigheden op het 

vriespunt van het water, waarin deze zijn opgelost. Negen en twintig van 

die stoffen, onderling zoo verschillend mogelijk in samenstelling, in oplos- 

baarheid en in moleculair gewicht, zijn door hem aan dit onderzoek onder- 

worpen. De uitkomsten daarvan vat hij samen in de wet: een gelijk aantal 

moleculen van de meest verschillende organische zelfstandigheden in. dezelfde 

hoeveelheid water opgelost, verlaagt het vriespunt daarvan met vrij wel het- 

zelfde aantal graden. LN. 

Nog een temperatuur-regelaar. — Zoover wij ons kunnen herinneren be- 

schrijft BROWN (zie hiervoor, bl. 68) geene inrichting tot dit doel, welke 

geheel overeenstemt met den regulator van REGNARD, waarvan eene be- 

schrijving en afbeelding te vinden is in Za Nature van 8 Juli, bl. 81. 

Deze onderscheidt zich van de meeste anderen doordat zijn gebruik niet aan _ 

de aanwezigheid van lichtgas is gebonden. In de vloeistof, waarvan de tem- 

peratuur standvastig moet worden gehouden, dompelt REGNARD een elektrischen 

maximum-thermometer, welke op de bekende wijze een elektrische stroombaan 

sluit, zoodra de warmte daarvan een bepaalden graad bereikt. Geschiedt dit, 
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dan trekt een clektromagneet zijn sluitstuk aan en schuift de spiritus- of 

petroleumlamp ter zijde, die te voren de vloeistof verwarmde. Daalt daarop 

de temperatuur van deze, al is het ook maar een deel van een graad, dan 

wordt de stroom weder afgebroken en een veer brengt de lamp weer naar haar 

vroegere plaats terug. REGNARD zegt dat hij deze inrichting sedert eenigen 

tijd heeft gebruikt en dat zij hem zeer voldoet door hare gevoeligheid en regel- 

matige werking. | 

Wie haar navolgen wil zal, vooral als zijn warmtebron eenigszins machtig 

en dus nog al zwaar moet zijn, misschien met voordeel deze onbeweegbaar 

kunnen laten en aan het sluitstuk van den elektromagneet slechts een kapje 

_met ter zijde gericht luchtkanaal kunnen verbinden, dat dan als ’t noodig is 

zich boven de vlam plaatst en de mededeeling van warmte aan de vloeistof 

sterk vermindert. LN. 

Elektriciteit door drukking. — J. en P. curie hebben (Journal de physique 

(2) I, p. 245) de ontwikkeling van elektriciteit nader onderzocht bij de samen- 

drukking van sommige kristallen, welke reeds in de vorige eeuw door HAUY 

in mica was waargenomen. Den belangstellende voor de methode van onder- 

zoek en. verdere bijzonderheden van hunne uitkomsten naar bovengenoemde 

bron verwijzend, nemen wij daarvan hier alleen het volgende over. 

1°. Dezelfde kristallen, die bij en gedurende eene temperatuursverandering 

elektriciteit ontwikkelen en alleen deze — tourmalijn en kwarts b.v. — ver- 

toonen dit ook bij samendrukking en op dezelfde wijze, d.w.z. de beide uit- 

einden der kristallographische as worden daardoor, het eene positief en het 

andere negatief geëlektriseerd. 

2°. Die ladingen hebben bij een samendrukking in de richting dier as het- 

zelfde teeken als gedurende een verwarming van hetzelfde kristal. Heeft men 

die ladingen weggenomen en heft men dan de drukking op, dan vertoont 

zich elk uiteinde weder geladen, maar nu met tegengesteld teeken, dus even 

als bij eene verkoeling. Een mechanische rekking van het kristal brengt de- 

zelfde ladingen als de uitzetting na samendrukking te weeg en het ophouden 

daarvan dezelfde als de samendrukkking. 

3), De samendrukking kan ook in andere dan de zooeven aangegeven rich- 

tingen, b. v. loodrecht daarop, geschieden. In dit geval komen de verschijnselen 

bij tourmalijn met de zooeven vermelde geheel overeen. In kwarts en andere 

kristallen zijn zij veel meer samengesteld. 

LN, 
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SCHEIKUNDE. 

Uranium. — De heer A. ZIMMERMANN heeft, naar de methode van PÉLIGOT, 

uranium in groote hoeveelheid bereid en het in groote bolletjes verkregen, 

waaraan hij eenige der physische constanten kon bepalen. Het specifiek gewicht 

bedraagt 18,7. Voor de soortelijke warmte vond hij, uit verschillende na onderling 

overeenstemmende bepalingen, 0,0276. Dit laatste cijfer is van gewicht, omdat 

het de gelegenheid geeft het atoomgewicht te controleeren. Gewoonlijk neemt 

men voor uranium het atoomgewicht 120 aan. Maar MENDELEEP had op theo- 

retische gronden reeds het vermoeden uitgesproken, dat dit moet verdubbeld 

worden en dus 240 bedraagt. Volgens de wet van DULONG en PETIT nu is 

het produkt van het atoomgewicht en de soortelijke warmte der lichamen een 

getal dat weinig verschilt van 64. Vermenigvuldigt men nu de soortelijke 

warmte van het uranium met zijn atoomgewicht, dan verkrijgt men, wanneer 

dit laatste op 120 gesteld wordt, slechts 3,31, terwijl het produkt voor het 

atoomgewicht van 240, 6,64 bedraagt, hetgeen binnen de grenzen der theorie 

ligt. Ook de bepaling der dichtheid van den damp van uranium-tetrachlorid 

bevestigt zulks. Dit eenmaal aangenomen zijnde, bestaat ook overeenstemming 

in de samenstelling der uranium-verbindingen met die van molybdeen en tung- 

steen, welke ook in eigenschappen met die van uranium overeenstemmen. 

(Bericht der deutschen Chem. Gesellsch. 1882, N° 6). HG. 

Kooktemperatuur van Selenium. — De heer 1. TROOST heeft met veel zorg 

de temperatuur, waarbij gesmolten selenium kookt en bij de gewone drukking 

der lucht in damp overgaat , bepaald en daarvoor 665 C. gevonden. Boheemsch 

glas en ook eenige andere glassoorten weerstaan aan die temperatuur. Men 

heeft derhalve daarin een nieuw middel om stoffen in doorschijnende glazen 

vaten aan eene constante temperatuur bloot te stellen, en wel aan eene mer- 

kelijk hoogere dan die van kokend kwikzilver (350®) en van zwavel (440®), 

terwijl de kookpunten van cadmium en van zink (bijna 1000’) te hoog liggen 

om daarbij in glazen vaten te werken. (Compt. rendus, 5 Juni 1882). HG. 

AARDKUNDE,_ 

Temperatuur van het zuidelijk halfrond, — Terwijl de gemiddelde tempera- 

tuur van een groot aantal plaatsen in het noordelijk halfrond reeds goed 

bekend is, is dit wegens het geringe getal der waarnemingsplaatsen in het 

zuidelijk halfrond in veel geringere mate het geval. Toch hadden DOVE, HOPKINS 
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en FORBES reeds uit hunne onderzoekingen het besluit afgeleid, dat , terwijl tot 

omstreeks 2%” Z. breedte het zuidelijk halfrond iets kouder is dan het noor- 

delijk halfrond, daartegen op hoogere zuidelijke breedten deze regel zich omkeert , 

zoodat bezuiden 42% de gemiddelde temperaturen op gelijke breedten in het 

zuidelijk halfrond iets hooger dan in het noordelijk halfrond zijn. 

Daar in den loop der laatste jaren veel waarnemingsmateriaal ‘zich bij het 

vroegere gevoegd heeft, zoo heeft dr, HaNN alle thans bekende gegevens 

aan eene nieuwe berekening onderworpen en leidt daaruit de volgende uit- 

komsten af. 

Gemiddelde jaartemperatuur. 

Breedte. Noordelijk halfrond, Zuidelijk halfrond. Verschil. 

350 17,3° C. 15,6° C. —4,7°C. 
40° 13,6 12,9 0 
45° 9,5 10,1 +0,6 
50° 5,4 6,7 41,3 
550 2,2 3,8 41,6 
60° —1,2 0,3 44,5 

Ferrer had voor het geheele noordelijk halfrond eene temperatuur van 15,4 C. 

gevonden; HANN leidt uit zijne berekeningen af,‚ dat deze voor het geheele 

zuidelijk halfrond 15,3® bedraagt. De temperaturen van beide halfronden zouden 

dus nagenoeg gelijk zijn. (Sitzungsber. d. Wiener Akad. II, Bd. 85, 1882, p. 6.) 

HG. 

PHYSIOLOGIE. 

Het mechanisme van den reuk. — Licht- en geluidwaarnemingen zijn tot 

mechanische beginselen herleid. Niet alzoo de reukwaarnemingen. De heer w. 

RAMSAY wendt daartoe eene eerste poging aan, waarvan wij hier een beknopt 

overzicht geven. 

De reukzenuwen eindigen, zooals men weet, in spoelvormige cellen, die 

met zeer fijne haartjes bezet zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat de trilling 

van deze haartjes de gewaarwording verwekt die wij reuk noemen. Deze wordt 

alleen voortgebracht door gasvormige stoffen. Er zijn wel riekende vaste stof- 

fen, maar wanneer men de zoodanige onder watten verstopt, blijven zij rie- 

ken, in weerwil dat zij ondoordringbaar zijn voor de kleinste vaste deeltjes. 

Wat vloeistoffen aanbelangt, zoo heeft reeds WwerBER een proef genomen, die 

door den schrijver met hetzelfde gevolg herhaald is. Men ga op den rug lig- 

gen en late zich in de neusholte, met eenige voorzorgen, eau de cologne 

gieten, en men zal deze in het geheel niet rieken. Bij de gassen moet men 
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onderscheid maken tusschen de waarneming van een eenvoudigen prikkel, ge 

lijk die van ammoniak, van zoutzuur enz., en een bepaald specifieken, daar- 

aan eigen reuk. Vele gassen zijn reukloos, zoo: zuurstof, stikstof, waterstof, 

watergas, eerste koolwaterstof, kooloxyd e.a.; riekend zijn: chlorium, bro- 

mium, iodium en hunne verbindingen, de dampen van phosphorus en van zwa- 

vel, arsenicum en antimonium, selenium en tellurium, en bijna alle vluchtige 

koolstofverbindingen. Uit eene onderlinge vergelijking der riekende gassen, 

komt RAMSAY tot het besluit dat alleen zulke gassen rieken, wier molecu- 

lair-gewicht minstens 15 maal dat van waterstof bedraagt. Bij reeksen van 

stoffen neemt de reuk toe met het klimmen van het moleculair-gewicht , zoo- 

lang zij gasvormig zijn. Zekere groepen van stoffen, zooals de haloiden, zwa- 

vel, selenium, tellurium, de paraffins, de alkoholen, de koolwaterstoffen van 

de benzin-groep, de hoogere koolwaterstoffen, zoo als naphthaline, anthra- 

cene,‚ phenanthrene, hebben, ofschoon elk verschillend, genoeg overeenkomst 

in reuk om van een generieken reuk te spreken. 

Men mag aannemen dat de snelheid, waarmede de reuk zich voortbeweegt, 

dezelfde is als die waarmede het gas diffundeert. 

Wat de mechanische theorie van den reuk aanbelangt, zoo meent Rr. dat 

deze ontstaat door trillingen van eene langzamere periode dan die welke ge- 

luid en licht veroorzaken. Deze trillingen worden overgebracht door de gas- 

moleculen op het netwerk van zenuwen in de neusholte. De verschillen van 

den reuk zijn het gevolg van de verschillen in snelheid en aard der trillin- 

gen, even als de verschillende muziekale tonen afhangen van de snelheid 

der trillingen en van haren bijzonderen aard. Even als in elken muziekalen 

toon behalve de grondtoon ook nog harmonische tonen of boventonen kun-- 

nen onderscheiden worden, waardoor de eigendomlijke klank van een muziek- 

instrument ontstaat, kan men ook aannemen, dat in de reuktrillingen van 

stoffen die denzelfden generieken reuk bezitten , zulke neventrillingen voorkomen 

RAMsaY erkent de groote moeielijkheid om deze theorie te toetsen. Hij meent 

echter in de proeven van TYNDALL over de absorptie van deelen van het 

warmte-spectrum door riekende gassen, een aanknoopingspunt te vinden om. 

den eigenlijken aard der reuktrillingen nader te leeren kennen. (Nature, 22 

Juni 1882, p. 187). HG. 

DIERKUNDE. 

Slangengift. — De heer DE LACERDA, onder-directeur van het physiologisch 

laboratorium te Rio-Janeiro, heeft aan de parijsche akademie mededeeling ge- 
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daan van onderzoekingen over de onderhuidsche inspuitingen eener oplossing 

(A : 100) van permanganas kalicus in water. Naar het schijnt werkte dit anti- 

dotuur zelfs nog gunstig tien tot twaalf uren na de beet, wanneer er reeds 

sterke zwelling was opgetreden en de dood onvermijdelijk scheen. De akademie 

heeft eene commissie benoemd om deze zaak aan een proefondervindelijk onder- 

zoek te onderwerpen. (Compt. rendus, 20 Febr. 1882). 

Het getal adders in sommige departementen van Frankrijk is tamelijk groot. 

Toen in 1856 door het bestuur van de Haute-Marne een premie van een halve 

franc voor elken gedooden adder werd uitgeloofd, werden in één maand 17,415 

dezer dieren aan de autoriteiten afgeleverd. Schapen, geiten en honden be- 

zwijken niet zelden aan een adderbeet, soms ook menschen. Maar het zijn 

vooral de tropische gewesten, waar de gevaarlijkste giftslangen wonen. Op 

het kleine eiland Martinique met zijne 125,000 inwoners sterven jaarlijks 50 

personen aan de gevolgen van de beet van Bothrops lanceolata. In Engelsch- 

Indië wordt het getal menschen die jaarlijks omkomen door den beet van ver- 

schillende soorten van giftige slangen, op minstens 20,000 geschat. 

Toch werd voorleden jaar aan een geneesheer te Londen, die verlof ver- 

zocht om een middel tegen slangenbeet op ratten te mogen beproeven, dit 

verlof geweigerd. HG. 

Een anthropomorphe lemur. — Onder dezen titel beschrijft professor COPE 

in The American Naturalist, Jan. 1882 p. 73, een in de eocene-lagen van 

westelijk Noord-Amerika gevonden schedel af komstig van een lemuride , waaraan 

hij den naam van Anaptomorphus homunculus heeft gegeven. Door het tand- 

stelsel nadert deze nieuwe soort eensdeels tot de Madagaskarsche Indris, daar er 

slechts twee valsche kiezen aan de bovenkaak zijn, anderdeels tot de echte 

apen en vooral tot den mensch. De hoektanden zijn zeer klein; de tanden 

vormen een samenhangende reeks en de snijtanden staan rechtop, niet hellend. 

Voor een eoceen zoogdier waren de groote halfronden der hersenen zeer groot. 

De groote oogkuilen wijzen op een nachtelijke leefwijze. De grootte van het 

dier was ongeveer die van een Ouistiti. CoPr meent dat het tot den hypo- 

thetischer lemuroiden voorvader van den mensch meer nadert dan eenige tot 

dusver ontdekte soort. HG. 

Een onder de wateroppervlakte levende rups. — De heer 5. H. COMSTOCK, 

professor aan de Cornell University in Noord-Amerika heeft, in de bladstelen 

van nenuphars, levende in het meer van Beresfort in Florida, rupsen ontdekt 

die zich daarin van de bovenvlakte der drijvende bladeren een weg hadden 



80 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

gebaand. De rups wordt 5—7 centimeters lang. De bewoners rondom het meer 

gebruiken haar als vischaas bij het hengelen. Bij de metamorphose verandert 

zij in een vlinder uit de groep der Noctuidae, waaraan de heer R. GROTE 

te Washington den naam van Azarma melanopyga heeft gegeven. Te Ithaca 

(staat van New-York) leeft een dergelijke rups in de bladstelen van de gele 

nenuphar (Nuphar advena); waarschijnlijk is het dezelfde soort. Revue Scien- 

tifigue, 1882, N° 13, p. 411, uit Papdlio , Organ the New-York Ento- 

mological Club, N° 9 October, 1881. HG. 

VERSCHEIDENHEID. 

Hinderlijkheid van het gaslicht. — Volgens PICKERING (Nature XXV, p. 

340) moet deze niet in de eerste plaats aan de gele kleur van dit licht, maar - 

vooral, althans bij het lezen en schrijven, te wijten zijn aan de warmte, die 

daarvan afstraalt en door het papier naar de oogen en het voorhoofd wordt 

teruggekaatst. Een op behoorliĳken afstand tusschen de vlam en het papier 

geplaatste glasplaat zou dus dit ongemak zeer verminderen. LN. 
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STERREKUNDE. p 

Nieuwe ontdekkingen op de planeet Mars. — Niemand heeft zich in den 

loop der laatste jaren meer opzettelijk toegelegd op het topographisch onder- 

zoek der oppervlakte van de planeet Mars, dan prof. SCIAPARELLI te Milaan. 

Uit waarnemingen in 1877 en later, tijdens de oppositie, in 1879—80, 

zijn achtereenvolgens twee kaarten van die oppervlakte ontstaan. Nieuwere 

waarnemingen, gedaan in het begin van dit jaar, van 19 Januari tot 24 

Februari, bevestigen wel is waar de juistheid dier kaarten, maar hebben nog 

meer bijzonderheden doen kennen, en daaronder zijn er die geheel onverwacht 

zijn, omdat geen overeenkomstige vormen aan de oppervlakte onzer aarde 

voorkomen: Zijne verhandeling daarover, voorgelezen in de vergadering van 5 

Maart jl. der Academia dei Lincei zal verschijnen in de werken van deze, 

maar hij heeft aan den heer T. w. weBB te Londen een uittreksel daarvan 

gezonden, vergezeld van eene kaart, die deels naar photographiën, deels naar 

de rechtstreeksche waarnemingen is vervaardigd. Van die kaart is eene copie 

verschenen in Nature, 4 Mei 1882, p. 13. Daarop trekken vooral de aan- 

dacht lange, schuins, in de richting van groote cirkels loopende strepen over 

de witte vlekken, die als vaste landen en eilanden geduid zijn. Deze stre- 

pen, die ook reeds door anderen gezien en “kanalen” genoemd zijn, zijn 

nu, volgens SCIAPARELLI, bijna altijd vergezeld van een tweede, met de 

eerste parallel loopende streep, die slechts onder gunstige omstandigheden, 

namelijk wanneer de atmospheer der planeet zeer doorzichtig is, te voorschijn 

komen. … HG, 

11 
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NATUURKUNDE. 

Harding van het staal door drukking. — De heer 1. CLÉMANDOT bevond 

dat, wanneer men staal tot kersroodgloeihitte verwarmt, het daarop aan 

eene sterke drukking onderwerpt en het in dien toestand laat verkoelen, 

het dan dezelfde eigenschappen verkrijgt als door plotselinge afkoeling ge- 

hard staal. Daarbij verkrijgt het eene zoo groote fijnheid van korrel, dat 

het gepolijst zijnde op gepolijst nikkel gelijkt. Ook had het, even als staal, 

coërcitief kracht verkregen, zoodat het het magnetisme behouden konde. 

Waarschijnlijk heeft de drukking eene toenadering en amorph blijven der 

molekulen ‘ten gevolge. Daar men die drukking naar welgevallen wijzigen kan, 

zoo springt het voordeel dezer methode boven de gewone in het oog. (Compt. 

rendus. XCIV p. 703). HG. 

Vorming van alliages door drukking. — Bekend zijn de proeven van den 

heer SPRING om door sterke samendrukking van allerlei stoffen in verdeel- 

den staat, deze tot vereeniging tot vaste lichamen te dwingen. Hij meende 

hierbij in sommige gevallen ook chemische “werkingen bespeurd te hebben. 

Ten einde dit nader te constateeren besloot hij, zoo mogelijk, alliages van 

verschillende metalen alleen door samendrukking der onderling gemengde fijne 

deeltjes te doen ontstaan, omdat de verandering van smeltpunt eene meer 

innige verbinding aanduidt. 

Hij gebruikte daartoe vooreerst een grof poeder van vijl-spaanders van 

bismuth, cadmium en zink en verkreeg bij eene drukking van 7500 atmos- 

pheren een metaalblok, dat volkomen gelijk was aan het bekende alliage 

van Woop en ook, in water van 70° geworpen, dadelijk smolt. 

Ook gelukte hem hetzelfde, doch eerst na twee persingen, met de metalen 

lood, bismuth en tin die het alliage van Rozrm vormden, dat bij 95° C. smelt. 

Meer moeite kostte het geelkoper of messing door enkele samenpersing van 

vijlsel van zink en van koper te doen ontstaan. Daartoe moest het metaalblok 

van vijf tot zesmaal weder in vijlsel veranderd en dit opnieuw samengeperst 

worden. Ten slotte werd echter een metaal verkregen, dat zich in niets van 

het gewone geelkoper onderscheidde, dan dat het eene iets donkerder kleur 

had. (Ber. d. chem. Chem. Ges. XV, p. 595). HG. 

Mededeeling der triilingen van een stemvork aan den klankbodem. — 

Op [0 Juni Il. hield w. r. sraNLeY in de Physvcal Society te Londen een 

voordracht “over geluidstrillingen”. Maar een verslag daarvan in Nature 

likes: pn 
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XXVI p. 166, was deze voornamelijk gewijd aan een betoog van de onaan- 

nemelijkheid der verklaring, die reeds CHLADNr gaf van de wijze waarop de 

trillingen eener stemvork zich mededeelen aan den klankbodem daarvan. Men 

weet dat deze berust op het ontsaan van trillingbuiken in de bocht der vork. 

STANLEY meende dit te mogen tegenspreken op grond van proefnemingen, 

die hij vertoonde, o.a. met een stalen staaf, welke van boven vorkvormig was 

ingesneden en waarvan de trillingen, als het boveneind op de gewone wijze 

werd aangestreken, zich even goed als die van een gewone vork met dunnen 

steel aan een klankbodem mededeelden. Wat hij als verklaring daarvoor in 

de plaats wil stellen is uit bovengenoemd verslag niet duidelijk op te maken. 

LN. 

Spankracht van kwikdamp. — HaceN te Berlijn heeft die (Nature XXVI 

p. 167) aanmerkelijk geringer gevonden dan vroeger REGNAULT. Wij geven 

hier een overzicht van zijne uitkomsten, vooral omdat bij zijne bepalingen het 

gebruik van een Sprengel-pomp, die aan REGNAULT onbekend was, den in- 

vloed van eene fout in de bepaling der spankracht van het luchtresiduum zoo 

veel malen geringer maakt. 

Temperaturen in graden Celsius 0’ 20° 100 200’ 

Spankrachten in millimeters kwik 0,045 0,021 0,61 16; 

LN. 

Diepzeethermometer. — In de vergadering der Royal Society van 15 Juni 

1. gaf c. w. SIEMENS bericht van de uitkomsten, verkregen bij het gebruik 

van zijn elektrischen thermometer voor de bepaling van den warmtegraad der 

zee, op verschillende diepten. Men weet dat die thermometer berust op de 

vermeerdering van den elektrischen weerstand in een metaaldraad — hier een 

zeer dunnen en langen ijzerdraad — bij verhooging zijner temperatuur, en dat 

eene temperatuur-bepaling daarmede verkregen wordt door met behulp van 

een brug van Wheatstone te onderzoeken op welke temperatuur de wederstand 

in een van twee zulke draden volkomen gelijk is aan dien in een anderen, 

die in de middenstof is gedompeld, waarvan men den warmtegraad wenscht 

te leeren kennen. 

Voor het eerst sedert 1871, toen siemens dit werktuig uitvond (Procee- 

dings Royal Society XIX, p. 443), is het nu in Amerika als diepzeethermo- 

meter zorgvuldig beproefd geworden en zijne aanwijzingen met die van de 

erkend beste andere werktuigen vergeleken. De verschillen, die daarbij aan 

den dag kwamen waren uiterst gering en alles wijst er op heen dat zij te 

wijten waren alleen aan tekortkomingen van de laatstgenoemden - LN. 
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Dubbelbrekend worden van doorschijnende lichamen door daaromheen ge- 

leide el. stroomen van zeer korten duur. — BrcHaAr en BLONDLOT berichtten 

aan de dcadémie des Sciences in hare zitting van 12 Juni 11, dat het hun 

gelukt was om door de ontlading van een leidsche flesch allerlei doorschij- 

nende lichamen, b.v. een stuk flintglas, voor een oogenblik dubbelbrekend te 

maken en zelfs om met behulp van een draaienden spiegel waar te nemen, 

dat het polarisatievlak daarin, ook bij slechts een enkele ontlading, schom- 

melde naar rechts en links. IN. 

Verwarming van isoleerende zelfstandigheden door opvolgende elektrische 

ladingen en ontladingen. — SreMENs en later rrGmt hebben deze reeds waar- 

genomen bij vaste lichamen, en thans berichten NACCARI en BELLATI (Atli dí 

Torino XVII en Wiedemann's Beiblätter V,&. 592) hoe zij die ook in 

vloeistoffen hebben aangetoond. Twee reageerbuizen van verschillende wijdte 

worden in elkander geplaatst en de tusschenruimte door een goede kurk ge- 

sloten, waar door heen een nauw glasbuisje gaat. Die buizen zijn, de nauwste 

van binnen en de wijdere van buiten tot op geschikte hoogte met bladtin be- 

kleed, of ook in het binnenste is kwikzilver gegoten, en de tusschenruimte is 

met petroleum gevuld. Worden nu de beide bekleedsels elk voor zich met een 

der pooleinden van een Ruhmkorffapparaat verbonden en dit in werking ge- 

bracht, dan stijgt de petroleum duidelijk in het buisje om slechts langzaam 

weder te dalen als de werking van het inductorium heeft opgehouden. Dit 

laatste toont aan, dat er hier aan een warmteopwekking en niet aan een 

rechtstreekschen invloed van de ladingen op het volumen der glasvaten moet 

worden gedacht. Werd het toestelletje met water in plaats van met petroleum 

gevuld, dan was de uitzetting daarvan nog merkbaar onder dezelfde omstan- 

digheden, doch meer dan vijftig malen geringer. 

Voor verdere bijzonderheden moeten wij naar de opgegeven bronnen verwijzen. 

LN. 

SCHEIKUNDE. 

Opslorping van gassen door gevulcaniseerde kaoetsjoek. — HrmePrL heeft 

aangetoond dat buizen van deze stof zeer merkbare hoeveelheden opnemen van 

allerlei gassen, welke daardoor heen worden geleid. Een stuk van een vrij 

dunwandige buis daarvan, 3 c.M. lang en van omstreeks 4,5 m.M. uitwen- 

dige middellijn, absorbeerde van koolzuur 0,2 c.M* en van stikstofoxydule 

0,9 c.M*, Men mag dus bij gasanalysen geen kaoetsjoekverbindingen bezigen 

noch ook de gassen in zakken van die stof bewaren. 
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Het hard worden daarvan meent H, aan het verdampen te moeten toe- 

schrijven van het oplossingsmiddel, dat tot het vulcaniseeren heeft gediend. Om 

dit te voorkomen bewaart hij de buizen en stoppen in een groote flesch, 

waarin zij voortdurend met den damp van petroleum in aanraking zijn, en om 

daaraan de verloren veerkracht terug te geven brengt hij ze een tijd lang 

in aanraking met den damp van zwavelkoolstof. (Wiedemann’s Beiblätter VI 

5. 568.) LN. 

METEOROLOGIE. 

Een regen-aanwijzer. — Om den duur van den regen te kunnen bepalen 

heeft prof. scHMRLTZ den volgenden kleinen toestel uitgedacht. Ken lange strook 

papier, als die in de Morse-telegraaf, wordt gedoopt in eene oplossing van 

zwavelzuur iĳzeroxydul, daarop zorgvuldig gedroogd, en vervolgens bedekt 

met droog poeder van looizuur of van bloedloogzout, vermengd met poeder 

van hars, om het beter te doen kleven. Zulk een strook wordt gespannen 

over twee rollen, een waarvan wordt rondgedraaid door middel van een eind- 

looze ketting en een getand rad aan de spil van den kleinen wijzer van een 

uurwerk. Het papier gaat onder een trechter door, die zich bevindt in den 

top van een houten kastje, dat van onderen open is. Dit kastje is buiten een 

venster geplaatst. Door middel der rollen verkrijgt de papierstrook een dub- 

bele helling, d.i. zoowel overlangs als overdwars, zoodat het water gemak- 

kelijk wegvloeit en zich nagenoeg niet uitbreidt buiten het gedeelte, dat 

onder den trechter doorgaat. De lengte, die de rollen voortleiden, is ver- 

deeld in vierentwintig gelijke deelen, zoodat elke deel aan een uur beant- 

woordt. Valt er regen, dan ontstaat op het papier hetzij een zwarte of een 

blauwe vlek. Valt er gedurende een dag geen regen, dan kan dezelfde strook 

nogmaals gebruikt worden door haar op nieuw om de rol, waarvan zij afloopt, 

te winden. Deze eenvoudige en goedkoope toestel werkt, volgens de daarvan 

in het Journal de Physique, Mai, gegeven beschrijving , verwonderlijk goed. 

HG. 

GEOLOGIE. 

Opheffing van de kust van de Bothnische golf. — De Finsche nieuwsbladen 

melden daaromtrent het volgende. Den 25sten Juni 1755 heeft een ingenieur, 

namens ERIK KLINGIUS, wonende in de parochie Bergö, tusschen de steden 

Nicolaistadt en Kaskö, eene uitholling gemaakt in de gladde rots op eene 

hoogte van twee eng. duimen boven de oppervlakte der zee. Onlangs is de 
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afstand weder gemeten, en het bleek dat nu, na verloop van 127 jaren, de 

uitholling zich bevond op zes voet en vijf duim boven de zee (The Academy, 

Aug. 12, 1882, pag. 123). D. L. 

MINERALOGIE. 

Agaatvorming. — De proeven van J. T'ANSON en E. A. PANKHURST leeren, 

dat wanneer men door een pipet een sterk zuur brengt in eene oplossing van 

een alkalisch silicaat, dat ook eene zekere hoeveelheid alkalisch carbonaat bevat , 

zich een stroom koolzuurbellen vertoont, rondom welken zich snel een buis 

van gelei-achtige silica vormt. Gaat men met die toevoeging van zuur voort, 

dan vormt zich eene reeks van concentrische buizen, die herinneren aan den 

stalactiet-vorm, dien men dikwijls bij agaten waarneemt. Indien in eene rots 

zich eene holte bevindt, die eene oplossing van een alkalisch silicaat bevat, en door 

die holte eene zure oplossing stroomt, dan zal aan den binnenwand dier holte 

silica in opeenvolgende gordels worden afgezet, en op die wijze kan de vor- 

ming van gestreepte agaat worden verklaard, Sommige der kunstmatig ver- 

vaardigde specimina helderen zulk eene endogene lagenvorming op, evenals 

andere de stalactitische of exogene verklaren. Barst de zure oplossing door de 

sllica-lagen heen, dan gelijkt het uitwerksel daarvan op de infiltratie-kanalen 

in natuurlijke agaten. Door verschillende metaalzouten in de oplossingen te 

brengen, kunnen de kunstmatige agaten zoo worden gekleurd , dat zij nog meer 

op echte gelijken. (Zhe Academy Junij 10, 1882, pag. 420). eg 

ANTHROPOLOGIE. 

Anthropologische overblijfselen uit Amerika. — De heer MANN VALENTINE, 

van Richmond in Virginia, heeft omtrent tweeduizend in rmicaschiefer, ste- 

atiet en zandsteen ingesneden figuren, die voor de anthropologie van waarde 

zijn, verzameld en gedeeltelijk naar Engeland gebracht. Van welk volk zij af- 

komstig zijn, is onzeker, doch naar alle waarschijnlijkheid behooren zij in zeer 

verschillende tijdperken te huis. Men heeft vermoed dat een der afgebeelde 

dieren een Mastodon was, en dit zou op een zeer hoogen ouderdom wijzen. 

Doch er is ook eene afbeelding bij van een man, die een snaphaan draagt. 

(The Academy, Junij 17, pag. 437). D. L. 

DIERKUNDE, 

Gastornis. — GASTON PLANTÉ, thans zoo bekend door zijne ontdekkingen 

op het gebied der elektriciteit, bepaaldelijk door zijne secondaire batterij, 
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waarvan de later door FAURE en anderen uitgevonden accumulators (ware ener- 

geiatheken) slechts wijzigingen zijn, had het geluk, nog student zijnde, reeds 

in 1855, eene merkwaardige palaeontologische ontdekking te doen, namelijk 

van een scheenbeen van een reusachtigen vogel, die in de eocene periode in 

den omtrek van Parijs heeft geleefd. Dit scheenbeen, gevonden in het zoo- 

genaamde beenderen-conglomeraat van Meudon, heeft, ofschoon onvolledig, 

eene lengte van niet minder dan 45 centimeters. CONSTANT PREVOST gaf aan 

den vogel, naar den voornaam des ontdekkers, den naam van Gastornis. 

Onlangs heeft LEMOINE in den omtrek van Reims een terrein gevonden, 

dat geheel beantwoordt aan het conglomeraat van Meudon. Daarin trof hij, 

behalve de overblijfselen van vele eocene zoogdieren, reptilien en visschen, 

ook die van onderscheidene vogels aan. Twee daarvan brengt hij tot het ge- 

slacht Gastornis en noemt den grootsten Gastornis Edwardsi, den kleinsten 

G. minor. Van eerstgenoemden heeft hij een aanmerkelijk getal beenstukken 

verzameld, namelijk het dijbeen, het scheenbeen, het loopbeen, eenige vin- 

gerkootjes, eenige hals- en staartwervels, een stuk van het borstbeen, de 

helft van het vorkbeen, een ravenbeks-sleutelbeen, een opperarmbeen, een 

spaakbeen, deelen van het bekken en een aantal stukken die tot den kop 

behoord hebben. Zoo heeft hij van het skelet eene gerestaureerde af beelding 

kunnen ontwerpen, welke men vindt in la Nature, 6 Mei 1882, p. 353. 

De hoogte van den vogel in rechtop staande houding moet ongeveer 3 meter 

bedragen hebben, d.i. ruim |, meer dan van den Afrikaanschen struis. Of 

hij tot dezelfde groep als deze moet gebracht worden is nog onzeker. Aan 

het van het sternum gevonden gedeelte ontbreekt wel is waar een kam, 

doch er zijn andere kenmerken aanwezig die ALPH. MILNE-EDWARDS doen 

vermoeden dat de Gastornis onder de zwemvogels moet worden gerangschikt. 

HG. 

Nieuw ontdekte overblijfselen van den Moa. — Henige overblijfselen van 

dezen reusachtigen Nieuw-Zeelandschen vogel in uitmuntenden staat van be- 

waring, zijn gevonden in een hol in Otago bij het meer Wakalipoe. De klauwen 

en de snavel zijn zeer goed geconserveerd, en aan eenige beenderen zit nog 

de huid, met volkomen goed bewaarde vederen, vast. Dit versterkt de meening 

dat deze groote vleugellooze vogels eerst binnen een niet lang geleden tijdperk 

zijn uitgestorven. De overblijfselen zijn naar Engeland overgebracht en prof. 

OWEN heeft er een nieuwe soort, Dinornis didulus van gemaakt. (Jhe Aca- 

demy, July 1882, pag. 14). D. L. 
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Voedsel der visschen. — De heer w. HOUGHTON maakt excursiën in de Noord- 

zee, ten einde den inhoud der magen van daarbij gevangen visschen te onder- 

zoeken. Van de aanvankelijke algemeene uitkomsten van dit onderzoek deelt 

hij mede, dat schaaldieren eene groote plaats beslaan op de voedingslijst der 

visschen; de kleine soorten, zooals de entomostraca, zijn het gelief koosde voedsel 

der jonge haringen. Makreelen eten ook veel kleine schaaldieren ; een mikros- 

kopisch onderzoek van hunne magen doet er groote hoeveelheden van ont- 

dekken, zoomede van larven (Zoea) van krabben. Houeuron gelooft dat het 

trekken van visschen geheel in verband staat met den aard van hun voedsel, 

en dat een onderzoek naar dat verband in bijzonderheden wel tot eenige prak- 

tische uitkomsten kan leiden. (The Academy, Aug. 19, 1882 pag. 139). 

Del 
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NATUURKUNDE. 

Interferentie-Spectroskopen. — Het is bekend dat YOUNG, LOGKYER e. a. 

met groot voordeel gebruik hebben gemaakt van de interferentie-spectra, die 

verkregen worden met de zeer fijne en talrijke verdeelingen op spiegelmetaal 

door RUTHERFARD met zijn verdeelwerktuig gemaakt. Tot dusver was deze de 

eenige die dergelijke verdeelingen kon uitvoeren, op eene oppervlakte van 

hoogstens 2 E. duimen in het vierkant, met ongeveer 30,000 lijnen. 

Professor H. A. ROWLAND is thans een aanmerkelijken stap verder gegaan. 

Uitgaande van zekere theoretische denkbeelden omtrent de wijze waarop een 

praktisch volmaakte schroef moest vervaardigd worden, is het hem gelukt, 

met behulp van den instrumentmaker SCHNEIDER, een verdeelwerktuig tot 

stand te brengen, dat alle tot dusver bestaande in juistheid en fijnheid van 

daarmede gemaakte verdeelingen overtreft. Daarmede heeft hij o. a. op eene 

oppervlakte van 6!/, X 4!, duimen 160,000 lijnen getrokken, omstreeks 

29,000 lijnen op den duim; op een andere plaat bedraagt het getal lijnen 

per daim 43,000, en hij meent dat dit getal zich nog verdubbelen, ja ver- 

drievoudigen laat, en dat er zeker geen fouten van f/,,oooo duim ergens 

te ontdekken zijn. 

Behalve op vlakke oppervlakten heeft R. ook verdeelingen uitgevoerd op 

eoncave oppervlakten van 5, 7 en 17 voeten straals. Het gebruik van dezen 

heeft het voordeel dat een tweede kijker overbodig en dus de toestel zeer 

vereenvoudigd en daardoor minder kostbaar wordt. (Nature 29 Juni 1882, 

p. 211.) HG. 

12 
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Een snelzicht-werktuig voor oogenblikkelijke houdingen. — Bekend is het 

dat MuyBrIDGE door zijne oogenblikkelijke photographiën van in beweging 

zijnde dieren, de verschillende phasen dier beweging heeft doen kennen en 

dat MAREY hetzelfde doel voor vliegende vogels bereikt door zijn fusil photo- 

graphique. Volgens den heer FRANCIS GALLON is echter het menschelijk oog 

nog oneindig gevoeliger voor eenen korten lichtindruk dan de gevoeligste 

photographische plaat. Hij heeft een klein werktuig vervaardigd, waarmede 

men de door het oog ontvangen indrukken van zich bewegende voorwerpen 

slechts zeer kort ziet en zoo elke beweging in hare opvolgende phasen recht- 

streeks analyseeren kan. 

In hoofdzaak bestaat dit werktuigje uit een klein vierkant kastje, dat men 

in den zak bij zich kan dragen, welks eene einde geheel open is , terwijl zich 

aan het andere einde slechts eene ronde opening, zoo groot als de pupil, be- 

vindt. Achter deze opening beweegt zich een plaatje met een spleet, door 

middel van een om een excentrisch geplaatste spil draaibare arm, die door 

een caoutchoucveer teruggetrokken wordt. Die arm is voorzien van een buiten 

den bovenwand van het kastje uitstekenden knop, waarop de lichtste en kortste 

drukking voldoende is om de spleet voor de opening, waardoor men heen 

ziet, te brengen. GALLON heeft bevonden dat men op die wijze, namelijk door 

snelle tikjes met den vinger op den knop, gezichtsindrukken kan verkrijgen, 

seconde duren. (Nature, 13 Juli 1882, p. 249.) 

HG. 

die niet meer dan *…, 
J 

Stralende materie. — Eene verhandeling daarover van 5. PuLLur in het 

Chemische Centralblatt 1881, is voornamelijk gewijd aan eene kritiek van 

de proefnemingen en meeningen van GOLDSTEIN dienaangaande. Wij kunnen 

den schrijver hierin niet volgen zonder een uitvoerigheid, die de grenzen 

van de referaten in dit bijblad ver zou overschrijden. Toch behoort zijn arbeid 

hier te worden vermeld ter wille van een belangrijk feit dat hij ontdekt heeft. _ 

Als in het bekende Crookessche ‘vacuum’ de negatieve elektrode met fijn 

krijtpoeder bedekt is, dan vertoont deze zich bij stroomdoorgang phosphorescent 

met een oranjekleurig licht. Maar na zeer korten tijd vertoont zich diezelfde 

lichtglans ook tegen de wanden der buis, ten blijke dat krijtdeeltjes van de 

elektrode zijn losgerukt en voortgeworpen. Volgens P. bestaat de geheele “stra- 

lende materie’’ uit niets anders dan uit zulke, van de negatieve elektrode 

losgerukte stofdeeltjes. LN. 

IJzer in den dampkring. — In een der vergaderingen van de afdeeling 

voor Wis- en Natuurkunde van de British assoctation for the advancement _ 
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of science van dit jaar gaf prof. scHusTer bericht aangaande de werkzaam- 

heden van het door die association benoemde commité ‘“voor meteoorstof’’ 

(Nature XXVI, p. 488). Dit handelde vooral over de iĳzerdeeltjes, welke 

door TISSANDIER, en vroeger reeds door anderen, gevonden waren in het 

stof dat zich uit den dampkring op de oppervlakte van vaste lichamen en 

vloeistoffen afzet. Dit kan afkomstig zijn, òf uit bewerkingen aan de aard- 

oppervlakte, uit schoorsteenen van allerlei fabrieken b. v., òf uit vulkanen, 

òf eindelijk uit het wereldruim. Op grond vooral van de chemische samen- 

stelling — het bevat nikkel en cobalt — meent SCHUSTER dat dit laatste 

het waarschijnlijkst is. LN. 

Een rheotoom voor bijzondere doeleinden. — In dezelfde vergadering 

(Zbid. bl. 490) beschreef prof. HELE SHAW een kwikrheotoom, die bestemd 

is en geschikt om dienst te doen overal waar, b. v. door een uurwerk, het 

verbreken en weder sluiten van een stroombaan op volkomen bepaalde tijd- 

stippen geschieden moet. Het werktuig onderscheidt zich van andere derge- 

lijke door de eenvoudige, maar naar het schijnt volkomen toereikende bijvoeging 

van eene inrichting, die de verbreking doet geschieden in waterstof, waar- 

door oxydatie van het kwik wordt voorkomen. LN. 

SCHEIKUNDE, 

Kristallinische structuur der metalen. — Uit onderzoekingen, die zich 

uitstrekten over cadmium, tin, ijzer, staal, koper, geelkoper, tombak, brons , 

lood, zilver, goud, platina, nieuwzilver, nikkel, aluminium en magnesium, 

blijkt, dat al deze metalen, hetzij in plaatvorm of in draadvorm, eene kris- 

tallinische structuur bezitten. Deze vertoont zich bij etsing met zuren, hetzij 

onmiddellijk of na voorafgaande verwarming. (Ber. d. deuts. chem. Ges. 

XV, p. 702.) HG. 

Opslorping van gassen door platina. — In eene verhandeling van BERTHELOT 

over dit onderwerp (Journal de physique, 2, I, p. 341) wordt overtuigend 

aangetoond dat men, en verklaard hoe men bij de beoordeeling der verschijn- 

selen, die men waarneemt bij de opslorping van waterstof en zuurstof door 

platina, moet rekening houden met de vorming van chemische verbindingen 

tusschen het laatstgenoemde metaal en de waterstof, waarvan BERTHELOT er 

twee in verschillende atoomverhoudingen meent te hebben waargenomen. Voor 

bijzonderheden moeten wij naar de verhandeling zelve verwijzen. LN. 
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Physische bepaling van het koolzuurgehalte der lucht. — In eene inau- 

gurale dissertatie van den heer H, HEINE (Giessen 1881) beschrijft deze hoe 

hij de opslorping van warmtestralen door gassen heeft onderzocht door de 

uitzetting, welke zij teweegbrengt. Hij liet die werken op sen veerkrachtig 

vliesje, waarvan de bewegingen. bij intermittente bestraling door een schrijf- 

stift werden overgebracht op een roteerenden cylinder. Ook hij vond op deze 

wijze dat droge, koolzuurvrije dampkringslucht de stralende warmte niet 

merkbaar opslorpt. Koolzuur daarentegen doet dit wel en een mengsel van 

beiden des te meer naarmate het meer koolzuur bevat. Het is hem gelukt op 

deze wijze van zulke mengsels in vooraf bekende verhoudingen, waarin de 

hoeveelheden koolzuur slechts zeer weinig onderling verschilden, op zijn cylin- 

der kromme lijnen te verkrijgen, die duidelijk genoeg te onderscheiden waren 

om hem te veroorloven daardoor het gehalte aan koolzuur van zulk een meng- 

sel, als dit onbekend was, te bepalen met een nauwkeurigheid, volkomen 

gelijk aan die der beste chemische methoden, in vergelijking waarmede deze 

physische het voordeel aanbiedt van op zeer geringe hoeveelheden van het-te 

onderzoeken mengsel, een of twee liters, te kunnen worden toegepast, ter- 

wijl het geheele onderzoek niet meer dan een half uur tijds vordert. LN. 

AARDKUNDE. 

Rijzing van Finland. — De heer Rropas, die aan het hoofd staat der geolo- 

gische opreming van Finland, bepaalde op den 25sten Juni jl. met groote 

zorg de hoogte van een put, die, blijkens authentieke berichten, bij de boring 

op 25 Juni 1755, 2 duimen boven de zee aan de kust van Osterbotten ge- 

legen was, en bevond dat dit gedeelte der kust in 127 jaren, 6 voet en 4 

duim, d. i, meer dan een half duim per jaar, gerezen was. (Nature 6 Juli 

1882, p. 231.) HG. 

PLANTENKUNDE. 

P. Belon en de binaire nomenclatuur. — De heer 1. cRIÉ schrijft dat de 

natuurkenners vóór LINNÉ gewoon waren dieren en planten aan te duiden 

door een aan velen gemeenschappelijken naam, gevolgd door eene kenmer- 

kende en beschrijvende phrase. Intusschen, zegt hij, heeft reeds PIERRE 

BELON in een van zijne geschriften (Les remonstrances sur le défaut du 

labour et culture des plantes et de la cognoissance d'icelles. Paris 1558), 

meer dan 4180 jaren voor LINNÉ, geregeld de daarin opgenoemde planten 

betiteld met twee namen, een generieken en een specifieken. En, volgens 
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CRIÉ, deed BELON dit voor ’t eerst. — Uit alles wat cRIÉ daaromtrent zegt, 

blijkt, ofschoon hij ’t niet met zoovele woorden uitspreekt, het streven om de 

uitvinding der binaire benoemingswijze aan BELON toe te schrijven (Compt. 

rend. Tom. CXV pag. 352). Zonder aan de verdiensten van BELON iets te 

kort te willen doen, zij hier opgemerkt dat de heer crIÉ zich grootelijks 

bedriegt. Het is niet waar, dat de oude botanici de binaire benoemingswijze 

niet kenden en tot onderscheiding van soorten zich steeds van eene omschrij- 

ving bedienden. Velen maakten, vooral bij algemeen bekende europeesche 

planten, bij voorkeur van binaire benamingen gebruik, en de verdienste van 

LINNÉ is dan ook niet dáárin gelegen, dat hij die heeft uitgedacht, maar 

daarin, dat hij haar tot algemeenen regel heeft gemaakt, aan logische voor- 

waarden heeft gebonden, en ook op de dieren toegepast. Wat de binaire be- 

namingen aanbelangt, die crIÉ als voorbeelden aan BELON ontleent, zoo is 

het zeker dat deze laatste lang niet allen heeft uitgedacht. Een aantal er 

van (Berberis vulgaris, Sorbus torminalis, reeds bij PLiNrus voorkomende 

en door LINNÉ Crataegus torminalis verdoopt, Tribulus terrestris, Morus 

nigra, Morus alba, Smilax aspera, Helleborum (Veratrum) album en 

nigrum, Lactuca sylvestris enz.) vindt men [niet alleen bij BELON, maar 

ook bij vroegere en gelijktijdige schrijvers, b.v. bij MATTHIOLUS. Soms zijn 

die tweeledige benamingen uit het grieksch, bepaaldelijk uit proscoripms, 

vertaald, b. v. Smilax aspera, YZuilaë rpayeta. Dit neemt natuurlijk niet 

weg dat BELON eenige van die tweeledige benamingen kan hebben uitge- 

dacht. Dat LINNÉ zooveel mogelijk die oude tweeledige benamingen heeft be- 

houden, is waar, maar was ook zeer verstandig. Kortom, wat men bij BELON 

van dien aard vindt, vindt men ook bij anderen, en de verdiensten van LINNÉ 

ten opzichte van de algemeene invoering der binaire nomenclatuur blijven 

onaangetast. Dael, 

Bevruchting van planten door tusschenkomst van insekten. — Het is be- 

kend, dat sommige planten wel anatomisch beschouwd hermaphroditen, maar 

wegens verschillende omstandigheden physiologisch van ééne sexe zijn, en de 

bevruchting dus veelal van insekten afhangt. Maar men heeft bovendien be- 

vonden, dat de zelf bevruchting van hermaphroditische planten, als zijnde 

eene sexueele verbinding van al te na verwante cellen, vaak het voortbestaan 

en de vermenigvuldiging der planten in de waagschaal stelt, en de insekten 

ook hier nut doen, door het pollen van ’t eene plantenindividu op het andere 

over te brengen. Dit laatste nu wordt betwijfeld door den franschen vertaler 

van DARWIN's boek over de gekruiste voortplanting, HECKEL. Deze voert als 
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eene beslissende wederlegging van de genoemde stelling aan: de afwezigheid 

of althans groote zeldzaamheid van insekten op de met allerlei planten be- 

groeide bergtoppen. Die zeldzaamheid wordt door den heer cm. MUsSET ont- 

kend. Hij heeft gedurende vier jaren zeer druk rondom Grenoble gebotani- 

seerd, waar men alle berghoogten vindt, van 200 M. tot 3000 M., overal 

bedekt met eene overrijke Flora. En hij heeft bevonden, dat alle orden van 

insekten tot eene hoogte van 2300 M. hare talrijke vertegenwoordigers heb- 

ben; — dat, hooger dan 2300 M. de Lepidoptera, Diptera en eenige Hy- 

menoptera het overwicht over de overige orden bezitten; — dat het aantal 

geslachten, soorten en individuen van de “‘insecta nectarophila” evenredig is 

aan dat der bloemen; — dat de uren van waken en slapen der slapende plan- 

ten (die veel talrijker zijn dan men doorgaans gelooft) en die der insekten 

gelijktijdig zijn; — en dat het aantal der op een gegeven oogenblik waar te 

nemen insekten in physiologische en physische verhouding staat tot het aantal 

van hunne geliefkoosde bloemen, de temperatuur en vochtigheid, de kalmte 

of bewogen toestand der lucht, en met den regenachtigen, somberen of hel- 

deren toestand des hemels. Uit dit alles besluit hij dat de tegenwerping van 

HECKEL ongegrond is. (Compt. rend. Tom. XCV, pag. 310.) 

DD 

Crenothrix. — Sedert geruimen tijd wordt het water, dat naar Rijssel 

wordt gevoerd door eene waterleiding uit de bronnen van Emmerin, welke 

waterleiding echter ook gedeeltelijk gevoed wordt door zakwater, van tijd tot 

tijd bedorven door de aanwezigheid daarin van een splijtzwam, Crenothräv 

Kühniana Rabenth. Deze draadvormige zwam wordt, in aanraking met lucht 

bevattend water, beladen met een praecipitaat van sesquioxydum ferri, en 

vormt op de oppervlakte een roskleurig schuim. De spliĳjtzwammen verrotten 

dan en deelen aan het water zulk een onaangenamen smaak mede dat zelfs 

dieren het weigeren. Wij zullen den heer A. GIARD, die hierover bericht 

geeft, niet volgen in zijne beschrijving van den Crenothriv en van de voor- 

waarden van zijn ontstaan, en alleen het slot van zijn opstel mededeelen, 

hetgeen luidt als volgt. “De steden, die nieuwe leidingen voor drinkwater 

maken, zullen, om de Cfrenothrix te vermijden, wél doen om van de in 

diepe lagen gelegen bronnen gebruik te maken, de wateren te vermijden, 

die zouten van iĳjzeroxydule (noodzakelijk voor de vegetatie van dezen zwam) 

bevatten, en liefst boven onderaardsch water te verkiezen het meer van lucht 

voorziene water van meren, verwijderd van alle industriëele instellingen (Compt. 

rend. Tom. XCV, pag. 243). DL. 
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DIERKUNDE. 

Metamorphose der axolotl’s in Mexico. — Vrij algemeen is in Europa de 

meening verbreid dat de in Mexico levende axolotl's geene metamorphose in 

Amblystoma ondergaan, en ook Prof. WRISMANN heeft zich in eene verhan- 

deling, die gepubliceerd is in het Zeits. f. wiss. Zoölogie Bd. XXV , Suppl. Bd. , 

tot tolk dier meening gemaakt. Dat dit echter eene dwaling is, wordt aange- 

toond door den heer Jos M. VELASCO, die in een te Mexico verschijnend 

tijdschrift la Natwraleza, eenige mededeelingen over de levenswijs der axo- 

lotl's in eenige Mexicaansche meren, heeft gedaan, waarvan een uittreksel 

voorkomt in de Revue scientifigue, 13 Mai 1882, p. 603.) 

De in Amblystoma gemetamorphoseerde axolotl’s zijn in Mexico zeer goed 

bekend onder de namen van agolotes pelones (geschilde, d. i. van huid ver- 

wisselde), ajolotes mochos (d. i. geschoren), ajolotes sin arictes (d. i. zon- 

der hoornen, waarmede de kieuwen bedoeld zijn) en van tlalajolotl, hetgeen , 

daar het woord Zal in de taal der Azteken “aarde” beteekent, als “‘aard- 

axolotl” kan worden vertaald. 

Jaarlijks verdroogt het meer Santa Isabel. Zoodra de waterspiegel daalt, 

beginnen zich de daarin levende axolotl's te metamorphoseeren en begeven 

zich te land. De meren Xochimileo en Chales verdrogen nooit. Toch onder- 

gaan ook de daarin levende axolotl’s de metamorphose. 

HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

De inwendige aardwarmte als bron van energie. — In eene vergadering 

van het Seismologisch gezelschap te Tokio in Japan hield de heer MILNE 

eene voordracht over het nut dat men zou kunnen trekken van de inwendige 

warmte der aarde, Hij deed opmerken dat de algemeen gangbare voorstelling , 

als zoude alle aan de oppervlakte der aarde voorkomende energie van de zon 

afkomstig zijn, niet geheel juist is, want dat de inwendige aardwarmte ook 

eene bron van onbegrensde energie is, waarvan wellicht te eenigertijd een 

nuttig gebruik zal worden gemaakt, bepaaldelijk in vulkanische streken , zooals 

Japan, IJsland, Nieuw Zeeland, waar deze bron van energie aan de opper- 

vlakte te voorschijn komt in de gedaante van heete bronnen, solfatara’s, 

vulkanen enz. Hij toonde aan dat er een onbegrensde toevoer van heet water 

is in de warme bronnen, die zich in een straal van honderd mijlen rondom 

Tokio uitstrekken, dat de warmte dezer bronnen kon worden omgezet in een 
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elektrischen stroom, en dat zoo de energie naar'de stad kon worden gevoerd , 

om daar tot nuttige doeleinden aangewend te worden. (Nature, 29 Juni 

1882, p. 210.) HG. 

Nieuw werktuig voor de bepaling van de diepte der zee. — In zijne openings- 

rede van de vergadering der Bratish association for the advancement of science 

van dit jaar vermeldde c. w. SIEMENS een hiervoor geschikt werktuig , dat door 

Sir WILLIAM THOMSON is uitgevonden, en dat zeker van de eenvoudigst 

mogelijke inrichting is. Het bestaat uit een aan het eene einde gesloten glazen 

buis, die aan een dunnen staaldraad opgehangen met het behoorlijk bezwaarde 

open eind naar beneden in zee wordt neergelaten. Naarmate het dieper komt 

wordt de lucht daarin meer samengedrukt en dringt dus het zeewater verder 

daarin. Hoe ver dit op de grootste diepte, welke het werktuig heeft bereikt, 

het geval was, is na het ophalen duidelijk zichtbaar, omdat de buis vooraf van 

binnen is bekleed met een laag van zilverchromaat, dat overal, waar het met 

zeewater in aanraking komt, ontkleurd wordt. Het werktuig is tot op eene 

diepte van 130 Eng. vademen (bijna 238 meters) bruikbaar. Het schip kan 

gedurende het peilen zijn vaart vervolgen. (Nature XXVI, p. 397.) EN. 

Verzilvering van een grooten teleskoopspiegel. — Naar een bericht in 

Nature XXVI, p. 448, is de glazen spiegel van den teleskoop van LEVERRIER 

aan het Observatoire te Parijs op nieuw verzilverd geworden opeen wijze die 

zich zeer gunstig onderscheidt van de vroeger gevolgde methode, omdat daarbij 

die spiegel — van meer dan 1 Meter middellijn en ruim 600 kilogram ge- 

wicht niet behoefde omgekeerd te worden. Men heeft dien eenvoudig met 

een rand van Guttapercha en gips omringd en in de zoo verkregen bak de 

verzilveringsvloeistof gegoten. De bewerking is volkomen geslaagd. Jammer 

maar dat de kromming des spiegels te wenschen overlaat, zoodat men dien 

in het vervolg alleen bij de spectroskopie der planeten zal kunnen bezigen, 

waarbij hij trouwens door zijn aanmerkelijke grootte zeer goede diensten kan 

bewijzen. LN. 
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JOHANNES FLORENTIUS MARTINE, 

GESCHETST DOOR 

P. HARTING! 

Een der boeken, die in mijne jeugd nog zeer veel gelezen werden 

en althans prijkten in de boekenkast van elk die zich met natuurstudie 

bezig hield, is de Katechismus der Natuur door 5. Fr. MARTINET , waar- 

van de eerste uitgave in vier deelen verscheen in 1777—79 en nog 

tijdens ’s mans leven gevolgd werd door vier herdrukken, terwijl het 

werk drie en dertig jaren na des schrijvers dood nog eens, namelijk 

in 1828, opnieuw werd uitgegeven. 

Zelden heeft een boek, in onze taal geschreven, een zoo grooten op- 

gang gemaakt, niet alleen hier te lande, maar ook daarbuiten. Schrif- 

telijke en mondelinge dankzeggingen stroomden den schrijver toe van de 

aanzienlijkste, zelfs van vorstelijke personen, ook uit het buitenland. 

Het werd in het duitsch vertaald door professor BERT te Wittenberg. 

Van eene engelsche vertaling verschenen achtereenvolgens niet minder 

dan een en twintig edities. Zelfs in het japansch werd het vertaald 

door SAMMON SAMMÉ, landheer van FAN FAMBA. Men kan dezen opgang 

! Ik betuig hier mijnen dank aan de heeren Prof. Dr. w.G. BRILL, Dr, H. F, JONKMAN, 

W. MALLINCKRODT te Utrecht, den heer H.J, H. GRONEMAN te Groningen, Dr, E. Vv. BAUM- 

HAUER te Zutphen, Dr. D. BURGER en Dr. J. CAMPERT te Amersfoort, hetzij voor het 

toezenden van boekwerken of voor het geven van gewenschte inlichtingen. 

De hoofdbron voor de kennis van het leven van MARTINET zijn de Levensberichten 

Van A VAN DEN BERG, die predikant te Arnhem en zijn bijzondere vriend was. Dit 

werkje verscheen te Amsterdam bij son. ALLART, in 1796 ‚ dus een jaar na MARTINKT’s dood, 

1 
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vergelijken bij dien, welken de Kosmos van voN HUMBOLDT in onzen 

tijd bij zijn verschijnen maakte. Even als van dezen verschenen ook 

weldra commentaren: in onze taal eene in twee deelen van J. DE VRIES, 

die ook herhaaldelijk herdrukt is. 

Thans is die Katechismus in de schatting van het jongere geslacht 

zeer gedaald. Hij wordt niet alleen niet meer gelezen, maar menigeen, 

die zijn inhoud slechts bij overlevering kent, is zeer geneigd over den 

goeden MARTINET medelijdend de schouders op te halen of zelfs met 

zijne gemoedelijke goedgeloovigheid, zijn overdreven optimisme en 

teleologische wereldbeschouwing den draak te steken. Zoo wordt men 

licht onbillijk jegens een hoogst verdienstelijk man, die ruim een eeuw 

geleden geleefd heeft en die door zijn streven en werken meer dan 

eenig ander heeft bijgedragen om liefde voor de natuur en natuuron- 

derzoek aan het toen levend geslacht in te boezemen. De regel, dat 

elk schrijver moet beoordeeld worden naar den tijd waarin hij geleefd 

heeft, mag nooit vergeten worden, en zoo meenen wij een werk der 

rechtvaardigheid te doen met aan de nagedachtenis van MARTINET eenige 

waardeerende woorden te wijden in ons Album der Natuur, welks 

inhoud over een eeuw bij het dan levend geslacht wellicht door som- 

mige overmoedigen, die trotsch zijn op de in hun eigen tijd gemaakte 

vorderingen der wetenschap en laatdunkend nederzien op hetgeen zij 

een overwonnen standpunt noemen, met een even medelijdend schou- 

derophalen zal bejegend worden. 

JOHANNES FLORENTIUS MARTINET stamde af van eene familie van 

fransche réfugiés, die na de herroeping van het édict van Nantes zich 

in ons vaderland gevestigd hadden. Zijn vader was predikant te Deurne 

in Noord-brabant. Aldaar werd onze MARTINET den 12den Juli 1729 gebo- 

ren. Eerst bezocht hij de latijnsche school te Eindhoven, tijdens zijn 

vader predikant te Schijndel was, maar toen deze in 1739 gestorven 

was, verhuisde zijne moeder naar ’s Hertogenbosch, waar haar zoon 

zich verder voorbereidde voor zijne akademische studiën. Aldaar was 

toen eene hoogere school, waaraan eenige hoogleeraren verbonden waren, 

en onder hen behoorde professor soncourrT, in wien hij een liefhebber 

der natuurlijke historie leerde kennen, die er een behagen in schiep 

den jeugdigen, van geestdrift voor al het schoone en heerlijke in de 

natuur blakenden MARTINeET op dit gebied in te leiden. Zoo werd der- 

halve reeds vroegtijdig de dubbele richting bepaald, waarin deze zich 
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voortaan ontwikkelen zoude. Te Leiden studeerde hij in de theologie, 

maar tegelijk bezocht hij ijverig de lessen van den hoogleeraar PETRUS 

VAN MUSSCHENBROEK |. In zijne latere geschriften heeft MARTINET her- 

haaldelijk met lof en dank van dien leermeester gewag gemaakt. Ook 

toen hij reeds zijne theologische studiën had voltooid en candidaat tot 

den heiligen dienst, dus beroepbaar was, zette MARTINET zijne natuur- 

studiën voort, totdat hij den 22sten Juni 1755 gepromoveerd werd tot Ph4- 

losophiae doctor et artùum Wlberalium magister, na verdediging eener 

Dissertatio philosophica inauguralis de respiratione insectorum ‚, op welker 

inhoud wij beneden terugkomen. Toen duurde het echter nog ruim 

drie jaren, alvorens hij een beroep als predikant ontving. Zijn levens- 

beschrijver VAN DEN BERG deelt ons mede dat dit eensdeels het gevolg 

was van het zeer groot aantal proponenten in die dagen, anderdeels 

van den roep die van hem uitging dat hij een philosoof was, dien men 

meende dat geen goed christenleeraar kon zijn. Ook nog later vervolgde 

hem die naam met den reuk van onrechtzinnigheid. In 1756 werd 

hij predikant te Gellikum en Rhenoy, twee dorpjes, niet ver van Leer- 

dam ter weerszijde der Linge gelegen. Deze eerste standplaats verwis- 

selde hij in 1759 voor Edam, van waar hij, na aanvankelijke heftige 

tegenkanting der gemeente, in 1775 naar Zutphen beroepen werd. Hier 

werd echter het tegen MARTINET opgevatte vooroordeel eerlang geheel 

uitgewischt; de tegenkanting maakte plaats voor groote ingenomenheid , 

naarmate zijne gemeenteleden den braven, kundigen en iĳjverigen man 

meer van nabij leerden kennen, en hij genoot de onverdeelde achting 

en liefde zijner gemeente tot aan zijnen dood toe. 

Te Zutphen verzamelde hij al spoedig, nevens de vervulling der 

plichten van zijn leeraarsambt, ook een kring van jonge lieden , jongens 

en meisjes, rondom zich, aan wie hij onderricht gaf in de kennis der 

natuur. Zijne toen reeds vrij uitgebreide verzameling van natuurvoor- 

werpen uit alle werelddeelen stelde hem in staat dit onderricht aange- 

naam en vruchtbaar te maken. Ook had hij eenige physische instru- 

menten, waarmede hij wel eens proeven voor zijn jeugdig gehoor deed. 

Aan dit onderwijs heeft men voorzeker den oorsprong van zijn Kate- 

ehismus te danken, waarvan het eerste deel reeds twee jaren na zijne 

vestiging te Zutphen verscheen. Twintig jaren lang ging de waardige 

man aldus voort in zijnen dubbelen werkkring van godsdienst- en na- 

l Zie diens levensschets door w. M. LOGEMAN, jaargang 1882, bl, 32, 
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tuurleeraar, die voor hem slechts eene enkele was, omdat hij de 

kennis der natuurverschijnselen als eene noodzakelijke opleiding tot de 

kennis van God beschouwde. Toen werd hij herhaaldelijk getroffen door 

aanvallen van beroerte, waarom hij zieh naar Amsterdam begaf ten 

einde aldaar een geneesheer te raadplegen. 

Hier was het dat de dood hem overviel, den 4den Augustus 1795, 

toen hij den leeftijd van 66 jaren had bereikt. Tot op het laatst van 

zijn leven bleef hij ijverig werkzaam. Zijne laatste bemoeiing bestond 

in het verzamelen zijner in de werken van geleerde maatschappijen, 

vooral der in 1758 opgerichte Hollandsche Maatschappij der weten- 

schappen te Haarlem, verspreide geschriften. Hij mocht echter de uit- 

gave dezer verzameling, ofschoon zij nog in hetzelfde jaar 1795 te 

Amsterdam bij JOHANNES ALLART verscheen, niet meer beleven. 

In 1763 was MARTINET gehuwd met MARIA MARGARITA VAN OSSENBERCH, 

die hem overleefde. Dit huwelijk bleef kinderloos, doch hij nam een 

zoon zijner jongste zuster, die getrouwd was met Ds. H. m. KUIPERS, 

als den zijnen aan. Deze neef, die bij zijn oom voortaan inwoonde, is 

JOHANNES MARTINET KUYPERS, later predikant te Westzaandam, vervol- 

gens te Groningen, eindelijk als emeritus te Voorst overleden. Deze 

erfde de geheele verzameling van MARTINET. Men zegt ook dat hij, 

die met zijn oom dikwijls wandelde, de vragende persoon in den Ka- 

techismus is geweest, 

Werpen wij thans eenen blik op den inhoud zijner geschriften , ten einde 

in de eerste plaats te beoordeelen, welke plaats aan MARTINET onder Ne- 

derland’s natuuronderzoekers der achttiende eeuw toekomt. Ik zeg opzette- 

lijk “natuuronderzoekers”’, want MARTINET, ofschoon hij in zijnen Kate- 

chismus voornamelijk het woord richtte tot het jongere geslacht, was 

veel meer dan een eenvoudig schrijver voor de jeugd of zelfs voor het groo- 

tere beschaafde publiek, die zijn kennis alleen uit de tweede hand had en 

haar slechts voor dit bepaalde doel pasklaar maakte. Integendeel , MAR- 

river heeft zelf de hand aan den ploeg geslagen, en, al is het getal 

zijner wetenschappelijke ouderzoekingen niet groot, zoo heeft hij toch 

getoond dat hij een uitstekend waarnemer was en dat hij de methode 

om tot het oorzakelijk verband der natuurverschijnselen door te dringen, 

zeer goed begreep en ook wist toe te passen. 

Reeds zijne dissertatie leverde daarvan het bewijs. Het onderwerp van 

deze was de Ademhaling der Lvnsekten. Hier moest het onderzoek deels 
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anatomisch, deels physiologisch zijn, waarneming en proefneming moes- 

ten samengaan. MALPIGHI, SWAMMERDAM, RÉAUMUR, DE GEER hadden 

hem reeds een goed voorbeeld gegeven, en ook Lvoner’s aanteekeningen 

bij de vertaling der Znsecto-theologia van den Nordhausensehen predi- 

kant Lesser, hadden reeds het licht gezien, doch het hoofdwerk van 

LYONET, zijn onovertref bare anatomische beschrijving van de wilgen- 

houtrups, verscheen eerst zeven jaren na de promotie van MARTINET. 

Deze herhaalde de waarnemingen van zijn voorgangers en maakte daarbij 

ook gebruik van het mikroskoop. Dat de spleetopeningen (stigmata), 

meestal ter weêrszijde aan de buitenvlakte des lichaams geplaatst, voor 

de inademing dienen, bewees hij op gelijke wijze als vóór hem mar- 

PIGHI en vooral RÉAuMUR gedaan hadden, namelijk door de spleetope- 

ningen in de huid met olie te bedekken, ten gevolge waarvan de 

dieren stikten. Ten aanzien van de plaats der uitademing dwaalde hij, 

even als vóór hem RÉAUMUR gedaan had. Volgens dezen zoude de uit- 

ademing plaats hebben door den mond, den aars en de fijne huidporiën. - 

Maar hoe geschiedt dan de uitademing bij de poppen der vlinders? 

Deze hebben noch mond, noch aars, en toch heeft er ademhaling 

plaats. Hier wezen pe GEER en LYONET hem den weg. Deze zagen bij 

onder water geplaatste poppen van tijd tot tijd uit de spleetopeningen 

kleine luchtbelletjes ontsnappen, en MARTINET bevestigde dit door eigen 

waarneming, als ook dat de poppen stierven, wanneer de spleetope- 

ningen met olie gesloten werden. Hier had derhalve zoowel in- als 

uitademing door dezelfde openingen plaats. Ook het uit de holten on- 

der de spleetopeningen ontspringende luchtvatenstelsel met zijn tallooze , 

al fijner en fijner wordende vertakkingen was aan MARTINET door eigen 

waarneming, blijkens zijn beschrijving, goed bekend. Even zoo wist 

hij, dat er onder de in het water levende insekten eenigen zijn die 

door den aars of door een langere of kortere buis in- en uitademen: 

Bij Nepa bewees hij dit door een eenvoudige proef. Hij bracht eenige 

Nepa’s in een glas met water en bedekte de oppervlakte met een daarop 

drijvend stuk papier. De dieren vermochten dus hun aan het einde van 

het achterlijf geplaatste ademhalingsbuis niet meer boven het water in 

de lucht te verheffen. Zij werden al spoedig onrustig en,‚ na vergeef- 

sche pogingen daartoe te hebben aangewend, eindigden zij met den 

stikkingsdood te sterven. 

Marriner heeft nog een zeer groot aantal andere proeven in het 

werk gesteld, welke meer bepaaldelijk ten doel hadden nategaan, of de 
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dampen en de rook van eene menigte van zelfstandigheden, ontleend 

aan het dierenrijk, het plantenrijk, het delfstoffenrijk, voor de adem- 

haling van verschillende soorten van insekten alsmede van spinnen al 

of niet schadelijk zijn. Doch hier zullen wij hem niet verder volgen, 

evenmin als in eenige op zijne proeven gegronde redeneeringen. Trou- 

wens het scheikundig proces der ademhaling was voor hem en zijne 

tijdgenooten nog een geheel gesloten boek. Het moest nog bijna veertig 

jaren duren, voordat de samenstelling der lucht bekend was en de 

eerste gronden der wetenschappelijke scheikunde gelegd waren. 

Genoeg om te doen zien, dat MARTINET den waren weg der weten- 

schap kende en poogde dezen naar vermogen te bewandelen. Ein dat 

ook deze dissertatie van den jeugdigen natuuronderzoeker door anderen 

als eene aanwinst voor de wetenschap werd beschouwd, wordt bewezen 

doordat zij in Duitschland herdrukt werd. 

Eene tweede verhandeling die wij hier kortelijk bespreken willen, 

leert ons hem kennen als een geleerde van eene zeldzame belezenheid. 

Zij dagteekent uit een veel later tijdperk, namelijk van 1769, toen 

MARTINET predikant te Edam was. 

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, waarvan MARTINET 

zelf een iĳverig lid was en waaraan hij herhaaldelijk bijdragen toe- 

zond, had de volgende prijsvraag uitgeschreven: 

Wat is er tot nu toe over de natuurlijke historie van 

ons vaderland geschreven? 

Wat ontbreekt er nog aan? 

Welke is de beste wijze waarop de gemelde geschie- 

denis zoude dienen geschreven te worden? 

Het prijsantwoord van MARTINET, dat den 21sten Mei van genoemd 

jaar met een zilveren medaille bekroond werd, beslaat in zijne verza- 

melde verhandelingen niet minder dan 240 bladzijden, en toch vervalt 

de schrijver nergens in uitweidingen, die buiten het kader der drie ge- 

stelde hoofdvragen vallen, die hij achtereenvolgens in even zoo vele 

hoofdstukken beantwoordt. 

In het eerste geeft hij eene volledige bibliographie van de schrijvers, 

zoowel buitenlandsche als binnenlandsche, bij welke men iets vinden 

kan, dat betrekking heeft tot het een of ander punt der natuurlijke 

geschiedenis van ons vaderland. Hij heeft daartoe een ongelooflijk groot 

getal boekwerken, zoo niet alle gelezen, dan toch doorbladerd en tee- 

kent de bladzijden aan, waar iets over het betrekkelijke onderwerp te 

ate 
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lezen staat. Nog heden ten dage kan dit hoofdstuk met vrucht geraad- 

pleegd worden door allen die bij de behandeling van vraagstukken , 

welke tot de natuurlijke historie van ons vaderland betrekking hebben, 

ook hunne geschiedenis wenschen te raadplegen. 

Het tweede hoofdstuk bevat het antwoord op het tweede gedeelte 

der prijsvraag, namelijk eene optelling van al datgene wat nog aan 

de kennis van de natuurlijke historie van ons vaderland ontbreekt. Men 

heeft wel eens beweerd dat goed vragen even moeielijk is als goed 

antwoorden. En inderdaad ieder zal dit toestemmen, die weet wat exa- 

mineeren is. Hier nu gold het eene opsomming der vraagstukken , wel- 

ker beantwoording men nog van de toekomst wachtte, een aanwijzing 

van den weg dien toekomstige onderzoekers ter bereiking van dit doel 

behoorden in te slaan. Marriner geeft bij het stellen dezer vragen, 

welker aantal zeer aanzienlijk is, blijken van zeer uitgebreide kennis 

en groote scherpzinnigheid. Aangenaam is het bij de lezing dezer lange 

lijst van dubia et desiderata te ontwaren, hoe groote vorderingen de 

wetenschap sedert dien tijd gemaakt heeft, daar zeer vele dier vragen 

in den loop des tijds volkomen naar eisch beantwoord zijn. Toch blij- 

ven er nog verscheidene vraagpunten over, die ook nu nog de aan- 

dacht onzer natuuronderzoekers verdienen te trekken. 

Het derde hoofdstuk bevat een uitvoerig plan voor een gemeenschap- 

pelijk onderzoek, uittevoeren door leden der Maatschappij, die in ver- 

schillende streken van ons land wonen. Marriner wilde den arbeid 

onder hen verdeelen en wees nauwkeurig aan hoe dit, naar zijne mee- 

ning, het best geschieden kon. Daarbij gaf hij blijken van een niet 

te miskennen organisatorisch talent. Dat dit plan nimmer tot uitvoe- 

ring kwam, was voorzeker niet aan hem te wijten. 

Eenige kleinere opstellen over onweder, hoozen, opdoeming en an- 

dere luchtverschijnsels voorbijgaande, vermelden wij hier MARTINET’s 

Verhandeling over ’t Wier der Zwiderzee, die mede door hem tijdens 

zijn verblijf te Edam geschreven werd. Dit geschrift is eene volledige 

monographie over de bekende Zostera marina of het zoogenaamde 

zeegras, dat in werkelijkheid noch een wier noch een gras is, gelijk 

trouwens MARTINET, die eene uitvoerige botanische beschrijving, ver- 

gezeld van verscheidene afbeeldingen, van deze plant en hare fructi- 

ficatieorganen gaf, zeer wel wist. Dit opstel handelt ook over de in- 

zameling van dit zoogenaamde wier, dat tot het maken van dijken en 

tot andere nuttige doeleinden ook nog heden ten dage op gelijke wijze 
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als ten tijde van MARTINET gebruikt wordt. Deze verhandeling is dan 

ook nog in onze dagen lezenswaardig, daar men er vele bijzonderheden 

in aantreft, die ik niet weet dat elders vermeld zijn. MARrriNEr was 

een goed opmerker en niet licht ontging hem iets, dat zijne aandacht 

en een nauwkeurig onderzoek scheen te verdienen. Tijdens hij op Wie- 

ringen vertoefde, om daar de inzameling en het gebruik dat van het 

wier gemaakt werd zelf nategaan, vernam hij dat op dit eiland eene 

familie woonde, waarvan de meeste leden gebrekkige oogleden hadden. 

Dit gebrek bestond in eene verlamming der spieren van het bovenste 

ooglid, waardoor dit niet kon opgetrokken worden. De spleet tusschen 

de beide oogleden bleef dus zeer klein, en zij, die dit gebrek hadden, 

moesten, wanneer zij in horizontale richting wilden zien, het hoofd 

achterwaarts overbuigen. Om die reden werden zij door hunne mede- 

eilandbewoners hoogkijkers genoemd. Marriner heeft een tafeltje ge- 

geven van dit geslacht der hoogkijkers, loopende over vier generaties, 

met aanteekening van de gevallen, waarin dit erfelijk gebrek al of 

niet bestond !, 

Onder de stukken in de verzameling zijner natuurhistorische geschriften 

is ook eene verhandeling over het grondijs. Deze dagteekent van 1771. 

Ook hier leeren wij MARTINET als een goed waarnemer en scherpzinnig 

beoordeelaar der verschijnselen kennen. Hij nam zelfs proeven, door 

bij vriezend weder thermometers in zee te laten zinken om zoo de 

temperatuur van den bodem te bepalen. Ook nu nog zal elk, die be- 

lang stelt in dat onderwerp, waarover zoo veel getwist is, deze ver- 

handeling met belangstelling lezen. Bij MARTINET zelven was deze op- 

gewekt door eene tamelijk lastige ervaring, die hij opdeed, toen hij 

nog predikant te Rhenoy was. Om eene avond-catechisatie te gaan 

houden, had hij zich met zijn roeibootje over de snelvlietende Linge 

gezet. Er was toen nog geen iĳs op de rivier, ofschoon het vriezend 

weder was. Hij bleef bij een vriend het avondmaal gebruiken, maar 

toen hij ten elf ure zich weder over de Linge wilde zetten, had deze 

zieh intusschen met eene zoo dikke laag grondijs overdekt, dat hij, de 

riemen niet meer kunnende gebruiken, het ijs voor de boot met een 

Ll Leven op Wieringen nog afstammelingen van dit geslacht? Deze vraag is, bij het 

belang dat de erfelijkheid van bijzondere afwijkingen voor de evolutieleer heeft, wel 

eene beantwoording waardig. Ik beveel haar daarom aan hen aan, die daartoe in de ge- 

legenheid mochten zijn, 

PJ DN nend ennn 

nd 
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haak moest stuk slaan en zich dan tegen het ijs opwerken om voort 

te komen. “Het kostte mij — zegt hij — dien avond één uur zwaren 

arbeid, eer ik overkwam, door het ijs henen, daar het, vijf uren te 

voren, mij slechts eene geringe moeite, die in vijf minuten volbragt 

was, gekost hadt. Hoe zuur leerde ik toen het spoedig opschieten van 

grondijs kennen !” 

Toen hij later te Edam woonde, had hij gelegenheid om vele berich- 

ten daaromtrent bij zeelieden en schippers in te winnen en zelf proe- 

ven te nemen. Zoo kwam hij tot de overtuiging dat het grondijs nooit 

in stilstaand maar alleen in sterk bewogen water ontstaat, doordat de 

aan de oppervlakte gevormde iĳsdeeltjes door den stroom naar de diepte 

worden mede gevoerd en zich daar aan op den bodem liggende voor- 

werpen vasthechten en deze als het ware omkorsten, terwijl het aldus 

gevormde iĳs, dat lichter dan water is, later met de daarin besloten 

voorwerpen naar boven rijst. 

Aan zulke kleine trekken leert men den waren natuuronderzoeker 

kennen, die, wanneer hij een hem ongewoon verschijnsel ontmoet, niet 

rust voordat hij er de oorzaak van heeft opgespoord *. 

Wij zijn thans gekomen tot eene nadere beschouwing van MARTINET's 

hoofdwerk, zijn Katechismus der Natuur, waarvan wij in den aanvang 

van dit opstel reeds met een woord melding hebben gemaakt. Hij hield 

zich met het plan daartoe reeds tijdens de laatste jaren van zijn 

verblijf te Edam bezig, maar eerst toen hij zich te Zutphen gevestigd 

had, kwam dat plan tot uitvoering. Toen het eerste deel verscheen 

was hij acht en veertig jaren oud en dus in de volle kracht van zijn 

leven. Hij droeg het op aan de jeugdige prinsen en prinses * van 

! Er komen ter verklaring van de vorming van het grondijs nog andere omstandig- 

heden in aanmerking, die MARTINET niet kende en ook niet kon kennen, omdat zij nog 

niet ontdekt waren: zooals de eigendommelijkheid van het water dat het niet bij O° 

maar bij omstreeks 4° C, zijne grootste dichtheid heeft. Doch dit en andere bijzonderheden 

gaan wij hier voorbij. 

2 Kinderen van WILLEM v: WiLLEM FREDERIK, geboren 24 Augustus 1772, later 

koning WILLEM I; WILLEM GEORGE FREDERIK, geboren 16 Februari 1774; deze trad, 

na de vlucht van het Huis uit Nederland, in oostenrijkschen dienst, onderscheidde zich 

in de italiaansche veldtochten tegen de franschen, en overleed ongehuwd te Padua in 

1799; FREDERICA LOUISE WILHELMINA, geboren 28 November 1770, later gehuwd met 

prins KARL GEORGE AUGUST, broeder van den hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, die 
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Oranje-Nassau, die toen op het naburige Loo hun verblijf hielden, 

maar de geheele inhoud toont dat hij bij het schrijven voornamelijk 

zijne eigene katechisanten in het oog had en daarbij ten doel heeft 

gehad voor hen een tafereel te ontrollen van de schepping, alles ter 

verheerlijking des Scheppers, wiens volmaaktheden men niet enkel uit 

den bijbel maar ook uit de natuur moet leeren kennen en bewonderen. 

Het geheele werk is een doorloopende reeks van samenspraken tus- 

schen een leerling en zijn onderwijzer, eene wijze van schrijven voor 

jongelieden, die toen en ook nog lang daarna in zwang was, en die 

zeker eenige voordeelen bezat maar toch ook nadeelen, waarom men 

later, en mijns inziens terecht, haar geheel heeft laten varen !. 

Talrijke gegraveerde platen met vele fraai uitgevoerde, voor een deel 

gekleurde figuren versierden het werk. Daaronder zijn ook vele, die 

naar voorwerpen, door het mikroskoop gezien, zijn vervaardigd. Illustra- 

ties waren in die dagen zeldzamer dan tegenwoordig, en zonder twijfel 

hebben deze veel bijgedragen om aan den Kathechismus koopers te 

bezorgen. 

Om althans aan hen die dit werk nooit hebben ingezien — en er 

zijn er velen in deze dagen — een kort begrip van zijn rijken inhoud 

te geven, laten wij hier de titels der samenspraken, die even zoovele 

hoofdstukken zijn, volgen: 

EERSTE DEEL. 

I. Zamenspraak ter inleiding. — Il. Het uitspansel en de hemelsche lichamen. — 

HI. De lucht en de verhevelingen. — IV. De Aarde, — V., De Mensch. — VI. Het 

land en het water. 

TWEEDE DEEL. 

VII. De eigenschappen der dieren. — VIII. De dieren (zoogdieren) onzes vaderlands. — 

IX. De eigenschappen der vogelen. — X. De vogelen onzes vaderlands. — XI. De eigen- 

schappen der visschen. -— XII. De bijzondere visschen onzes vaderlands. 

DERDE DEEL. 

XIII. De eigenschappen der insecten. — XIV. De bijzondere insecten onzes vader- 

in 1815 bij Quatre-bras sneuvelde. Deze kinderen waren dus nog wel wat jong, om den 

Katechismus te lezen, toen deze verscheen. 

* Om het nadenken des leerlings te wekken, zijn vragen aan den voet der bladzijden 

of aan het slot der hoofdstukken geplaatst, zooals thans veelal in voor de jeugd be- 

stemde leerboeken geschiedt, verre te verkiezen boven den gespreksvorm, waarbij de 

aandacht door de tusschen gevoegde vragen telkens wordt afgebroken. 
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lands. — XV, De eigenschappen der planten. — XVI, De verscheidenheid en nuttigheid 

der planten onzes vaderlands. 

VIERDE DEEL. 

XVII. De bloemen. — XVIII. De zaaden. — XIX. De voorbrengselen van het Oos- 

ten en het Westen. — XX. De oogst. — XXI. De bosschen en boomen onzes vader- 

lands. — XXII. Over de wijze van de schepping te beschouwen. 

In elke dier samenspraken wordt nu een zeer groot getal van bij- 

zondere onderwerpen tusschen den leerling en zijn meester ter sprake 

gebracht, niet zelden met veel talent en eene voor dien tijd groote 

kennis. Dikwerf maakt de eerste tegenwerpingen, die echter voorna- 

melijk dienen om eene zegevierende beantwoording uit te lokken en 

zoo de algemeene strekking van het boek te versterken, die geene 

andere is dan “de almacht, wijsheid en goedheid van den Formeerder 

des Heelals” duidelijk te doen uitkomen. Overal treedt het verst ge- 

dreven optimisme op den voorgrond, en hoewel de eerlijke man enkele 

malen erkent niet alle bezwaren van zijnen leerling geheel te kunnen 

oplossen, twijfelt hij voor zich er geen oogenblik aan of dit is slechts 

te wijten aan zijne onwetendheid, die hij dan ook nooit aarzelt te be- 

kennen. Zelfs vorLrairm’'s Candide zoude hem in zijne innige overtuiging 

niet geschokt hebben. Hij zoude na de lezing toch beweerd hebben: 

“tout est pour le mieuw dans le meilleur des mondes possibles” Om 

zijn godsbegrip, als eenmaal vastgesteld ideaal, te redden en van allen 

blaam te zuiveren, wendt hij eene dikwijls bewonderenswaardige scherp- 

zinnigheid aan, die echter niet zelden in spitsvondigheid ontaardt '. 

l Als voorbeeld van MARTINET's schrijfwijze, die soms bijna dichterlijk wordt, ook 

daar waar het onderwerp in de oogen van het algemeen dit het minst schijnt te ver- 

dienen, kies ik zijne beschrijving van de luis, waar wij tevens een staaltje vinden van 

zijne optimistische beschouwingswijze, die voor geene bezwaren terugdeinst, om te be- 

toogen dat wat de schepper doet wélgedaan is. 

Hij begint met zijn leerling uit te noodigen den naam, om het daaraan klevend voor- 

oordeel, te vergeten van het diertje dat hij, zooals het zich onder het vergrootglas ge- 

zien vertoont, voor hem beschrijven zal, en vervolgt dan: 

“Daar is een Diertje, dat, geboren zynde uit een eitje, al zyn leven zoo blyft, uit- 

“gezonderd dat het somtijds van vel verandert, en groot geworden zynde, van veertig 

“tot vijftig eitjes legt, en dan sterft. Het zelve heeft aartige haakjes aan de pootjes, 

“welken gebruikt worden om, wanneer het een bosch van hairen wil doorkruipen, eenigen , 

“die in den weg zijn, te verleggen en tegen anderen op te klauteren. Het beestje is 

“doorschijnend; daar men de inwendige beweging der ingewanden met een vergrootglas 
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Zullen wij, die door de sedert gemaakte vorderingen in wetenschap 

en daarop steunende wijsgeerige beschouwing op een geheel ander 

standpunt staan, nu uit de hoogte op hem nederzien? Dit zoude voor- 

waar onbillijk zijn. In mARTINET’s tijd waren denkbeelden als de zijne 

niet alleen zeer algemeen verbreid, zelfs onder de hoogst ontwikkel- 

den, maar ook zeer goed verdedigbaar. In het laatst der 17de en de 

eerste helft der 18de eeuw verschenen verscheidene geschriften van ge- 

heel gelijke strekking als zijn Katechismus, en deze werden met graagte 

gelezen, omdat zij beantwoordden aan de toen heerschende denkbeel- 

den en voorstellingen, die men zich van de Godheid maakte, zoowel 

onder katholieken als onder protestanten, denkbeelden die zelfs nu nog 

verre van verdwenen zijn, maar onder de minder ontwikkelden blijven 

voortbestaan. Wij noemen hier het werk van den franschen abt Nn. A. 

PLUCHE: Le spectacle de la Nature, ou entretiens sur les particularités 

d'histoire naturelle qui ont parw les plus propres à rendre les jeunes 

“kan zien, Wanneer het eenig bloed uit onze hand zuigt, wordt dat nieuwe voedsel 

“terug gestooten door de voorige spyze, zo die nog onverteerd in de maag ligt; 

“doch zoo ze ledig is, ziet men het bloed by het zuigen lynregt daarin loopen. Om 

“zich dus te verzadigen (en wie kan het kwalijk nemen, dat het diertje, zoowel als wy , 

“zyn honger zoekt te stillen), wandelt het op ouze hand, daar hairtjes staan; klimt op 

“een derzelven: zet zich daar als op een boom; en, eene goede plaats gevonden heb- 

“bende, stoot het zynen snuit met meer geweld en dieper in onze huid. Zo het hairtje 

“buigt, of het diertje er af valt, verlaat het de plaats niet, maar kromt alleen zijn snuit 

“om verder voort te zuigen. Het snuitje is met angels konstig gevormd, waarom er bij 

“het inbooren jeukte gevoeld wordt.’ 

Zijn leerling vindt nu wel het diertje niet meer zoo afschuwelijk als vroeger; toch 

heeft hij er bezwaar tegen, want het herinnert hem aan de ellende en haveloosheid 

der armen. MaRTINET beweert hierop dat “de Schepper wèl gedaan heeft met hun dit 

ongedierte thuis te zenden” (sic!), om hen van de schadelijke onreinheid, tot welke de 

verfoeilijke “en by velen diep ingewortelde luiheid zo veel aanleiding geeft, af te hou- 

den, waartoe anders dikwerf de beste vermaningen onbekwaam zijn.” Hij voegt er ech- 

ter de welwillende vermaning bij, van “den armen, die eene prooi van dit ongedierte 

zyn, alsof zy noch geen ellende genoeg ondergingen, meer kleederen tot verschooning 

te schenken.’ (Deel III, bl. 44—47). 

Men ergere zich niet aan dit staaltje en meene niet dat MARTINET zich in het minst 

bewust was van den Schepper oneerbiedig te bejegenen, door van Hem te spreken als 

van een goeden bekende, wiens inborst men zoo goed kent, dat men de beweegredenen, 

waardoor hij bij zijne handelingen geleid wordt, met juistheid bepalen kan. Dit was zoo 

de gewoonte in dien tijd, en niemand zal zich, bij het verschijnen van zijn werk, 

daaraan geërgerd hebben, 
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gens curieur et à leur former Vesprit, Paris 1752, dat eenige jaren 

later ook in onze taal werd overgebracht, onder den titel van Schouw- 

tooneel der Natuur enz; voorts B. NIEUwENTIJT , Waereldbeschouwing , 

Amsterdam 1720; w. perHAM, Godgeleerde Natuurkunde; de vertaling 

van het veel vroeger in het engelsch verschenen werk van JOHN RAY, 

den voorlooper van LINNAEUS, dat onder den titel van Gods wijsheid 

in de werken der Schepping te Amsterdam in 1769 verscheen. In den- 

zelfden geest waren ook andere geschriften, waarin slechts een gedeelte 

der natuur behandeld was, zooals de reeds vermelde Znsecto-theologia 

van LESSER, waarvan de geheele titel luidt: Znsecto-theologia, oder 

Vernunft-und Schriftmässicher Versuch, wie ein Mensch durch aufmerk- 

same Betrachtung deren sonst wenig geachteten Insecten zu lebendiger 

Erkentwiss und Bewunderung der Almacht u. s. w. des grossen Gottes 

gelangen könne; 5. B. VAN BOHR, Godleerende Plantkunde, Haarlem 

1764, en meer andere dergelijke geschriften. 

Theologische bespiegelingen en natuurkundige studiën gingen dik- 

wijls hand aan hand; zelfs NeEwroN had over den Apocalypsis geschre- 

ven, en onze SWAMMERDAM nam met zijne meer dan zonderlinge 

Ephemeri vita afscheid van gezonde natuurstudie ', ja helaas van ge- 

zond verstand. 

Natuurlijk werden in dergelijke geschriften ook vlijtig bijbelteksen 

aangehaald. Ook maARTINeET’s Katechismus is er mede doorspekt. In een 

register achter het 4de deel, worden er 294 opgeteld, ontleend deels 

aan het oude, deels aan het nieuwe testament. Marriner heeft daar- 

mede voorzeker aan predikanten veel dienst bewezen, die in dit register 

een tuin vonden, waarin zij bij gelegenheid bloemen konden plukken, 

om daarmede hunne predikatiën op te sieren en zich een schijn van 

natuurkennis te geven. Toch ondervond die invoeging van talrijke 

bijbelteksten reeds toen onder godgeleerden geen onbeperkte goed- 

keuring ?. 

Aan den grond van alle dergelijke physico-theologische beschouwin- 

gen lag de leer der eind- (juister doel-) oorzaken, de teleologie. Van 

den tijd van ArisroreLeEs af heeft die leer een overheerschend gezag 

gevoerd. Men hield een verschijnsel voor verklaard, wanneer het nut- 

tige doel kon worden aangewezen, waartoe de Schepper het bestemd 

had. In het begin van alle natuurbeschouwing was het volkomen be- 

‘ Zie de Levenschets van SWAMMERDAM, Jaargang 1876, 

* Men zie het Levensbericht door VAN DEN BERG, bl, 37, 
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grijpelijk dat dit zoo geschiedde. Overal zag men de werking van ge- 

heime krachten, die men personifieerde als goden en godinnen. Later 

werd alles op éénen God overgebracht, den Schepper, Onderhouder 

en Bestuurder van het Heelal, de Oorzaak van alles dat bestaat en 

zinnelijk waarneembaar is, ja van denkbeeldige wezens, waarmede de 

verbeelding het heelal bevolkte. Allengs zagen echter velen in, dat, 

al erkende men ook God als eerste oorzaak , daarmede nog niets wer- 

kelijk verklaard was, dat men, om een verschijnsel te begrijpen, de 

onmiddellijk daaraan voorafgaande verschijnselen of keten van verschijn- 

selen, die het hadden teweeg gebracht, d.i. hun aanwijsbaar oorzake- 

lijk verband, moest kennen. Men noemde deze dan tweede of secundaire 

oorzaken. Zoodra de natuurkennis den trap had bereikt, waarop men 

het bestaan van vaste. natuurwetten moest erkennen, had de leer der 

eindoorzaken hare macht verloren over hen, die zich met de verschijn- 

sels der zoogenaamde doode natuur bezig hielden. Men vroeg niet meer 

waarom, maar waardoor heeft dit of dat verschijnsel plaats? Toch kon 

niemand ongevoelig blijven voor de heerlijke orde en harmonie, die 

zich overal in de natuur op de verhevenste wijze openbaart, en waar- 

door het geheele zoo verbazend samengestelde raderwerk in stand wordt 

gehouden, in weerwil der onophoudelijk plaats hebbende storingen. Zoo 

klom men weder tot een eerste oorzaak op, waardoor alles volgens een 

vooruit bepaald plan was beraamd en ingericht. LeiBNirz noemde dit 

de voorwit bepaalde harmoniën. Vooral in de verschijnselen der levende 

natuur bleef men nog lang tot zulke voorstellingen zijn toevlucht ne- 

men. Men dacht zich eene kracht, welke men levenskracht noemde, 

die men schier personifieerde, evenals vroeger de Grieken alle natuur- 

krachten hadden gepersonifieerd. Velen meenden dat men het op dit 

gebied nooit verder zou kunnen brengen en dat de leer der eindoor- 

zaken hier altijd onmisbaar zoude blijken. Cuvrer en zijne volgers in 

alle landen klampten er zich aan vast, en ook hier te lande konden 

mannen als SCHROEDER VAN DER KOLK €en JAN VAN DER HOEVEN er zich 

niet van losmaken, ofschoon zeer velen reeds toen hadden ingezien dat, 

even als de eindoorzaken hadden opgehouden als verklaringsgronden 

voor de verschijnselen der anorganische natuur te mogen gelden, dit 

ook ten opzichte der organische wereld behoorde te geschieden, al 

volgde daarop dadelijk de erkenning onzer diepe onkunde en van ons 

onvermogen om voor de eindoorzaken andere, d. i. tweede, ware, 

aantoonbare oorzaken ter verklaring in de plaats te stellen, 
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In de jaren 1838—37 verschenen in Engeland de bekende Bridgwa- 

ter-Treatises, aldus genoemd, omdat zij werden bewerkt en uitgegeven 

volgens het testament van Lord FRANCIS HENRY EGERTON , Earl of Bridgwa- 

ter. De algemeene titel is F'reatises on the Power, Wisdom and Good- 

ness of God, as manifested in the Creation. Zij werden derhalve met 

een dergelijk doel geschreven als de Katechismus van MARTINET. Daar- 

aan hebben mannen als BELL, BUCKLAND , CHALMERS, KIDD , KIRBY , PROUT , 

ROGET en WHEWELL medegewerkt. Deze T'reatises vonden een zeer ruimen 

kring van lezers en bij velen instemming. Hetzelfde geldt van het in 

1838—40 bij ons te lande verschenen werk van 5. A. UILKENs, De Volmaakt- 

heden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd, tot verheerlij- 

king van God en tot bevordering van nuttige natuurkennis, dat bestemd 

Was MARTINET's Katechismus te vervangen. In dit boek en in de z00 

even genoemde T'reatises waren echter de tinten reeds zeer verzacht, 

men zou zeggen verwaterd. De schrijvers traden niet meer zoo in bij- 

zonderheden, ten einde telkens den bepaalden wil Gods te doen uit- 

komen en Hem, zooals MARTINET gedaan had, zelf rechtstreeks han- 

delend te doen optreden. Allengs begon men intezien dat de vermen- 

ging van theologische en metaphysische bespiegelingen met natuurwe- 

tenschappelijke leeringen hare eigene bezwaren heeft, en dat men ver- 

standig deed met zich daarvan zooveel mogelijk te onthouden, daar de 

resultaten der nieuwere wetenschap en de meeningen der oude theo- 

logie al meer en meer bleken onvereenigbaar te zijn. Toen later, onder 

gelijken titel, de reeks van populair-wetenschappelijke verhandelingen 

over verschillende onderdeelen der natuurwetenschap verscheen, waar- 

van de bewerking door de professoren KAISER, VAN DER HOEVEN, VAN 

HALL, MIQUEL, MATTHES en Dr. BEIMA was op zich genomen, bleven 

van de oorspronkelijke strekking van het werk van viLkeNs nog slechts 

flauwe sporen bewaard. Alleen de vlag dekte de lading. 

Mayer en zijne onmiddellijke volgers, JOULE, HELMHOLTZ e, a., hadden, 

door hunne op onomstootelijke proefnemingen en berekeningen berustende 

leer van het behoud van arbeidsvermogen , den laatsten stoot gegeven aan 

de vroegere voorstellingen omtrent de verschillende natuurkrachten als 

een soort van mystische wezens, die zelve onstoffelijk waren en als 

oorzaken der verschijnselen werden beschouwd. De levenskracht moest 

eerlang de zoogenaamde doode krachten in hare verbanning volgen, 

maar nog bleven er tallooze feiten in de planten- en dierenwereld over, 

die volkomen onverklaarbaar schenen, tenzij men zijne toevlucht nam 
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tot de leer der eindoorzaken. Eerst pARWwIN heeft hier den weg gewe- 

zen door opmerkzaam te maken op den onophoudelijken strijd om het 

bestaan tusschen de organische wezens onderling en op de daarvan het 

noodzakelijk gevolg zijnde schifting der voor de voortplanting bewaarde 

overwinnaars in dien strijd van tallooze andere individu’s, die in dien 

strijd moeten ondergaan en dus de soort niet kunnen voortplanten. De 

“overleving van de geschiktsten”’ geeft hier den sleutel tot verklaring 

van de verwonderlijke harmonie, van die voortreffelijke overeenstemming 

tusschen middel en doel, die in de geheele schepping heerscht en die 

men tot dusver slechts met bewondering had aangestaard, maar zon- 

der haar te begrijpen. Tegenover die winst voor het verstandelijk in- 

zicht der dingen stond evenwel een groot verlies voor het vroom, 

geloovig gemoed. Men kon van nu af bezwaarlijk meer volhouden dat 

het geluk der geschapen wezens en meer bepaaldelijk dat van den 

mensch een deel uitmaakte van het scheppingsplan. Integendeel, eene 

onbevooroordeelde natuurbeschouwing leerde dat er onnoemelijk veel 

lijden op aarde plaats heeft en noodzakelijk moet plaats hebben, 

een lijden waarvoor geen enkel redelijk doel kan worden aangewezen, 

dan alleen dat het lijden der individu’s in vele gevallen de noodzake- 

lijke voorwaarde is van de instandhouding van het evenwicht en van 

den vooruitgang van het geheel. 

Voor den echten natuuronderzoeker opent zich wel is waar eene bron 

van geluk, maar die helaas voor de meeste menschen gesloten is. Reeds 

vóór achttien eeuwen heeft een romeinsch dichter, viraiLrus !, haar aan- 

gewezen in zijne bekende woorden: Felix qui potuit rerum cognoscere 

causas *. En zoo is het; elke vooruitgang op het gebied der natuur- 

kennis, elke ontdekking, waardoor hij het oorzakelijk verband der din- 

gen duidelijker leert inzien en begrijpen, verschaft hem eene voldoe- 

ning, een genot, waarvan hij gevoelt dat het den intellectueelen mensch 

waardiger is dan het zich nederleggen bij schijnverklaringen , waarmede 

hij toch geen vollen vrede kan hebben. 

Met de erkenning van het onvoldoende der eindoorzaken ter ver- 

1 Georgica, Lit. II, 490. 

3 Gelukkig, die d' oorzaaken van de dingen verstaat, 

En hoe zij vast zijn onderling geschaakelt. 

Elke oorzaak heeft haar moederoorzaak weder,,.. HOOFT. 

Het woord “moederoorzaak” verdient in onze taal bewaard te blijven, 
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klaring van al het lijden op aarde, had het optimisme van mannen als 

MARTINET een Zwaren slag ontvangen. Trouwens het was eigenlijk reeds 

lang gevallen, voordat pARWIN optrad. De eenzijdigheid en overdrijving, 

waaraan hij en anderen van zijn richting zich hadden schuldig gemaakt, 

was te zeer in het oogvallend, te veel in strijd met de dagelijksche 

ervaring; de sophistische redeneeringen, waardoor zij hun standpunt 

zochten te redden, waren te ver gezocht, dan dat zij geen aanleiding 

tot eene soms bittere spotternij moesten geven, en c'est le ridicule qui 

tue. Vooral was dit het geval in Frankrijk, een land waar men zoo 

geneigd is van het eene uiterste in het andere te vervallen. Het radi- 

calisme der fransche philosophen van het laatst der vorige eeuw, die 

eindigde in volkomen ontkenning van allen godsdienst, is zonder eenigen 

twijfel voor een groot deel het gevolg geweest van de eenzijdigheid 

en overdrijving van optimistische beschouwingen, die alle gezond ver- 

stand en ervaring in het aangezicht sloegen. En in onzen tijd zoude 

het verlammend pessimisme niet zooveel veld hebben gewonnen, wan- 

neer het niet de natuurlijke reactie tegenover een in verdiende minach- 

ting gekomen optimisme ware geweest. 

Het zoude ons te ver leiden, wanneer wij de bronnen van deze over- 

drijvingen, die zooveel verwarring en misverstand in de wereld hebben 

gebracht en nog brengen, wilden opsporen en aanwijzen. Allen ont- 

springen in de anthropomorphische voorstellingen, die de mensch maar 

al te geneigd is zich van de godheid te maken. En reeds corTHE 

heeft gezegd: “So wie der Mensch, so ist sein Gott” Een diepzinnig 

gezegde, dat den sleutel geeft tot veel dat anders moeielijk begrepen 

kan worden. 

Doch het is hier de plaats niet om daarbij stil te staan. Slechts 

twee ernstige lessen willen wij uit het gezegde afleiden. 

Vooreerst: Houd maat in alle dingen, en vermijd alle eenzijdigheid. 

Het absoluut goede bestaat nergens, en van het absoluut ware is ons 

menschen slechts een zeer klein gedeelte bekend. 

En ten tweede: Ontsier de natuurwetenschap zoo min mogelijk door 

haar voor bijbedoelingen te misbruiken. 

De natuurwetenschap, alleen en op zich zelve, heeft slechts één doel: 

het leeren kennen der objectieve waarheid of, juister, van dat gedeelte 

dier waarheid, hetwelk voor ons menschen bereikbaar is. Zij heeft hare 

grenzen; die grenzen kunnen met den tijd vooruit geschoven worden, 

maar dit kan alleen geschieden langs den weg des onderzoeks. En dit 

2 
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onderzoek heeft zijne eigene methoden, die voor afdwalingen behoeden !. 

De tijdelijke inhoud der natuurwetenschap, het veroverde gedeelte der 

waarheid, is niet het eigendom van enkelen, maar het gemeengoed 

van allen die er zich op hebben toegelegd. De een controleert hier 

den ander, en zoo bestaat er voor subjectiviteit slechts weinig plaats 

meer. Ben natuuronderzoeker, zoolang hij zich binnen genoemde gren- 

zen beperkt, gelooft niet maar hij weet. Wat eenmaal onwederlegbaar 

is vastgesteld, blijft waar voor alle volgende eeuwen. 

Anders is het met andere takken van den boom der kennis: rechts- 

wetenschap, godsdienstleer, aesthetiek, zedeleer enz. Hier treedt de 

subjectiviteit sterk op den voorgrond. Men weet weinig maar gelooft 

des te meer. Vandaar groot verschil en veranderlijkheid der beschouwin- 

gen. Maar ook de natuurwetenschap zelve is daar niet geheel voor be- 

hoed; ook zij heeft haar geloof, en zij kan dit niet missen, zal zij 

voorwaarts schrijden. Dikwijls waagt zij zich op een gebied, dat nog 

buiten hare grenzen ligt, het gebied der hypothesen, die als het ware 

even zoo vele voelhorens zijn, waarmede zij tastend den weg zoekt 

om verder te komen, en die zij weder intrekt, wanneer het blijkt dat 

zij op een dwaalspoor is geraakt. Elke hypothese kan hier echter ge- 

toetst worden, zij het ook dat het daartoe vereischte onderzoek in 

sommige gevallen zich over eeuwen moet uitstrekken en slechts het 

verre nageslacht zal weten wat nu nog slechts gelooven is. Het is op 

dit gebied, het gebied der hypothesen, dat de natuurwetenschap met 

de overige wetenschappen het lichtst in botsing komt. Elk beweert de 

waarheid te hebben, terwijl het hoogstens slechts waarschijnlijkheden 

zijn, die men als waarheden aanneemt, d. i. gelooft, omdat zij het 

meest in overeenstemming zijn met den geheelen toestand van verstand 

en gemoed des geloovigen. En daar wij allen, elk op zijne wijze, ge- 

loovigen zijn en niemand de volle waarheid kent noch zal kennen, 

zoo maant ons dit tot behoedzaamheid in het beoordeelen, tot eerbie- 

diging der gevoelens van anderen, met één woord tot verdraagzaam- 

heid, welke de schoonste vrucht der hedendaagsche beschaving is. 

De natuurwetenschap kan daarbij rustig haar gang gaan. Haar toe- 

komst is verzekerd. Zij kan zich zuiver houden van bijbedoelingen, 

1 Meer zeide ik hierover in mijne laatste openingsrede: Moe men tot wetenschap 

komt enz., geplaatst in den Jaargang 1S8S2, bl. 1, en in Wetenschap en Geloof, 

Utrecht, 1876, 
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andere dan het eenvoudig streven naar weten, naar waarheid. Maar 

doet zij dit ook altijd? Helaas neen. Slechts zeer weinigen hebben in 

de maatschappij eene zoo bevoorrechte stelling, dat zij zich bij uitslui- 

ting daaraan kunnen wijden, dat is uit enkel liefde voor de natuur 

en de waarheid, die zich aan haren geduldigen onderzoeker openbaart. 

Doorgaans wordt de natuurwetenschap in meerdere of mindere mate 

eene bijzaak, een middel om een ander doel te bereiken. De aanstaande 

geneeskundige moet er een examen in afleggen, evenzoo de toekom- 

stige ingenieur, de technoloog, de apotheker, de officieren bij de land- 

en zeemacht. Dit examen is meestal de eigenlijke drijfveer , zelden de 

liefde voor de wetenschap zelve. Zij, die het ondergaan, hebben slechts 

gelegenheid er zich de eerste beginselen van eigen te maken, hetzij 

aan de hoogere burgerscholen of aan de universiteiten, de polytechni- 

sche school en de militaire scholen. Maar weldra nemen hunne studiën 

eene praktische richting en de natuurwetenschap met hare strenge 

eischen en onderzoeksmethoden raakt op den achtergrond. Het kan 

trouwens niet. anders. De maatschappij vordert een veel grooter getal 

van praktisch ontwikkelde mannen dan van hen die zich alleen op 

wetenschap toeleggen. Doch ook onder hen die het laatste doen zijn 

er wier streven niet vrij is van bijbedoelingen. Voor hoe velen is eer- 

zucht de eigenlijke prikkel die hen tot werkzaamheid drijft! Zij trach- 

ten zich een naam te verwerven en bewegen zich bij voorkeur op een 

zeer klein gedeelte van het uitgestrekt gebied, waar het hun niet 

moeilijk valt de eene of andere kleine ontdekking te doen, die hun 

naam in tijdschriften en handboeken doet overgaan. De zoodanigen 

worden nooit tot wijsgeerige natuurkundigen, want daartoe wordt eene 

veel breedere opvatting der taak vereischt, dan waartoe zij zich in staat 

toonen. Zij blijven opperlieden maar worden nooit architekten. Weder 

anderen zoeken het doel der natuurwetenschap uitsluitend in het nut 

dat de maatschappij er uit trekt, de veraangenaming van het leven 

door allerlei verbeteringen en uitvindingen, die de vrucht zijn eener 

meer en meer doordringende kennis der natuur en van hare wetten. 

Voorzeker een geenszins onedel streven, want daardoor wordt meer ge- 

luk in de wereld gebracht, en elk die daartoe medewerkt verdient 

achting. Maar er zijn ook, die haar in de eerste plaats beschouwen als 

een mijn, die men ten eigen bate exploiteeren kan, om uit het opge- 

dolvene geld te slaan, en ik vrees, dat het getal der zoodanigen in 

onzen tijd meer en meer aan het toenemen is, Zoo zijn er velerlei bij- 
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bedoelingen, die de meesten tot beoefening der natuurwetenschap be- 

wegen, waarbij echter het hoofddoel, het opsporen van waarheid en 

niets dan waarheid, omdat men haar alleen om haar zelve lief heeft, 

te dikwerf uit het oog wordt verloren. 

Wanneer wij dit overwegen, dan beschouwen wij de poging van 

MARTINET en zijne medestanders in een ander licht, dan velen thans 

geneigd zijn te doen. Ook voor hen was de natuurwetenschap geen 

hoofdzaak, geen zuiver streven naar objectieve, onvervalschte waarheid , 

maar zij hadden bij hun natuuronderzoek eene bijbedoeling. Zij wilden 

het doen strekken tot bevestiging van hun reeds uit andere bronnen 

geput godsbegrip, tot verheerlijking Gods, zoo als zij gewoon waren 

zieh uittedrukken. Die poging nu, ofschoon in den tijd van MARTINET 

volstrekt geen wanhopige, is voor een groot deel mislukt; zij heeft 

zelfs, door overdrijving en eenzijdigheid, den godsdienst zelven ge- 

schaad en dien bij velen in diserediet gebracht. Toch mogen wij het edele 

en verhevene van die poging niet miskennen, want zij beoogde een 

grootsch doel en was vrij van lage zelfzucht. Het betaamt daarom het 

tegenwoordige geslacht van natuurkundigen, waaronder slechts weini- 

gen zijn die hetzelfde kunnen zeggen, niet uit de hoogte, waarop 

wij thans staan, op zulke mannen steenen te werpen. Integendeel, zij 

verdienen eene achtingvolle, eerbiedige waardeering. Wat in het bij- 

zonder MARTINET aanbelangt, wij leeren hem uit zijne schriften inder- 

daad kennen als een man van een edel karakter, uitgebreide kennis 

en zeldzame werkzaamheid. Dit laatste blijkt reeds uit hetgeen in de 

voorafgaande bladzijden omtrent hem gezegd is, maar wij voegen er 

nu nog bij, dat MARrINer, behalve van zijne reeds vermelde geschriften 

op natuurkundig gebied en een door hemzelven bewerkt Kort begrip 

van zijnen Katechismus, voor kinderen bestemd, alsmede een zorgvul- 

dig bewerkt register op de eerste achttien deelen van de Werken der 

Hollandsche Maatschappij, ook de schrijver is van eene Kerkelijke His- 

torie der Waldenzen, van eene Historie der Wereld, in 9 boekdeelen, 

van een Zeemanshandboek *, en dat hij, in vereeniging met zijn vriend 

VAN DEN BERG, denzelfden die na zijn dood een levensschets van hem 

gaf welke tot een lofrede werd, een Vaderlandsch Huisboek en een Ge- 

Lt Dit werd door hem uitgegeven, toen de Engelsche oorlog, die in 1781 met den 

zeeslag van Doggersbank eindigde, begon te dreigen. Het bevat eene voor den zeeman 

bestemde opwekkende en nuttige lectuur, ook vaderlandsliederen 
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schenk voor de Jeugd heeft uitgegeven, terwijl hij bovendien nog zorgde 

voor de uitgave of vertaling van geschriften van andere schrijvers. 

Eene hoogst zeldzame productiviteit voorwaar, inzonderheid wanneer 

wij daarbij bedenken dat MARTINeT predikant was en vele ambtsbezig- 

heden had '. Van de twee-en-veertig jaren, die na MARTINET’s promotie 

tot aan zijnen dood verloopen zijn, kan hij niet veel tijd hebben doen 

verloren gaan, en wij gelooven gaarne wat hij in zijnen Katechismus, 

Dl. II, bl. 149, tot zijn leerling zegt: 

“Nooit was er een tyd waarin ik niets te doen vond. Ledig te zyn 

“heeft my altijd boven alles verdroten. Ik durf haast zeggen, dat 

“nooit gekend te hebben, sinds ik leerde eene nette orde in alle myne 

“zaaken te houden, en altoos maar ééne te gelyk ter hand te vatten, 

“waardoor ik meer dan een ander afdoe: en, vermits ik zorg draag, 

“dat ik altoos dingen van verschillenden aart te verrigten hebbe , worde 

“ik niet ligt in mynen arbeid moede; want zo dra de lust tot het eene 

“begint te wyken, stappe ik aanstonds tot het ander over, en dus werk 

“ik altyd met eenen wakkeren yver.” 

Eene goede les voorwaar, die menigeen ter harte mag nemen en 

die men door de ondervinding bevestigd zal vinden. 

Wanneer wij nu al het gezegde samenvatten en daaruit een besluit 

opmaken, dan zien wij in MARTINET een man, die wel is waar als na- 

tuuronderzoeker niet op ééne lijn met eenige zijner tijdgenooten, na- 

melijk LYoNer ?, MUSSCHENBROEK *, CAMPER f, JOB BASTER, kan gesteld 

worden, maar die desniettemin in ons vaderland een der merkwaar- 

digste mannen van de achttiende eeuw mag genoemd worden, en 

wiens invloed op den algemeenen gang der beschaving veel grooter is 

geweest dan dice van een hunner. Hij verstond bij uitnemendheid de 

kunst om de liefde tot de natuur en de zucht tot hare nadere kennis, 

vooral onder het jongere geslacht te doen ontwaken en daarvoor be- 

langstelling in te boezemen. Dat hij zijne theologie als voermiddel daar- 

voor bezigde, heeft daaraan niet alleen niets geschaad maar is integendeel 

t Dat hij die ambtsbezigheden ijverig waarnam en zijne gemeenteleden trouw bezocht, 

wordt algemeen getuigd, doch hij maakte die bezoeken zoo kort als het eenigszins met 

schik kon. Vandaar dat korte bezoeken te Zutphen lang den naam droegen en misschien 

nog dragen van MARTINET's visites. Zie VAN DEN BERG l.c. bl. 51. 

1 Zie zijn Levensschets door Mr. s. C, SNELLEN VAN VOLLENHOVEN in Jaargang 1850. 

3 Zie zijn Levensschets door w, M. LOGEMAN, Jaargang 1882. 

4 Eene levensschets van mijne hand vindt men in den Jaargang 1878, 
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zonder twijfel in dien tijd daaraan zeer bevorderlijk geweest, al heeft 

hij dan ook langs dien weg getracht denkbeelden ingang te doen vin- 

den, die, hoe weldadig zij het gemoed ook aandoen, toch in onzen 

tijd voor de rechtbank van het verstand en de wetenschap niet meer 

met hoop op goed gevolg kunnen verdedigd en althans zeer gewijzigd 

zouden moeten worden. Doeh hoe dit zij, zijn invloed is niet verloren 

gegaan, het beste gedeelte daarvan is blijven voortbestaan : het wakker 

geworden besef van de wenschelijkheid om reeds de jeugd in aanraking 

te brengen met de natuur en hare geheimen, heeft zich voortgeplant 

en meer en meer instemming gevonden, totdat in onze dagen algemeen 

wordt ingezien dat eene zekere mate van natuurkennis aan geen be- 

schaafd man of vrouw mag ontbreken en deze daarom algemeen op de 

scholen als onderdeel van het onderwijs is ingevoerd. 

Marriner heeft hiertoe den eersten stoot en ook het voorbeeld ge- 

geven, en het is daarom vooral dat zijne nagedachtenis bij ons in eere 

moet worden gehouden, al staat het ook te vreezen, dat, indien hij 

thans onder ons terugkeerde, hij wel eens bedenkelijk het hoofd zoude 

schudden. 

Op de titelplaat, geplaatst voor het eerste deel van den Katechismus 

der Natuur, ziet men een deel van het landschap, dat zich, aan de 

overzijde van den IJssel, rondom Zutphen uitbreidt. Op den beneden- 

grond, achter den toenmaligen vestingwal, staat MARTINET met zijn leer- 

ling, beiden in de ons thans vreemd voorkomende kleederdracht van 

dien tijd. Zij zijn in druk gesprek over het zieh voor hunne oogen 

ontrollend tafereel. Ter zijde, op den voorgrond, staat een rond , torenach- 

tig gebouw, gedekt door een plat dak , waartoe een koepelachtig gebouw- 

tje, dat daarboven uitsteekt, toegang geeft. Op dit plat staat eene jonge 

dame, met het hooge kapsel van dien tijd, en ziet door een op een voetstuk 

geplaatsten kijker naar buiten. Welnu, die toren, in vroeger eeuwen 

een deel van de Zutphensche veste en de Bourgonje-toren genoemd, 

met het daarboven uitstekend gebouwtje, is, zooals uit het onderschrift 

blijkt ', eenmaal de plaats geweest, waar MARTINET een deel van zijn 

werkzaam leven doorbracht en zijn Katechismus geschreven heeft. Dit 

\ “Onder het opstellen van dit boek, had ik, uit mijn kamer, het oog over de wallen 

van Zutphen, over den schoonen voorbij stroomenden IJssel... enz. 
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gebouw bestaat nog en is bij de Zutphenaars bekend als de koepel 

van MARTINET, Hij zelf woonde op korten afstand daarachter in de Wa- 

terstraat, en het is waarschijnlijk dat hij toen van uit zijn tuin in 

dien koepel kon komen *. Zoude het stedelijk bestuur van Zutphen of 

eenige vereerders der nagedachtenis van hun vroegeren stadgenoot niet 

kunnen besluiten ter harer bestendiging, zooals reeds de heer GRONEMAN 

heeft voorgesteld, daar een gedenksteen te doen inmetselen, met het 

eenvoudige opschrift: 

Hier arbeidde 

JOHANNES FLORENTIUS MARTINET ? 

1 Men kan hier raadplegen een opstel van Dr. J. G. FREDERIKS in de Nieuwe Zut- 

phensche Courant van l en 8 October 1872, en een ander van den Heer H. J. H 

GRONEMAN in de Nederlandsche Kunstbode, Aug. 1880, gevolgd door een Naschrift 

in de N. Zuiphensche Courant van 12 Februari 1881. 



NOG IETS OVER DE SLUIPWESPEN VAN DEN 

VIJGEBOOM. 

DOOR 

Dr. J. Th. CATTIE. 

Nadat mijn vorig opstel: “Hoe sluipwespen den vijgeboom (Ficus 

carica L) bevruchten” reeds was afgedrukt en op bladz. 340 van den 

Fig. 2. 
Fig. Il. 

Fig. 1, Het wijfje van Bl. grossorum. 15 maal vergroot. 

Fig. 2. Een der sprieten van het wijfje, 110 maal ver- 

groot, met de eigenaardige zintuigen in de voorste 

geledingen der sprieten. 

vorigen jaargang was opgenomen, verscheen in de Mittheilungen aus 

der Zoöl, Station zu Neapel, II Bd. IV Heft, de verhandeling van 
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Dr. Pp. MAvYER, den medewerker van Dr. voN SOLMS—LAUBACH over de 

sluipwespen van den vijgeboom. | 

Aan deze verhandeling, overrijk aan belangwekkende bijzonderheden 

over het leven en den ontleedkundigen bouw van dit insect en aan- 

verwanten, ontleen ik de nevensgaande figuren alsmede hetgeen hier- 

onder volgt en dienen moet om den inhoud van mijn vorig opstel aan 

te vullen. 

Fig. 3. Fig. 4. 

Fig. 3. De zaagvormige bovenkaken van het wijfje, 160 maal vergroot, met een spierbundel. 

Fig. 4. De voorzijde van den kop van het mannetje, 60 maal vergroot. De onderkaken 

zijn weggenomen. 

Fig. 5. Het mannetje van Bl. grossorum van ter zijde. 30 maal vergroot. 

Fig. 6. Het voorste gedeelte van een spriet van het mannetje, met de eigenaardige 

zintuigen, 400 maal vergroot. 

Het insect, dat Blastophaga grossorwm Grav. werd genoemd, behoort 

tot de familie der Chalcididae en naar het schijnt tot de onder-familie 

der Agaonidae. Het wijfje (@) (zie fig. 1.) heeft den kop, de borst en het 

bovengedeelte van het achterlijf zwart gekleurd, is ongeveer 2 millimeter 
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lang en gevleugeld. De samengestelde oogen zijn groot en het wijfje heeft 

bovendien 8 puntoogen op het achterhoofd, die het mannetje mist. De 

sprieten van het wijfje hebben 13 geledingen, waarvan de twee eersten 

opvallend groot en de vijfde een eigenaardigen vorm heeft. (Zie fig. 2). 

De bovenkaken van het wijfje (fig. 3 en fig. 1) zijn aan de binnenzijde 

van een rij tanden (zaagtanden) voorzien, die bij het mannetje (fig. 4) 

ontbreken. Ook de sprieten van het mannetje zijn anders dan die van 

het wijfje; zij hebben namelijk slechts 7 geledingen en kunnen in eene 

holte van den kop worden weggeborgen, gelijk uit fig. 4 blijkt. 

Zooals wij reeds schreven (pag. 345 van den vorigen jaargang) zijn 

de mannetjes vleugelloos; bovendien is het voorborststuk zéér ontwik- 

keld en evenzoo de pooten van dit lichaamsdeel: zéér zwak zijn zoo- 

wel de middelborst als de middelborstpooten, meer ontwikkeld de ach- 

terborst met hare gelede aanhangselen (zie fig. 5). Het achterlijf is 

zeer week en de ringen van dit lichaamsdeel kunnen als een verrekij- 

ker in- en uit worden geschoven. 

Wanneer de mannetjes volwassen zijn en 2 mM.) knagen zij met 

hunne twee of drietandige bovenkaken (zie fig. 4.) de hoornige schaal 

van het vruchtje door, waarin zij huisden, en geraken aldus in de holte 

van den bloemkoek. Daar ziet men ze onbeholpen in rondkruipen , ter- 

wijl zij hun week achterlijf nasleepen (fig. 5) of het tegen de buikvlakte 

omvouwen, zoodat de punt vóór den kop uitsteekt. Hoe zij de vruchtjes 

ontdekken, waarin de wijfjes zitten, heeft Dr. MAYER niet kunnen te 

weten komen; een feit schijnt het te zijn, dat zij in die vruchtjes een 

gat knagen en er hun achterlijf door heen steken, om zich met de nog 

ingesloten wijfjes te paren. Is dit geschied dan sterven de mannetjes 

en het wijfje zaagt met hare bovenkaken het door het mannetje ge- 

boorde gat breeder uit, om weldra door deze verwijde opening heen 

te kruipen en in de holte van den bloemkoek te geraken. 

Dat zij nu door den mond van de vijg heen naar buiten geraken, 

beschreef ik vroeger. Behalve Blastophaga grossorum Grav. vond Dr. 

MAYER nog een ander vliesvleugelig insect, dat tot dezelfde onder-familie 

behoort in de vijg; nl: Zchneumon ficarius Cavolini. Evenals bij 

Blastophaga wordt hier het wijfje door het mannetje bevrucht terwijl 

het eerste nog in een vruchtbeginsel van de vijg is ingesloten. Of de 

larven van deze sluipwesp zich voeden met de eieren of larven van 

Blastophaga of welke andere rol zij spelen in de huishouding der vijg, 

is aan MAYER onbekend gebleven, 
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Mayer heeft zijne onderzoekingen echter verder dan tot Ficus ca- 

rica L. uitgestrekt en ook soorten van de geslachten Ficus en Uros- 

tigma onderzocht, die in Egypte, Perzië, O.-Indië en andere deelen 

van Afrika en Azië te huis behooren, en daarin vond hij een ander 

inseet, Sycophaga Sycomori Hasselquist, dat zeer nauw verwant is aan 

het insect van de gewone vijgensoort en door hem is aangetoond in 

vijgen, die afkomstig zijn uit Egypte, Angola, Gallabat, Bogosland, 

Java, Indië en het eiland Bally. Beide soorten schijnen dus hare eigene 

geographische verspreiding te hebben, maar komen toch daarin over- 

een, dat bij beiden de mannetjes vleugelloos zijn en zeer onbeholpen. 

Een merkwaardig verschijnsel! Bij twee verschillende soorten , waar- 

van de eene in de meer gematigde en de andere onder tropische lucht- 

streken denzelfden werkkring hebben, ziet men de mannetjes vleugel- 

loos en de wijfjes gevleugeld. Bij de eersten zijn de vleugels van geen 

nut; in den loop der eeuwen worden zij volgens Darwinistische grond- 

beginselen bij de nakomelingschap geringer en geringer van grootte, 

om ten slotte te verdwijnen. 

Wij vermeldden boven, dat de mannetjes steeds de wijfjes wisten te 

vinden, ofschoon deze in de vruchtbeginsels van den bloemkoek waren 

opgesloten en dat MAYER niet kon te weten komen hoe zij daarbij te 

werk gaan. Zou het mogelijk zijn, heb ik gedacht, dat de reuk hier 

tot richtsnoer was? Ik wil deze hypothese hier eenvoudig aanstippen, 

omdat in de insectenwereld meer dergelijke feiten bekend zijn en merk- 

waardiger wijze door SAUNDERS en ook door MAYER aan de sprieten 

eigenaardige zintuigen zijn ontdekt die in de figg. 2 en 6 zijn getee- 

kend en door beiden voor reukorganen worden gehouden. Deze dun- 

wandige en scherp afgeteekende plaatsen (zie fig. 6) vindt men juist 

aan de voorste geledingen der sprieten, hetgeen zeker niet tegen mijne 

hypothese pleit; bovendien ’t meest in aantal aan het eerste lid, waar- 

door zij nog meer bevestigd wordt. 

Arnhem, 13 Sept. '82. 



IS DE MENSCH HET HOOGST ONTWIKKELDE DIER ? 

DOOR 

R. E. DE HAAN. 

Bovenstaande vraag is onlangs door minor, een Amerikaansch na- 

tuuronderzoeker, in ontkennenden zin beantwoord, en wel op navol- 

gende gronden, door genoemden geleerde ontwikkeld in de “American 

Naturalist.” “De zoölogische rang van eenig dier”, zegt minor, “wordt 

bepaald door de specialiseering zijner organen, deze als een geheel 

beschouwd.” 

Genoemd proces nu kan ten opzichte van sommige organen zeer ver 

gaan, zonder dat daardoor het wezen, bij wien zulks plaats grijpt, aan- 

spraak erlangt op een hoogeren rang. Zulks is o. a. het geval met 

den mensch. De differentie der organen moet bestudeerd worden aan 

het embryo, dat in de eerste phasen enkelvoudigheid, in de latere 

samengesteldheid vertoont. 

Nu nemen wij bij den mensch eene bijzonder hooge differentiëering 

waar: 1® bij de hersenen, 2° bij de organen, die de opgerichte hou- 

ding bewerken, en 3° bij den duim, die de eigenschap erlangt van 

opponibiliteit. In genoemde drie zaken staat de mensch boven andere 

dieren. In andere opzichten moet hij echter voor deze de vlag strijken 

en bewaart hij een zeer embryonalen typus. In scherpheid van zintui- 

gen is hij bij het dier ten achter, en ook zijn geheele lichaamsbouw 

is minder ontwikkeld. Het gebit van den mensch verraadt een lagen 

vorm, zoowel wat de tandformule betreft, als wegens het voorhan- 

den zijn van scherpkantige uitsteeksels, waarmede de kroonen zijn voor= 

zien, even gelijk zulks ook het geval is bij de lagere dieren, maar 

niet bij het paard en den olifant, 
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_ Wat de ledematen betreft, deze zijn zeer weinig gewijzigd geworden 

en bezitten nog het volle getal van tien vingers, zoodat in dit opzicht 

de mensch ver beneden de koe en het zwijn is geplaatst. 

Hij loopt op de voetzool, wat slechts met de lagere zoogdieren ook 

het geval is. De menschelijke maag is veel minder ontwikkeld dan die 

der herkauwers en staat schier op dezelfde hoogte als die der roofdieren. 

Onze verbazing neemt evenwel toe, wanneer wij bedenken, dat het 

menschelijk aangezicht, dat ons vooral dan zooveel eerbied inboezemt, 

wanneer het door een hoog voorhoofd gekroond wordt, het meest af- 

doende bewijs oplevert voor ’s menschen minderheid. Het menschelijk 

aangezicht n. l. heeft het volledigst den embryonalen grondvorm be- 

houden, die daarin bij alle zoogdieren bestaat, dat het gezicht gevormd 

wordt beneden de hersenhalfronden. Terwijl bij den mensch geene ver- 

dere ontwikkeling plaats grijpt, heeft er bij alle andere zoogdieren 

eene differentiëering plaats met uitgerekten snuit. Die vooruitstekende 

snuit moet dus gelden voor een kriterium van hoogere ontwikkeling 

dan het terugliggende, menschelijke aangezicht. 

Uit een en ander volgt, dat de mensch geenszins in alle opzichten 

mag beschouwd worden als het hoogst ontwikkelde dier; vooroordeel 

en onkunde alleen kunnen hem, wegens de hoogere differentiëering 

der hersenen, den hoogsten rang in het dierenrijk toekennen. Wel geeft 

hem zulks eene onbetwistbare overmacht in den strijd om het bestaan, 

maar wat heeft zulks te maken met zijne morphologische plaats? Niets 

in de morphologie geeft ons recht aan de meerdere differentie der 

hersenen zooveel hoogere waarde toe te kennen dan aan die van gebit, 

ledematen, maag en aangezicht. De mensch is diensvolgens niet het 

hoogst ontwikkelde dier. Ja, het mag betwijfeld worden of wij wel 

aan de zoogdieren in ’t algemeen zulk een hoogen rang zouden hebben 

aangewezen, indien zij niet toevallig onze naaste verwanten waren! 

Laten wij dus afstand doen van den titel van “kroon der organi- 

sche schepping”, daar toch carnivoren en hoefdieren in menig opzicht 

onze meerderen zijn. — 

Uit het aan wonderen rijke Amerika, voorzeker! kunnen alleen der- 

gelijke paradoxen komen, die nog niet in den eersten tijd als onaan- 

gevochten waarheden bij velen ingang zullen vinden. Terecht merkt 

de Ref, van “Humboldt”, aan welk tijdschrift het bovenstaande ontleend 

is, op, dat de heer mrnor iets vergeten heeft, nl. de omstandigheid, 

dat de ontwikkeling niet altijd in eene opklimmende orde plaats heeft, 
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alsmede dat niet elke verdere ontwikkeling als een vooruitgang kan 

worden aangemerkt. 

M. í, schuilt de fout van den Amerikaanschen geleerde in de min 

juiste voorstelling, die hij zich maakt van het begrip “volmaaktheid.” 

Dit begrip toch is niet afhankelijk van de wijziging zelf, maar wordt 

bepaald door de harmonische eenheid, die uit de modificaties, collec- 

tief beschouwd, ontspruit. En evenmin gaat het aan, aan eenig orgaan 

daarom een hoogeren rang toe te kennen, dewijl het meer van den 

oorspronkelijken vorm is afgeweken. De differentiëering der ledematen 

tot een paardenvoet is te beschouwen als degeneratie, ten gevolge van 

niet-gebruik; het niet-differiëeren der menschelijke vingers en teenen 

was een noodzakelijk gevolg van veelzijdig gebruik. Waarom het eerste 

hooger moet worden beschouwd dan het laatste, is niet recht duidelijk, 

tenzij men de paradox stelle: “elke wijziging is vooruitgang”, wat 

door minor schijnt te geschieden. Hieruit zou moeten voortvloeien, dat 

eene differentieering der 5 vingers tot 6, wat soms voorkomt, als een 

kenmerk van hooger ontwikkeling moet worden beschouwd, iets wat 

de heer minor zeer zeker niet gaarne zou willen onderschrijven. 

Toch blijft nog de vraag over of werkelijk de wijziging van den 

paardenvoet moet aangemerkt worden als sterkere differentie dan die, 

welke de vijf, weinig bewegelijke middelhandsbeenderen en vingers van 

den stamvorm, dien vorm die onderlinge plaatsing en verbinding me- 

dedeelde, waaruit het orgaan ontstond, dat als hand tot zoodanig veel- 

zijdig gebruik is ingericht? In elk geval zal de heer minor moeten 

toestemmen, dat in de specialiseering der vier ledematen tot twee zeer 

verschillende groepen, het paard de vlag moet strijken voor den mensch. 

Dezelfde redeneering is van toepassing op het aangezicht. Ware de 

zienswijze van MINOT juist, dan zou — dezelfde maatstaf bwiten de groep 

aangelegd, moet toch ook van toepassing zijn binnen de groep! — een 

Australiër met aanvankelijke differentiëering der aangezichtsbeenderen 

tot een snuit, hooger moeten gesteld worden dan een Europeeër, wiens 

aangezicht meer dan dat van den ander nog beantwoordt aan den em- 

bryologischen toestand. Maar is zelfs dit laatste wel de volle waarheid ? 

Uitgaande van een ontwikkelingsphase, in welke genoemde deelen bij 

mensch en paard nog ten volle aan elkander gelijk zijn, zou dan de 

embryologie niet eerder tot de ontdekking komen, dat de aangezichts- 

beenderen van den Momo sapiens grootere wijzigingen moeten onder- 

gaan, alvorens het hooggewelfde voorhoofd, de vertikale kin enz, tot 
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volledige ontwikkeling zijn gekomen, dan de vooruitstekende kaken 

van Mguus caballus of Bos taurus? Het bedrag der modificatie wordt 

niet enkel gemeten door lengte, breedte en dikte, maar eveneens door 

den vorm. Ook behooren de beenderen alleen niet geteld te worden 

waar het ons te doen is om de morphologische plaatsbepaling , maar komt 

ook het spierstelsel hierbij in aanmerking. 

Waar is het, dat in sommige opzichten de mensch beneden de overige 

dieren staat. Zoo overtreft de hond den mensch in scherpte van reuk, 

de arend hem in scherpte van gezicht, terwijl de antilope den mensch 

in springen en loopen de baas is. Maar zulks wordt door niemand ge- 

looehend. Als harmonische eenheid is en blijft de-mensch de “kroon 

der schepping”, niet het minst door zijne geestelijke meerderheid, wier 

stoffelijk substraat in elk geval mede moet betrokken worden in de rij 

der middelen, die ’s menschen morphologische plaats bepalen. 

Winterswijk, Aug. 1882. 

NOG EEN ELEKTRISCHE TENTOONSTELLING. 

Elke stad van eenig belang, althans in de oude wereld, wil er zulk 

eene hebben, na die te Parijs en te Londen. Zoolang de toepassing 

van het elektrisch licht nog verkeert in het tijdperk van ontwikkeling 

en wording, die zij thans beleeft, blijft zulk een tentoonstelling haar 

nut en haar aantrekkelijkheid behouden, en het is dus te verwachten 

dat van de vele plannen daartoe, die in min of meer bepaalden of 

concreten vorm hier en daar luid worden, er nog wel eenigen in dit 

of het volgend jaar zullen verwezenlijkt worden *. Een daarvan ten 

minste heeft daarop grooten kans. Het is dat voor de 

Winter electric Exhibition. 

in het zoogenaamde Aquarium te Londen. Deze tentoonstelling wordt 

t Onder het afdrukken van deze regels is het bekend geworden dat die te München 

dezer dagen reeds geopend is. Eenige bijzonderheden dienaangaande hoop ik in eene 

volgende aflevering mede te deelen. : 
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ook aangekondigd onder den naam van Exhibition of practical electric 

development. Dit althans is het geval in een der nummers voor Augustus Il. 

van het fransche tijdschrift la Nature. Maar daar latere engelsche tijd” 

schriften den eerstgenoemden titel aangeven, zal deze wel definitief aan- 

genomen zijn. 

De W. E. HEahibition dan verschilt in één belangrijk opzicht van 

hare voorgangster in het Crystall palace. Er zijn daarvoor prijzen uit- 

geloofd, ter gezamenlijke waarde van omstreeks 12000 ned. guldens. 

In een programma zijn een achttiental onderwerpen opgegeven aan- 

gaande de praktische toepassingen der elektriciteit, die men in de 

eerste plaats wenscht te vermelden als geschikt om door ze een be- 

langrijke schrede verder te brengen tot eene bekrooning aanleiding te 

geven. Als de minst gewone daarvan, zij hier de vraag vermeld naar 

eene thermo-elektrische batterij, geschikt om de anders bij verschil- 

lende industrieelen verloren gaande warmte in elektriciteit om te zetten 

en in accumulatoren op te zamelen. 

Op den 1sten November 1882, heet het, zal deze tentoonstelling ge- 

opend worden. De commissie van beoordeeling zal door de voornaamste 

geleerde genootschappen in Engeland worden benoemd. Als het plan 

slaagt, dan zal dienaangaande later nog wel het een en ander hier 

te berichten zijn. 

H., Oet. 1882. LN. 



EENIGE GEOLOGISCHE WAARNEMINGEN IN DE 

OMSTREKEN VAN HET LAACHER MEER, 

DOOR 

H. VAN CAPPELLE Jr. 

Wanneer men van Bonn naar Coblentz reist, trekt een klein plaatsje , 

Brohl genaamd, aan den linkeroever van den Rijn gelegen, daar waar 

een riviertje van denzelfden naam zich daarin uitstort, de aandacht. 

Begeeft men zich van daar in het even belangwekkende als romanti- 

sche Brohldal, dan bemerkt men, aan de laatste huizen van het dorp 

gekomen, dat het dal aan beide zijden door rotsen is ingesloten , welke 

uit dezelfde steensoort bestaan, die in het Eifelgebergte wordt aange- 

troffen, nl. schiefer, hier en daar door zandsteen afgewisseld. Deze 

twee gesteenten bedekken een groot gedeelte van Rijnpruissen, West- 

phalen, Nassau, en strekken zich tot ver in België uit. In deze lagen 

hebben de Rijn en al de kleinere rivieren, welke deze streek doorsnij- 

den, hare beddingen ingegraven; dit moet eerst geschied zijn nadat 

de lagen van het Bruinkoolgebergte, behoorende tot de onderoligoceen- 

formatie (zie later) gevormd waren, hetgeen wij kunnen opmaken uit 

de ligging van de verschillende gesteenten ten opzichte van elkander 

en wel voornamelijk in het Zevengebergte. 

Naar de organische overblijfsels te oordeelen, welke men in dit ge- 

steente heeft gevonden, behoort het tot de onderste afdeeling van het 

devon. Zooals bekend is vormt deze formatie, met de silwrische en cam- 

brische, de oudste vormingen der aarde waarin men duidelijke organi- 

d 
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sche overblijfsels ontdekt heeft *, Daar in deze streek alle gesteenten, 

welke voor de volgende formaties tot aan den tertiairtijd karakteristiek 

zijn, ontbreken, zoo moet men aannemen, dat òf dit gebied sedert het 

midden der devonperiode boven de oppervlakte der zee is verheven ge- 

weest en er daardoor geene sedimentaire gesteenten konden gevormd 

worden, óf de jongere formaties, welke het devonische schiefergebergte 

bedekken, weggevoerd zijn. Welke van de twee onderstellingen de ware 

is, laat zieh moeielijk uitmaken; de eerste is zeker de waarschijnlijk- 

ste. Men treft deze devonische schiefers, evenals in België en andere 

streken, echter niet in horizontale ligging aan, waarin zij natuurlijk 

op den bodem der zee zijn afgezet, doch zij zijn steil opgericht en val- 

len naar het zuiden, zooals de geoloog dat uitdrukt. Stellen wij ons 

nu voor, dat eene enorme drukking in de richting van het zuiden naar 

het noorden tegen de horizontaal boven elkander liggende lagen uitge- 

oefend werd, toen zij nog plastisch waren, dan moesten zij zich natuur- 

lijk in plooien in de hoogte verheffen, welke loodrecht op de drukrich- 

ting stonden, en dus van het oosten naar het westen liepen. Werd nu 

naderhand het bovenste gedeelte weggevoerd, dan bleven de overge- 

bleven stukken der lagen over in eene ligging, zooals wij die tegen- 

woordig vinden. (Fig. 1.) Naar waarnemingen, welke men op andere, in 

de nabijheid gelegen plaatsen gedaan heeft, moet die opheffing geschied 

zijn in den tijd, welke tusschen de vorming van de steenkool- en permische 

lagen verloopen is. 

Als men eenige minuten zijn weg in het Brohldal vervolgd heeft, 

t Ter herinnering zullen wij hier de verschillende formaties, met de jongste te be- 

ginnen, nederschrijven : 
de moderne of alluviaalformatie, 

A. Het nieuwste of kaenolitische tijdperk omvat | de quartair- of diluviaalformatie, 

| de tertiairformatie, 

de krijtformatie, 

B. Het middelste of mesolitische tijdperk omvat { de juraformetie, 

de triasformatie. 

{ 

de dyas- of permische formatie, 

kool i 
C. Het oude of palaeolitische tijdperk omvat. …. desen or 

de devonformatie, 

de silurformatie, 

de metamorphische schieferformatie, 

D. Het Urgebergte of archolitische tijdperk omvat | de laurentische gneisformatie, 

de urgneisformatie, 
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ziet men plotseling eene verandering in het gesteente. (Zie onderstaand 

kaartje.) * De rotsen be- 

babe staan niet meer uit die 

vaste, donkergrijze of 

bruinachtige schiefers, 

doch zij zijn hier sa- 

mengesteld uit een wit- 

achtig grijze of licht- 

gele massa, welke 
Hetgeen boven de lijn aa’ ligt werd weggevoerd. î 

(Naar DRESSEL.) eene geringe vastheid 

en hardheid bezit. Op 

sommige plaatsen is zelfs de samenhang van dit gesteente zóó gering, 

dat het bij het aanraken als stof uiteenvalt. 

Overal ziet men er groote en kleinere brokken puimsteen tusschen 

zitten, welke òf er innig mede 

fjpevonische scheren N zijn verbonden, òf zóó los, dat 

erde: ki men ze er uit kan nemen. 

Somtijds is de puimsteen door 

[_|Auvim de verweering geheel vernietigd, 

MN resereer: en dan heeft het gesteente een 

poreus aanzien. Van afzonderlijke 

lagen , zooals wij dat bij de schie- 

fers en bijna alle sedimentaire 

gesteenten waarnemen, is hier 

geen sprake; alleen liggen de 

puimsteenen somtijds op eene 

zoodanige wijze nevens elkan- 

der, dat zij horizontale strepen 

vormen. 

Onderzoekt men dit gesteente, 

dat men “duckstein” of “tras” 

noemt, mikroskopisch, dan blijkt 

het hoofdzakelijk uit een aggre- 

gaat van zeer kleine puimsteen- 
erk Oe 

2 OE deeltjes te zijn samengesteld. Be- 

halve de reeds genoemde grootere brokken puimsteen treft men er ook 

1 Door eene vergissing van den graveur staat bij de verklaring van het kaartje Trias 

in plaats van Zras, 
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stukken devonschiefer, basalt, lava, kristallen van sanidin, augiet , 

glimmer en hoornblende in aan en, wat meer bevreemding wekt, ver- 

koolde boomstammen en bladen. 

Deze afzetting vormt in het Brohldal een 60—100 voet hoog terras , 

gedeeltelijk aan eene zijde, gedeeltelijk aan beide zijden van de rivier. 

De devonschiefer steekt op de 

meeste plaatsen boven deze terras- 
Fig. 2. 

sen uit en vormt de hoogere rots- 

wanden. (Fig. 2.) Op sommige plaat- 

sen vindt men de tras zelfs eenige 

voeten onder de tegenwoordige ri- 

vierbedding, op andere ligt zij op 

de devonschiefer of op rolsteenen. 
Profiel door het Brohldal. (Naar CREDNER.) Deze lieging kunnen Wij niet an- 

a, Devonschiefer. ders verklaren, dan door aan te 
5. Tras, 

id nemen, dat dit dal vroeger in de 
c. De rivier. = 

devonschiefer tot op eene grootere 

diepte was ingesneden, dat het toen tot op eene hoogte, overeenko- 

mende met die van het terras, door tufmassa’s werd opgevuld, en dat 

de rivier toen op nieuw in die tuf hare bedding heeft ingegraven. Dit 

laatste kan men o.a. daardoor bewijzen, dat men de schiefers meestal 

daar den geheelen rotswand ziet vormen, waar het dal plotseling eene 

kromming maakt; zulke plaatsen moesten natuurlijk door de stroomende 

rivier het sterkst aangegrepen worden, en door deze langdurige wer-_ 

king werd hier de geheele trasbedekking weggespoeld. 

Behalve door de rivier is er ook door ’s menschen hand veel tras 

uit deze streken weggevoerd, want reeds de Romeinen gebruikten haar 

voor architektonische doeleinden. | 

Wij zien dus, dat natuur en kunst voortdurend te zamen werkzaam 

zijn geweest, om dit gesteente weg te voeren, en dit zou zeker in 

nog grootere mate het geval geweest zijn, wanneer alle “duckstein’ 

geschikt was tot bouwen en om als tras gebruikt te worden. Daar 

dit echter niet het geval is, zoo zijn er overal aan de wanden van 

het dal nog onbruikbare gedeelten blijven staan, waardoor die wanden 

een eigenaardig, men zou zeggen een uitgevreten uiterlijk verkregen 

hebben. 

Hoe is dit gesteente ontstaan? In de puimsteen herkennen wij on- 

middellijk een vulkanisch produkt; puimsteen is nl. eene door het 
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doorstroomen van gassen ontstane blazige wijziging van obsidiaan ', 

Deze puimsteenbrokken liggen, zooals wij reeds gezien hebben, met 

stukken van het omringende gesteente (dus devonschiefer) en andere 

steensoorten in eene grijsachtige massa, welke uit fijnverdeelde puim- 

steendeeltjes bestaat. De “duckstein’”’ is dus een vulkanisch gesteente, 

en gelijkt volkomen op de tuffen, welke nog tegenwoordig in den om- 

trek van vulkanen gevormd worden. 

De vulkanische asschen doen nl. in vereeniging met water de tuffen 

ontstaan. Dat hier ook water gewerkt heeft, wordt bewezen door de 

ligging van de puimsteenbrokken in horizontale lagen. Evenals bij alle 

tuffen zoo kan het water tot de vorming van dit gesteente op drie ma- 

nieren medewerken. 

1° De asch en lapilli, welke meestal tot eene enorme hoogte uit den 

krater van een vulkaan worden uitgeworpen, vallen in de zee en 

worden op deze wijze in horizontale lagen uitgebreid; wanneer de 

tuf op deze wijze gevormd is, omsluit zij dikwijls overblijfsels van 

zeedieren. — 

2? De waterdampen, welke in groote hoeveelheid door de vulkanen 

worden uitgestooten, verdichten zich tot wolken, zoodra zij in eene 

hoogere en koudere luchtstreek zijn aangeland: als geweldige plas- 

regens vallen zij op den vulkaan en zijne hellingen neder, waar 

zij de zooeven nedergevallen asch en lavabrokken aantreffen en 

deze ver met zich medevoeren. Hierbij komen dan somtijds nog ko- 

lossale waterstroomen, afkomstig òf van op den vulkaan aanwezige 

meren, welke plotseling leeg loopen, òf van sneeuw, dat de top 

van den vulkaan bedekt. 

3? Somtijds ook vloeit er water uit den krater en vormt met de asch 

en lapilli eene breiachtige massa, welke somtijds nog grootere ver- 

woestingen kan aanrichten dan de lavastroomen. 

Welke van die drie werkingen hier heeft plaats gehad, is moeielijk 

uit te maken, daar het resultaat altijd hetzelfde is. 

Onder de geologen heerschen hieromtrent dan ook verschillende mee- 

ningen. Voor de eerste theorie schijnt de ligging der puimsteenen in 

horizontale rijen te pleiten. Toch neemt men hier en daar enkele onre- 

! Obsidiaan is eene glasachtige modificatie der trachytische lavasoorten, en wel voor- 

namelijk van die, welke rijk aan kiezelzuur zijn. Het is ontstaan door snelle afkoeling 

der gloeiend vloeibare trachytmassa. 
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gelmatig begrensde tufgedeelten waar, zonder deze laagsgewijze struk- 

tuur, en deze worden voor technische doeleinden hoog geschat. 

De horizontale lagen laten zieh dus door eene langzame afzetting 

verklaren en in het geheel niet door een stroom, zooals wij die onder 

de rubrieken 2° en 3° hebben leeren kennen. 

Von DECHEN zegt dat die gedeelten, bij welke de puimsteenstukken 

niet in horizontale lagen liggen, de theorie van de langzame afzetting 

niet doen vallen, daar een fijnkorrelige stof, welke, zooals bijv. de löss 

(zie later), uit een langzame afzetting ontstaan is, dikke lagen kan vor- 

men zonder laagsgewijze struktuur. Eveneens konden er volgens hem 

bij deze tuf zulke gedeelten met ongesedimenteerden bouw ontstaan. 

Hoe men zich ook het ontstaan van deze tuf voorstelt, in ieder ge- 

val moest de breiachtige massa zich op de diepste plaatsen afzetten of 

liever daarheen vloeien, dus in de dalen, en deze zóó hoog opvullen, 

als met de helling van het gebergte, de vastheid van de massa,en de 

hoeveelheid daarvan overeenkwam. Op haren weg moest zij natuurlijk 

allerlei materiaal aantreffen, dat reeds vroeger uit de vulkanen van den 

omtrek was uitgeworpen; zij voerde dit met zich mede en men vindt 

dan ook, zooals wij gezien hebben, brokstukken van verschillende ge- 

steenten in deze tuf ingesloten. 

Zooals wij reeds gemeld hebben, treft men er ook verkoolde boom- 

stammen en bladeren in aan, waarbij het fijne adernet nog prachtig is 

bewaard gebleven. De stammen en takken vindt men niet zelden nog 

recht overeind staan. Hoewel het verkoolde hout, waarvan men zonder 

veel moeite verscheidene stukken kan verzamelen, er evenals houtskool 

uitziet, zoo mag hier volgens von DECHEN toch niet aan eene verko- 

ling door hoogere temperatuur gedacht worden. Niet alleen, zegt hij 

in zijn Geognostischer Führer eu dem Laacher See, dat de meeste stam- 

men nog rechtop staan, dat bij velen de bast slechts weinig bruin is 

geworden en het binnenste daarentegen geheel zwart is en geheel op 

houtskool gelijkt, maar men vindt ook andere stukken, bij welke slechts 

de bast is bewaard gebleven, terwijl het binnenste geheel met tuf is 

opgevuld. De tuf sluit nauw om alle verkoolde stammen en takken heen 

zoodat deze nog dezelfde ruimte innamen als toen zij door de tufmassa 

werden ingesloten, terwijl bij iedere verkoling door hoogere tempera- 

tuur de houtmassa ongeveer !/, tot °/, van het oorspronkelijk volumen 

kleiner wordt. 

Nog een paar feiten, welke op deze tuf betrekking hebben, dienen 



IN DE OMSTREKEN VAN HET LAACHER MEER. ED, 

vermeld te worden, nl. ten eerste, dat EHRENBERG er kiezelpantsers 

van infusoriën in vond, hetgeen volgens NögarraAtH bewijst, dat zij door 

eene langzame afzetting ontstaan is, en ten tweede, dat men er ge- 

steenten in meent ontdekt te hebben, welke veel gelijkenis hebben met 

gneis, glimmer- en hoornblendeschiefer. Wanneer dit werkelijk zoo is, 

Zou dit bewijzen, dat zich onder de devonische lagen van deze streek 

het kristallijne schiefergebergte bevindt. 

Willen wij den tijd bepalen, waarin de “duckstein’”’ gevormd is,dan 

moeten wij zien te weten te komen, op welke lagen hij rust en welke 

hem bedekken. Wij hebben reeds gezien, dat hij onmiddellijk op de 

devonschiefer rust; wij zouden dus moeten besluiten, dat de “duckstein” 

in den zeer langen tijd gevormd is, welke sedert de devonperiode tot 

heden verloopen is, ware het niet, dat hij op sommige plaatsen op 

löss-lagen rustte. Löss bestaat uit een aggregaat van zandkorreltjes en 

is gedurende de diluviaalperiode voornamelijk op de hellingen der breede 

dalen gevormd, en wel door afzetting van het materiaal dat de rivieren 

telkens bij hoog water met zich mede voerden. Hierdoor laat het zich 

verklaren dat de organische overblijfsels, welke men in de löss vindt, 

bijna uitsluitend die van landbewoners zijn, welke gedurende de over- 

stroomingen verongelukt zijn. Uit deze ligging van de tuf volgt dus 

onmiddellijk dat zij eene zeer jonge vorming is, hetgeen nog wordt 

bewezen door het feit, dat men in hare onderste lagen bladindruksels 

van levende planten heeft ontdekt, nl. van Valeriana officinalis en Ur- 

tica dioica. 

Met deze bijzonderheden omtrent dit even belangrijk als nuttig ge- 

steente kunnen wij volstaan en verplaatsen ons nu weder in het Brohl- 

dal, en wel aan de uitmonding van de Tonnisteyner beek. Hier bevin- 

den zich eenige huizen en een badhôtel, waar men voor weinig geld 

een rustigen en nuttigen tijd kan doorbrengen. De bron, die men hier 

aantreft is ijzerhoudend. In deze streek komen veel van zulke minerale 

bronnen voor; bijna ieder dorp bezit er een. Hen deel van de bronnen, 

welke het Laacher Meer van water voorzien, behoort hiertoe. Zij staan 

met de vroegere vulkanische werkingen in verband. Het is genoegzaam 

bekend, dat het uitstroomen van koolzuurgas in vulkanische streken 

een gewoon verschijnsel is; wij zullen later zien, dat dit gas ook in 

deze streken nog op vele plaatsen voortdurend uit den grond opstijgt; 

het ontwikkelt zich echter ook in het bronwater, met welke het uit de 

diepte aan de oppervlakte treedt. Het in het water opgeloste koolzuur- 
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gas treft op zijn weg bestanddeelen aan, waarmede het zich verbinden 

kan; daardoor worden aan de gesteenten, die het ontmoet, stoffen ont- 

trokken, en het water wordt op die wijze hoe langer hoe rijker aan car- 

bonaten (koolzure zouten), voornamelijk aan die van het natrium, cal- 

eium, magnesium en iĳzer; zóó ontstaan de minerale bronnen, die ge- 

acht worden bij vele ziekten een heilzamen invloed te kunnen uitoefenen. 

Brsscror heeft aangetoond, dat deze bronnen in 1000 jaren 1,593,955,000 

pond of 6,226,386 kubiek voet oker kunnen afzetten. Deze okermassa 

zou eene uitgestrektheid van |, vierkante mijl 1 voet hoog bedekken. 

Dat men echter zulke afzettingen niet vindt, is daaraan toe te schrijven, 

dat het water dezer bronnen wegens de helling van het gebergte weg- 

vloeit, alvorens het al het ijzer heeft afgezet. 

Niet ver van de bron die wij bezochten, en wel aan den rechteroever 

van de Tonnisteyner beek, daar waar deze in de Brohl uitmondt, treft 

men uitgebreide afzettingen van kalktuf of kalksinter aan. Ook deze 

hebben haar ontstaan aan de bronnen te danken. Tegenwoordig wordt 

er slechts oker, geen kalk afgezet, hetgeen ons leert, dat deze bron- 

wateren vroeger veel rijker aan kalk zijn geweest, en dat het koolzuur- 

houdende water het eerst de kalksilicaten * en daarna die van het ijzer 

aantastte, en eindelijk dat in den tegenwoordigen tijd al de kalksilica- 

ten ontleed zijn. 

. Wij vervolgen langs de Tonnisteyner beek onzen weg, die van het 

dorp Wassenach al hooger en hooger stijgend, ons eindelijk op het 

randgebergte om het Laacher Meer voert. Wij zien op deze wandeling 

dat de tras dit dal nog tot op eene aanmerkelijke hoogte opvult, doch 

even voor Wassenach wordt het gebergte lager, onze weg stijgt hier 

en voert over eene eigenaardige tuf, welke men puimsteentuf noemt. 

Zooals de naam aanduidt, bestaat deze grootendeels uit puimsteenen. 

Deze tuf heeft eene groote uitbreiding, hetgeen door de lichtheid van den 

puimsteen te verklaren is: één windvlaag was voldoende om die mijlen 

ver weg te voeren. Deze tuf verbreidt zich dan ook naar het Zuiden 

en Oosten tot aan den Rijn en de Moezel, hetgeen een blik op ons 

kaartje doet zien. De puimsteenen zijn wit of geelachtig wit, en zijn nu 

eens rond, dan weder van scherpe kanten voorzien; de poriën, welke 

1 Koolzuurhoudend water ontleedt de silicaten van kalk, kali, natron, ijzeroxyduul 

en mangaanoxyduul bij gewone temperatuur, waarbij de carbonaten van deze basen 

worden gevormd en kiezelzuur vrij wordt. 
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zieh in groote menigte in dit schuimachtig gesteente bevinden, zijn nu 

eens rond en gesloten, dan eens lang uitgerekt en dan vormt de puim- 

steen een weefsel van door elkander loopende draden, welke een prach- 

tig zijdeachtigen glans bezitten. Deze struktuur is ontstaan doordien 

zich uit de taai vloeibare massa, terwijl zij snel vast werd, eene groote 

hoeveelheid gas ontwikkelde. Deze puimsteenen omsluiten eenige mine- 

ralen, welke dezelfde zijn, die wij ook in de later te bespreken trachyt- 

bomben aantreffen. Wij vinden dan ook alle mogelijke overgangen van 

dezen puimsteen in Laacher trachyt en wij schijnen dus hier te doen te 

hebben met een schuimachtige modificatie van laatstgenoemd gesteente. 

Dezen puimsteen heeft met die van de tras alleen zijn voorkomen gemeen, 

en wijkt in samenstelling er geheel van af. Zoo is het ook met de 

lava; vroeger had men geen vermoeden, dat van deze zoovele verschil- 

lende soorten zouden bestaan; sints men haar echter nauwkeurig be- 

studeerd heeft, is het gebleken dat zij in een aantal soorten moet 

gesplitst worden, welke wel in uiterlijk, doch niet in samenstelling 

met elkander overeenkomen. 

Een eind weegs voorbij het dorp Wassenach is onze weg in eene an- 

dere tuf ingesneden, welke donker van kleur is en lavatuf heet. Deze 

vormde zich doordien de kleinere en lichtere lavadeeltjes bij de uitbar- 

sting in groote uitgestrektheid om den vulkaan werden weggevoerd, 

en vervolgens op den bodem nedervielen. 

Daar de zwaarste deeltjes het eerst, de lichtere het laatst nedervielen , 

zoo vertoont deze tuf eene laagsgewijze struktuur, welke men hier zeer 

schoon aan beide zijden van den weg kan waarnemen. Evenals de groo- 

tere lavabrokken, zoo bevat deze tuf kristallen van augiet, olivin en 

glimmer en stukken van het doorbroken gesteente, dus devonschiefer. 

Koolzuurhoudend water verandert ook deze tuf geheel en al; het tast 

de silicaten aan, zooals wij reeds gezien hebben, en het eindresultaat 

is de vorming van een roodbruine massa (kalk en iĳjzeroxydhydraat) 

welke de verweerde lavabrokjes aan elkander verbindt. 

Al hooger en hooger stijgende staan wij eindelijk op den top van 

het randgebergte om het Laacher Meer; de weg deelt zich hier in tweeën ; 

gaat men rechts, dan komt men na een half uur aan het klooster 

Maria Laach, aan de westzijde van het meer gelegen; de weg links 

voert naar het dorp Niekenich. Een smal voetpad brengt ons recht voor 

ons uit door een prachtig bosch al dalende naar den oever van het 

Laacher Meer. Wij kunnen hier tusschen het riet op ons gemak het 
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heerlijk natuurtafereel aanschouwen, en wij willen deze gelegenheid te 

baat nemen om den lezer, welke in gedachten met ons medewandelt, 

iets omtrent dit natuurwonder mede te deelen. 

Het Laacher Meer bezit een ovalen waterspiegel en wordt langs zijn 

omtrek door bergen omgeven, welke aan de zuidzijde het laagst, aan 

de westzijde het hoogst zijn. De oppervlakte beslaat ongeveer !/, ge- 

deelte van een vierkante mijl en om het meer geheel rond te loopen, 

heeft men 2 uur noodig. Het heeft geen natuurlijken afvoer van water 

en was dus aan aanmerkelijke niveauveranderingen onderhevig, totdat 

de tweede abt ruuBerT (1152—1177) aan de zuidzijde, daar waar dus 

het randgebergte het laagst en smalst is, een kanaal liet graven. De 

elfde abt THEODORIET VON LEMEN (1256—1295) moest dit echter we- 

der opnieuw laten uitgraven, daar het geheel verzand was, en einde 

lijk liet de bezitter van Laach in het jaar 1842 een geheel nieuw 

kanaal maken, dat met het vroegere evenwijdig loopt en waardoor de 

spiegel van het meer aanmerkelijk lager is geworden. 

Aan het grootste deel van den omtrek is slechts een smalle strook 

gronds aanwezig tusschen den oever en het steile randgebergte; aan 

de zuidzijde is het echter verder van den oever verwijderd, zoodat zich 

van zijn voet tot den oever eene breede lage vlakte uitstrekt, welke 

grootendeels met weidegrond bedekt is. 

Het Laacher Meer ontvangt voornamelijk zijn water uit talrijke bron- 

nen, welke men op vele plaatsen aan gasbellen kan waarnemen, die 

aan de oppervlakte te voorschijn komen. Men zegt dat zij door 3000 

bronnen gevoed wordt; het moet echter zeer betwijfeld worden of ooit 

iemand in staat is geweest ze te tellen. Nog moet vermeld worden dat 

het Laacher Meer zeer vischrijk is en hier voornamelijk baars en snoek 

gevangen wordt, waarvan men zich kan overtuigen als men in het 

Hôtel Maria Laach, dat bĳ het klooster gelegen is, het middagmaal 

gebruikt. 

Wanneer wij de aan de oevers afgezette alluviaallagen en de tufmassa’s 

die de inwendige hellingen van het randgebergte bedekken, weg den- 

ken, dan ligt het Laacher Meer in eene ketelvormige verdieping , welke 

op een ronden trechter gelijkt en waarvan de wanden hoofdzakelijk uit 

sedimentaire gesteenten bestaan. De binnenste helling is meestal vrij 

steil, de buitenste niet. 

Hoe ook de Laacher bergketel op een gewonen krater gelijkt, toch 

verschilt hij daarvan aanmerkelijk, daar hij den wal van slakken mist 
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en daaruit geene lavastroomen zijn gevloeid; ook is hij veel grooter 

dan de ware kraters uit den omtrek. 

Dit heeft de geologen er toe gebracht hier niet van een eigenlijken 

krater te spreken; een vulkanische vorming is hij zeker, daar eene 

menigte vulkanische produkten uit den omtrek zonder twijfel door hem zijn 

uitgeworpen en hij het middelpunt van een groot aantal vulkanen vormt. 

Het Laacher Meer bezit de meeste overeenkomst met de maren van den 

Eifel, die wij in een vorigen jaargang ' van dit tijdschrift hebben lee- 

ren kennen. 

Wij zagen toen, dat deze waarschijnlijk hun onstaan te danken hebben 

aan den aandrang van onderaardsche gassen en dampen, die zich met 

krachteen uitweg baanden, waarna de aardoppervlakte zakte. Hiermede gin- 

gen zeer dikwijls uitbarstingen van asch en lavabrokken gepaard , welke 

dan op de hellingen van de ontstane ketelvormige verdieping nedervie- 

len, zooals wij vroeger bij het Pulvermaar bij Gillenfeld hebben gezien. 

Wanneer men de vulkanen van den Eifel goed bestudeert, dan zal 

men van de gewone ketelvormige verdiepingen tot de eigenlijke kraters 

alle mogelijke overgangen vinden; uit de eerste is nooit lava gevloeid , 

en aan de inwendige helling treedt sedimentair gesteente aan de op- 

pervlakte; wanneer echter aan zijne hellingen lava en slakken de over- 

hand hebben, dan moeten wij van een echten krater spreken. 

Wat nu de vorming van den Laacher bergketel aangaat, zoo hebben 

daaromtrent weder verschillende meeningen onder de geologen geheerscht. 

Die, welke tegenwoordig het meest gehuldigd wordt, is deze, dat het 

Laacher Meer een werkelijk maar is, dat het wel van vulkanischen oor- 

sprong doch geen krater is. 

Evenals de maren van den Eifel, is ook dit waarschijnlijk daardoor 

ontstaan, dat door herhaalde onderaardsche dampontwikkeling, de bo- 

dem al dieper en dieper zakte. De tuffen, welke in de nabijheid van 

het Laacher Meer verspreid zijn en die, zooals wij straks ook zien 

zullen, niet in éénmaal zijn uitgeworpen, brengen ons er toe, aan te 

nemen dat er meer dan ééne verzakking heeft plaats gehad. 

Nadat wij nu een kort begrip van dit maar gekregen hebben,en wij 

voor nadere bijzonderheden naar de werken van voN DECHEN * en 

1 Zie “Bene wandeling door den vulkanischen Eifel” Album der Natuur 1881 p. 216 vgg. 

2 VON DECHEN: Geognostischer Führer zu dem Laacher See und seiner Vulka- 

nischen Umgebung. Bonn 1864. 
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DRESSEL * verwijzen, willen wij het maar omwandelen, om ons met 

eigen oogen van zijn vulkanischen oorsprong te overtuigen. 

Het is onmogelijk op onze korte wandeling alles waar te nemen 

wat in hooge mate onze opmerking verdient; daarom zullen wij het 

belangrijkste ter beschrijving uitkiezen. Wij kiezen den langsten weg 

naar de abdij en wandelen langs een smal voetpad het maar om. Wan- 

neer wij daarbij onze oogen goed gebruiken, dan zien wij hier en daar op 

den bodem ronde stukken steen liggen, die meestal de grootte van een 

vuist hebben; aan de oppervlakte neemt men weinig bijzonders waar; 

slaat men echter zulk een steen door, dan ziet men, dat hij uit een 

eigenaardig gesteente bestaat, dat de petrographen trachyt noemen; het 

heeft echter een geheel ander voorkomen als de trachyt, welke wij uit 

andere landstreken, o. a. uit het zevengebergte aan de Drachenfels 

kennen. Von DECHEN noemde het daarom Laacher trachyt. Het vormt 

in deze streken nergens rotsen, doeh men vindt het alleen als uitge- 

worpen ronde brokken, welke men bomben noemt. Meestal is deze tra- 

ehyt dicht, doeh somtijds wordt hij poreus en gaat dan langzamerhand 

in puimsteen over, welke, zooals reeds gemeld werd, met die van de 

tras alleen in uiterlijk overeenkomt. 

De Laacher trachyt vertoont, evenals die uit andere landstreken , een 

porphyrachtige struktuur; hieronder verstaat men, dat in eene dichte 

grondmassa verschillende mineralen zijn uitgekristalliseerd. Bij mikros- 

kopisch onderzoek blijkt deze grondmassa echter niet homogeen te 

zijn, doch uit zeer kleine deeltjes, microlithen genaamd, van grooten- 

deels dezelfde mineralen te bestaan, welke er als goed ontwikkelde 

kristallen in voorkomen; zij bestaat volgens presseL hier uit veldspaat, 

augiet, hoornblende en magneetijzer , en is zonder twijfel uit eene vroeger 

plastische massa hard geworden, waarin ook de kristallen porphyrisch 

schijnen ontstaan te zijn. 

Behalve kristallen van verschillende mineralen (hauyn, nosean, ne- 

phelin, leuciet, olivin, titaniet, zirkon, korund, saphier, spinell enz.) 

komen er nog brokstukken var Devonschiefer in voor, welke, evenals 

wij dit bij de schieferbrokken in de lava van den Mozenberg zagen 

(Album der Natuur 1881 lc.) duidelijk den invloed van de hitte doen 

kennen. De bomben kunnen een zeer verschillend voorkomen hebben, 

| L. DRESSEL: Geognostisch-geologische Skizze der Laacher-Vulkangegend. Mun- 

ster 1871. 
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al naarmate de kristallen of de grondmassa de overhand heeft; zij doen 

zich echter allen als een en dezelfde trachyt-variëteit voor, nl. als 

oligoklaas-sanidin trachyt. 

Behalve deze bomben vindt men nog andere, welke een eenigszins 

verschillend voorkomen hebben en uit sanidin-trachyt en kwartstra- 

chyt bestaan. Wij zullen deze niet beschrijven, doch alleen vermel- 

den, dat de sanidin-trachyt waarschijnlijk door poreus worden in de 

witte puimsteen van de tras overgaat. 

Deze trachytbomben, in grootere en kleinere stukken, vormen hoofd- 

zakelijk het materiaal voor de zoogenaamde trachyttuffen, welke in den 

omtrek van het Laacher Meer verbreid zijn. Wat de witte puimsteen voor 

de tras is, dat is de trachyt voor de trachyttuf. Deze laatste kan in 

drie lagen ontwikkeld zijn, al naar mate de trachytbomben en rapilli, 

of de grijze trachytpuimsteen of trachytische asch de overhand heeft. 

Deze asch kan somtijds door chemische werkingen vrij groote vastheid ver- 

krijgen en dan op tras gelijken, o. a. aan de zuidzijde van het Laacher Meer. 

Het voorkomen van deze tuf, nl. de puimsteentuf bedekkende, en er 

langzaam in overgaande, schijnt er op te wijzen dat op de puimsteen- 

uitbarstingen nieuwe volgden, waarin hoofdzakelijk bomben, rapilli 

en asch van trachytisch materiaal werden uitgeworpen. Dat de ver- 

andering niet plotseling plaats vond bewijst de waargenomen overgang 

van de eene tuf in de andere. De grootste ontwikkeling vertoont de 

trachyttuf aan de helling van 

het randgebergte om het Laa- 

cher Meer en hij verdwijnt hoe 

langer hoe meer naar mate 

men zich er van verwijdert. 

Hieruit schijnt te volgen dat 

de Laacher bergketel deze 
a devonschieter , 

b en c tuflagen. tuf heeft uitgeworpen, het- 

geen in overeenstemming is 

met de ligging der tuflagen. Van die ligging geeft nevensgaand figuur 

eene ideale voorstelling. 

Op onze wandeling om het meer treffen wij nog lagen van een ge- 

steente aan, dat ons nog niet bekend is. Zij bevinden zich aan de 

noord-oostzijde (zie het kaartje op bl. 35) en zijn aan de rechterzijde 

van het voetpad goed waar te nemen. 

Het gesteente is eene gele klei, en is hoofdzakelijk door een mecha= 
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nisch proces ontstaan, en wel door verbrokkeling van het devonische 

schiefergebergte. Wij hebben vroeger reeds medegedeeld aan welke kracht 

de devonlagen waarschijnlijk hare tegenwoordige ligging te danken heb- 

ben. Uit de bovenste deelen van deze steil opgerichte lagen (zie fig. 1, bl. 35) 

vormden zich nl. zoowel door mechanische als chemische processen kwarts- 

brokjes, afkomstig van de kwartsgangen in het schiefergebergte, zand 

en klei. Dit materiaal werd door de toenmaals aanwezige meren, in 

welker omgeving tropische en subtropische planten groeiden, wegge- 

voerd en op andere plaatsen weder afgezet. De zwaardere kwartsbrok- 

ken vielen het eerst neder, en het zand en de klei werden het verste 

meegevoerd. Zoo moet het verklaard worden dat die drie soorten van 

materiaal meestal op verschillende plaatsen worden aangetroffen. Wan- 

neer de massa echter in eene verdieping terecht kwam, dan werden er 

drie lagen boven elkander gevormd. 

Zooals het nu nog geschiedt, o.a. in Amerika, zoo werden ook toen 

groote massa’s drijfhout door de stroomen mede gevoerd en afgezet, 

en later weder door zand en klei bedekt. Dit hout was dus afgesloten 

van de lucht en verloor langzamerhand zijn waterstof en zuurstof , waar- 

door eindelijk een aan koolstof rijke stof overbleef, nl. bruinkool. 

Deze tertiaire lagen stellen ons nu waarschijnlijk de overblijfsels van 

uitgebreide lagen voor, welke in deze periode op den bodem der zee, 

aan het strand en aan de delta’s gevormd zijn en welke in den dilu- 

viaaltijd niet vernietigd zijn. Naar de planten te oordeelen, welke in de 

bruinkoollagen gevonden zijn, is deze klei in het bovenste oligoceen- 

tijdperk * gevormd. 

In eene groeve, welke zich weinige schreden van den oever van het 

meer in deze kleilaag bevindt, ziet men een aantal doode dieren lig- 

gen, die door koolzuurdampen, welke hier in groote hoeveelheid uit 

den bodem opstijgen, gestikt zijn. Zooals wij reeds vroeger zagen, zijn 

deze koolzuuruitstroomingen nog het overblijfsel van de vulkanische 

werking; en men vindt ze dan ook altijd in den omtrek van uitgedoofde 

vulkanen. De spleten waar het koolzuurgas uitstroomt noemt men mo- 

1 De geologen verdeelen de tertiairperiode in: 

4 plioceen | k aleen 
on ô 

3 mioceen | lo EEE 

2 oligoce 
el oud tertiair. 

l eoceen | 
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fetten. CREDNER zegt dat deze met vulkanische verschijnselen in ver- 

band staande ontwikkeling van koolzuurgas daarop berust, dat de car- 

bonaten van kalk, magnesia en ijzeroxyduul bij hooge temperatuur door 

kiezelzuur ontleed worden. Wanneer dus op met kwarts vereenigd voor- 

komende kalkspaat, dolomiet of ijzerspaat kokend water of waterdamp 

inwerkt, dan vormen zich de silicaten van kalk, magnesia en iĳzer- 

Bad en het koolzuurgas wordt vrij. 

Wij hebben gezien, dat de Laacher bergketel een trechter in het 

devoniseche schiefergebergte is en dat deze voor een deel door water is 

opgevuld, dat hoofdzakelijk door een groot aantal bronnen wordt aange- 

voerd. Wegens de tuf bedekking (zie fig. 3, bl. 45) treedt de schiefer slechts 

op twee plaatsen aan de oppervlakte, en wel aan de noord-oost- en 

westzijde. Het Laacher Meer wordt door een aantal vulkanen omgeven, 

die later zijn ontstaan en waarvan er zich één, nl. de “Laacherkopf”, 

op het randgebergte verheft; de overigen, nl. de “Veitskopf”’, de “Kruf- 

terofen’’, de “Tellberg”, de “Rotheberg” en de “Künksköpfe” er min 

of meer van verwijderd zijn. Deze vulkanen bestaan, zooals wij dit aan 

de “Künksköpfe’” kunnen waarnemen, uit afwisselende lagen van grof 

en fijn materiaal, slakken en lava, bezitten meestal steile, zijdelings 

geopende kraters, uit welke dikwijls lavastroomen gevloeid zijn. Zij vor- 

men dus kegels uit gemengd vulkanisch materiaal bestaande. (Zie fig. 4.) 

a tuf kegel. 

b lavakegel. 

e asch- en slakkenkegel. (Naar HOCHSTETTER.) 

De opvolging der stoffen is niet aan een bepaalde wet gebonden; dan 

eens ligt tuf onder, lava boven, dan weder is de volgorde omgekeerd. 

Op onze wandeling kunnen wij slechts op twee plaatsen lava waar- 

nemen, nl. aan de oostzijde en aan de noord- westzijde. 

Nadat wij de tertiaire kleilagen voorbijgegaan zijn, zien wij tusschen 

het bosch overal groote blokken verspreid liggen, welke uit een bruin- 
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rood poreus gesteente bestaan, dat veel glimmerblaadjes bevat. Het 

randgebergte is hier zeer steil en bestaat uit lava. Wij hebben hier waar- 

schijnlijk met een lavastroom te doen, welke uit de “Krufterofen”’ ge- 

vloeid is, hoewel de samenhang met dezen vulkanischen berg niet 

duidelijk is. Men noemt deze lavamassa “der Lorenzfelsen.…” 

Evenzoo treffen wij aan de noord-westzijde van het meer groote lava- 

brokken aan, waarvan het gesteente dichter en donkerder van kleur 

is, en welke waarschijnlijk van den lavastroom afkomstig zijn, die uit 

de “Veitskopf” gevloeid is, Wat den tijd aangaat, waarin deze vulka- 

nen en dus ook de lavastroomen ontstaan zijn, zoo kan men deze wel 

eenigszins bepalen. Evenals wij bij de bepaling van den ouderdom van 

tuffen zagen, zoo moeten wij ook hier nagaan op welke sedimentaire 

gesteenten de lava rust en welke haar bedekken. Op deze wijze vin- 

den wij, dat de uiterste grenzen binnen welke de uitbarstingen plaats 

vonden, aan de eene zijde gevormd worden door den bovensten oligo- 

eeentijd, aan de andere zijde door den bovensten diluviaaltijd, waarin 

de löss ontstond. 

VoN DECHEN nam nog een ander middel te baat om dezen tijd te 

bepalen, nl. de betrekking der lavastroomen tot de dalen, in welke zij 

gevloeid zijn. Deze dalen moesten reeds vóór de uitbarsting aanwe- 

zig geweest zijn. Daar echter meestal de tegenwoordige bodem van het 

dal dieper ligt dan de laagste deelen van den lavastroom en daar die 

lavamassa op den loop der rivier, welke door het dal stroomt, van 

invloed moet zijn geweest, zoo ligt het besluit voor de hand, dat na 

de uitbarsting de rivier hare bedding nog niet geheel had uitgegraven. 

Hoe hooger boven de rivier zich dus aan den rotswand de lavastroom 

bevindt, des te ouder is hij. Op deze wijze kan men zeer gemakkelijk 

den ouderdom der lavastroomen ten opzichte van elkander bepalen en 

VON DECHEN heeft dit dan ook voor vele in dezen omtrek aanwezige 

gedaan. 

Er zou nog zeer veel op deze wandeling zijn op te merken, waar- 

van de beschrijving stof zou leveren tot eene uitvoerige monographie, 

Het medegedeelde is echter voor ons doel voldoende, daar de genoemde 

werken ons meer bijzonderheden geven. Mocht de schrijver dezer blad- 

zijden er in geslaagd zijn een duidelijk denkbeeld daarvan te geven en 

enkelen onder zijne lezers tot eigen waarneming hebben opgewekt, 

dan is het doel, dat hij zich voorstelde, bereikt. 
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Ongetwijfeld bestaat er geene wetenschap die, in vergelijking met 

anderen, minder beoefend wordt dan de meteorologie. In vroeger tij- 

den geheel onbekend, bevindt zij zich tegenwoordig nog in hare eerste 

periode van bestaan. Dit en de overweging dat zij tot die vakken be- 

hoort die in de praktijk geen direct geldelijk voordeel opleveren, zijn 

wel de voornaamste redenen waarom er slechts weinigen gevonden 

worden, die haar bestudeeren. 

Desniettegenstaande schijnt men echter in deze eeuw toch meer van 

de waarde der kennis en beoefening der regelen van het weder door- 

drongen te zijn geworden, getuige de zoowel in de nieuwe als oude 

wereld allerwege verrezen inrichtingen, waarvan Nederland het Kon. 

Ned. Meteor. Instituut, als voorbeeld kan aanwijzen. Zelfs maken som- 

migen dezer instellingen in Europa, o.a. de “Deutsche Seewarte”’, 

hunne waarnemingen dagelijks publiek en geven zoodoende voortdurend 

een overzicht van den weêrstoestand van bijna geheel dit werelddeel 

Het is duidelijk dat alleen dàn eene volledige kennis van het weder 

te verkrijgen is, wanneer deze berichten * van de meest verwijderde 

oorden der aarde inkomen en onderling vergeleken worden. De over- 

t De “deutsche Seewarte„’’ ontvangt dagelijks telegraphische berichten van bijna 

100 stations, 

4 
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tuiging van de noodzakelijkheid hiervan dringt dan ook meer en meer 

door en doet het getal der meteorologische stations, waarvan dagelijk- 

sche berichten inkomen, gaandeweg toenemen. 

Alvorens de groote verandering van klimaat, die in ons werelddeel 

in den loop der tijden heeft plaats gegrepen, te beschouwen, zullen 

wij ons met twee onderwerpen bezig houden, die daarmede in het 

nauwste verband staan, nl. de onmiddellijke oorzaak van het tegen- 

woordige klimaat en het klimaatsverschil tusschen de oost- en west- 

kusten der beide vastelanden van het noordelijk halfrond. 

Een der voornaamste oorzaken van het klimaat van West-Europa is 

ongetwijfeld de Golfstroom in den Atlantischen Oceaan, waarvan de oor- 

sprong volgens voN HUMBOLDT * reeds ten zuiden van de kaap de Goede 

Hoop te zoeken is en die, als Zuid-afrikaansche strooming langs de 

westkust van Afrika, zich omtrent den evenaar als aequatoriaal-stroo- 

ming noordwestelijk buigt tot in den mexicaanschen zeeboezem , waar- 

uit hij door de straat van Bahama of golf van Florida een uitweg 

vindt in den Atlantischen Oceaan. Vóór de stroom op de westkust der 

oude wereld is aangekomen verdeelt hij zich in de volgende armen: 

1e. de N.O. arm die langs de kusten der Britsche Eilanden en Noor- 

wegen tot aan Spitsbergen zich uitstrekt, zijn invloed zelfs op de 

westkust van Nova Zembla doet gevoelen ? en Europa steeds van het 

poolijs ten N., der Noordkaap verwijderd houdt. 2e. de Z.O. arm of 

Noord-afrikaansche strooming langs de N.W. kust van Afrika en Guinea, 

zoodat door deze vertakking de Golfstroom een kringloop volbrengt. 

Door de draaiing der aarde moeten tusschen de keerkringen de zee- 

stroomingen zich steeds naar het westen richten; derhalve openbaart 

zich de terugwerkende kracht (richting naar het N.O) eerst tusschen 

30° en 40. 

De ontzettende massa warm water (de temperatuur van het water 

in de Golf van Mexico is 87 à 89 graden Fahrenheit) door de boven- 

omschreven N.O. arm op de N.W. kust van ons werelddeel aanlan- 

dende, doet natuurlijk zijn invloed op het klimaat gelden, doch die in- 

vloed wordt bovendien buitengewoon versterkt door de bijna altijddurende 

Z.W. en Z. luchtstrooming. Dit verschijnsel heeft de volgende oorzaak: 

1 Von HUMBOLDT , Kosmos, vert. d, Berma, DI. 1. p. 319. 

2 Dr. TorperN, Nowaja Semlja, Geschichte ihrer Entdeckung, Leipzig 1879, 

p. 93 en 94, 
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De schier zonder ophouden, vooral op de N.W. kust van Europa 

aankomende barometrische minima schijnen in hun loop over den At- 

lantischen Oceaan steeds de richting van den Golfstroom te volgen, waarom 

dan ook in den regel deze storingen zieh op de europeesche kust het 

eerst in het N.W. vertoonen en daardoor juist de onmiddellijke oor- 

zaak zijn van den 4.W. en 4. wind, zooals uit het volgende zal blijken. 

De winddraaiing rondom eene depressie is steeds tegen den loop der 

zon in; zulks is niet alleen het geval met de stormen in ons wereld- 

deel, doeh met alle barometrische storingen in het noordelijk halfrond ; 

oogenschijnlijk is zulks bij ons gewoonlijk niet het geval, daar de 

wind zich in den regel draait van het N. door het O. naar het 4. en 

door het W. naar het N., dus met de zon om; de reden hiervan is dat 

de minima van luchtdrukking ons gewoonlijk noordelijk passeeren ; wan- 

neer zulks echter zuidelijk plaats vindt gaat de-wind van het 4. door het 0. 

en N. naar het N.W. en W., dus tegen den schijnbaren loop der zon in. 

Noordelijk van eene depressie waait de wind gewoonlijk uit het O.; 

somtijds wanneer de plaats van waarneming ver van het minimum is 

gelegen uit het N. Noordwestelijk uit het N.W. of N. Westelijk uit 

het W. of N.W. Zuidwestelijk uit het Z.W. of W. Zuidelijk uit het 

Z. of Z.W. Zuidoostelijk uit het 4.0. of 4. Oostelijk uit het O. of 4.0. 

en Noordoostelijk uit het N.O. of O. Hieruit blijkt dus de winddraaiing 

tegen den loop der zon. 

In het zuidelijk halfrond moet juist het tegenovergestelde plaats vin- 

den: de wind loopt hier rondom barometrische minima steeds met de 

zon om, nl. van Z. door W. en N. naar O. en Z. (de richting der 

stormen is hier van N.W. naar 4.0). Plaatsen van waarneming be- 

noorden eene depressie hebben dus de windrichting als volgt: van Z. 

door O. en N. naar W. en Z.* en zuidelijk daarvan van N. en O0. 

door Z. en W., in het eerste geval dus weder tegen den werkelijken 

kringloop van den wind rondom het minimum, in het tweede geval 

met dien kringloop. 

De beweging van den wind is derhalve steeds rondom het diepste 

punt eener depressie, en hieruit volgt dat op de plaats waar zich dit 

diepste punt bevindt weinig of geene luchtstrooming aanwezig moet 

zijn, iets wat ook in werkelijkheid het geval is. 

Aangezien de minima elkander in den regel aanhoudend opvolgen, 

Ì Zie SOMMER, Tufereel van het heelal. D\. III p. 174. 
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zoo moet, wanneer zij zieh in hunne gewone richting voortbewegen, 

dat is op de kusten van Engeland of Noorwegen aankomende en in 

het Noorden, Noordoosten of O. verdwijnende , de wind op alle plaat- 

sen, ten zuiden liggende, dus ook bij ons, steeds hoofdzakelijk tus- 

schen Z. en W. varieeren, evenals in het zuidelijk halfrond de N.W. 

wind de heersehende is. Wanneer zij ons echter ten zuiden passeeren 

is de richting gewoonlijk van de golf van Biskaye over Spanje naar 

de Middellandsche Zee, en moet alsdan de wind bij ons in alle ten 

noorden der depressie liggende plaatsen O. of N.O. zijn. 

Het is duidelijk dat bij kleinen omvang en groote diepte van een 

minimum de luchtstrooming sterker moet zijn dan bij grooter omvang ; 

de barometrische verschillen zijn in het eerste geval op kleinen afstand 

veel grooter, van daar dat niet alle storingen in den dampkring juist 

stormen veroorzaken; evenmin is het een vaste regel dat bij een ba- 

rometrisch maximum de lucht altijd helder moet zijn, daar er in zulk 

een geval bij windstilte vooral op de kusten meermalen mist of be- 

trokken lucht heerscht. 

Thans komen wij tot de behandeling van het verschil in klimaat 

tusschen de oost- en westkusten der beide vaste landen. 

Zooals men weet wijken de isothermen of lijnen van gelijke gemid- 

delde jaarlijksche temperatuur op de beide westkusten zeer sterk ten 

noorden af en is zulks voornamelijk op de westkust van Europa het 

geval. De isotherm van 0°, in Europa opklimmende tot de Noordkaap, 

daalt in het binnenland van Amerika tot 529 en in dat van Azië zelfs 

tot beneden 509 N.B. Deze lijn bereikt de oostkust van Amerika iets 

ten zuiden van Nain in Labrador onder 579 N.B.,de oostkust van Azië 

onder ongeveer 50°, daarentegen de westkust van Amerika op onge- 

veer 609 N.B. 

De belangrijke kromming dezer lijn toont dus reeds een groot ver- 

schil in klimaat tussehen de oost- en westkusten. Het siberische kli- 

maat der oostkusten treedt echter nog sterker in het licht bij het nagaan 

van den isothermloop in de maand Januari: de lijn van O° in Europa 

langs de kust van Noorwegen voortgaande en tusschen dit land en 

IJsland tot ver boven den poolcirkel opklimmende, daalt aan de oost- 

kust van Amerika tot 399 en op de oostkust van Azië zelfs tot 

369 N.B.! 

De volgende cijfers wijzen het verschil in gem. jaarlijksche tempera- 

tuur voor enkele plaatsen aan: 
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westkust van Europa: oostkust van Amerika: 

Eeen. 07 DEE N.B. 86006" Nam 1. Labrador"57e N.B. 3.620 

Brest. ....... EOL ERE DOO Nmebeek A > 46048’ „ + 4,440 

Bordeaux ..... 44050’ „ +13.60° Halifax (N.S.), 44039’ , + 4,510 
Coimbra (Portugal) 409 12’ „ +16.680 Philadelphia. .. 39056’ „ + 11.90e 

en de volgende voor wintertemperatuur : 

Aberdeen. . . + 3.300 Naima „aat, — 18.480 

Brestia akk Zi + 9,030 Quebeck . . . — 12.170 

Bordeaux. . . + 5.600 Halifaxon 24, zaim6:15e 

Coimbra ... + 11.240 Philadelphia. + 0.100 

daarentegen zijn de verschillen der beide westkusten als volgt: voor 

gemiddelde jaarlijksche temperatuur: 

Aberdeen... .. + 8.600 57e 7'N.B. Sitka (N. Archangel). 579 3'N.B. 7,390 
Bordeaux. .... + 183.600 449 50 „ Fort George .; .…. 460 18! „ 9,290 

| en voor wintertemperatuur : 

Aberdeen. . . + 3.300 Ola. roe es 1.529 

Bordeaux. . . + 5.600 Fort George .. + 38.750 

Men ziet dus dat de temperatuur der westkusten weinig verschil 

Ô aantoont. 

Het volgende kan dienen tot aanwijzing van het verschil in jaarlijk- 

sche temperatuur tusschen de westkust van Europa en de oostkust 

van Azië: 

Bounbra. 400 12’ N.B. + 16.689 Peking. „sn 390 54’ 12.700 

Malam aes 5321. …. ckil:D:569. Peter Paulovsk 53° 2,0 

Riernosand:. 62038’ + 2279 Jakutsk' … zom: GA 0319 

Peking heeft een wintertemperatuur van — 3.109 tegen Coimbra van 

+11.24e en Hernösand van — 8.240 tegen Jakutsk van — 41,—°!* 

De oorzaak dezer verschillen moet daarin gezocht worden dat de 

_Z.W. en W. winden, die zoowel aan de oostelijke als westelijke kusten 

als hoofdwinden optreden (de westelijke kusten van Amerika worden 

bespoeld door den Golfstroom van den Stillen Oceaan , vandaar ongeveer 

t Alle temperatuur-opgaven zijn volgens de honderddeelige schaal. 

3 Te Jakutsk vond men op 116% meter diepte de bodemtemperatuur nog — 0.6. Zie 

MULLER POUILLET, Lehrb. d. Physik, Bd. III, p. 373. 
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hetzelfde klimaat als de westkusten van Europa) aan de oostelijke kus- 

ten land- in plaats van zeewinden zijn, vandaar de bijna voortdurende 
droogte der lucht en groote koude in den winter bij hevige hitte in den 
zomer. De reden waarom ook aan de oostkusten de Z.W. en W. win- 
den de heerschende zijn, wordt verklaard doordien de barometrische mi- 
nima, zooals wij reeds boven gezegd hebben, de richting der beide 
golfstroomen schijnen te volgen en dus op eenigen afstand langs de oos- 
telijke kusten moeten voortgaan, alvorens hun N.O. loop aan te van- 
gen. Eindelijk brengt de poolstroom, die, komende uit de straat Davis, 
na zich vereenigd te hebben met den stroom uit de Groenlandsche zee 
tusschen Groenland en IJsland, de kusten der Vereenigde Staten be- 
spoelt, het zijne er toe bij om aan de oostkust van Amerika, en de 
koude stroom uit de zee van Ochotsk om aan de oostkust van Azië de 

isothermen zoo zeer te doen dalen. 

Wij zien dus dat de oostkusten op het noordelijk halfrond een con- 
tinentaal klimaat, de westkusten daarentegen een eilandenklimaat hebben. 

Henige voorbeelden, het verschil aantoonende tusschen continentaal 
en eilandenklimaat, kunnen hier nog bijgevoegd worden. 

In Europa is dit verschil reeds zeer merkbaar: 

N.B. N.B. | 

Dubliners, 53e 21'gem.jl.t.+ 9.560 Kasan .....55°48'gem.jl.t.+ 3.080 

5 zomer „+ 15.349 Nl zomer „+ 18.320 

5 winter „+ 4,—0 5 winter „—12.29o 

Aberdeen ...570 7'gem.jl.,+ 8.609 Moskou ....55° 47 gem.jl. „+ 3.230 

2 zomer „+ 14.300 AN zomer „+ 16.909 _ 

5 winter „+ 3.300 K winter „— 11.909 

Penzance ...50° 11’ gem.jl.,„+11.210 Astrachan ...460 21’ gem. jl. „ +10.020 

x zomer „+ 15.839 5 zomer „+24,410 

f winter „+ 7.040 5 winter „— 7.120 

Carlisle... „54e 57’ gem.jl., + 8.509 Koningsbergen 54e 42’ gem.jl., + 6.490 

pn zomer „ — 13.909 A zomer „+ 15.870 

5 winter, + 3.—® ke winter „— 3.260% 

Drontheim. . . 639 26’ gem.jl. „+ 4,290 Archangel. . . 64° 32’ gem.jl. „, + 0.680 

” 

” 

Coimbra... 

” 

” 

zomer „+ 15.059 

winter „— 4,71 

„400 12’ gem.jl. „ + 16.680 

zomer „+ 20.839 

winter „+ 11.240 

k zomer „+ 14.369 

n winter „— 12.379 

Midas eik, ze 410 41 eem. legt LON 

5 zomer „ + 24.509 

n winter „+. 1,209 
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en met Azië vergeleken nog grooter: 

N.B. N.B. 

Amsterdam. . 520 22’ gem. jl. t. + 10.900 Irkutsk ....52e 17’ gem.jl.t.+ 0.340 

j zomer „+ 18.800 n zomer „+ 16.38° 

„ winter „+ 2.700 5 winter „— 17.270 

Edinburg. . . 55° 58’ gem.jl. „+ 8.370 Barnaul . . . . 53° 20' gem.jl. „— 0.350 

k zomer „+ 14.070 ! a zomer „+ 16.579 

j winter „+ 3.370 5 winter „—18,—® 

Het verschil in plantengroei naar gelang van continentaal of eilanden- 

klimaat vindt zijn oorzaak in den aard der gewassen: of zij veel hitte 

of een steeds gematigde temperatuur noodig hebben , of zij al of niet tegen 

sterke vorst bestand zijn en of zij een zeer vochtige dan wel een meer 

droge lucht tot hun bestaan vereischen. Zoo heeft men b.v. op de kust 

van Devonshire oranjeboomen tegen schuttingen geplant, vrucht zien 

“dragen, terwijl in het noordoosten van Ierland de mirtenboom even 

weelderig groeit als in Portugal; nochtans kan de wijnstok op de gan- 

sche westelijke kust van Europa tot aan het midden van Frankrijk ner- 

gens gekweekt worden; daarentegen werden door von mumBoLprT de 

heerlijkste druiven te Astrachan gezien *. Hongarije levert uitmuntenden 

wijn, ofschoon de wintertemperatuur er lager is dan het noordelijkst 

: gedeelte van Schotland, waar niet het minste ooft meer gekweekt kan 

worden, ja zelfs lager dan op de Faroër-eilanden, waar de beuk en de 

eik niet eens meer kunnen gedijen. | 

Gedurende den korten doch warmen zomer kunnen te Torneä op 

66° 24° N.B., hoewel de gemiddelde jaarl. temperatuur — 0.530 is, broei- 

kasplanten zonder bezwaar in de open lucht blijven. De warmte van den 

zomer in het hooge noorden is namelijk aanhoudend en wordt niet zoo 

veelvuldig, als dit bij kustenklimaat het geval is, door stormen verminderd. 

De oorzaak van het verschil tusschen het klimaat der kusten en van 

het binnenland is niet ver te zoeken: aangezien, zooals wij boven reeds 

gezegd hebben, de barometrische storingen steeds op de kusten aanko- 

men en grootendeels hun weg langs de kusten vervolgen, zijn de weers- 

toestanden voor die landstreken in hoofdzaak: Z.W. winden, regen, of 

bij windstilte mist; de Britsche Bilanden geven hiervan een voorbeeld. 

1 Men ziet hieruit dat te Pdinburg de zomerwarmte nog 0,29° lager is dan te Ar- 

changel aan de Witte Zee! 

2 V. nUMBOLDT, Kosmos, vert. door BEIMA, dl, I, p. 339. 
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Daarentegen is in het binnenland, waar de invloed der stormen zich 

niet of zeer weinig doet gevoelen, in den zomer de hemel bijna voort- 

durend onbewolkt en heerscht genoegzaam het gansche jaar door òf 

zeer weinig wind òf windstilte. 

In Noord-Amerika heeft men dezelfde verschillen tusschen continen- 

taal en kustenklimaat, zooals uit de volgende gegevens blijkt: 

Westkust. Binnenland. 

or RCT 57e 3'gem.jl.t.t 7.399 Cumberl. House. . 54° gem.jl.t.+ 0.240 

(Nieuw Wales.) 

5 zomer „+ 13.509 EL zomer „+ 19.689 

5 winter „+ 1.520 4 winter „— 19.809 

Fort George. . 46° 18' gem.jl. „+ 9.299 Fort Snelling 44° 53’ gem.jl. „+ 7.100 

(Minnesota.) 

H zomer „+ 15.479 5 zomer „+21.81°9 

ú winter „+ 3.759 4 winter „— 8.990 

De plantengroei van het binnenland der Vereenigde Staten komt in 

hoofdzaak met die van Midden-Europa overeen. 

De uitersten van warmte en koude in het binnenland van Amerika 

zijn ongeveer gelijk aan die in Azië. In Januari 1873 daalde de ther- 

mometer te Breckinridge, Minnesota, tot — 400 fen steeg in Juli tot 

+360. Te Keokuk, in Jowa, in Jan. tot — 320 en in Augustus tot 

+390, Te Fort Sully, in Dakota, in Jan. tot — 879, in Juni en Juli 

tot + 420, in Augustus tot +419 en in September tot +370, In De- 

cember 1880 daalde de temperatuur in de staat Dakota tot — 43°, in 

Minnesota tot — 419 en in Montana zelfs tot — 50.59! In Jan. 1881 

in Dakota tot — 48°. In Jowa tot — 400, in Minnesota tot — 42° en 

in Febr. in Dakota tot — 36° en in Minnesota eveneens tot. — 360, 

Men ziet hieruit dat de wintertemperatuur in deze gewesten overeen- 

komt met die der poolstreken. 

Ten slotte zullen wij de verandering van klimaat in Europa, die in 

een tijdsverloop van twintig eeuwen heeft plaats gegrepen, beschouwen. 

Niet alleen Midden-Europa, maar zelfs Frankrijk had ten tijde der 

Romeinen hetzelfde klimaat als Siberië in onze dagen; alle rivieren 

waren destijds elken winter dicht, zoodat b.v. Caesar eene legerbende 

over de toegevrorene Rhône voerde. Zooals men weet vriezen thans ri- 

vieren op noordelijker breedte gelegen dan de Rijn, de Seine enz. , zel- 
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den geheel toe. Maar wat nog sterker voor het siberische klimaat dier 

tijden pleit is de omstandigheid, dat zelfs ten tijde van oviprus de 

Adriatische zee elken winter bevroor, hetgeen eveneens met de Tiber 

nog ten tijde van curisrus het geval was. Het klimaat in het noorden 

van Italië was destijds zóó koud, dat er zelfs geene tarwe meer groeien 

wilde. In het tegenwoordige Duitschland en Frankrijk zwierven beren 

en elanden rond, dieren die thans in het hooge noorden leven, en was 

de grond met wouden en moerassen bedekt. 

De verklaring die sommigen aan dit verschil in klimaat willen ge- 

ven, nl. het verdwijnen der bosschen en moerassen, het bebouwen van 

den grond enz., blijkt, na de door ons boven omschrevene oorzaken 

van het klimaat in den tegenwoordigen tijd, geheel onjuist te zijn, 

dáárdoor kan eene zóó volslagene verandering niet worden teweeg ge- 

bracht, en er moet dus een gewichtiger oorzaak der toenmaals heerschende 

weêrsgesteldheid bestaan hebben. Dit moet een ieder volkomen duide- 

lijk worden, wanneer men nagaat dat de oostkust van Amerika reeds 

sedert lang meer bebouwd en van bosschen ontbloot is dan de weste- 

lijke; niettemin doen zich de uitersten van warmte en koude op de 

oostkust nog sterker gevoelen dan vroeger, dewijl de natuurlijke be- 

schutting tegen beiden door het uitroeien der wouden wordt weggenomen. 

Eeuwen later schijnt de siberische koude zich nog in enkele winters 

te hebben doen gevoelen en alzoo de verandering slechts langzaam te 

hebben plaats gegrepen, zooals uit het volgende overzicht blijkt: 

In den winter van 820 op 821 werden de Rijn, de Donau en andere 

Duitsche rivieren gedurende een geheele maand met vrachtwagens 

bereden. 

In 823 begon de winter reeds den 22sten September en duurde tot 

den 12den April 824 waarbij vele menschen en dieren doodvroren. 

In 874 had men van 1 November tot het laatst van Maart 875 voort- 

durend sneeuw. 

Na de koude winters van 912-—913 en 975—976 volgde er een in 993 

waarbij er in Juli nog ijs was. 

Tot de merkwaardige winters behooren nog die van 1010—1011, 

1019—1020, 1034—1035, 1024—1025, 1062—1063, terwijl men van 

half November 1075— Juni 1076 te voet over den Rijn ging! 

Aangezien in deze lang vervlogen tijden de meteorologie nog geheel 

onbekend was, zal de juiste oorzaak dezer klimaatsverandering wel 

zeer moeielijk onderzocht kunnen worden, 
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Wij vermeenen echter het volgende te moeten doen opmerken. 

Zooals wij boven gezien hebben veroorzaken voortdurende land win- 

den een eontinentaal-, voortdurende zeewinden daarentegen een kus- 

tenklimaat. Het is alzoo duidelijk dat bij het continentale klimaat van 

vóór 2000 jaren de heerschende wind landwind moet geweest zijn, dus 

N.0. of O. alzoo eene richting tegenovergesteld aan die van den tegen- 

woordigen tijd. 

Om N.O., O0. of 4.0. wind te veroorzaken is het noodig dat eene 

depressie zich zuidelijk of zuidwestelijk van ons bevindt, de minima 

van luchtdrukking moeten zich dus destijds om een voortdurenden land- 

wind te veroorzaken, van het zuidoosten naar het Noordwesten bewo- 

gen hebben (juist de tegenovergestelde richting der stormen van het 

zuidelijk halfrond) in plaats van zooals tegenwoordig van Z.W. naar 

N.0.; hieruit volgt dat de Golfstroom destijds eveneens de richting 

Z.0.—N.W. moet gehad hebben. * 

Vooronderstellende dat zulks werkelijk het geval geweest is , zoo moeten 

de stormen, destijds op de N.O. kust van Amerika zijn aangekomen 

en de landen ten noorden van eene depressie gelegen volgens den kring- 

loop van den wind op het noordelijk halfrond steeds de winddraaiing 

N04 015 2.005 Zie ZW, WigeiNIW io Nesdieeten- zuiden de winde 

draaiing N., N.W., W., Z.W., Z., Z.0., O., N.O., gehad hebben; 

de heerschende wind aldaar moet dus zeewind (O. of 4.0.) het klimaat 

een kustenklimaat geweest zijn. 

Er wordt beweerd dat de Noormannen als eerste ontdekkers van 

het tegenwoordige onherbergzame poolland Labrador, dit * Vinland’ 

(wijnland) noemden wegens de vele soorten van druiven, die aldaar 

groeiden; zulks was in het jaar 1000; volgens een later onderzoek 

blijkt zulks echter in het gebied der Vereenigde Staten geweest te 

zijn en wel op 419 N.B.? 

Omtrent de naamsafleiding van Groenland zijn de gevoelens verdeeld. 

Sommigen leiden den naam af van het groene kruid dat ten tijde der 

ontdekking de bergen en dalen van dat land bedekte, anderen geven 

hiervan echter eene andere uitlegging %. Het klimaat van Groenland 

* D. w. z. de aequatoriaalstroom gaf een tak af naar de golf van Mexico en een 

andere (de Golfstroom) naar het N.O. van Amerika (Groenland), na vooraf eerst eene 

westelijke en dan eene oostelijke buiging gemaakt te hebben. 

2 V, erzeL, Grönland geogr. und statist. beschr. p. 14. Stuttg. 1860. 

3 V, erzeL, Grönland geogr. und statist, beschr. p. 20 en 21. 
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of Labrador ten tijde der ontdekking kan echter niet veel verschil 

met het tegenwoordige opgeleverd hebben, aangezien zulks eerst in 

de 10de eeuw plaats vond, alzoo ongeveer 1000 jaren na den tijd waar- 

over hier gehandeld wordt. 

Aangezien bij eene richting van 4.0. naar N.W. de barometrische 

storingen op tamelijken afstand van het vasteland van Europa passeer- 

den, kan de windkracht wel niet zeer sterk geweest zijn en komt ook dit 

weder met het klimaat van Siberië overeen, waar van September tot 

Juni windstilte heerscht. 

Dat de poolstrooming langs de oostkusten der Vereenigde Staten 

destijds eveneens eene andere richting zoude gehad hebben, is geen 

noodzakelijk gevolg onzer onderstelling; integendeel, de golfstrooming 

op de groenlandsche kust aankomende en zijn loop tusschen Groenland 

en IJsland vervolgende, kan de poolstroom, d. w. z. de Hudsonsbaai- 

strooming, zeer goed zijne tegenwoordige richting gehad hebben. De 

poolstrooming , thans komende van tusschen Groenland en IJsland , heeft 

daarentegen eene andere richting moeten hebben en in plaats van Z.W., 

4.0. moeten loopen en dus op de N.W. kust van Europa moeten aan- 

komen, reden te meer voor de geweldige koude der winters in Europa. 

Het klimaat der N.O. kust van Amerika, alhoewel een kustenklimaat, 

zou echter daarom toch altijd nog strenger geweest moeten zijn dan 

het tegenwoordige der N.W. kust van Europa. 

Aangezien er nu echter, bij eene richting van den Golfstroom zoo- 

als wij aangegeven hebben, eigenlijk geen N.O. arm bestond , zoo moet 

de van het westen terugkeerende stroom, (ontstaande zooals wij boven 

gezegd hebben door de draaiing der aarde) op ongeveer 40 à 45° N.B. 

uit den Golfstroom ontsprongen, 4.0. geloopen zijn en dus de afrikaan- 

sche strooming veel sterker geweest zijn dan thans. 

Wat het tegenwoordige europeesche klimaat betreft, schijnt er zelfs 

gedurende een paar eeuwen verandering voorgekomen te zijn; men 

vindt nl. dat voor ongeveer 2 à 300 jaren Schotland wijnbouw had; 

zooals wij boven reeds deden opmerken kan in het Noordelijk gedeelte 

van dit land thans nauwelijks tarwe gedijen! 

De richting van den Golfstroom moet dus langzamerhand van 

t Aangezien Schotland juist in de richting ligt der barometrische minima komende 

uit den Atlantischen Oceaan, zoo heerscht hier bijna voortdurend stormweder , reden ge- 

noeg waarom aldaar bij lage zomertemperatuur bijna geen plantengroei aanwezig is, 
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Z.O.—_N.W. in Z.W.—N.0. zijn overgegaan, zoodoende het klimaat 

veranderd en het tegenwoordige hebben doen ontstaan. 

Uit het vorenstaande zou dus blijken dat de directe oorzaken van 

het klimaat: de zeestroomingen, en met hen de hoofd-windrichtingen, 

evenals alles in de natuur, aan verandering onderworpen zijn, zij het 

ook dat die verandering eerst na eeuwen merkbaar wordt. 

Aan de meteorologie blijft het voorbehouden, door uitbreiding der 

waarnemingsstations, die zieh na verloop van tijd ongetwijfeld zoo veel 

mogelijk over de gansche aarde zullen uitstrekken, deze veranderingen 

na te gaan, de kennis der oorzaken van elk klimaat te volmaken en 

zoodoende den kring der beoefening eener noodzakelijke wetenschap in 

vele takken van nijverheid en industrie, uit te breiden onder alle be- 

schaafde natiën der wereld. 

Vlissingen, April 1882. 



DE KLEINE KARKIET, 
(CALAMOHERPE ARUNDINACEA.) 

DOOR 

J. HENDRIK VAN BALEN. 

Als men in den zomer eene wandeling buiten onze steden doet, dan 

ziet men, als men langs met riet begroeide slooten komt, kleine bruine 

vogels hier en daar tusschen de biezen rondscharrelen, die een helder , 

schetterend, eentonig gezang doen hooren, dat wij in onze jeugd ver- 

tolkten als het onderstaand rijmpje: 

Karekiet, karekiet, karekiet, kiet, kiet! 

Mijn nestje zit in t riet, riet, riet, 

Je zoekt er naar, maar vindt het niet. 

Inderdaad schijnt het alsof de vogel dien naam uitroept. Het is de 

kleine Karkiet, een van onze rietzangers, een vogeltje ter grootte van 

een grasmusch, op de bovendeelen vaal geelachtig bruin, op de onder- 

deelen vuilwit en met eene witte keel, bij de vogelaars en buitenlui 

algemeen bekend onder den naam van rietvink !, 

Het is een vogel van een korten gedrongen vorm, met lange pooten, 

waarvan de achterteen met den nagel zeer sterk ontwikkeld is. De kop 

is afgeplat en loopt naar voren smal uit, de snavel is sterk afgerond. 

De kleine karkiet vindt men door ons geheele land, overal langs 

slooten, langs tuinen en tusschen landerijen, waar biezen en riet groeit. 

Hij komt stellig even talrijk voor als de grasmusch, en men vindt deze 

twee bijna overal in elkaârs nabuurschap, de grasmusch langs den wa- 

terkant in de struiken, de kleine karkiet in het riet. 

L Niet te verwarren met de riefgors, die ook rietvink wordt genoemd, 
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Het is vooral zijn nest, dat de moeite waard is bekeken te worden. 

In vorm is het niet beter te vergelijken dan bij een vrij diep zakje, 

ongeveer 75 centimeter diep en met eene doorsnede van 6 centimeter. Dit 

zeer kunstig vervaardigde nestje wordt gemaakt van droge grashalmen 

en worteltjes van planten en opgehangen tusschen eenige riethalmen, 

op eene hoogte van 2 à 3 voet boven de oppervlakte van het water; 

hooger trof ik het nimmer aan. De plaats, waar het in het riet te vin- 

den is, is steeds langs de oevers of langs de zoomen. In plassen vond 

ik de nesten altijd vlak langs en zóó dicht bij den oever, dat men er 

in zien kon, en vrij goed verborgen. In slooten, die over de halve breedte 

met riet begroeid waren, trof ik ze ook aan langs den buitenzoom, 

dus in het midden der sloot. Deze waren zóó weinig verborgen, dat ik 

de nesten van de overzijde zag hangen. Nooit vond ik ze in het mid- 

den van groote oppervlakten riet. 

Eerst in de maand Juni vindt men de nesten gereed en niet dan in 

het begin van Juli vindt men er eieren in. Zelfs trof ik nesten aan, 

waarin eerst op het laatst var Jul de eieren gelegd werden. 

Het getal eieren was steeds 3, nooit meer of minder; zij zijn vuil- 

wit met grijze stipjes, die aan het dikke eind dichter bij elkaar staan. 

Menigmalen echter vond ik er een koekoeksei in. De vroegste tijd, dat 

ik jongen aantrof, was 19 Juli, en in andere nesten kwamen zij eerst 

in het begin van Augustus ter wereld. 

De jongen zijn donker loodkleurig, bijna zwart, maar zijn spoedig 

met vederen bedekt. Nauwlijks 6 à 7 dagen oud zijnde verlaten zij, 

als zij gevaar vreezen, terstond het nest en begeven zich in het riet, 

waar zij zich vlug langs de stengels bewegen en alle vervolging tarten. 

Volwassen zijn zij het leven van onze met riet en biezen begroeide 

slooten en plassen. Als apen klimmen zij langs de lange stengels, hier 

verdwijnende, dáár weer te voorschijn komende, en onder aanhoudend 

gezang, dat helder en vol is, en, ondanks de eentonigheid, niet on- 

aangenaam. Zij voeden zich met insecten. 

22 De kleine karkiet is een trekvogel, die zeer laat, eerst in Mei, hier 

aankomt en op het einde van Augustus weer vertrekt. Hij vertoeft dus 

maar 3Ì, à 4 maanden in ons land. Het late broeden vindt dus zijne 

oorzaak in het laat overkomen, en de karkiet broedt ook maar éénmaal. 

Als kamervogel kan ik hem niet aanbevelen. Het opkweeken der jon- 

gen vereischt veel zorg en men moet ze bijna enkel miereneieren (mie- 

renlarven) met een weinig beschuitkruim en geraspte peen vermengd, 
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tot een brei gekneed, geven. Op die wijze gelukt het wel, want zij 

eten met graagte en kunnen veel voedsel verdragen, doch, hoewel zij 

aardig zijn door hun rondklimmen in de kooi en de verbazende spron- 

gen die zij kunnen doen, hoort men zelden of nooit hun zang en ster- 

ven zij meestentijds spoedig. Als zij nog nauwlijks de eerste kleine ve- 

deren hebben, springen zij reeds uit het nest op de stokken en blijven 

daar, met verbazende vlugheid rondspringende. 

Hunne broedsels worden zeer dikwijls verstoord of vernietigd, ten 

eerste door de koekoeken, die eene bijzondere voorliefde voor deze nesten 

schijnen te koesteren. Komt de jonge koekoek uit, dan worden, naar- 

mate hij zich ontwikkelt, de jonge karkieten er buiten gedrongen en 

komen om, terwijl de indringer zich te goed doet aan het voedsel, dat 

_de ouden met onvermoeide vlijt aanbrengen. Ten tweede worden de 

eieren menigmalen uit de nesten gehaald door de vlaamsche gaai. En 

toch, ondanks dat alles, vermeerdert deze vogel sterk, wat zeker aan 

hunne talrijkheid moet geweten worden. 

’s Gravenhage. 

EEN MAN MET ZWARE HERSENEN, 

De zwaarste hersenmassa, die ooit in de Vereenigde Staten van Ame- 

rika werd gewogen, was die van JAMES H. MADDEN, die te Leadville op 

den 6den Juli 1882 is overleden. De arts, die hem in zijn laatste ziekte 

verzorgde, had daarbij met verbazing opgemerkt hoe breed en hoog 

zijn voorhoofd was. Toen hij na ’s mans dood zijn brein woog, bleek 

dit nog veel meer te wegen dan hij zieh had voorgesteld. Het woog 

namelijk twee en zestig en een kwart “ounces” of bijna 1,936 kilogram- 

men. Het brein van den grooten natuuronderzoeker cuvier woog wel 

is waar meer, namelijk 2,006 kilogrammen, maar dat van NAPOLEON 1, 

van AGASSIZ en van WEBSTER, hoewel ook buitengewoon zwaar, wogen 

toch veel minder dan dat van MADpEN. En daarbij, zegt Knowledge, 

een engelsch weekblad waaraan dit bericht ontleend is, is t opmerke= 

lijk dat mappen geen natuuronderzoeker was, noch een veldheer, noch 

een staatsman, maar... een speler. Lr, 



ZINKPLATEN IN STOOMKETELS, 

De gunstige werking in zeestoomschepen van de voortdurende aan- 

wezigheid van zinkplaten, die in het water gedompeld met de wanden 

van den stoomketel in aanraking zijn, begint, in Frankrijk althans, 

naar het schijnt al meer en meer te worden erkend. Cosmos les Mon- 

des bevat in het nommer van 9 September Ll. een bericht aangaande 

de proefnemingen, die de Marinekapitein rrÈveE dienaangaande in een 

lang tijdsverloop heeft gedaan aan boord van het stoomschip de Desaix, 

dat hij commandeerde. De uitkomsten daarvan zijn zeer gunstig. 

Die werking is tweeledig. Ten eerste verbindt zich het zink met de 

vetzuren, die door de smeermiddelen van de voedingpomp enz. steeds 

in het water worden gebracht en vormt daarmede eene soort zinkzeep , 

welke zich met den ketelsteen op de ketelwanden afzet en dien steen zoo 

los van samenhang maakt, dat hij door borstels verwijderd kan wor- 

den. Ten tweede veroorzaakt deze verbinding terwijl zij zich vormt 

een voortdurende ontwikkeling van waterstof aan de oppervlakte der 

zinkplaten, welke, hoe langzaam ook, toch toereikend is om het ge- 

heel luchtvrij worden en dus de oververhitting van het water te voor- 

komen, die reeds sinds lang bij de physici bekend is als de voor- 

naamste oorzaak van de hevigste en vroeger raadselachtigste ketel- 

ontploffingen. 

Dat het zink, om voortdurend goed te kunnen werken, dikwijls 

schoongemaakt worden moet, behoeft hier zeker slechts in ’t voorbij- 

gaan te worden vermeld. 

LN. 



DE METEOORSTEENEN, 
DOOR 

Dr. F. W. KRECKE. 

I 

“De mensch is heer der natuur! Zijne stoomschepen, onaf- 

hankelijk van den wisselvalligen adem van den wind en den loop der 

zeestroomen , doorploegen in snelle vaart alle wereldzeeën; zijne 

spoortreinen vervoeren hem met duizelingwekkende snelheid over 

afgronden, rivieren, zeearmen, zelfs door bergketenen van het hardste 

gesteente, van het eene einde van het vasteland naar het andere. Hij 

beveelt aan de elektriciteit, zijne woorden en gedachten met bliksem- 

snelheid naar de verst verwijderde plaatsen over te brengen en wijst 

aan het hemelvuur zijnen weg, waardoor het onschadelijk wordt. — Hij 

heeft de geheele wereld dienstbaar gemaakt om, door middel van 

handel, scheepvaart: en nijverheid, te voorzien niet alleen in zijne 

noodzakelijke levensbehoeften, maar zelfs te voldoen aan de eischen, 

die de verfijnde weelde kan stellen. Rusland levert hem wellicht het 

graan, waaruit hij zijn brood bakt, Java de rijst, waarmede hij zich 

voedt. De oesters, die zijn gehemelte streelen, zijn misschien uit Ame- 

rika, de parelende wijn, die hem het genot daarvan helpt verhoogen, 

groeide op Frankrijks bodem. De wol, waaruit zijne kleeding is ver- 

vaardigd, kwam wellicht uit Australië, het katoen van Amerika, de 

zijde uit China of Japan. De steenen, waaruit hij de kunstgewroch- 

ten der bouwkunst optrekt, zijn misschien afkomstig uit de groeven 

van België, het hout daarvoor werd wellicht uit Rusland of Noorwe- 

gen aangevoerd. Het mahoniehout, waaruit zijne meubelen vervaar- 

5 
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digd zijn, groeide aan de oevers van de Amazone; het ijzer, waaruit 

zijne stoomwerktuigen en gereedschappen bestaan en de steenkolen, 

die hij tot verwarming en verlichting gebruikt, werden wellicht uit 

Engeland en Duitschland aangevoerd. — Hij heeft de diepten van den 

oceaan gepeild, de grootste bergen beklommen en zich hooger in de 

lucht verheven, dan de arend of de eondor !’ 

Zoo spreekt men dikwijls en wijst, niet zonder zelfverheffing, op de 

vorderingen der natuurwetenschap en der nijverheid , waardoor dit alles 

mogelijk werd. 

Maar al te dikwijls wordt echter de mensch onzacht uit dien zoeten 

droom wakker geschud en blijkt deze slechts zinsbegoocheling te zijn 

geweest. Hoe weinig toch is er noodig, om het trotsche zeekasteel, 

met al zijne schatten, te veranderen in een hulpeloos wrak, dat, 

door de woeste golven her- en derwaarts geslingerd, talrijke slacht- 

offers medevoerend, weldra in den afgrond wordt verzwolgen? — Eene 

geringe oorzaak is voldoende, om den spoortrein van de ijzeren baan 

te doen storten, in een vormloozen klomp te herscheppen en talrijke 

reizigers het leven te doen verliezen of deerlijk te verminken. — Hoe 

dikwijls gebeurt het, dat het vuur, het nuttigste van alle hulpmid- 

delen, waarvan de mensch zich: bedient om de meest verschillende 

veranderingen aan de stof te doen ondergaan, de grenzen, die daaraan 

gesteld zijn, overschrijdt en, dood en verderf rondom zich versprei- 

dend, de schatten van nijverheid en kunst in een oogwenk vernielt? — 

Als verder koude en vochtigheid den oogst doen mislukken, als hagel- 

slag de hoop van den landman vernietigt, als kleine, voor het bloote 

oog onzichtbare wezens, door het water of de lucht verspreid, de 

gezondheid van den mensch bedreigen en de dragers worden van be- 

smettelijke ziekten, die hem teisteren — dan ondervindt de trotsche 

mensch dat hij, in vele opzichten, slechts de dienaar der natuur 

en diep van haar afhankelijk is. 

Wanneer dit zoo is, op het einde van onze verlichte negentiende eeuw , 

onder de meest ontwikkelde menschen — hoeveel te meer moet dit 

dan vroeger het geval geweest zijn, toen de raadselen, die de na- 

tuur aanbood, nog zooveel talrijker waren dan thans? Geen wonder, 

dat toen de natuurverschijnselen , waarvan men de oorzaak niet kende, 

veel meer indruk maakten op het gemoed van den mensch dan thans, 

dat zij hem met angst en vrees vervulden en dat men geneigd was 

die aan bovennatuurlijke oorzaken toe te schrijven. 
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Onder die geheimzinnige natuurverschijnselen behoort in de eerste 

plaats het vallen van grootere of kleinere steenen, van 

den hemel. Het onverwachte en indrukwekkende daarvan moet den 

mensch diep treffen; te meer daar vooraf schitterende lichtverschijnselen 

en sterke geluiden worden waargenomen, die aan bliksem en donder 

doen denken en den indruk niet weinig verhoogen. Geen wonder, dat 

verscheidene dier steenen, onder de namen van ceraunia (bliksem- 

steenen), brontia (dondersteenen), baetylia (woningen Gods), of 243 

Swbúyot (bezielde steenen), als heiligdommen werden bewaard, waar- 

aan goddelijke eer werd bewezen en het neervallen daarvan somtijds 

op gedenkpenningen werd vereeuwigd. 

Sommige dier steenen, welke thans meteoorsteenen of meteorieten 

genoemd worden, werden zelfs onder de godheden opgenomen; zooals 

die, welke, onder den naam van Cybele, als moeder der goden, door 

de Phrygiërs werd vereerd, en die van Jupiter Ammon, in de oase 

Siwah, in de Lybische woestijn; deze laatste werd later naar Rome over- 

gebracht, waar hij werd aangebeden. Een andere meteoorsteen , welke 

in de nabijheid van den beroemden tempel van Delphi viel, was, vol- 

gens het volksgeloof, door Saturnus uit den hemel gestooten. Toen 

te Potidaea, in Macedonië, een steen uit den hemel was gevallen, 

beschouwde men dit als een zoo gunstig voorteeken, dat vele vreem- 

delingen daarheen trokken en eene bloeiende volkplanting stichtten. 

De Kaäba, die te Mekka in het heiligdom bewaard wordt, en waar- 

aan, reeds sinds de oudste tijden, en nog heden door de mahome- 

danen eer wordt bewezen, is waarschijnlijk een meteoorsteen. * 

Lrvrus (Ll: 30) vermeldt, dat in het jaar 654 vóór onze jaartelling 

steenen neervielen op de bergen van Albanië. 

Volkomen zeker is het vallen van eene groote hoeveelheid steenen 

aan den Aegos-Potamos (Geitenrivier), in Thracië, hetwelk in het 

jaar 465 vóór onze jaartelling plaats had. Wellicht was PINDARUS 

! SEETZER (GILB. Annalen 54, blz. 332) beschouwt dezen steen als een meteoriet. 

Menemer Aur, de vroegere onderkoning van Egypte, was in het bezit van een stuk 

daarvan en, naar de meening van Lord Lyons, den Engelschen gezant, is het boven 

allen twijfel verheven, dat dit van een meteoorsteen afkomstig is (PARTSCH, Denk- 

schriften der Academie der Wissenschaften, Wien 1857, S. 13; Album der Natuur 

1858, blz. 145.) Volkomen zeker is het echter niet kunnen worden uitgemaakt, daar 

geen christen den heiligen steeu van Mekka mag aanschouwen, 
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getuige van dit natuurverschijnsel. Volgens Puirus (Historia naturalis 

11:59) was een dezer steenen, in zijn tijd, nog aanwezig; deze was 

één wagenvracht zwaar en zoo groot als twee molensteenen. 

Verder vermelden nog PINDARUS, PLUTARCHUS, VALERIUS MAXIMUS, 

JULIUS OBSEQUENS, CAESAR, AMIANUS en andere oude schrijvers, voor- 

beelden van het vallen van meteoorsteenen. 

Volgens de Annales fuldenses vielen, in het jaar 832 van onze tijd- 

rekening, vele meteoorsteenen in Hessen, waardoor 23 dorpen werden 

in brand gestoken. 

De jaarboeken van den monnik BENEDICTUS, van St. Andrea, vermelden, 

dat, bij het plaatsje Narni, in de gelijknamige rivier, een meteoorsteen 

is gevallen, in het jaar 921, die één el boven den waterspiegel uitstak. 

Volgens GEORGIUS FABRICIUS viel, op Pinksteren van het jaar 1164, 

eene ijzermassa in den omtrek van Meissen, in Saksen neder. Deze werd, 

in 1833, toevallig teruggevonden in de nabijheid van Rittersgrün en 

door RUBE en Dr. CLEMENZ WINKLER onderzocht, Dit is het oudste stuk 

meteoorijzer, waarvan de tijd bekend is, waarop het gevallen is. 

De oudst bekende meteoorsteen, waarvan zich stukken in verschil- 

lende verzamelingen bevinden, is die van Ensisheim in den Elzas. 

Deze was oorspronkelijk 260 pond zwaar en viel, den 16den Novem- 

ber 1492, met “Donderklapf” neder, in een stuk bouwland; volgens 

sommigen was de toenmalige Roomsch-Koning, later Keizer MAXIMILIAAN, 

getuige van dit verschijnsel, terwijl hij zieh te midden van zijn zege- 

vierend leger bevond. In elk geval liet deze vorst den steen naar zijn 

kasteel overbrengen. Hij sloeg een stuk daarvan, voor zich, af en een 

ander voor den hertog siremuNp van Oostenrijk. Het overige gedeelte 

werd, op zijn bevel, in het koor der kerk opgehangen. Tijdens de om- 

wenteling, op het einde der vorige eeuw, werd dit stuk naar de école 

centrale te Colmar overgebracht. 

Het zou ons te ver voeren wanneer wij, op die wijze voortgaande, 

alle bekende gevallen van het neerkomen van meteoorsteenen zouden 

opnoemen of beschrijven. 

Tegen het einde der vorige eeuw werd het geloof aan het bestaan 

van meteoorsteenen geschokt, waarschijnlijk omdat te dier tijde slechts 

weinigen in het dichtst bevolkte gedeelte van Europa waren gevallen. 

De toenmalige geleerden loochenden het bestaan van meteoorsteenen en 

schreven de verhalen dienaangaande toe aan de onwetendheid en het 

bijgeloof der domme menigte. 
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Hoever de zucht ging om deze verschijnselen te ontkennen, blijkt 

uit het volgende voorbeeld: den 13den September 1768, vielen verschil- 

lende meteoorsteenen neder in de nabijheid van Lucé, in het Fransche 

departement Sarthe. Drie daarvan werden naar Parijs gebracht en kwamen 

in het bezit der Académie des sciences , die weinig aandacht aan deze voor- 

werpen schonk, maar ten slotte den beroemden scheikundige LA vorsrer , 

met CADET en FOURGEROUX benoemde, om de steenen te onderzoeken. 

In hun verslag drukten zij zich o.a. aldus uit: “De meening, die ons 

het waarschijnlijkst voorkomt, die het best overeenstemt met de grond- 

beginselen, welke in de natuurwetenschap gehuldigd worden, met de 

feiten, die door de getuigen worden medegedeeld en met onze eigene 

onderzoekingen is: dat deze steen, die wellicht met een weinig aarde 

en gras bedekt was, door den bliksem werd getroffen en daarna te 

voorschijn werd gebracht.” 

Parras, een beroemd Duitsch natuuronderzoeker (geboren te Berlijn 

in 1741 en aldaar overleden in 1811) ontving van de Russische kei- 

zerin KATHARINA de opdracht, haar uitgestrekt rijk natuurwetenschap- 

pelijk te onderzoeken. Op zijne tochten in Siberië hoorde hij, in 1771, 

spreken van een 42 pud (668 kilogram) zwaar blok ijzer, dat vroeger 

door de Tartaren werd vereerd als een van den hemel gevallen hei- 

ligdom, doch sints 1749 bewaard werd te Krasnojarsk aan de Jenis- 

seï, door een hoofdopzichter van een bergwerk, mepwepEw geheeten. 

Terstond liet hij den steen, 220 wersten (234 kilometers) ver, naar zijne 

woning brengen. De beroemde reiziger vermoedde niet dat het meteoor- 

ijzer was, maar de sponsachtige ijzermassa, vol van gele olivien-kristal- 

len, kwam hem toch belangrijk genoeg voor, om haar, 4400 kilometers 

ver, naar St. Petersburg te zenden, waar zij, na eene reis van zes 

jaren, in Mei 1777 aankwam. De akademie van wetenschappen hechtte 

zooveel waarde aan deze vondst, dat zij aan den kroonprins van Zwe- 

den, later eusraar III, nog in hetzelfde jaar, op eene verguld zilve- 

ren schaal, een stuk van 4 pond daarvan, ten geschenke aanbood. An- 

dere gedeelten daarvan kwamen in handen van verschillende buiten- 

landsche geleerden, maar het grootste stuk, 519 kilogram wegende, 

wordt nog te St. Petersburg bewaard. Het werd later met veel moeite 

en zorg doorgezaagd, om het binnenste daarvan te kunnen zien. 

ERNST FLORENZ FRIEDRICH CHLADNI (geboren 30 November 1756 te 

Wittenberg, gestorven 2 April 1827), de bekende uitvinder der naar 

hem genoemde klankfiguren, werd door den hoogleeraar LICHTENBERG 
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te Göttingen opmerkzaam gemaakt op een stuk van de massa van PALLAS , 

dat zich aldaar bevond in de verzameling der hoogeschool. Bij onder- 

zoek kwam hij tot het besluit, dat dit meteoorijzer zijn moest en ver- 

dedigde deze meening in een geschrift, dat in 1794 te Riga verscheen 

en tot titel heeft: “Ueber den Ursprung der von PALLAS entdeckten Eisen- 

masse und einige damit in Verbindung stehende Naturerscheinungen.” 

Aanvankelijk maakte dit werk op zijne geleerde tijdgenooten weinig 

indruk; het werd door de meesten met een medelijdend schouder- 

ophalen, door sommigen zelfs met spot begroet. LICHTENBERG 0. a. ver- 

klaarde, dat hij, na het lezen van het geschrift van cHLADNI, den 

indruk had ondervonden, alsof hem zelf een steen op het hoofd was 

gevallen. Het scheen echter alsof de natuur zelve cHLADNI te hulp 

kwam, om zijne meening tegenover zijne ongeloovige tijdgenooten te 

verdedigen; ten minste, korten tijd daarna, vielen vele meteoorsteenen , 

in onderscheiden landen. 

Den 16den Juni 1794, nauwelijks twee maanden na het verschijnen 

van het werk van CHLADNI, kwamen, te Siëna, in Toskane, talrijke 

meteoorsteenen neder, waarvan een door den hoed van een herders- 

knaap drong en dit hoofddeksel verzengde. SoLpANA, TATA en SPALAN- 

ZANI, drie bekende natuuronderzoekers, beschreven dit verschijnsel, en 

het gerechtshof te Piënza onderzocht deze zaak nader en verklaarde 

haar, na het hooren van een twaalftal ooggetuigen, voor volkomen ge- 

loofwaardig. — KrarrorH, een beroemd scheikundige en de ontdekker 

van verschillende nieuwe metalen (geboren 1743, overleden 1817), on- 

derzocht een dezer steenen. Hij meende evenwel niet terstond met de 

uitkomst van zijn onderzoek te moeten voor den dag komen, “dewijl 

daardoor een geleerde strijd kon ontstaan, daar men nog te veel ge- 

neigd was de zaak voor een verzinsel te houden”. 

Den 13den December van het volgende jaar (1795) viel een steen van 

56 Engelsche ponden (25 kilo) neder, bij Woodcottage, in Yorkshire, 

voor de woning van een kapitein, voorafgegaan door een hevigen knal 

en onder het verspreiden van vonken. Bij het opgraven uit den grond, 

waarin hij 45 eM. diep was doorgedrongen, had hij nog eene vrij hooge 

temperatuur en rook naar zwavel. 

Spoedig daarna kwam in Engeland het bericht, dat op denzelfden 

dag te Krakhut, bij Benares, in Voor-Indië, verscheidene steenen uit 

een grooten vuurbol, met een donderachtig gedruisch, uit de lucht 

waren gevallen, waarvan één zelfs door het dak eener woning was ge- 
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slagen, zonder ongelukken te veroorzaken. Davis, de rechter van het 

district, onderzocht de zaak en hoorde verschillende ooggetuigen, zoo- 

dat aan de waarheid van het voorval niet kon worden getwijfeld. Bij 

eene vergelijking der Indische steenen met de Engelsche, bleek boven- 

dien, dat zij alleen in fijnheid van korrel verschilden. 

Toch bleef men, vooral in Oostenrijk en Frankrijk, de verhalen van 

het vallen van meteoorsteenen voor sprookjes houden. 

Te Weenen had men reeds besloten de prachtige verzameling van 

meteoorsteenen, die in het keizerlijke mineralen-kabinet wordt bewaard, 

weg te werpen; doch gelukkig voor de wetenschap draalde men 

daarmede zoo lang, totdat het bestaan van deze lichamen door de 

geleerden niet meer voor twijfelachtig werd gehouden. 

In Juli 1790 ontving SAINT-AMENs, leeraar aan de école centrale te 

Agen (in het Fransche departement Lot-et-Garonne), bericht dat te 

Barbotan (Landes) een groot aantal steenen van den hemel was geval- 

len. Men voegde daarbij, dat den 24sten Juli, omstreeks 10 ure ’s avonds, 

een sterk lichtverschijnsel, vergezeld van hevige ontploffingen , was waar- 

genomen. Men merkte daarbij op, dat, als die steenen reeds vroeger 

daar aanwezig waren geweest, zij, in het fijne heidezand, stellig de 

aandacht van de bewoners zouden getrokken hebben. SAINT-AMENS was 

niet overtuigd. Men zond hem daarop een proces-verbaal, waaruit bleek 

dat driehonderd personen voor de waarheid van het verhaal instonden. 

Zijn vriend BERTHOLLON nam het, in zijn geheel, op in zijn: “Journal 

des sciences utiles”, dat te Montpellier verscheen, maar voegde daarbij 

eenige regels, waarin hij zich in de smadelijkste bewoordingen uitliet 

over de lichtgeloovigheid der bewoners. ! 

1 Dat men echter niet te lichtgeloovig mag zijn in het aannemen van dergelijke ver- 

halen, bewijzen de volgende gevallen: 

Voor eenigen tijd meldde een onzer dagbladen, dat een groote meteoorsteen gevallen 

was op het marktplein te Vevey (Zwitserland). Ik wendde mij daarop, met verzoek om 

nadere inlichtingen, aan den burgemeester dier plaats en ontving, door diens vriende- 

lijke tusschenkomst, de volgeude inlichtingen, van den heer Gust. rey, Professeur, 

Directeur du Musée, aldaar: 

“Le 14 Novembre (1881), vers 4 hewres du matin, on a en effet vu un bolide 

traverser le ciel et, un peu plus tard, on a entendu une détonation; mais on 

ignore complètement, dans toute la contrée, Vendroit, où Verplosion a eu lieu. 

“Le bruit, répandu par quelques journaur, d'une chute à Vevey, est absolument 

Jaur; c'est une de ces nombreuses nouvelles, que les journauw répandent et auxz- 

guelles il ne mangue que la vérité,” 
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De Zwitsersche natuurkundige prerer, die eenigen tijd in Enge- 

land had doorgebracht, hield, in 1802, in de Fransche Akademie 

van wetenschappen eene voordracht, waarin hij, op grond van de 

Italiaansche en Engelsche berichten en de onderzoekingen van Ho- 

WARD Een KING, het bestaan van meteoorsteenen verdedigde. Zijn ge- 

hoor was echter zoo ongunstig gestemd omtrent zijne meening, dat 

hij slechts met moeite zijne voordracht kon ten einde brengen. — De 

beroemde natuuronderzoeker a. A. DE Luc was op dit punt zelfs zoo 

halstarrig, dat hij spottend zeide: “Ik zal het niet gelooven, zelfs al 

zag ik zulk een steen voor mijne voeten nedervallen !’’ 

Gelukkig voor de wetenschap was het echter, dat de vooringenomen- 

heid der Fransche geleerden de meteoorsteenen niet kon beletten op 

Franschen bodem te vallen, om hun de oogen te openen. 

Den 26sten April 1803, te 12%, ure des namiddags, had een merk- 

waardige val van meteoorsteenen plaats, in de nabijheid van het stadje 

Laigle, in het departement Orne, op 125 kilometer afstand ten westen 

van Parijs gelegen. De burgemeester dier plaats gaf, van ambtswege, 

bericht van deze gebeurtenis aan de regeering. Zijn verhaal werd ech- 

ter niet geloofd en in een Parijsch dagblad beklaagde men zelfs de 

gemeente Laigle, die een burgemeester had, dom genoeg om zulke 

sprookjes voor waar te houden. Intusschen kwamen zoovele berichten in 

omtrent deze gebeurtenis, die de algemeene aandacht zoozeer trokken, 

dat de minister van binnenlandsche zaken aan den beroemden Bror op- 

droeg de zaak nader te onderzoeken. Deze begaf zich op weg , voor- 

zien van den eenigen meteoorsteen, dien hij, op dat oogenblik, kon 

krijgen en die afkomstig was van den bovengenoemden val van Bar- 

botan, den 24sten Juli 1790. 

Bror reisde, van Parijs, niet rechtstreeks naar Laigle, daar hij op 

Eenigen tijd later kon men in de nieuwsbladen lezen, dat een meteoorsteen was geval- 

len in de tuinen van het Vaticaan, te Rome. Door bemiddeling van den Sirdaco 

dier stad, ontving ik weldra eenige inlichtingen van Prof. LORENZO RESPIGHI, directeur 

van het Observatorium van het Capitool, waaraan het volgende is ontleend: 

“Den 2lsten Juli (1882) heb ik zeer duidelijk, te O ure 14 m. 50 s. M, T. van 

Rome, eene ontploffing gehoord, die, door de geheele stad en op 30 tot 40 kilometers 

in den omtrek, zeer goed werd waargenomen. Verder heb ik in een nieuwsblad gelezen, 

dat iemand, op zee, in de nabijheid onzer kust, een vuurbol had zien uit een spatten. 

Indien daarbij meteoorsteenen gevallen zijn, dan moet dit niet hebben plaats gehad in 

het Vaticaan, maar op een aanzienlijken afstand ten noordoosten daarvan.” 
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een afstand van die plaats inlichtingen wilde inwinnen omtrent het 

waargenomene en zich daardoor naar de plek wilde doen leiden, waar 

het verschijnsel had plaats gehad. De eerste persoon, dien hij onder- 

vroeg, was de postbode van Parijs naar Brest, die hem mededeelde 

dat hij het luchtverschijnsel te kwart voor één uur had gezien, op 36 

kilometer van Alencon, in de richting van Mortagne. Eerst had hij een 

vurigen bol waargenomen, die zich in noordelijke richting bewoog; 

daarna had hij een slag gehoord, als van den donder. — Aan een boer, 

uit de streek, waar de meteoorsteenen gevallen waren, vertoonde BIor 

den steen van Barbotan en vroeg hem of hij wel wist, wat dat was. 

Deze antwoordde: “Wel ja, zulke steenen zijn bij ons van den hemel ge- 

vallen”. — Hoe meer hij Laigle naderde, des te duidelijker werd hij 

overtuigd van de werkelijkheid van het natuurverschijnsel. Uit het 

bericht van Bror blĳkt, dat te Caen, Pont-Audemer bij Alencon, 

Falaise en Verneuil, niettegenstaande het op het midden van den 

dag was, een vuurbol, van zeer helderen glans, was waargeno- 

men, die zich met ‘eene groote snelheid bewoog. Eenige oogen- 

blikken later hoorde men, zoowel te Laigle als in een omtrek van 

120 kilometers, een hevig gekraak, dat begon met drie of vier ont- 

ploffingen, als kanonschoten, vervolgens op het geknetter van klein 

geweervuur geleek, om met een gerommel te eindigen. Tijdens dit ge- 

raas, hetwelk 5 of 6 minuten duurde, was de vuurbol niet meer zicht- 

baar, maar de ontploffingen namen haren oorsprong uit eene kleine, 

langwerpige wolk, welke bewegingloos scheen. Bij elke ontlading scheen 

zij uiteengedreven te worden, waarna zij zich op nieuw samentrok. Men 

zag de wolk, op twee plaatsen, één kilometer van elkander gelegen, 

nagenoeg in het toppunt, waaruit blijkt, dat zij zeer hoog, boven de 

aarde, zich bevond. Te midden van het gedruisch, vielen tusschen 2000 

en 3000 steenen op den grond, waarvan de zwaarste 9 kilo, de licht- 

ste 8 gram woog. Brior schat het geheele gewicht der neergevallen 

steenen, op niet minder dan 10.000 kilo. Zij vielen gloeiend op den 

grond neder, waren aanvankelijk week, doch verhardden later. 

Ook in Oostenrijk werden de oogen der halsstarrige natuuronderzoe- 

kers geopend: den 22sten Mei 1808 vielen, volgens berichten van oog- 

getuigen, meteoorsteenen in de nabijheid van Stannern, bij Iglau, in 

Moravië. De Oostenrijksche regeering droeg aan voN SCHREIBER en 

VON WIDMANNSTÄDTEN op, een nader onderzoek te doen aangaande de 

geloofwaardigheid dier berichten. De beide geleerden verhieven de waar- 
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heid van deze gebeurtenis boven alle bedenkingen en verzamelden meer 

dan 200 gevallen steenen, van 240 gram tot 5,5 kilo zwaar. 

Door de steenregens van Laigle en Stannern, was de hardnekkige 

ongeloovigheid, zoowel in Frankrijk als in Oostenrijk, voor de macht 

der feiten bezweken en sedert de eerste jaren dezer eeuw is alle 

twijfel omtrent het bestaan van meteoorsteenen voor goed opgeheven. 

CHLaADNI gaf in 1819 een tweede werk over dit onderwerp uit, 

getiteld: “Ueber Feuer-Meteore und über die mit denselben herabgefal- 

lenen Massen)’, waarin hij alle gevallen, die tot dien tijd werden waar- 

genomen, nauwkeurig beschrijft en eene verklaring tracht te geven 

van het ontstaan der meteoorsteenen, Wij komen op dit merkwaardige 

boek nader terug. 

II 

Het aantal meteoorsteenen, dat jaarlijks op onze aarde valt, 

is zeer aanzienlijk. In Frankrijk werden, van 1790 tot 1825, tien zulke 

steenregens waargenomen. Hieruit leidde curapnr af, in de onderstel- 

ling dat de meteoorsteenen, over de geheele aardoppervlakte, gelijkmatig 

verdeeld worden, dat dit verschijnsel jaarlijks 700 malen of dagelijks 

twee keeren, op onze planeet, plaats vindt. 

Slechts weinige dier steenen worden gevonden en een nog geringer 

aantal in verzamelingen bewaard, onderzocht en beschreven. Omstreeks 

drie vierde komt, als de bovengenoemde onderstelling juist is, op den 

bodem der zee terecht en is dus voor het onderzoek verloren. Velen, 

die op het vaste land vallen, gaan onder in meren, moerassen, hei- 

den, woestijnen enz, of worden niet opgemerkt. De meesten verweeren 

snel en worden spoedig onkenbaar. Anderen slaan, bij hun val, diep 

in den grond en kunnen later niet meer worden gevonden. Toch is 

het aantal meteoorsteenen , dat in openbare en bijzondere verzamelin- 

gen bewaard wordt, vrij groot. In ons land zijn , korten tijd na elkander, 

twee meteoorsteen-vallen voorgekomen, nl.: den 12den Juni 1840 te 

Uden in Noord-Brabant en, den 2den Juni 1843, te Blauwkapel bij 

Utrecht. Wij komen op beiden later uitvoeriger terug. 

De verschijnselen, die men waarneemt bij het vallen van meteoor- 

steenen, komen onderling zoozeer overeen, dat wij met eene algemeene 

beschrijving daarvan kunnen volstaan. Men bemerkt steeds, des nachts 

en somtijds ook bij dag, een vuurbol, die, terwijl hij schijnbaar in 
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grootte en in lichtglans toeneemt, zich vrij snel aan den hemel ver- 

plaatst, om daarna, met groot gedruisch, uit elkander te spatten , waarna 

een grooter of kleiner getal steenen op den grond neervalt. * Bij helder 

weder is het licht, dat de vuurbollen verspreiden, des nachts dikwijls 

zeer aanzienlijk; niet zelden is het sterker dan dat der volle maan en 

wordt zelfs met het daglicht vergeleken. Hunne schijnbare middel- 

lijn loopt zeer uiteen; dikwijls is zij grooter dan die der zon. De 

hoogte, waarop zij licht beginnen te geven, kan uit waarnemingen, 

op verschillende plaatsen gedaan, worden afgeleid; zij komt omstreeks 

overeen met de uiterste grenzen van onzen dampkring. Hunne baan 

is, in de meeste gevallen, min of meer gebogen en maakt een groo- 

teren of kleineren hoek met de aardoppervlakte. De snelheid , waarmede 

de vuurbollen zich voortbewegen, is grooter dan die, welke wij aan 

aardsche voorwerpen kunnen mededeelen: zij bedraagt van 30 tot 60, 

soms zelfs 75 kilometers in de secunde en is dus 60 tot 150 malen grooter, 

dan die van een kanonskogel, welke juist het geschut verlaat. Zij komt 

omstreeks overeen met die, waarmede de planeten zich in hare banen 

voortbewegen : Mars doorloopt 24 en Mercurius 49 kilometers in de secun- 

de. Bij het doorklieven van den dampkring wordt echter, door de wrij- 

ving, die zij daarin ondervinden, die snelheid zeer verminderd. Was 

dit niet het geval, dan zouden de meteoorsteenen op aarde de grootste 

ongelukken veroorzaken. De dampkringslucht werkt hier echter als een 

demper, zooals later uitvoeriger zal worden medegedeeld. 

In hunne snelle vaart laten de vuurbollen, evenals de locomotieven, 

een lichtenden of dampvormigen staart achter, die dikwijls geruimen 

tijd na het vallen der steenen zichtbaar blijft. 

Slechts bij uitzondering verspreiden de vuurbollen bij dag zooveel 

lieht, dat het, naast het zonlicht, kan worden waargenomen, zooals 

die van Laigle. In den regel ziet men dan eene dampwolk, die zich 

1 Niet altijd vallen uit de vuarbollen meteoórsteenen naar beneden. Sommigen schij- 

nen geheel uit gassen en dampen te bestaan. Daartoe behooren o. a. die, welke den 

Aden Maart 1863 in ons geheele vaderland werd waargenomen en in den omtrek van 

Eindhoven uiteenspatte. (Zie: Album der Natuur 1563, blz. 209 tot 224 en $83 en 334). — 

Ook van den vuurbol, welke in den nacht van 12 op 13 Maart 1882, te 1 ure, op ver- 

schillende plaatsen in de provincie Groningen en ook ín Noord-Holland, is waargenomen, 

zijn geen meteoorsteenen gevonden, ofschoon men op verschillende plaatsen, op mijn 

verzoek, een nauwkeurig onderzoek heeft ingesteld. 
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snel voortbeweegt, nu en dan schijnt te sidderen en te beven en waaruit 

de meteoorsteenen te voorschijn komen. 

Door de aanzienlijke hoogte, waarop de meeste vuurbollen uiteen- 

barsten, duurt het dikwijls eenige minuten, voordat het geluid, het- 

welk daarbij ontstaat, tot de waarnemers doordringt. Het is meestal 

zeer sterk en wordt met het afvuren van zwaar geschut, het rollen 

van den donder, het fluiten van kogels, het scheuren van geweven 

stoffen enz. vergeleken. In het algemeen wordt het op grooten. afstand 

waargenomen; bij den bovengenoemden meteoorsteen-regen te Laigle, 

hoorde men de ontploffingen op een afstand van 120 kilometers (22 

uren gaans) in den omtrek dier plaats en bij dien van Orgueil, in 

het departement Tarn-et-Garonne, den 14den Mei 1864, op meer dan 

360 kilometers (65 uren) in de rondte. In andere gevallen dringt het 

geluid niet zoover door; bij den metoorsteen-val te Blauwkapel, op 

den 2den Juni 1843, hoorde men het slechts op 20 tot 25 kilometers - 
(nog geen 5 uren gaans). 

Zelden neemt men ééne enkele ontploffing waar; meestal hoort men 

twee of drie, van verschillende sterkte, die, na eenigen tijd, op 

elkander volgen. 

Dikwijls is de temperatuur der meteoorsteenen, op het 

oogenblik dat zij de aarde bereiken, zoo hoog, dat men ze niet met 

de hand kan aanraken, zonder deze te branden. Eenigen hebben zelfs, 

bij hunnen val op hout, stroo en dergelijke licht ontvlambare voorwer- 

pen, brand gesticht, waarvan wij op blz. 79 een paar voorbeelden zullen 

mededeelen. Deze hooge temperatuur bepaalt zich echter, naar het 

schijnt, tot hunne oppervlakte, terwijl het binnenste gedeelte daarvan 

zeer koud is. De meteoorsteen, welke den 14den Juli 1860 te Dhurmsala 

in Pendsjab (Engelsch-Indië) viel, werd bijna terstond na zijne komst 

op aarde in stukken gebroken, en de omstanders waren zeer verwon- 

derd over de buitengewoon lage temperatuur der binnenste deelen. 

Deze koude brengen zij mede uit de hemelruimte, waarin zij hebben 

rondgezworven. 

Somtijds echter is ook de temperatuur van de oppervlakte der 

meteoorsteenen, bij het vallen, lager. Bij dien te Blauwkapel nam 

men, spoedig na het nederploffen, geene hooge temperatuur waar. — 

Bij een anderen, welke, den Sden Januari 1877, bij Warrenton, in 

Missouri, viel, deed de warmte daarvan wel is waar de sneeuw en f 

den bevroren grond ontdooien, maar de steen kon, terstond daarna, 
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gemakkelijk in de hand worden gehouden. Bij zijn val kwam hij in 

aanraking met een boomtak; de houtvezels daarvan, die aan den steen 

kleefden, toonden niet aan, dat zij noemenswaard verwarmd waren 

geweest. — Het beste bewijs voor deze geringe verhitting gedurende den 

val, levert de blz. 68 genoemde steen van Rittersgrün. Onder de don- 

ker gekleurde korst daarvan bevindt zich eene bruine laag, die, bij 

zwakke verhitting, ook in het luchtledige eene zwarte kleur aanneemt, 

zonder dat het mogelijk is de juiste oorzaak daarvan op te geven. Aan 

oxydatie kan die kleursverandering niet worden toegeschreven, daar 

dit verschijnsel ook in het luchtledige wordt waargenomen. Het levert 

ons echter het stellige bewijs, dat deze steen niet aan eene hooge 

temperatuur was blootgesteld. — Dergelijke kleursverandering vertoonde 

ook de meteoorsteen, welke, den 5den Mei 1869, bij Krähenberg, in 

de nabijheid van Zweibrücken, in de Paltz viel, volgens reinscu; be- 

nevens die van Ställdalen, in Oerebrolän (Zweden), van den 28sten Juni 

1876, volgens NORDENSKIÖLD. 

Het aantal meteoorsteenen, dat te gelijker tijd neervalt, is 

zeer verschillend en wisselt af van één enkelen steen, zooals te Uden, 

twee, zooals te Blauwkapel, 2000 tot 3000, zooals te Laigle, tot om- 

streeks 100.000, zooals den 30sten Januari 1868, te Pultusk, in de 

nabijheid van Warschau, den grond bereikten. 

Omtrent de ruimte, waarover de meteoorsteenen verspreid worden, 

is een uitgebreid onderzoek ingesteld door paurrÉr, bij gelegenheid 

van den steenregen van Orgueil (Tarn-et-Garonne), den 14den Mei 

1864. Genoemde geleerde teekende, op eene kaart, de plaatsen aan, 

waar de steenen op den grond vielen. De vuurbol bewoog zich om- 

streeks van het Westen naar het Oosten; de steenen vielen nagenoeg 

binnen eene ellips neder, wier groote as dezelfde richting bezat. Maar, 

voordat de grootste steenen in het oostelijk deel van de ellips neder- 

ploften, waren kleinere reeds westelijker terecht gekomen, terwijl de 

kleinste in het westelijkste deel der ellips den grond bereikten. Zij 

werden derhalve op eene dergelijke wijze verdeeld, als de steentjes, 

de graankorrels en het kaf in een wanmolen. 

Bij den meteoorsteenval van Móeks in Zevenbergen, * den Sden 

\ Berichte über den am 3 Februar l. J. stattgefundenen Meteorsteinfall von 

Móeks in Siebenbürgen. Von Prof. A. Koch in Klausenburg (Sitzungsberichte der 

Wiener Akad. I. Abtheilung, Band LXXXV, Mäürz 1882.) Zie ook dit tijd- 

schrift, 1882, blz. 289, 
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Februari 1882, des namiddags te 3%/ 

terend liehtverschijnsel, dat uit eene witte rookwolk te voorschijn kwam 

‚ ure, vertoonde zich een schit- 

en zieh omstreeks van het Noordwesten naar het Zuidoosten bewoog 

en, met langdurige en hevige ontploffingen, uiteenbarstte. Daarbij wer- 

den 200 meteoorsteenen, behoorende tot de ehondrieten (zie blz. 81), 

verzameld, die samen een gewicht van omstreeks 75 kilogram bezitten. 

Rekent men daarbij de steenen, die op den bergachtigen, met bos- 

schen en struiken begroeiden bodem verloren gingen, dan stelt Prof. 

Kocn het aantal der meteoorsteenen, in een rond getal, op 2000, met 

een gezamenlijk gewicht van omstreeks 245 kilo. Deze vielen over eene 

ruimte van omstreeks 15 kilometers lengte en gemiddeld 3 kilometers 

breedte, die zieh van het Noordwesten naar het Zuidoosten uitstrekt, 

overeenkomende met de baan, die het verschijnsel aan het uitspansel 

vertoonde. De oppervlakte van het geheele valgebied bedraagt derhalve 

omstreeks 45 vierkante kilometers. Wat de verdeeling der gevallen 

meteoorsteenen betreft, daarin vertoont zich eene merkwaardige regel- 

matigheid, namelijk deze, dat aan het noordwestelijk einde daarvan 

de steenen het dichtst vielen, maar te gelijk de kleinste zijn. Naar het 

Zuidoosten werden de stukken grooter, maar ook zeldzamer, terwijl 

eindelijk, aan het zuidoostelijkste einde van het gebied, in den omtrek 

van Móeks, de minste, maar grootste stukken vielen. 

Deze regelmatige verdeeling vindt hare eenvoudige verklaring daarin, 

dat de kleinste stukken het eerst hunne snelheid verloren, die zij uit 

de hemelruimte medebrachten, de grootsten haar echter langer behiel- 

den en derhalve van elkander gescheiden moesten neervallen. 

Denzelfden regel heeft men ook bij andere regens van meteoorstee- 

nen waargenomen en in het bijzonder bij dien van Pultusk, den 30sten 

Januari 1868 (zie blz. 77). 

Dikwijls zijn door het neervallen van meteoorsteenen ongeluk- 

ken veroorzaakt, waarbij niet zelden menschenlevens te betreu- 

ren waren. Volgens oude jaarboeken werd, in 616, in China, een. 

wagen daardoor verbrijzeld en 10 personen gedood. — In den nacht van 

den 4den September 1511, vielen, bij Crema, in Lombardije, honderden 

meteoorsteenen. Stukken van meer dan 50 kilo werden door de boe- 

ren, op wagens, naar Milaan gebracht. Een monnik werd doodgeslagen ; 

de schapen in de weide, de vogels in de lucht en de visschen in het 

water stierven daardoor. — De Zweedsche kapitein OLAF ERICSON WIL- 

MANN verhaalt, dat omstreeks het midden der-vorige eeuw een me- 
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teoorsteen van 4 kilo op zijn schip neerviel, dat met volle zeilen 

zieh voortbewoog en twee matrozen doodde. — In 1660 viel te Milaan 

een zeer kleine meteoorsteen in het klooster Santa Maria della pace 

en doodde een Franciskaner-monnik. Men vond, aan de kuit van het 

slachtoffer, eene zwarte wond, die tot op het been reikte en op den 

bodem daarvan een schijfvormig steentje, met scherpe randen, dat 

bij het doorbreken naar zwavel rook. 

Enkele voorbeelden zijn bekend, waar, door het neervallen van 

meteoorsteenen brand ontstond. De beroemde Araao deelt o. a. 

het volgende voorval mede: In 1852 was het gerecht genoodzaakt, in 

Frankrijk, een paar bedelaars, die door de bevolking van brandstich- 

ting in hooimijten werden beticht, in hechtenis te doen nemen. De 

landloopers toonden aan, dat zij, bij het ontstaan van het ongeval, 

elders waren geweest en beweerden, dat die branden waren veroorzaakt 

door gloeiende steenen, die van den hemel waren gevallen. Arago werd 

geraadpleegd, die de mogelijkheid daarvan niet ontkende, waarna de 

beschuldigden werden vrijgelaten. — Den Isten Juni 1874 viel een 

groote vuurbol neder te Mesnil-Germain, in de afdeeling Lisieux van 

het departement Calvados. Deze veroorzaakte brand in een bewoond 

huis, waardoor eene schade van 10.000 franes werd aangericht. 

HI 

Gedurende langen tijd meende men, dat de scheikundige en 

mineralogische samenstelling der onderscheiden meteoorstee- 

nen * slechts weinig verschil opleverde. Een nauwkeuriger onderzoek 

heeft echter de onjuistheid dier opvatting doen inzien en aangetoond, 

dat bijna evenveel onderscheid bestaat in de samenstelling der meteoor- 

steenen, als in die der rotssoorten, welke de vaste korst der aarde 

vormen. 

De meteoorsteenen zijn de eenige lichamen van ons zonnestelsel, die 

niet oorspronkelijk tot onze planeet behooren, welke rechtstreeks schei- 

kundig kunnen worden onderzocht. Vandaar, dat de chemische samen- 

stelling dier voorwerpen uit een wetenschappelijk oogpunt van het 

1 Wij volgen hierbij voornamelijk RAMMELSBERG: Die chemische Natur der Mete- 

oriten; Abhandl. der Kön. Acad. der Wiss. zu Berlin, 1870. S, 75, 1879 S. 3 

en STANISLAS MEUNIER: La planète que nous habitons, pag. 54. 
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grootste gewicht is. Het onderzoek daarvan heeft echter geene nieuwe 

enkelvoudige lichamen doen kennen *, en slechts weinige mineralen zijn 

daarin aangetoond, die niet, in grootere of kleinere hoeveelheid, op 

onze planeet voorkomen. Zij zijn daarentegen voornamelijk opgebouwd 

uit verbindingen, die ook, meer of minder algemeen, op onze aarde 

gevonden worden, zooals: magneetkies, augiet, olivien, anorthiet enz. 

Slechts door één bestanddeel, dat in bijna alle meteoorsteenen wordt 

aangetroffen, onderscheiden zij zich van de meeste aardsche gesteenten, 

nl. metallisch, nikkelhoudend ijzer; doch ook dit laatste werd onlangs 

in grootere hoeveelheid op Groenland ontdekt in stukken, die men 

aanvankelijk voor meteoorijzer hield. 

De voornaamste mineralen, die in meteoorsteenen voorkomen, zijn: 

A. MENGSELS VAN ELEMENTEN. 

Meteoorijzer , Nikkelijzer, Fe‚Ni. 

Scheibseriet, Phosphor-nikkelijzer, Ni, Fe, P. 

B. ZWAVELVERBINDINGEN. 

Oldhamid , Caletum-monosulfied, Cas. 

Troïliet, IJzer-monosulfied, Fes. 

Magneetkies, Fe‚S, =6 FeS, Fe‚S,. 

C. OxYDpeN. 

Magneetijzersteen, Ferri-ferroxyd, Fe,O,= FeO,Fe, O. 

Chroomijzersteen, Ferro-chromiet, FeCr, O0, = FeO,Cr, 0, 

Tridymiet, Kiezeldioxyd, SiO,. 

D. SiLIKATEN. 

a. Normale leden der Augiet-groep. 

Entastiet, MgSiO, = MgO,Si0,. 

Bronciet, (Mg.Fe) SiO, = (MgO,FeO) SiO,. 

Augiet, (Mg‚Ca) SiO, = (Mg0,Ca0) SiO,. 

Diopsiet, (Mg‚Ca,Fe) SiO, == (Mg0,Ca0,FeO) SiO,. 

' De volgende 27 enkelvoudige stoffen ziju in meteoorsteenen gevonden: O, H‚ N, 

Cl, Fe, Mg, Li, Si, Mn, Al, K‚ Na, Ca, S, C, Ni, Zn, Cn, As, P, Sb, Pb, Sn, 

Co, Cr. Diens Se, 
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b. Halfsilikaten. 

Olivien, (Mg‚Fe), SiO, = (MgO,FeO), S10,. 

Anorthiet (Ca,Al,) Si,O, == (CaO,Al,O,) 2 SiO.. 

Hiervan zijn scheibseriet en troïliet nog niet in aardsche gesteenten 

gevonden. 

Daar de zwavelverbindingen en de oxyden slechts in geringe hoe- 

veelheden in de meteoorsteenen voorkomen, is de verdeeling dezer laat- 

sten uitsluitend gegrond op de mengsels der elementen en de silikaten. 

Men kan de volgende groepen van meteoorsteenen onderscheiden: 

1. MerroOORIJZER. 

II. MeETEOORIJZER EN SILIKATEN. 

lo, Oldwien-Pallasiet. (Meteoorijzer met Olivien). 

20, Bronciet-Pallasiet. (Meteoorijzer met Bronciet). 

3e, Meteoorijzer, Olivien en Bronciet. 

a. Olivien-Bronciet-Pallasiet. Het ijzer hangt te zamen. 

b. Mesosideriet. Het ijzer is verdeeld; de silikaten vor- 

men een grof korrelig mengsel. 

ce. Chondriet. Het ijzer is verdeeld; de silikaten vormen 

een fijnkorrelig mengsel. 

IL. SrrikaAren. 

Le, Chassigniet (Olivien). 

2o, Chladniet (Enstatiet met Bronciet). 

29, Bustiet (Enstatiet met Diopsiet). 

40, Shalkiet (Olivien met Bronciet). 

5e, Kukriet (Augiet met Anorthiet). 

1o, Howardiet (Olivien, Augiet en Anorthiet). » 

Het zou ons te ver voeren, indien wij al deze afdeelingen uitvoerig 

wilden behandelen. Wij bespreken dus slechts de drie hoofdgroepen 

en kiezen, uit elke daarvan, eenige meteoorsteenen, als voorbeelden. 

Tevens merken wij op, dat de verschillende groepen trapsgewijze in 

elkander overgaan, zoodat eene strenge scheiding niet mogelijk is. 

L. Merroorijszer. Het Meteoorijzer is eene schijnbaar gelijkvormige 

massa, van een groot soortelijk gewicht, hetwelk tusschen 7,3 en 7,8 

afwisselt. Het bestaat voornamelijk uit een allooi van ijzer en nikkel, 

waarin het eerste metaal de overhand heeft en bovendien soms een 

weinig kobalt bevat. Het grootste nikkelgehalte, nl. 33,97 p.c., bevat 

6 



82 DE METBOORSTEENEN. 

de metcoorijzer-massa van Santa-Catarina, die, in 1876, bij Bahia, in 

Brazilië, werd gevonden. Zij weegt niet minder dan 7000 kilo. 

Onder de zichtbare inmengselen van het meteoorijzer behooren dik- 

wijls troïliet, in kleinere of grootere korrels, die aan de lucht gemak- 

kelijk verweeren en holten achterlaten; vervolgens scheibseriet, dat, in 

kleine, staalgrauwe korrels, tusschen het ijzer verdeeld is ; enkele malen 

treft men ook kleine hoeveelheden graphiet (potlood) daarin aan, in 

eoneentrische lagen. 

Het volgende staatje bevat de gemiddelde samenstelling van eenige 

stukken meteoorijzer : 

Vindplaats: Prambanan. Caille. | Augusta- Santa- Ovifak. 

VAN DER county. Catarina. || (aardsche 

Onderzocht (BOON MESCH| En 

door: en voN J. LAURENCE NORDENS- 

BAUMHAUER.| RIVOT, SMITH. DAMOUR. KIÖLD. 

IJzers 95,15 95,30 91,15 63,69 84,49 

Nikkel 4,53 6,20 8,01 33,97 2,48 

Kobalt. . . spoor spoor 0,72 1,48 0,07 

Koper se — — 0,06 0,05 0,27 

Koolstof. . — —= ze 0,02 10,62 

Zwavel . . — — — 0,02 1,52 

Phosphor . — Te me 0,05 0,20 

Chloor — — — — 0,72 

Silikaten . 0,32 0,90 — — 0,09 

Samen. .. 100,00 100,40 99,94 99,28 100,46 

Ter vergelijking, voegen wij hierbij de samenstelling van een der 

metaalklompen, die, in 1871, door NoRDENsKIÖLD, gevonden werden 

te Ovifak, op het eiland Diseo,aan de westkust van Groenland. Aanvan- 

kelijk werden zij voor meteoorijzer gehouden. Later heeft echter 5. LAURENCE 

SMITH aangetoond, dat zij samenhangen met metaaladeren, die zich 

dieper in de aardkorst uitstrekken '. Bovendien verschilt het metaal, 

L Men vond aldaar 15 blokken, waarvan het grootste 49,000 en bet kleinste 8000 

kilo weegt. Sommigen bestaan geheel uit metallisch ijzer; anderen bevatten fijne korrels 

van dit metaal, te midden van basalt. 
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door zijn aanzienlijk koolstofgehalte, dat zelfs grooter is dan dat van 

gietijzer, zeer van meteoorijzer. 

Wanneer een stuk meteoorijzer vlak afgeslepen en vervolgens gepo- 

lijst wordt en men het daarna blootstelt aan de inwerking van cen 

verdund zuur, dan lost het ongelijkmatig daarin op, zooals reeds in 

1808, door von WIDMANNSTÄDTEN werd aangetoond. Het minst oplos- 

baar is een allooi, dat 13 p.e. nikkel bevat en tainiet wordt genoemd. 

Het vormt dunne, regelmatige plaatjes, te midden van het meer op- 

losbare gedeelte, dat den naam van kamaziet draagt. De oppervlakte 

van het meteoorijzer vertoont dan dunne, uitstekende, driehoekige, of 

ruitvormige strepen, waartusschen het metaal verder is opgelost. Hier- 

door wordt aangetoond, dat het meteoorijzer gekristalliseerd is; deze 

teekeningen worden, naar hun ontdekker, figuren van WIDMANNSTÄDTEN 

genoemd en kunnen, als houtsneden, op papier worden afgedrukt. Ne- 

vensgaande figuur 1 is 
AS: op die wijze verkregen, 

met een stuk meteoor- 

ijzer, dat op de boven- 

staande wijze behandeld 

is, en zich, vooral bij 

eene zwakke vergroo- 

ting gezien, zeer fraai 

voordoet. Wij zijn het 

verschuldigd aan de 

welwillendheid van den 

Hoogleeraar voN BAUM- 
Figuren van WIDMANNSTÄDTEN, gedrukt op een cliché 

van het geëtste meteoorijzer van Carthago. HAUBR, Het is afkom- 

stig van eene ijzermassa, 

welke onder den naam van die van Carthago bekend is. Deze werd, 

in 1846, in Smith-County, Tenessee, in Noord-Amerika, door TROOST 

gevonden en woog 127 kilo. Het Britsch Museum bezit een stuk van 

24 kilo. Op de oppervlakte van dit ijzer zijn oetaëdrische kristallen 

van eenige millimeters hoogte en de massa geeft, na polijsting en etsing , 

de prachtigste figuren; de meeste der driehoekige en ruitvormige vlakten 

hebben eenige vierkante centimeters oppervlakte. Nikkel is in groote 

hoeveelheid voorhanden; het ijzer is taai en smeedbaar; eene beschrij- 

ving daarvan, door Troost, is opgenomen in Sillimans American Jour- 

nal II, blz. 356. 
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De figuren van WIDMANNSTÄDTEN kunnen niet worden voortgebracht 

op ijzer, dat, in gesmolten toestand, door de kunst is bereid en ken- 

merken het meteoorijzer. 

Slechts zelden heeft men meteoorijzer op Aarde zien vallen: gedu- 

rende meer dan ééne eeuw heeft men dit niet meer dan drie malen 

met zekerheid waargenomen, nl.: te Hradschina bij Agram, den 26sten 

Mei 1751; te Braunau, in Bohemen, den 14den Juli 1847 en te Tabarz, 

in Thüringen, den  18den October 1854. Gedurende ditzelfde tijdsver- 

loop zijn in Europa 190 regens van meteoorsteenen , sommigen bestaande 

uit vele duizenden stukken, waargenomen, zoodat op 60 steenregens 

slechts één val van meteoorijzer voorkomt. 

Door de figuren van WIDMANNSTÄDTEN zijn wij echter in staat een 

aantal stukken metallisch ijzer, die op verschillende plaatsen zijn ge- 

vonden, voor meteoorijzer te erkennen. Dat zij geen voortbrengselen 

der nijverheid zijn, is zeker: vroeger had men geene middelen om ze 

te vervaardigen; want, hetgeen wij in onze hoogovens smelten , is kool- 

stofhoudend gietijzer, terwijl het meteoorijzer koolstofvrij is. Eerst nadat 

BESSEMER, in 1856, langs een nieuwen weg, geleerd had, het gietijzer 

zijne koolstof te doen verliezen, zou dit mogelijk zijn, terwijl de meeste 

ijzermassa’s reeds veel vroeger zijn gevonden. 

Terwijl de meeste meteoorsteenen, aan de lucht, spoedig verweeren 

en daardoor onkenbaar worden, bedekt zieh het meteoorijzer slechts 

langzaam met eene laag van roest, welke het inwendige tegen den 

invloed van vocht en lucht beschermt; bovendien beschut daartegen 

ook de korst, waarmede het reeds bij den val is voorzien. 

Van de meeste stukken meteoorijzer (door pauBrúm Holosideren ge- 

noemd) kent men den tijd niet, waarop zij uit den hemel zijn gevallen. 

Onder de talrijke voorbeelden daarvan noemen wij dat van Caille, 

hetwelk in de verzameling van het Parijssche Museum wordt bewaard 

en niet minder dan 540 kilo weegt; het is in fig. 2 voorgesteld. Zijne 

oppervlakte is, in alle richtingen, voorzien van gaten, die men vroe- 

ger meende dat door menschenhanden daarin waren gemaakt. Zij zijn 

echter gevormd door het verweeren van het troïliet. Deze ijzermassa 

werd in 1828 gevonden, door BRARD, aan de deur van de kerk van 

het dorpje Caille, in het departement der Alpes-Maritimes. In den om- 

trek was zij bekend onder den naam van pierre de fer en men ver- 

haalde dat zij vóór 200 jaren, na een hevig onweder, op een berg 

in de nabijheid van Audibert werd gevonden. 
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In het Mexiecaansche Toluca-dal zijn, bij Charcas, in voorhistorische 

tijden, een groot aantal stukken ijzer nedergevallen. Het metaal is zeer 

smeedbaar en werd, reeds vóór de ontdekking van Amerika, door de 
Indianen tot landbouwwerktuigen bewerkt. Maarschalk BAzaiNe lict 

Meteoorijzsr van Caille. 

een dezer stukken, 780 kilo zwaar, in 1866, naar Parijs brengen. Het 

was, in 1784, in den muur van de kerk te Charcas ingemetseld en 

werd, als een soort van heiligdom, vooral door de vrouwen vereerd. 

Enkele meteoorijzer-massa’s, o. a. die welke in 1814 bij Lenarto 

in Hongarije werd gevonden, die van Augusta-County in Virginië 

(blz. 82) en die van Charlotte in Tenessee, bevatten, zooals het eerst 

door den scheikundige GRAHAM werd aangetoond, waterstof en andere 

gassen. Bij de gewone temperatuur en drukking neemt zelfs het 

gasmengsel eene grootere ruimte in dan het stuk meteoorijzer , waar- 

uit het werd gedreven. Dit gasmengsel bestaat, in honderd ruimte- 

deelen, uit: 
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Vindplaats: | Lenarto. Augusta-County. | Charlotte. 

Onderzoeht door : GRAHAM. MALLET. | WRIGHT. 

Waterstof ns 0} 85,68 35,83 71,04 

Koolmonoxyd. . | 4,46 38,53 15,03 

Kooldioxyd . . . — 9,75 13,08 

Stikstof tel 9,86 16,09 — 

Samen. . 100,00 100,00 99,10 
Volumen 3,0 3,17 2,2 

Het gelukte aan GRAHAM, door de kunst, aan ijzer zijn drievoudig 

volumen gas te doen opnemen; maar hij kon het waterstofgehalte, in 

het opgeslorpte gasmengsel niet grooter doen worden dan 35 p.e.…. Hieruit 

besluit hij, dat het meteoorijzer van Lenarto (en ook dat van Charlotte) 

zijn waterstofgehalte heeft verkregen in een gedeelte der wereldruimte , 

dat gevuld was met waterstof van grootere drukking dan die der damp-_ 

kringslucht. Waarschijnlijk is echter de lage temperatuur der ruimte, 

die door de natuur- en sterrenkundigen op —273° gesteld wordt, niet 

zonder invloed daarop geweest. 

IL, METEOORIJZER EN SILIKATEN. Zeer vele meteoorsteenen bestaan 

uit een dergelijk mengsel. Zij kunnen in twee groepen verdeeld worden. 

Bij de eersten (door 
Fig. 8. 

DAUBRÉE Syssideren ge- 

noemd) vormt het me- 

teoorijzer eene samen- 

hangende massa, waarin 

het kristallijne silikaat 

porphyrachtig is inge- 

sloten. Bij de tweeden 

(door _DpAUBRÉE Spo- 

radosideren _ geheeten) 

vormt het silikaat de 

hoofdmassa, waarin het 
Meteoorijzer van PALLAS. ze 5 

meteoorijzer, in groo- 

tere of kleinere stukken verdeeld, voorkomt. De eersten worden door 

RAMMELSBERG Pallasieten genoemd, de tweeden, naar de fijnheid van 

het mengsel: Mesosiderieten en Chondrieten, 
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Tot de eerste groep behoort de beroemde ijzermassa van PALLAS, 

gevonden te Krasnojarsk, in Siberië, waarvan reeds bla. 69 het een 

en ander werd medegedeeld. Zij bestaat (zie fig. 3) uit eene spons van 

meteoorijzer, met bijna 11 p.e. nikkel *, in wier holten de helder- 

gele, fraai gevormde olivien-kristallen liggen. — Veel overeenkomst 

daarmede bezit de meteoorijzer-massa van de woestijn Atacama in Chili, 

wat het metallisch gedeelte betreft; maar daartusschen bevinden zich . 

hoekige stukken van een gesteente, hetwelk duiet wordt genoemd en 

bestaat uit korrelig olivien, verbonden met chroomijzersteen. — Tot de 

bronciet-pallasieten behoort de blz. 68 vermelde massa van Rittersgrün, 

welke in 1164 is gevallen, doeh eerst later is teruggevonden. — Hin- 

delijk rekent men tot de olivien-bronciet-pallasieten een meteoorsteen , 

welke, den 1sten October 1868, bij Lodran in Engelsch-Indië uit het 

luchtruim neerviel. 

De meteoorsteenen, waarin het nikkelhoudende ijzer in korrels tus- 

schen eene steenachtige massa 

verdeeld is, onderscheiden 
) 

zich, reeds door het uiterlijk 

aanzien, van de pallasieten 

en zijn veel talrijker dan deze. 

De verhouding tusschen het 

metallisch gedeelte en de 

steenmassa is zeer verschil- 

lend, evenals de fijnheid van 

de verdeeling van het ijzer. 

Onder de steenen, waarin dit 

metaal in de grootste hoe- 

veelheid voorkomt en het 
Meteoorsteen van de Sierra de Chaco. 

grofst verdeeld is — de me- 

sosiderieten — behoort de steenmassa van de Sierra de Chaco, gevon- 

den bij Gualamba in Chili, die 16.000 kilo weegt (zie fig. 4). Het stee- 

nige gedeelte bestaat uit een mengsel van olivien en bronciet; de 

metaalkorrels, waarvan sommigen zeer groot zijn, bezitten omstreeks 

dezelfde samenstelling als het ijzer van Caille (zie blz. 82) en geven, 

1 De procentische samenstelling van het metallisch gedeelte bedraagt, volgens BER- 

ZELIUS: ijzer: 88,04; nikkel: 10,78; kobalt: 0,46; koper: 0,07; mangaan: 0,13: kool- 

stof: 0,01; silicium: 0,53, 
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evenals dit, fraaie figuren van WIDMANNSTÄDTEN. — Hen meteoorsteen, 

die bijna volkomen op. de vorige gelijkt, viel, den 4den Juli 1842, 

ten aanschouwe van vele getuigen, te Longrona, bij Barea, in Spanje. 

Tot de Chondrieten behooren de meeste ijzerhoudende meteoorstee- 

nen, o. a. die van Uden en Blauwkapel, waarover wij later afzonder- 

lijk handelen. De steenen, die tot deze groote groep behooren, ver- 

schillen zoozeer, dat wij alleen de voornaamste kunnen bespreken. 

Van sommigen bezit het steenige gedeelte een bijna zwarte kleur, 

zooals bij den meteoorsteen, welke den 9den Juni 1867 te Tadjéra, bij 

Sétif, in Algerië, neerviel. De loopbaan van dit lichaam maakte een 

zoo kleinen hoek met de aardoppervlakte, dat het, in den grond, een 

spoor achterliet van meer dan 1 kilometer lengte. — Veel overeen- 

komst hiermede bezit de steen, welke den 24sten Maart 1857 neerviel 

in de nabijheid van Stavropol, in Trans-Kaukasië; zij verschilt alleen, 

doordien het gesteente bestaat uit korreltjes, die veel op vischkuit ge- 

lijken en daarom oölithen of eiersteenen genoemd worden. Dergelijke 

gesteenten komen ook veelvuldig op onze planeet voor, zoodat zelfs 

een geheel tijdperk van het bestaan der aardkorst daarnaar genoemd 

wordt. — Het gesteente van den meteoriet, welke den 15den Januari 

1824 te Renazzo, in Italië neerviel, gelijkt op dat van den vorigen, 

doeh is meer glasachtig en doet denken aan sommige obsidianen, die 

door de vulkanen worden uitgeworpen. — De meteoorsteenen van Chan- 

tonay, in Vendée, van 5 Augustus 1812, die van Aumale in Algerië, 

van 25 Augustus 1855, en die van St. Lucé in het Sarthe-departe- 

ment, waarvan wij reeds blz. 69 spraken, bezitten een meer gemar- 

merd voorkomen. 

Andere chondrieten vormen , evenals het béton , hetwelk bij waterwerken 

zoo dikwijls gebruikt wordt, eene vereeniging van verschillende stukken 

steen, die, door eene soort van cement, aan elkander zijn verbonden, en 

in de aardkunde brecciën genoemd worden. Hiertoe behooren die van Par- 

nallee, in Voor-Indië, van 28 Februari 1857; van Canellas, in Spanje, 

van 14 Mei 1861 en van St. Mesmin, in Aube, van 12 Mei 1866. 

Belangrijk is ook de steen, welke den 25sten Maart 1843 bij Bishopville, 

in Zuid-Carolina neerviel: zijn ijzergehalte is gering, de korst vuilwit, 

het binnenste is roomkleurig en bestaat uit eene bijzondere wijziging 

van broneiet. 

Onder de merkwaardigste voorwerpen dezer afdeeling, die door som- 

migen, wegens hun gering ijzergehalte, tot de volgende worden gerc- 
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kend, behooren de koolstof houdende meteoorsteenen. Zij zijn uiterst 

zeldzaam, daar tot nog toe slechts vier bekend zijn, nl. : die van Alais, 

in het departement Gard, van 15 Maart 1806; van Koud-Bokkenveld, 

nabij Tulbagh, in de Kaap-kolonie, van 13 October 1838; van Kaba, 

in Hongarije, van 15 April 1857, 

en eindelijk die van Orgueil, in 

het departement Tarn-et-Garonne, 

waarvan reeds blz. 77 melding werd 

gemaakt. Deze toonen aan, dat een 

enkelvoudig lichaam, hetwelk hier 

op Aarde een kenmerkend bestand- 

deel van alle levende wezens uit- 

maakt, ook in de hemelruimte ver- 

spreid is. Behalve vormlooze kool- 

stof, bevatten deze meteoorsteenen 

koolwaterstoffen, gelijkende op as- 

phalt of bitumen, zooals op Trinidad, 

aan de Doode Zee en bij Bechel- 
Meteoorsteen van Orgueil. 

bronn in den Elzas wordt aange- 

troffen, doch wegens hare geringe hoeveelheid niet nader kon worden 

onderzocht, en, volgens cLoûz, humusachtige stoffen. Bovendien geven 

zij bij verhitting water. Het best onderzocht is die van Orgueil, be- 

staande uit verschillende stukken, elk van eene afzonderlijke korst voor- 

zien, waarvan het grootste, 2 kilo wegende, te Parijs bewaard wordt 

en in figuur 5 is afgebeeld. Zij bestaan uit eene gelijksoortige, zwarte 

massa, die gemakkelijk tot poeder kan worden gewreven en op harde 

klei of aardachtige bruinkool gelijkt. Wanneer deze steenen in water 

worden gedompeld, vallen zij, na eenigen tijd, uitéén tot eene stof, 

die op bouwbare aarde gelijkt en, na het drogen, weder hard wordt. 

UI. SrikarenN. De meteoorsteenen, die uitsluitend of bijna geheel 

uit silikaten bestaan (door pauBRÉE Asideren genoemd) bezitten een 

geringer soortelijk gewicht dan die der beide vorige hoofdgroepen; zij 

komen bijna geheel overeen met sommige gesteenten der aardkorst. Eenigen 

gelijken op lava. De meteoorsteen, die 17den Mei 1855 te Igast, in 

Lijfland, viel, bezit het voorkomen van hoogoven-slakken en komt, 

op enkele iĳjzerkorrels na, in zijne samenstelling (bestaande uit een 

mengsel van veldspaath — orthoklaas — en kwarts) overeen met gewonen 
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puimsteen. — De meteoorsteen van Chassigny, die, den 15den Januari 
1815, in het departement Haute-Marne is gevallen, bezit eene lichtgele 
kleur en bestaat hoofdzakelijk uit een mengsel van olivien en chroom- 
iĳjzersteen, dusgenoemd duniet. — Den 21sten Juni 1821 viel, te Juvi- 
nas, in het departement Ardèche, een meteoorsteen neer, die met een 
vreeselijk gedruisch uiteenspatte. Na eenige dagen vond men, behalve 
een grooteren steen van 110 kilo, die in fig. 6 is afgebeeld, nog ver- 
scheidene kleinere stukken. Zij zijn gevormd uit een mengsel van een 
groenachtig en een vuilwit gesteente, beide bedeeld met hoekige kor- 

Fig. 6. 

BD 
ULT 

u 

Meteoorsteen van Juvinas. 

reltjes en blaadjes. Dit bleek te bestaan uit ongeveer 60 p.c. augiet, 

36 p.e. anorthiet, 1.5 p.c. chroomijzersteen , 0.25 p.c. magneetkies , bene- 

vens kleine hoeveelheden apatiet (P, Ca, F O,,) en titaniet (Ca Ti Si O,). 

Het gelijkt volkomen op de lava van sommige IJslandsche vulkanen. 

De bovengenoemde voorbeelden mogen voldoende zijn, om een alge- 

meen denkbeeld te geven van de samenstelling der meteoorsteenen. 

Aan Dr. STANISLAS MEUNIER is het gelukt, meteoorijzer en verschil- 

lende meteoorsteenen door de kunst te verkrijgen >. De genoemde ge- 
/ 

Ll Recueil des savants étrangers, t. XXVII, No. 5. 
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leerde had de goedheid mij schriftelijk het volgende korte overzicht 

zijner onderzoekingen mede te deelen: 

“Men had vroeger reeds aangetoond, dat niet alleen, door smelten, 

geen meteoorijzer kan worden nagebootst, maar bovendien dat daardoor 

de eigenaardige samenstelling van het natuurlijk meteoorijzer verloren 

gaat. Daarvan uitgaande, heb ik aangetoond, dat mengsels van ijzer- 

en nikkelehloruur, door reductie met waterstof, volkomen bepaalde 

metaalmengsels opleveren, die bovendien somtijds prachtig gekristal- 

liseerd zijn. Wanneer een allooi is voortgebracht, kan men, op de 

oppervlakte daarvan, zich een ander doen afzetten, zoodat het geheel, 

onderworpen aan de proef van WIDMANNSTÄDTEN volkomen de eigen- 

aardige figuren vertoont. Ik bewaar, als zeldzaamheden, zeer fraaie 

staaltjes van dien aard. 

“Vervolgens heb ik deze metaalmengsels zich doen afzetten tusschen 

olivien-kristallen, die daardoor onderling worden verbonden, evenals 

in de beroemde meteorieten van PALLAS en Atacama. 

“Findelijk heb ik metaalkorrels doen ontstaan, te midden van fijn 

verdeeld olivien, dat door het metaal wordt samengehouden, zoodat 

het geheel de samenstelling en het voorkomen bezit der gewone me- 

teoorsteenen, waarin de metaalkorrels verspreid voorkomen. 

“Onder dezelfde omstandigheden, dat is: onder vermijding van alle 

smelting, maar door eene behoorlijke, doch plotselinge verdichting van 

dampen, heb ik de voornaamste steenachtige bestanddeelen der mete- 

oorsteenen verkregen en in het bijzonder de verschillende normale 

leden der augiet-groep (enstatiet, bronciet, augiet, diopsiet), benevens 

de half-silikaten (olivien, anorthiet).” 

(Slot volgt.) 



NOG EENS: ZINKPLATEN IN STOOMKETELS, 

In eene latere mededeeling aan de Académie des sciences, die bij het 

schrijven van mijn bericht over dit onderwerp (zie hiervoor, bl. 64) 

mij onbekend was, neemt rrùve het door hem beweerde terug, niet 

aangaande de werkzaamheid dier platen tegen ketelsteen, maar wel 

wat haar nut betreft als voorbehoedmiddel tegen ontploffingen door 

oververhitting van het water. De ervaring heeft hem geleerd dat de 

door hem verwachte gasontwikkeling niet, of althans niet in genoeg- 

zame mate plaats grijpt. Hij stelt dus voor om in elken stoomketel 

door eene eenvoudige mechanische inrichting een luchtstroom , langzaam 

maar aanhoudend, uit een buisje nabij den bodem van den ketel, in 

het water te doen opstijgen. 

Dit is zeer zeker, naar alles wat de physica leert aangaande de 

oververhitting van het water, een afdoend middel te noemen. Maar of 

het zelfde doel niet op eenvoudiger en daardoor nog zekerder wijze 

zou te bereiken zijn? 

Daar het hier een zaak geldt, waarmede vele duizenden menschen- 

levens en bovendien misschien evenveel millioenen schats zijn gemoeid, 

wordt het waarlijk tijd dat een ingenieur met de hulp van een prak- 

tisch ervaren physieus haar grondig onderzoeke en daardoor vaststelle 

welk een afdoend, praktisch vertrouwbaar middel daartegen kan wor- 

den aangewend. 

Is dit eens geschied, dan zullen de regeeringen er misschien toe 

overgaan om de groote leemte aan te vullen, welke in dit belangrijk 

opzicht nog in hare wetten op de inrichting en het gebruik der stoom- 

werktuigen bestaat. LN. 
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Men weet dat sedert eenigen tijd onder dezen naam een soort van 

voetenwarmers in den handel zijn gebracht. Verlangend iets naders 

daaromtrent te weten, schreef ik aan mijnen vriend, Professor m. c. 

DIBBITS , die mij daarop, met zijne gewone bereidwilligheid, het vol- 

gende antwoordde, dat ik op mijne beurt aan onze lezers mededeel. 

“De zoogenaamde chemische stoven die eigenlijk physische stoven 

moesten heeten, omdat er geen chemisch, maar wel een physisch proces 

in plaats heeft zijn gevuld met gekristalliseerden acetas natricus. 

Ciso OprNagst Bids: Obseale ie nieuwe formule. 

Ops 0 prNaveh: Ong Ors ola als oude formule 

“Het zijn blikken, tinnen of zinken bussen, die geheel dicht gesol- 

deerd zijn en, voorzien van een overtrek, als een voetbankje of kus- 

sen kunnen gebruikt worden. 

“Legt men zulk een stoof of bus eenige minuten in kokend water, 

dan smelt het zout in zijn kristalwater (smeltpunt 75°, zooals ik vind 

opgegeven.) Blijft het lang genoeg in kokend water, dan wordt natuur- 

lijk de geheele inhoud 100°® warm. Bij het afkoelen nu daalt de tem- 

peratuur eerst van 100° tot 75° op de gewone wijze; dan begint het 

zout vast te worden; de latente warmte komt vrij, en de temperatuur 

blijft constant, zoolang het vast worden duurt. Is alles vast geworden 

d. i. gekristalliseerd, dan begint de gewone afkoeling van 75° tot de 

gewone temperatuur. 

“Dergelijke stoven zijn reeds gebruikt bij wijze van proef op een 

onzer spoorwegen, ik meen tusschen Amsterdam en den Helder. Ik 

heb echter nooit gehoord, dat zij op spoorwegen algemeen in gebruik 

zijn gekomen. 

“Of het opgegeven smeltpunt juist is, kan ik niet zeggen. De ver- 

kooper meende dat er behalve acetas natrieus nog een andere door den 

fabrikant geheim gehouden stof in was. Ik geloof dit echter niet. Dit 
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zoude eehter eerst kunnen worden onderzocht door de bus te openen. 

“Morgen hoop ik u zulk een stoof te zenden. 

“Ben bezwaar bij het gebruik schijnt mij wel te zijn, dat men een 

grooten pot met kokend water noodig heeft; de opening van een thee- 

ketel is te klein.” | 

Utrecht 12 December 1882. H. C. DiBBrrs. 

Den volgenden dag ontving ik de toegezegde stoof. Zij is eene van 

de kleinste soort, N°. 8. Deze stoven worden namelijk in drie verschil- 

lende grootten vervaardigd, 1, 2 en 3, in de metaalwarenfabriek van 

J. P. Seholte te Amsterdam, N° 3 kost f 2,90. Daarbij wordt een 

étui van een wollen stof geleverd, van ordinaire kwaliteit voor f 1,45, 

van fijnere voor f 2,40. 

De bus heeft een langwerpig vierkante afgeplatte gedaante, met afge- 

ronde zijkanten. Haar lengte bedraagt 21, haar breedte 12 en haar hoogte 

4,5 centimeters. Daaruit laat zich, na aftrek van een gedeelte voor de af- 

geronde zijkanten, berekenen dat de inhoud ongeveer een liter bedraagt. 

Ter vergelijking werd bij de volgende proeven een gewone heet- 

waterstoof gebruikt, met een daarin bevat blikken eylindrisch vat, 

waarvan de inhoud juist een liter is. 

Om de temperatuur der warmte uitstralende oppervlakte en hare 

allengsehe daling met den tijd te bepalen, werd , zoowel bij de che- 

mische stoof als bij de heetwaterstoof, de bus gewikkeld in vierdubbel 

flanel en tussehen dit en de oppervlakte der bus een thermometer ge- 

stoken. De in beide gevallen verkregen uitkomsten zijn dus vergelijk- 

baar, daar de beide toestellen nevens elkander geplaatst waren in eene 

kamer, waarvan de luchttemperatuur tusschen 20° en 25° C. afwisselde. 

De bij de chemische stoof gevoegde gebruiks-aanwijzing is van den 

volgenden inhoud. 

“Door de stoven N°3 slechts 10 minuten in kokend water te laten 

koken, blijven ze 5 à 6 uren warm. 

“Wil men ze voor 2 à 3 uren verwarmen, dan is 5 minuten koken 

voldoende. 

“Het is zeer goed de stoven, zoodra ze minder warm worden, even 

te schudden.” 

Hier stuit men reeds dadelijk op eene moeielijkheid. Het spreekt 

toeh van zelf, dat, indien men de koude bus in kokend water legt, 
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dit van de kook raakt en dat het eerst na voortgezette verwarming, 

waarbij de warmte van het water zieh aan den inhoud der bus mede- 

deelt, weder begint te koken. De daarvoor noodige tijd kan zeer ver- 

schillend wezen, al naar gelang der hoeveelheid van het water en 

de grootte van het daarvoor gebruikte vat. Is die hoeveelheid groot, 

dan zal het water in verhouding minder afgekoeld worden dan wan- 

neer zij klein is. Men kan derhalve den tijd voor het verblijf der bus 

in het kokende water eerst beginnen af te meten van het oogenblik 

waarop wederom de geheele watermassa aan de kook is. Wanneer men 

nu echter meenen zoude dat dan 10 minuten later ook de inhoud der 

bus eene temperatuur van 100°C. bereikt heeft, dan zoude men zich 

vergissen. Bij onderzoek bleek dat de temperatuur van de oppervlakte 

onder de flanelbedekking, waarin de bus, dadelijk na uit het kokend 

water genomen te zijn, gewikkeld werd, een paar minuten later slechts 55° 

bedroeg. De inhoud kon dus onmogelijk geheel gesmolten zijn. Toch werd 

de proef, nu eenmaal begonnen, voortgezet. Elk half uur werd de tem- 

peratuur afgelezen, en tevens die van de vooraf met warm water ge- 

vulde waterstoof. Het bleek dat de gang der daling van de warmte 

in beide gevallen nagenoeg dezelfde was. Toen, na zes uren, de tem- 

peratuur aan de oppervlakte der waterstoof 30°, en die der chemische 

stoof 29° bedroeg, werd de laatste een minuut lang sterk geschud; 

toen steeg de thermometer weder tot 34°, en er waren anderhalf uren 

noodig om hem weder tot 29? te doen dalen, terwijl intusschen de tem- 

peratuur der waterstoof tot 24° verminderd was. Dit geringe voordeel 

is het eenige dat de chemische stoof aanbood, toen geheel naar het 

voorschrift gehandeld was. 

Anders zal echter de uitkomst zijn, wanneer de verwarming in kokend 

water wordt voortgezet, totdat de inhoud der bus geheel vloeibaar ge- 

worden is, iets waarvan men het tijdstip echter zeer moeilijk beoor- 

deelen kan, omdat de bus dicht gesoldeerd is. 

Den volgenden dag werd dus een tweede proef genomen en daarbij 

telkens na zekere tusschentijden de bus uit het kokende water geno- 

men en de temperatuur harer oppervlakte gemeten. Ziehier de uitkomsten. 

Na 30 minuten 58° 

tale 00P 
n ND 5 62° 

„vt 20 ’ 62° 

De temperatuur der oppervlakte was derhalve, na twee en een half 
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uur kokens, nagenoeg constant geworden, zoo als het geval moet zijn, 

zoolang nog een gedeelte van het gekristalliseerde zout ongesmolten is, 

evenals bij smeltend ijs, waarvan de smeltingswarmte 79° bedraagt, 

de temperatuur 0° bedraagt, zoolang nog een deel ongesmolten is. 

Nu werd de bus, in flanel gewikkeld, aan zieh zelve overgelaten 

bij eene kamertemperatuur van 15°—16%, De daling van de temperatuur 

der oppervlakte begon dadelijk, ofschoon zij aanvankelijk gering was; 

zij bedroeg namelijk: 

Na 55 minuten 58° 

seek05 b 52’ 

aal 50 Ì 46° 

serl95 À 429 

255 b 36® 

Toen werd de bus hard geschud, en de thermometer klom daardoor 

tot 37°. Een uur later was de temperatuur echter reeds weder gedaald 

tot 29°. Nogmaals geschud zijnde, rees de warmte weder tot 30°. Vier 

uren later bedroeg deze nog 25°. In negen uur en dertig minuten be- 

droeg de daling in haar geheel, d. i. van 62° tot 25°, 37°, 

Bij de heetwaterstoof was de oppervlakte-temperatuur aanvankelijk 759. 

Na 25 minuten 67® 

shar Apes ajehel 0 
zn BORke aptent? 
 aaefjeniptn vin j 
en WBilimtigere “890 
en 2ROe Adeje ide 
erneer 0 

Zoo ging de daling voort, totdat na zeven uren en vijf minuten de 

temperatuur der oppervlakte tot 25° verminderd was. 

Vergelijkt men nu de resultaten der beide reeksen van waarnemin- 

gen, dan is blijkbaar het voordeel aan de zijde der chemische stoof. 

Echter kan men niet zeggen dat dit voordeel zeer aanmerkelijk is. 

Waarschijnlijk zal het geheel opgewogen worden door de bus der water- 

stoof iets grooter te nemen, terwijl het in het algemeen veel eenvou- 

diger en gemakkelijker zal zijn zulk een bus met kokend water uit een 

ketel te vullen, dan de bus der chemische stoof een geruimen tijd in 

water te laten koken. 

Amersfoort, 17 December 1882, HG. 



DE METEOORSTEENEN, 
DOOR 

Dr. F. W. KRECKE. 

(Vervolg en slot van blz. 91.) 

IV 

Wij zullen thans de beide meteoorsteenen, die in ons land zijn neer- 

gekomen, en de verschijnselen, die bij hun val werden waargenomen , 

nader bespreken en volgen daarbij de beschrijvingen door den hoog- 

leeraar VON BAUMHAUER gegeven. 

De eerste meteoorsteen * viel in de nabijheid van het gehucht Volkel , 

in de gemeente Uden, op omstreeks 20 kilometers ten 0.4.0. van ’s Her- 

togenbosch. 

Den 12den Juni 1840 bevonden zich eenige personen in de turfpeel 

der genoemde gemeente, aan het dusgenoemde Staartje. De wind was 

stil en de lucht helder, met uitzondering van eene kleine, donkere 

wolk, aan de noordzijde der zon — toen zij, des voormiddags tusschen 10 

en 11 ure, eerst een zacht geschuifel boven hunne hoofden hoorden , dat 

voortdurend in hevigheid toenam en hen niet weinig verontrustte. Toen 

dit eenige seeunden geduurd had, eindigde dit geluid met een zwa- 

ren slag, waarvan de moer- of turfpeel daverde. Tevens bemerkten de 

omstanders dat een gedeelte van het zand, van een nabijzijnd voetpad, 

naar de hoogte werd geworpen. Toen zij eenigszins van den schrik 

hersteld waren, begaven zich naar die plaats en zagen, dat de grond 

1 Scheikundig onderzoek van den meteoorsteen van Uden (Verslagen en Mededeelin- 

gen der Kon. Academ. van Wet., Afd. Natuurk. D. 14), 

_l 
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aldaar in een kring was opgeheven. In het midden daarvan bevond 

zich eene opening, waarin, ter diepte van omstreeks 15 e.M., in eene 

schuine richting, een 

zwart voorwerp lag. Na- 

dat zij het, met behulp 

van eene schop, uit het 

gat hadden gehaald, 

vonden zij dat het een 

steen was, zoo heet, 

dat hij nauwelijks ‘met 

de hand kon worden 

aangeraakt. De steen 

was zeer broos en be- 

dekt met eene zwarte 

korst, die gemakkelijk 

met de nagels, kon wor- 

den afgekrabt. Nadat hij 

eenigen tijd in de her- 

ee berg te Volkel door ver- 

Meteoorsteen van Uden. (Natuurlijke grootte.) schillende personen was 

bezichtigd, waarbij eene 

punt daarvan verloren ging, werd een gedeelte daarvan door den 

hoogleeraar VON BAUMHAUER en Dr. Fr. SEELHEIM onderzocht. Het overige 

bevindt zich thans in de verzameling van het Noord-Brabantsch ge- 

nootschap van kunsten en wetenschappen te ’s Hertogenbosch. 

Deze steen, wiens uiterlijk aanzien reeds voldoende is, om daarin 

een meteoorsteen te herkennen, schijnt geen brokstuk te zijn van eene 

grootere massa, die, in den dampkring gekomen, uit elkander zou 

gesprongen en,‚ in verscheidene stukken verdeeld, op aarde gevallen 

zijn. Het schijnt integendeel een zelfstandig lichaam te wezen, dat, wie 

weet hoeveel duizenden jaren reeds. om onze Zon, zijn loopbaan heeft 

afgelegd, totdat het eindelijk, onder den invloed gekomen van de aan- 

trekking der aarde, daarop is gevallen. 

Deze steen, die in fig. 7 is voorgesteld, heeft een onregelmatig 

veelhoekigen vorm, met afgeronde punten en kanten, en bezit thans, 

nadat eenige stukken daaraf zijn genomen, een gewicht van 689,5 gram, 

terwijl hij oorspronkelijk waarschijnlijk 710 of 720 gram heeft gewo- 

gen. Zijn soortelijk gewicht bedraagt 3,4025, 
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De oppervlakte van den steen is, op het gezicht, vrij glad, dof- 

zwart, hier en daar een weinig gebarsten, op het gevoel echter ruw, 

fijnkorrelig en vertoont de voor de meteoorsteenen zoozeer eigenaar- 

dige verglazing of smelting der oppervlakte, waardoor de geheele steen 

bedekt is met eene zwarte korst, van nauwelijks één millimeter dikte, 

die, op de plaatsen, waar zij verwijderd is, duidelijk en scherp af- 

steekt, bij de grauwwitte massa van den steen. Deze laatste vertoont 

zich, op enkele kleine barsten na, als een samenhangend doch niet 

zeer vast gesteente, hetwelk bij eene geringe vergrooting duidelijke 

blijken vertoont van eene kristallijne, weinig gelijksoortige , doch meer 

porphyrachtige samenstelling, terwijl hier en daar bronskleurige me- 

taaldeeltjes in de massa verspreid zijn. 

Uit de scheikundige ontleding van den steen, kan de volgende mi- 

neralogische samenstelling worden afgeleid: 

Meteoor-ijzer , Nikkelijzer, Fe, Ni. 
Ee : 1,707 p.c 

Magneet-ijzersteen, Ferri-feroxyd, Fe, O,. 

Troïliet, IJzer-monosulfied, FeS. ........... OLS 

Chroom-ijzersteen, Ferro-chromiet, FeCr,O,...... 0,760 „ 

Oanens, (Mee SIO zt NE red Ee ade B ae ah 55,281 „ 

Keldspaath , (Albiet,- Na, Al S1-O,4(P)) naren on 2e 

Hoornblende , (Mg‚Ca,Fe) SiO,, of Augiet, (Mg‚Ca) SiO, 37,977 

Samen ... 99,364 „ 

Omtrent de meteoorsteenen van Blauwkapel, bij Utrecht, deelt de 

hoogleeraar VON BAUMHAUER de volgende bijzonderheden mede: ! 

“Den 2den Juni 1848, des avonds te 8 ure, werd te Utrecht, en in 

het bijzonder in den omtrek dier stad, op een afstand van 20 of 25 

kilometers, eene hevige ontploffing gehoord, gelijkende op het ont- 

branden van drie of vier stukken geschut en vervolgens een geraas, 

dat de meeste getuigen met de tonen van verwijderde muziek, of die 

eener aeolus-harp, anderen met het schreien van kinderen vergeleken, 

Personen, die dicht bij de plaats waren, alwaar de steen neerviel, ver- 

namen een geraas, of liever een gehuil, als van een voorwerp dat 

zich snel door de lucht beweegt. Het geluid seheen zich van het 

* In zijn academisch Proefschrift: De ortu lapidum meteorieum, annexis duorum 

lapidum analysibus chemicis. 
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Westen naar het Oosten voort te planten en werd gedurende twee of 

drie minuten gehoord. Het verschijnsel bracht grooten schrik te weeg 

onder de getuigen daarvan. Het geluid werd ook waargenomen te 

Leiden en te Rotterdam, beiden omstreeks gelegen in de richting, 

waaruit de steen scheen te komen. 

“Tegelijkertijd zag een landbouwer, die, met zijne paarden van 

den akker huiswaarts keerde, in het dorpje Blauwkapel, 5 kilometers 

Fig. 8. 

Meteoorsteen van Blauwkapel. (°/, der natuurlijke grootte.) 

ten noordoosten van Utrecht, een zwaar lichaam in een nabijgelegen 

akker neerkomen en veel grond in de hoogte werpen. Nadat hij de 

paarden naar den stal had gebracht, ging hij terug naar de plaats, 

waar hij het voorwerp had zien vallen en vond daar eene trechtervor- 

mige holte, waarin een steen lag, die toen koud, was, ofschoon tus- 

sehen het oogenblik dat de steen gevallen was en de terugkeer van 
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den landbouwer, nog geen twintig minuten waren verloopen. De steen 

had eene kleilaag, van één meter dikte, loodrecht doorboord, maar 

kon niet doordringen in het daaronder liggende vochtige zand. De aarde , 

door den steen uitgeworpen, was opgehoopt rondom het gat. Na verloop 

van drie dagen, werd, in eene sloot, op drie kilometers afstand van 

de plaats waar de eerste steen was gevallen, een andere gevonden, 

nl. bij de buurt: het Loevenhoutje; dezen steen had men ook den 2den 

Juni zien neervallen. Het gewicht van den eersten steen bedroeg 7, 

dat van den tweeden 2,7 kilogram. 

“Beide steenen zijn omgeven van eene doffe, roodachtig zwarte 

korst, waarin hier en daar indruksels zich bevinden, alsof zij, met 

de vingers, daarin gemaakt waren ‘, benevens eenige kleine spleten. De 

steenen hebben eene onregelmatige, veelvlakkige gedaante, met afge- 

ronde hoeken en kanten. De samenstelling daarvan gelijkt op die, 

welke te Laigle zijn gevallen: hier en daar vindt men in de witte 

massa gele en zwarte punten en metaaldeeltjes van eene roodachtige 

kleur, terwijl enkele purperkleurig zijn. Het gesteente is zeer broos, 

zoodat het, met de vingers, bijna geheel fijngewreven kan worden. 

Wanneer de massa wordt fijngestooten, dan blijven deeltjes over, van 

0,25 tot 2 milimeters middellijn, die bijna niet tot poeder kunnen ge- 

bracht worden en bijna allen, door een magneet, kunnen verwijderd 

worden. Daaronder zijn ook enkele deeltjes, die eene onregelmatige, 

veelhoekige gedaante, met afgeronde kanten hebben, eene bruine kleur - 

bezitten en niet door den magneet worden aangetrokken. 

“De steen, die bij het Loevenhoutje viel, werd aan een nauwkeurig 

scheikundig onderzoek onderworpen. Het soortelijk gewicht daarvan 

werd, in twee proeven, gevonden: 3,57 en 3,65; dat der deeltjes , die 

door den magneet worden aangetrokken, bedraagt: 4,93 en dat van 

het niet magnetisch poeder: 3,48. Deze meteoorsteen wordt bewaard 

in de mineralogische verzameling der Hoogeschool te Utrecht.” 

Hij is in fig. 8 voorgesteld, naar eene photographie, welke , on- 

der toezicht van den hoogleeraar c. B. A. WICHMANN, voor dit tijd- 

schrift werd vervaardigd. 

Uit het onderzoek van dezen steen kan de volgende mineralogische 

samenstelling worden afgeleid: 

t Wij komen blz, 104 op deze vingervormige indruksels terug. 
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Meteoorijzer , Nikkelijzer, Fen Ni. ....... 9,140 p.c. 

Troïliet, IJzer-monosulfied, FeS. ....... BIDT 13 

Chroom-ijzersteen, Ferro-chromiet, Fe Cr, O,. 0,941 „ 

Olien jp (MEP Si Os sorfd BANEN toorn de 48013 „ 

Albiet, Natron-veldspaath, Na, Al, Si, O,, .. 11,427 „ 

AwgiehMer®a) SiOflnsss armada ern 25,382 , 

galen sdtondoë Bi 

In onze Oostindische bezittingen zijn verder gevallen: de meteoor- 

steenen van Tjabé (19 September 1869) en van Bandong (10 December 

1871), benevens de ijzermassa van Prambanan, die in 1866 werd ge- 

vonden en zieh in den kraton van den keizer van Soerakarta bevindt. 

Deze zijn allen van Java afkomstig. 

Yv 

De meteoorsteenen zijn allen met eene korst bedekt, die gewoonlijk, 

doeh niet altijd, zwart gekleurd is *. Zij is betrekkelijk dun en ver- 

schilt in uiterlijk voorkomen zeer van het overige gesteente. Deze 

korst is bij de meeste meteoorsteenen dof, bij sommigen, zooals bij 

de blz. 73 genoemde steenen van Stannern, licht gekleurd en glasachtig , 

als een overtreksel van vernis. Onderzoekt men, met een mikroskoop, 

een dun plaatje, dat loodrecht op de oppervlakte van een meteaorsteen 

is gesneden, dan vindt men dat de korst bestaat uit eene glasachtige 

massa, waarin zich zeer kleine blaasjes bevinden en dat zij, volkomen 

scherp, van het binnenste van den steen onderscheiden is. Het blijkt 

daarbij duidelijk, dat de korst is ontstaan door het smelten van de 

buitenste laag van den steen, waarbij deze langs de oppervlakte 

daarvan heeft gevloeid, doeh dat de dikte van het gesmolten gedeelte 

soms niet meer bedraagt dan 0,025 m.M.…. Bij enkele meteoorsteenen 

bestaat deze korst niet uit eene glasachtige massa. Hare dikte bedraagt 

dan somtijds 0,050 m.M. en zij bestaat uit twee zeer verschillende 

lagen: in de binnenste zijn de fijne iĳzerdeeltjes der ehondrieten niet 

gesmolten, noch geoxydeerd, terwijl in de buitenste het metaal zich 

' Wij zagen blz. 88 dat de korst van den meteoorsteen van Bishopville eeue vuilwitte 

kleur bezit; dergelijke voorbeelden zijn echter uiterst zeldzaam. 
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met de zuurstof der lucht heeft verbonden en het gevormde oxyd 

in de steenige massa is ingesmolten. 

In verband met de hooge temperatuur, die de oppervlakte der 

meeste meteoorsteenen, bij hunne aankomst op aarde, blijken te bezit- 

ten, mag men uit het vorige afleiden: dat de korst der mete- 

oorsteenen gevormd wordt door het smelten hunner 

oppervlakte, bij het doorklieven van den dampkring. De 

lage temperatuur, die het binnenste van den blz. 76 genoemden mete- 

oorsteen van Dhurmsala bij zijn val op Aarde bezat, doet echter zien 

dat die smelting sleehts van korten duur is; daar, bij het 

geringe geleidingsvermogen van het gesteente voor de warmte, de 

hooge temperatuur der oppervlakte niet tot het binnenste van den 

steen kon doordringen. 

Wij zagen, blz. 75, dat de meteoorsteenen zich met eene groote 

snelheid door de hemelruimte bewegen, die afwisselt tusschen 30 en 

75 kilometers in de secunde. De graaf DE SAINT-ROBERT heeft voor eenige 

jaren door berekening aangetoond, dat, wanneer een meteoorsteen 

binnen den dampkring der aarde komt, met eene snelheid van slechts 

16 kilometers in de seeunde, hij, op het oogenblik dat hij is doorgedrongen 

in eene laag, waar de drukking der dampkringslucht slechts 12 m.M. 

bedraagt, reeds '°/,, van zijne snelheid en '*,,, van zijne levende 

kracht heeft verloren. Wanneer de steen oorspronkelijk eene snelheid 

van 72 kilometers in de secunde bezat, dan zou hij, bij zijne aankomst 

in eene luchtlaag van 12 m.M. drukking, *%/;, van zijne snelheid en 

2632), van zijne levende kracht hebben verloren. Al die arbeid is 

in warmte omgezet, welke zich zoowel aan de omringende lucht als aan 

den steen heeft medegedeeld. — De meteoorsteen kan, zooals door Govr 

is aangetoond, vergeleken worden met den zuiger van eene vuurpomp : 

een eenvoudig werktuig, waardoor men, bij voordrachten over natuur- 

kunde, door de samenpersing der lucht, een stuk zwam pleegt te ontsteken. 

De lucht, waardoor de meteoorsteen zich beweegt, vormt als het ware 

eene buis, daar zij niet zoo snel zijdelings kan ontwijken en wordt, 

aan de voorzijde van den steen, sterk samengedrukt. — Wanneer men de 

formule van DE SAINT-ROBERT toepast en, met PRESTWICH , de soortelijke 

warmte van den steen op 0,22 stelt, dan verkrijgt men , door bereke- 

ning, eene temperatuurs-verhooging van 1.926.931e voor den steen; 

hiervan gaat echter een groot gedeelte door straling en geleiding ver- 

loren. 
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De hooge temperatuur, diede meteoorsteenen bĳ hunne 

komst op aarde bezitten, moet dus worden toegeschre- 

ven aan den weerstand der lucht, dien zij in den dam p- 

kring ondervinden. Daardoor zal een gedeelte daarvan gesmol- 

ten worden en vervluchtigen, voor zij den grond bereiken. De gassen 

en dampen, die daarbij ontstaan en, door den gloeienden steen aan- 

gestoken, in de lucht verbranden, vormen het lichtversch ij n- 

sel, dat zij, vooral ’s avonds, vertoonen. De verbrandings-pro- 

dueten en de onverbrande dampen geven aanleiding tot het 

ontstaan van den staart, dien zij achterlaten. 

Zooals wij vroeger mededeelden, valt meestal uit één vuurbol meer 

dan één meteoorsteen op den grond. Het aantal daarvan kan soms, 

zooals bij den blz. 77 vermelden val van Pultusk, meer dan 100.000 

bedragen. Daar bijna alle meteoorsteenen geheel met eene gesmolten 

korst zijn omgeven, nam HAIDINGER aan, dat een vuurbol, zelfs wan” 

neer hij zich in de ruimte als ééne enkele massa vertoont, uit een 

zwerm van afzonderlijke lichamen of meteoorsteenen bestaat, welke, reeds 

voor hunne komst in den dampkring der Aarde, van elkander ge- 

scheiden waren. Hij kon echter het uiteenspringen van meteoorsteenen, 

bij het hevige ontploffen, hetwelk het nedervallen dier massa’s voor- 

afgaat, niet ontkennen, waarmede de veelhoekige vorm en de afge- 

stompte kanten, die men bij vele dier lichamen waarneemt, volkomen 

in overeenstemming is. Beide verschijnselen werden door hem toege- 

schreven aan de uitzetting, welke de buitenste, gloeiend geworden korst 

ondervindt, terwijl het binnenste van den steen nog de lage tempera- 

tuur der hemelruimte bezit. Daardoor wil hij ook de scheuren en 

spleten aan de oppervlakte van vele meteoorsteenen verklaren. 

Daar het zeker is, dat vooral de voorzijde van een meteoorsteen 

bij het doorklieven der lucht aan eene zeer aanzienlijke drukking is. 

blootgesteld, heeft de Fransche natuuronderzoeker pAUBRÉE proeven 

genomen over den invloed, dien zeer sterk samengeperste gassen op 

metalen uitoefenen. Hij gebruikte in de eerste plaats buskruit, hetwelk 

hij liet ontploffen, zoodat de daarbij gevormde gassen op de blok- 

ken moesten inwerken. Daarbij bleek dat zij daarin holten te weeg bren- 

gen en, zoowel in zink als in ijzer, de wingervormige indruksels doen 

ontstaan, die men bij sommige meteoorsteenen, o. a. bij dien van 

Blauwkapel waarneemt. 

Verder onderzocht hij, of door nog sterker samengeperste gassen, 
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metaalmassa’s in veelhoekige stukken kunnen worden gebroken, waar- 

door dan het uiteenspringen van de meteoorsteenen en ijzer-meteorieten 

zou kunnen verklaard worden. DELAUNAY en VON REICHENBACH schrijven 

dit verschijnsel toe aan de geweldige drukking der lucht tegen de 

voorzijde van deze lichamen, bij het doorklieven van den dampkring. 

DausrÉr gebruikte, om eene zeer sterke gasdrukking op voorwer- 

pen uit te oefenen, dynamiet, hetwelk in patronen van 2 tot 5 kilo, 

werd geplaatst op prisma’s van welstaal, die eene vierkante doorsnede 

van 8,5 e.M. zijde bezaten. Bij het ontploffen daarvan werkte de druk- 

king der gassen, evenals bij de meteorieten, alleen op ééne zijde. 

Steeds werden daarbij de prisma’s in meer of minder talrijke brok- 

stukken van veelhoekigen vorm gescheiden; de breukvlakten waren 

omstreeks loodrecht op de richting, waarin de gassen werkten, en uit 

de stukken kon steeds het oorspronkelijke voorwerp worden samenge- 

steld. Om deze krachtige werking van dynamiet begrijpelijk te maken, 

vermelden wij dat de gassen, die door de ontploffing daarvan ontstaan , 

eene drukking van meer dan 30.000 atmospheren ontwikkelen; de in- 

werking duurt waarschijnlijk niet langer dan 0,00002 seconde, en de 

daarbij ontwikkelde temperatuur stijgt minstens tot 2000°, 

Op de plaatsen, waar de oppervlakte van het metaal aan de inwer- 

king der gassen was blootgesteld, vertoonden zich overal groeven en 

eellen. Zij geleken op die, welke door het afbranden van buskruit ont- 

staan, doch waren grooter, daar zij middellijnen bezaten van 15 tot 

18 m.M. en eene diepte van 4 tot 5 m.M.. Aan hare wanden vertoon- 

den zij een aantal bolvormige uithollingen, die elkander snijden en de 

plaatsen schenen aan te wijzen, waar de gassen in eene snelle rond- 

draaiende beweging hadden verkeerd. Sommige cellen vertoonen op- 

staande randen, die 1 tot 2 m.M. boven de algemeene oppervlakte 

uitsteken. Verder is de geheele metaaloppervlakte oneffen en bezit 

het voorkomen van segrijn-leder. 

Ook verdient nog vermeld te worden, dat klei en kwartszand, 

afkomstig van de wanden van den put, waarin de proeven met dynamiet 

werden verricht, in de talrijke, zelfs in de nauwste spleten van het 

metaal waren doorgedrongen. Deze stoffen hadden zieh zoo diep en zoo 

vast daarin gezet, dat zij slechts met moeite konden verwijderd worden. 

Op eene dergelijke wijze verhouden zieh in de meteoorsteenen de 

zwarte adertjes, die uit dezelfde massa als de korst bestaan, en dik- 

wijls nog geen m.M. dik zijn. Men kon vroeger niet begrijpen, hoe de 
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gesmolten massa der korst, zonder te stollen, zoo diep in de scheuren 

der meteoorsteenen kon dringen. Wanneer men echter ziet, hoe zand 

en klei zelfs in de fijnste spleten van het metaal worden geperst, dan is 

het duidelijk, dat ook de gesmolten massa van de buitenkorst der me- 

teoorsteenen, door de geweldig samengeperste gassen, tot in het bin- 

nenste van het gesteente kunnen gedreven worden. Bij sommige mete- 

oorsteenen, zooals die van Chantonay, waarvan wij blz. 88 spraken, 

liggen, tegen deze zwarte aderen, nog donkere lagen, die door veran- 

deringen van het gesteente, door de warmte, zijn gevormd en aan de 

geheele massa het voorkomen van marmer geven. 

Ten slotte deelt pAuBRÉE nog mede, dat uit zijne onderzoekingen 

zonder twijfel het besluit mag worden afgeleid, dat de samenpersing 

der lucht de oorzaak is van het gloeien der vuurbollen. 

Het was ons niet mogelijk pAuBrúr, bij al zijne hoogst belangrijke 

proeven en de daaruit afgeleide gevolgtrekkingen, op den voet te volgen. 

Lezers, die dit mochten willen doen, verwijzen wij naar het oorpron- 

kelijke stuk !, 

VI 

Somtijds zijn de massa’s, die uit de hemelruimte neervallen, uiterst klein 

en worden dan meteoorstof genoemd. Dit moet echter niet verward worden 

met het stof en de asch, die somtijds, door hevige winden, van de opper- 

vlakte der aarde wordt opgenomen en elders neervallen, of met dat, het- 

welk van vulkanischen oorsprong is. BrRENBERG heeft aangetoond, dat het 

stof, hetwelk voor omstreeks 30 jaren neerviel op het Amerikaansche 

schip Josiah Bates, dat in den Indischen Oceaan ten zuiden van Java 

zeilde, niet, zooals men aanvankelijk meende, van een der vuurspu- 

wende bergen van dit eiland, maar werkelijk uit de hemelruimte af- 

komstig is. Deze korreltjes hebben het voorkomen , alsof zij aanvankelijk 

vloeibaar waren doch vast zijn geworden voordat zij de aarde bereikten. 

Zij zijn hol, bestaan uit ijzerokyd en bezitten volkomen hetzelfde voor- 

komen als de bolletjes , die men verkrijgt , wanneer men eene dunne stalen 

veder in zuurstof laat verbranden. Waarschijnlijk zijn zij af komstig van 

een stuk meteoorijzer, dat in de hoogere luchtlagen gedeeltelijk is 

verbrand. 

1 Comptes rendus, Tome LXXXV, p. 115, 253 et 314. 
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De beroemde NORDENSKIÖLD, die het vraagstuk oploste, dat door 

onze voorvaderen vergeefs werd beproefd, en de noordkust van Azië 

is omgevaren, deelt de volgende gevallen mede, waarin door hem me- 

teoorstof werd verzameld. In het begin van December 1871, had te 

Stoekholm een buitengewoon sterke sneeuwval plaats. Na het smelten, 

bleef een zwart poeder achter, hetwelk metallische ijzerkorreltjes be- 

vatte, die daaruit door den magneet werden aangetrokken. — In het mid- 

den van Maart 1872 nam KARL NORDENSKIÖLD een dergelijk verschijnsel 

waar, te Evois in Finland, in eene afgelegen, boschrijke streek. — Bij 

het smelten van 500 gram hagel, in den herfst van 1873 te Stock- 

holm gevallen, bleven metallische deeltjes over, die ijzer, kobalt en 

nikkel bevatten. — Later heeft G. TISSANDIER dergelijk meteoorstof ook in 

de nabijheid van Parijs en op de sneeuwvelden der Alpen gevonden. 

NorpeNsKröLD merkt terecht op, dat de bewoonde landen der aarde 

minder geschikt zijn tot het verzamelen van meteoorstof, daar de ge- 

ringe hoeveelheid daarvan moeielijk kan onderscheiden worden van 

dat, hetwelk van de wegen, de schoorsteenen der gebouwen, werk- 

plaatsen, fabrieken, stoombooten en locomotieven afkomstig is. Anders 

is het daarentegen met het stof, hetwelk, ver van die oorzaken van 

verontreiniging, op de iĳsvelden van het hooge Noorden gevonden 

wordt. Elk vreemd korreltje kan hier gemakkelijk worden onderschei- 

den en het is zeer waarschijnlijk, dat het stof der beschaafde wereld 

hier bijna volkomen gemist wordt. In stof (Kryokoniet), gevonden op 

het ijs in het binnenland van Groenland, in Juli 1870, werden me- 

tallische ijzerkorrels aangetroffen, die kobalt bevatten. De hoofdmassa 

bestond uit een kristallijn, dubbelbrekend silikaat, doortrokken met 

eene onaangenaam riekende organische stof. Het kwam in groote 

hoeveelheid op het ijs voor, op den bodem van tallooze kleine. uithol- 

lingen, die daarin aanwezig waren. — Den Ssten Augustus en den 2den 

September 1872 vond NOoRDENsSKIÖLD, ten noorden van Spitsbergen, op 

80° N.Br. en 13 tot 15° O.L., in eene sneeuwlaag , die het ijs bedekte, 

zwarte korreltjes, waarvan vele door den magneet werden aangetrok- 

ken en die ijzer, kobalt en waarschijnlijk ook nikkel bevatten. — Den 

13den Augustus 1878 vond hij op het ijs, aan de noordkust van Azië, 

oostelijk van den mond van den Jenisseï, eigenaardige gele vlekken. 

Deze bleken te bestaan uit lichtgele kristallen van koolzuren kalk, be- 

hoorende tot het ruitvormige stelsel en waren dus geen kalkspaath, 

noch arragoniet. Zij verweerden spoedig tot een geel, smakeloos poeder. 
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Murray, die deelnam aan den beroemden tocht van de Challenger, 

vond een neerslag, dat veel overeenkomst bezit met het meteoorstof 

in het slib, dat uit groote diepte in het) midden van den oceaan 

werd opgehaald. | 

Verder hebben STANISLAS MEUNIER Eel G. TISSANDIER dergelijke zwarte, 

_geoxydeerde iĳjzerkorrels, die door den magneet worden aangetrokken 

en, onder het mikroskoop, niet van meteoorstof kunnen onderscheiden 

worden, aangetroffen in verschillende gesteenten, die zich, in vroeger 

tijdperken van het bestaan der Aarde, uit het zeewater hebben afge- 

zet. Daarentegen hebben zij deze korrels niet gevonden in kristal- 

lijne gesteenten. 

NorpeNsKröLp schat de hoeveelheid stof, die op het ijs ten noor- 

den van Groenland voorhanden was, op 0,1 tot 1 m. G. op den vier- 

kanten meter en waarschijnlijk is de geheele hoeveelheid daarvan, die 

jaarlijks nedervalt, nog aanzienlijker. Maar 1 m. G. op den vierkan- 

ten meter maakt, voor de geheele aarde, omstreeks 500.000.000 K. G. 

Zulk eene, jaar in, jaar uit, gedurende geologische tijdperken van 

een onbegrijpelijk langen duur, nedervallende massa is te belangrijk, 

om te mogen worden over het hoofd gezien, wanneer men de geschie- 

denis van onze planeet beschouwt. Eene voortzetting dezer onderzoe- 

kingen zal wellicht aantoonen, dat onze aardbol, van een onaanzien- 

lijk begin, langzamerhand tot de grootte is aangegroeid, die zij thans 

bezit; misschien zullen zij leeren, dat een groot gedeelte van onze uit 

water afgezette lagen, in het bijzonder van die, welke in de open zee, 

ver van het land, zijn gevormd, van kosmischen oorsprong zijn. Daar- 

door zal men wellicht de vorming van onze vulkanische vuurhaarden 

kunnen leeren begrijpen en eene eenvoudige verklaring vinden voor 

de merkwaardige overeenkomst, welke onmiskenbaar tusschen de plu- 

tonische gesteenten en de meteoorsteenen bestaat. ! 

Tegen deze beschouwingen van NORDENSKIÖLD is onlangs A. vON 

LASAULX opgekomen. Deze vond in den kryokoniet, als hoofdbestanddeel , 

kwarts en vervolgens glimmer. Bovendien bevatte hij nog eenige andere 

mineralen. Echt metallische korrels konden daarin, onder het mikros- 

koop, niet worden gevonden , maar wel bruine of bruingroene lichaampjes, 

die op mikroskopische wieren geleken. LasauLx besluit hieruit dat de 

1 A, E. NORDENSKIÖLD. Die Umseglung Asiens und Europas auf der Vega, von 

1878 bis 1880, S. 294. — Poae. Annalen, Band 151 S. 154. 
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kryokoniet van Groenland zonder twijtel gevormd is door verweering van 

kwarts- en glimmer-rijke gesteenten. — Ook van meteoorstof , in den om- 

trek van Catania en Kiel verzameld, meent LasauLx, dat het van 

de aarde af komstig is. 

In allen gevalle waarschuwt deze geleerde, om, uit het neervallen 

van dit stof, niet zulke gewaagde besluiten af te leiden als Nor- 

DENSKIÖLD heeft gedaan. ! 

Latere onderzoekingen en waarnemingen zijn noodig, om deze zaak 

verder op te helderen. Wij gelooven echter niet, dat de aanzienlijke 

rol, die het meteoorstof bij de vorming der aarde gespeeld heeft, 

kan ontkend worden. 

vann 

Tot dusverre hebben wij ons, bij onze beschouwingen , zooveel moge- 

lijk bewogen op het veilige gebied der ervaring. Doch , met feiten alleen, 

is de natuuronderzoeker niet tevreden. Hij wil niet alleen het hoe, 

maar ook het waarom kennen, van de verschijnselen, die hij rondom 

zich ziet gebeuren, of zelf in het leven roept. Door die verschijnselen, 

in verband met elkander te beschouwen, klimt hij op tot meer alge- 

meene waarheden, en eerst daardoor verheft hij de natuurkennis 

tot natuurwetenschap. 

Reeds sints de oudste tijden heeft het neervallen van meteoorstee- 

nen, onder krachtige licht- en geluidverschijnselen, een diepen indruk 

op den denkenden mensch gemaakt en trachtte hij daarvoor eene ver- 

klaring te vinden. De geschiedenis der wetenschap kan echter weinig 

voorbeelden aanhalen, waarin, zooals bij de meteoorsteenen, de oudste 

meeningen daaromtrent juister waren dan die van latere tijden, zoodat 

men, na eeuwen, weder verplicht was tot de eerste terug te keeren. 

DrocenNes van Apollonia leerde, dat, te gelijk met de zichtbare ster- 

ren, ook onzichtbare zich door de hemelruimte bewegen, die, onder 

zekere omstandigheden, op de aarde nedervallen. 

Eene andere meening, die in de oudheid zeer verbreid. was, be- 

stond hierin: dat de meteoorsteenen van de zon afkomstig waren. 

ARISTOTELES beschouwde deze voorwerpen eenvoudig als steenen, 

die toevallig, door hevige winden, in de hoogte geslingerd waren en 

later op aarde nedervielen. 

t Miner. und petrogr. Mittheilungen S. 517. 
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Paracersus (1493 tot 1541), de beroemde alchimist en geneesheer ,! 

vraagt in een zijner werken: “Van waar komen deze steenen? Van 

den hemel; maar niet zóó, dat zij te voren van de aarde worden op- 

gelicht. Wanneer iĳzer of steen op aarde valt, dan komt het van de 

zon, of van eene der daarbij behoorende planeten.” 

Bij gelegenheid van den blz. 78 vermelden meteoorsteen-val te Milaan , 

in 1660, waardoor een monnik het leven verloor, sprak de Italiaan 

PAOLO MARIA TERZAGO de meening uit, dat deze lichamen van de 

maan afkomstig zijn. 

MonNraNaRrI schreef, op grond van zijne hoogtebepalingen van den 

vuurbol van 31 Maart 1676, daaraan een bovenaardschen oorsprong 

toe. Dit denkbeeld werd ook gedeeld door mauLey en MASKELYNE, die 

het ontstaan der meteoorsteenen in de algemeene hemelruimte zochten. 

MUSssCHENBROEK en SILBERSCHLAG hielden daarentegen alle lichtgevende 

luchtverschijnselen voor ontvlamde olieachtige en zwavelachtige dampen. 

LrcnteNBERrG te Göttingen, de ontdekker der naar hem genoemde elek- 

trische figuren, beschouwde de meteoorsteenen als gevolgen van elektri- 

sche verschijnselen. Toen cHLADNI hem, in 1792, van het onhoudbare de 

zer meening overtuigde, zeide LICHTENBERG , dat men eigenlijk niet wist , 

1 Hoe hoog deze zonderlinge man, ook bij de nakomelingschap, stond aangeschreven, 

blijkt uit het volgende grafschrift, dat ik, voor eenige jaren, op het St. Sebastiaan. 

kerkhof te Salzburg las: “Pgiripp: THEOPHRASTI PARACELSI, qui tantam orbis 

Jamam ex auro chymico adeptus est, effigies et ossa, donee rursus cireumdabitur 

pelle sua, sub reparatione ecclesiae MDCCLII , ez sepulerali tabe eruta, huc locata 

sunt. — Conditur hie Philippus Theophrastus, insignis medicinae doctor, qui 

dira illa vulnera: lepram, podagram , hydroposim, aliaque insaniabilia corporis 

contagia mirifica arte sustulit, ac bona sua in pauperes distribuenda collocanda- 

que honoravit anno MDXXXXI die XXIII Septembris vitam eum morte mutavit. 

Par vivis, reqwies aeterna sepultis!’ 

Of, vertaald: “De afbeelding en de beenderen van PHILIPPUS THEOPHRASTUS PARA- 

CELSUS, die zich zooveel aardschen roem door het verkrijgen van goud heeft verwor- 

ven, zijn, uit de ontbinding van het graf opgedolven, hier geplaatst, bij het herstel 

der kerk in 1752, totdat zij weder met hun omhulsel zullen bekleed worden. — Hier 

ligt begraven PHILIPPUS THEOPHRASTUS, de beroemde doctor in de geneeskunde, die de 

volgende rampzalige kwalen: melaatschheid, voeteuvel, waterzucht en andere ongeaees- 

lijke lichaamsziekten met wonderbaarlijke kunst heeft bestreden, en zich geëerd heeft 

gemaakt door zijne goederen onder de armen te verdeelen en te plaatsen, en den 24sten 

September 1541 het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld, Vrede zij den leven- 

den, eeuwige rnst den dooden!” 
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wat men van de vuurbollen moest maken; wellicht waren zij niet van 

aardschen oorsprong, maar uit de hemelruimte afkomstig, evenals de 

kometen , die men aanvankelijk ook voor voortbrengselen van den damp- 

kring der Aarde had gehouden. 

Door dat gesprek opmerkzaam gemaakt op dit onderwerp, wijdde 

CHLADNI eene bijzondere aandacht aan de meteoorsteenen; hij bleef 

nog drie weken te Göttingen, om in de boekerij der Hoogeschool alle 

voorhanden werken over vuurbollen te raadplegen. De uitkomsten van 

dit onderzoek legde hij neder in het reeds blz. 70 door ons vermelde 

werk, waarin hij tevens de ijzermassa van PALLAS beschreef. Daarin 

beschouwt CHLADNI het als uitgemaakt, dat de meteoorsteenen uit de 

hemelruimte tot ons komen, nadat zij door de aarde zijn aangetrok- 

ken. “Het zijn’, zegt hij, “talrijke, in kleine massa’s opgehoopte grove 

stoffen, die zonder met een hemellichaam in verbinding te staan, in 

de hemelruimte verstrooid zijn, waarin zij zich zoolang voortbewegen; 

totdat zij in de nabijheid van de Aarde, of van een ander hemel- 

lichaam komen en, door de aantrekking aangegrepen, daarop nederval- 

len. Door hunne uiterst schielijke en door de aantrekking nog versnelde 

beweging, moet noodzakelijk, wegens hunne sterke wrijving in den 

dampkring, eene sterke hitte en elektriciteit worden opgewekt, waar- 

door zij in een brandenden en gesmolten toestand geraken en eene 

menigte dampen en gassen zich daarin ontwikkelen, welke de massa 

tot eene aanzienlijke grootte doen opzwellen, totdat zij eindelijk, bij 

eene nog sterkere ontwikkeling van zulke veerkrachtige vloeistoffen, 

uit elkander moet springen.” 

Nadat eindelijk, door den meteoorsteen-val te Laigle, de oogen der 

Fransche natuuronderzoekers waren opengegaan, maakten zij eene menigte 

onderstellingen omtrent het ontstaan der lichamen, onder welke die de 

overhand behield, volgens welke zij door de vuurspuwende bergen der maan 

werden uitgeworpen. ' Ook de bekende sterrenkundige oLBers en de be- 

roemde Zweedsche scheikundige BeRzELIUS deelden deze meening. De laat- 

ste verdedigde haar met groote scherpzinnigheid, op gronden ontleend aan 

de schei- en aardkunde. — Volgens berekeningen van Poisson moet, om een 

lichaam uit het bereik der aantrekking van de maan in die der aarde 

te doen overgaan, daaraan eene aanvankelijke snelheid van 2315 meters 

\_ Vandaar komt de maam Selenieten (maansteenen), die vroeger dikwijls aan de 

meteoorsteenen werd gegeven. 
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in de secunde worden medegedeeld; Bror vond daarvoor 2525 meters 

en OLBERS 2528 meters. Intusschen zijn zulke snelheden, zooals de laatst- 

genoemde reeds opmerkte, onvoldoende om de beweging der meeste 

meteoorsteenen te verklaren. Slechts in zeer enkele gevallen zou de 

richting der worpbeweging den meteoorsteen juist naar de aarde voeren ; 

bijna altijd zal een lichaam, dat van de maan, met de aangegeven snel- 

heid, werd voortgeslingerd, in eene elliptische of parabolische baan, 

rondom de aarde loopen. 

Deze onderstelling is dan ook spoedig gebleken onhoudbaar te zijn, 

zoodat alleen die van cHLADNI in de wetenschap heeft stand ge- 

houden. 

Zij werd verder uitgewerkt en met de neveltheorie van LAPLACE in 

verband gebracht door onzen landgenoot VON BAUMHAUER (l. c.) Deze 

toonde reeds in 1844 aan, dat de meteoorsteenen niet anders zijn dan 

uiterst kleine planeten, waarmede ons zonnestelsel om zoo te zeggen 

is vervuld, en wier aantal vroeger veel aanzienlijker was dan thans. 

Tevens trachtte hij verband aan te toonen tusschen de groote pla- 

neten, hare wachters, de kometen, kleine planeten, vuurbollen, 

vallende sterren, meteoorsteenen, het zodiakaal- en. noorderlicht. Het 

laatste verschijnsel wordt, volgens hem, veroorzaakt doordien iĳzer, in 

fijn verdeelden toestand, hier en daar in de hemelruimte is ver- 

spreid. Door de magnetische kracht der Aarde aangetrokken , zal het 

zich voornamelijk naar de magnetische polen daarvan begeven. Wan- 

neer dit fijnverdeelde meteoorijzer in den dampkring komt, zal het daar 

verbranden, evenals het zelfontvlambare ijzer, dat door reductie van 

het zuringzure zout, in het klein wordt verkregen. Daarbij zou het 

lichtverschijnsel ontstaan, hetgeen wij poollicht noemen en tevens het 

vallen van meteoorstof op hooge breedte en de magnetische storingen 

gedurende de poollichten verklaard worden. 

Toen deze denkbeelden werden uitgesproken, schenen zij velen 

veel te gewaagd toe, en BERZELIUS, die tot zijn dood een voorstander 

bleef de van lunarische theorie der meteoorsteenen , deelde den jongen 

geleerde eene onverdiende bestraffing toe. 

Later is echter dit verband meer en meer gebleken. Onze landgenoot 

HOEK toonde in 1865 tot ’68 aan * dat er stelsels van kometen zijn, 

waarvan de deelen, als afzonderlijke lichamen, jaren na elkander tot 

1 Zie o. a.: Album der Natuur 1873 blz, 361. 
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ons komen. Hij heeft aangewezen dat dertig dier hemellichamen tot 

zes stelsels kunnen worden teruggebracht. 

Reeds sints vroege tijden had men opgemerkt dat de vallende ster- 

ren, vooral op twee tijden van het jaar, bijzonder talrijk zijn, nl.: in 

Augustus en omstreeks het midden van November. Tevens zijn zij, in som- 

mige jaren, veel menigvuldiger dan in andere: in November 1799, 1833 

en ’66 werden zeer vele waargenomen. Die van Augustus komen, met 

weinige uitzonderingen, te voorschijn uit het sterrenbeeld De Leeuw, 

die van November uit het sterrenbeeld Perseus; vandaar dat de eerste 

Leoniden, de tweede Perseïden genoemd worden. 

SCHIAPARELLI t heeft verband aangetoond tusschen beide stroomen 

van vallende sterren en kometen, en het is hem gebleken, dat de 

November-stroom dezelfde baan bezit als de eerste komeet, die in het 

jaar 1866 werd waargenomen, terwijl de weg van den Augustus-stroom 

overeenkomt met dien van de komeet van BirLA, die een omloopstijd 

van 6%, jaren bezat. Deze komeet had zich in 1845 in twee deelen 

gesplitst, wier afstand in 1852 was toegenomen. In 1859 kon de komeet, 

wegens hare nabijheid tot de Zon, niet worden waargenomen. In 1866 

kon zij, hoewel haar stand zeer gunstig voor de waarneming moest 

zijn, evenmin worden ontdekt; in 1872 werd zij eveneens vergeefs ge- 

zocht; doch toen de aarde in de nabijheid kwam van het punt harer 

baan, waar zij zich moest bevinden, viel een vuurregen van vallende 

sterren neder: de komeet had zich dus in vallende sterren opgelost. 

Hieruit blijkt dat deze laatsten deelen van kometen zijn, die zich langs 

hare banen voortbewegen. 

De meeningen omtrent den oorsprong der meteoorsteenen, die zich 

niet op sommige tijden van het jaar in grooter aantal vertoonen dan 

op andere, zijn verdeeld: scrrapareLmI beschouwt de vallende sterren 

en meteoorsteenen als de beide uiterste termen van eene reeks van 

verschijnselen, die in doorloopende volgorde slechts langzame overgan- 

gen vertoonen. Volgens dezen geleerde bestaat er slechts één kenmer- 

kend verschil tusschen beiden, nl. dat de eerste zich in parabolische, 

de laatste daarentegen, met veel grootere snelheid, in hyperbolische 

banen bewegen. 

STANISLAS MEUNIER daarentegen beschouwt de meteoorsteenen als brok- 

stukken van een hemellichaam, dat uit elkander is gespat. Volgens 

1 Zie o. a.: Album der Natuur 1873 blz. 289, 
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hem was dit een tweede wachter van de aarde, aanzienlijk kleiner dan 

de maan en daardoor spoediger tot ontbinding overgegaan. Dat deze 

lichamen niet op gezette tijden op aarde nedervallen, bevestigt, vol- 

gens hem, deze meening en kan alleen daardoor verklaard worden , dat 

de aarde zelve de oorzaak van dit verschijnsel met zich medevoert. 

Eindelijk heeft onze landgenoot m. J. H. GRONEMAN nader trachten 

aan te toonen, dat het poollicht veroorzaakt wordt door de ver- 

branding van fijne deeltjes meteoorijzer in de lucht. Wij kunnen zijne 

beschouwingen dienaangaande echter niet uitvoerig mededeelen. ! 

Het bovenstaande doet ons zien dat, ofschoon de natuuronderzoekers 

thans allen eenstemmig de meteoorsteenen beschouwen als lichamen, 

die uit de hemelruimte op onze aarde nedervallen, evenwel omtrent 

de plaats, die deze lichamen in ons zonnestelsel innemen , verschil van 

meening bestaat. Zij bevestigen echter het gevoelen, dat men op grond 

van de spectraal-analyse heeft verkregen: dat in het heelal geene andere 

grondstoffen worden aangetroffen als die, waaruit de korst onzer aarde 

is opgebouwd. Daardoor doen zij ons een juister inzicht verkrijgen 

omtrent het gering aantal van enkelvoudige stoffen, waaruit in de 

natuur een oneindige rijkdom van lichamen wordt voortgebracht. 

1 Zie o. a: De Natuur 1882, blz, 5, 40, 86, 122 en 174. 



OVER HET METEN VAN AANTREKKINGS- 
KRACHTEN. 

DOOR 

Dr. G. J. MICHAELIS. 

De schoone theorie der algemeene aantrekkingskracht heeft men voor- 

namelijk aan de ontdekkingen van drie mannen te danken. GariLer 

leerde de wetten van den vrijen val kennen. KePLER spoorde de wet- 

ten op der beweging van de planeten om de zon. Maar Newronr leerde 

het verband inzien, dat bestaat tusschen de beweging van een vallend 

liehaam en van een planeet. Hij toonde aan, dat de wetten van KEPLER 

verklaard worden door aantrekkende krachten tusschen de zon en de 

planeten. Hij nam aan, dat alle lichamen een aantrekking op elkaâr 

uitoefenen, die op eene bepaalde wijze met den afstand verandert, en 

bewees, voornamelijk door de studie van de beweging der maan, dat 

de zwaartekracht een bijzonder geval is van de algemeene aantrek- 

kingskracht. De theorie van NewroN is de grondslag geworden van 

alle sterrenkundige berekeningen en de nauwkeurigheid, waarmede de 

uitkomsten met de waarnemingen overeenkomen, is een bewijs voor de 

volkomenheid dier theorie. Na een onderzoek van de beweging der 

hemellichamen gedurende twee eeuwen, heeft men geen enkel feit 

ontdekt, dat met de wet der algemeene aantrekking in strijd is. Nog 

onlangs heeft de sterrenkundige orPpouzer in eene vergadering van 

duitsche natuurkundigen de vragen besproken: is de theorie van NEw- 

TON voldoende om de bewegingen der hemellichamen te verklaren ? 

Zijn er redenen, om haar slechts als eene benadering tot de waarheid 

te beschouwen? Im deze voordracht werden een paar afwijkingen van 
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de theorie besproken, die men bij de beweging der maan, van enkele 

planeten (voornamelijk Mercurius) en van de Encke’sche komeet heeft 

opgemerkt. 

Het is volgens oPPoLzER volstrekt niet zeker, dat die afwijkingen 

door eene onnauwkeurigheid der theorie van NEwroN veroorzaakt wor- 

den. Het kan zeer goed zijn, dat eenige lichamen van ons zonnestelsel 

nog onbekend zijn, zoodat niet alle aantrekkingen in rekening kun- 

nen gebracht worden. 
Men weet hoe de storingen in de beweging der planeet Uranus 

geleid hebben tot de ontdekking van Neptunus. De fransche sterren- 

kundige LEVERRIER kwam evenzoo op het denkbeeld, dat de storingen, 

die men bij Mercurius waarnam, misschien de aanwezigheid van een 

of meer nieuwe planeten konden verraden, binnen de loopbaan van 

Mercurius. Hij meende dat deze planeten gezien konden worden als 

zwarte schijfjes bij haar overgang over de zon. Hoewel zulk een waar- 

neming nog niet gedaan is — eenige opgaven, die daaromtrent ver- 

meld zijn, schijnen aan andere oorzaken toegeschreven te moeten wor- 

den — blijft de verklaring zeer goed mogelijk. 

De komeet van Encke beweegt zich eenigszins anders dan de bere- 

keningen aangeven. Men heeft gepoogd deze afwijking te verklaren 

door een weerstand, dien de komeet bij hare beweging zou ondervinden, 

ten gevolge van fijn verdeelde stoffen in ons zonnestelsel. Volgens de 

berekening van oPPoLzER levert zulk eene verklaring goede uitkomsten 

op. Dit zou eenvoudig bewijzen, dat behalve de algemeene aantrek- 

king nog andere krachten bij de beweging der hemellichamen in het 

spel zijn, zonder afbreuk te doen aan de theorie van NEwroN. Er is 

inderdaad volgens orPPoLzer geen noodzakelijkheid, om aan die een- 

voudige theorie iets te veranderen. 

De wet der algemeene aantrekking is in de laatste jaren, behalve 

door de beweging der hemellichamen, nog op andere wijze bevestigd, 

en wel door rechtstreeksche metingen. 

Uit de theorie moet namelijk in de eerste plaats volgen: dat het 

gewicht van een voorwerp afneemt, als men het van de oppervlakte 

der aarde verwijdert. De kracht, die de aarde uitoefent, moet vanden 

afstand tot het middelpunt afhangen. Hoe grooter die afstand, des te 

geringer het gewicht. De vermindering, die een bepaald gewicht moet 

ondergaan, door het op een gegeven hoogte te brengen, is uit de wet 

van NEwroN gemakkelijk te berekenen. 
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In de tweede plaats volgt uit de theorie, dat lichamen in onze om- 

geving elkaâr moeten aantrekken. 

Eindelijk worden voorwerpen op de oppervlakte der aarde niet alleen 

door deze, maar ook door de zon en de maan aangetrokken, en wel 

in verschillende richtingen, naarmate van de standen dezer hemellichamen. 

Wanneer men in staat is deze verschijnselen waar te nemen, heeft 

men even zoovele bewijzen voor de juistheid der theorie gevonden. 

Met de eenvoudigste werktuigen kunnen dikwijls de belangrijkste 

natuurkundige vraagstukken worden opgelost, indien men de middelen 

heeft om zeer nauwkeurig waar te nemen. Ben gewone balans en een 

gewicht, dat aan een langen dunnen draad is opgehangen, zijn de 

voornaamste werktuigen, door welke men proefondervindelijke bewijzen 

voor de theorie van NEwroN heeft kunnen geven. Maar hoe eenvoudig 

deze werktuigen in beginsel mogen wezen, wij zullen duidelijk trach- 

ten te maken, welke moeilijkheden eene gewone weging en de bepa- 

ling van den stand van een schietlood opleveren, als men deze voor het 

genoemde doel wil gebruiken. Beginnen wij met het een en ander 

mee te deelen omtrent de balansproeven van von JOLLY, door welke 

deze geleerde de vermindering van een gewicht met de hoogte boven 

den grond bepaald heeft. Het is gemakkelijk in te zien, dat de ver- 

mindering, die het gewicht ondergaat, als men het op eene hoogte 

van eenige meters brengt, zeer klein moet zijn. Die afstand toch, ver- 

geleken met den straal der aarde, is een zeer kleine grootheid. Als 

men een kilogram op eene hoogte van 5 meters brengt, vindt men 

door berekening een afneming in gewicht van 1,57 milligram. Met be- 

hulp van een zeer gevoelige balans is men echter in staat, om zulk 

een gering verschil in gewicht waar te nemen. 

Vor JoLLy stelde een balans op een hoogte van ruim 5 meters bo- 

ven den bodem van een lokaal op. Zij was, zooals met gevoelige werk- 

tuigen altijd gebeurt, door een glazen kast omgeven, ten einde den 

invloed van luchtstroomingen te vermijden. De bodem der kast was 

doorboord, om draden door te laten, die aan de schalen bevestigd wa- 

ren; aan elk dezer draden hing, nagenoeg 5 meters onder de eerste, 

nog een weegschaal. leder der armen van de balans droeg dus twee 

schalen. 

Werden in elke der bovenste schalen stukken van één kilogram ge- 

plaatst, dan was er evenwicht. Bracht men echter het eene gewicht 

in een der onderste schalen over, dan kwam het nader bij de opper- 
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vlakte der aarde en moest daarom zwaarder worden. Dus moest nu de 

balans afwijken en werkelijk gebeurde dit. Door kleine gewichten bij 

het kilogram in de bovenste schaal te voegen, kon men het gewichts- 

verschil meten en vergelijken met de waarde, die uit de theorie be- 

rekend was. 

De proef schijnt eenvoudig genoeg, maar wordt ingewikkeld door 

allerlei omstandigheden, waarmede men rekening moet houden. 

Het bleek in de eerste plaats aan von JoLLyY, dat als de kast, die 

de balans omsloot, een oogenblik geopend en daarna weder gesloten 

werd, een merkbare afwijking ontstond, die eerst langzamerhand we- 

der verdween. De beide armen der balans werden namelijk niet even 

sterk verwarmd of afgekoeld door den binnendringenden luchtstroom ; 

de eene werd door de uitzetting iets langer dan de andere, en de af- 

wijking was hiervan het gevolg. Eene fijne balans is, hoe vreemd dit 

oppervlakkig ook schijnen moge, een hoogst gevoelige thermometer. 

Als de eene arm slechts 0,01° Celsius hooger in temperatuur was dan 

de andere, en in twee even hoog gelegen schalen een kilogram ge- 

plaatst was, had dit bij het werktuig van von JouLy denzelfden in- 

vloed, of bij het eene gewicht 0,186 milligram gevoegd ware. 

Om den invloed der temperatuur nader te onderzoeken, werd een 

brandende kaars in de verlengde richting van een der balansarmen op 

een afstand van 1,5 meter van de kast geplaatst, die het werktuig 

omsloot. De warmtestralen moesten dus het glas doordringen, voor dat 

zij het naastbijgelegen deel der balans konden bereiken. Reeds na 7 

minuten nam men een zeer merkbare afwijking waar, ten gevolge van 

de grootere verwarming van den eenen arm. Een thermometer in de 

balanskast stond slechts 0,1° Celsius hooger dan te voren. 

Om zooveel mogelijk de storende werking van de warmtestralen te neu- 

traliseeren, werd de balans nog door een tweede kast omgeven. Deze werd 

van binnen en van buiten met zilverpapier beplakt, eene stof, die de 

warmte slecht doorlaat. Een klein gedeelte was niet beplakt, om den stand 

van den wijzer te kunnen waarnemen. De voorzijde der kast was uit 

twee beweeglijke stukken samengesteld. Werd het eene stuk weggenomen, 

dan was daardoor de eene arm der balans aan de warmtestralen blootge- 

steld, die de omliggende voorwerpen uitzonden. Op een afstand van 3,5 

meter vóór het werktuig bevond zich een muur in de nabijheid van een 

venster. Naar mate de hemel meer of minder bewolkt was, werden door 

den muur meer of minder warmtestralen gereflecteerd , die op den balans- 
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arm vielen en een grootere of kleinere afwijking veroorzaakten. Indien 

het andere stuk van de beplakte kast weggenomen was, nam men on- 

middellijk eene afwijking in de tegenovergestelde richting waar, een be- 

wijs dat de verwarming door den muur de eenige oorzaak van het ver- 

schijnsel was. Als de met zilverpapier overtrokken kast geheel wegge- 

nomen werd, bleef het werktuig zelden in rust, maar schommelde ten 

gevolge der ongelijke verwarming van de armen der balans, onophou- 

delijk heen en weer. Bij proefnemingen was de tweede kast altijd nood- 

zakelijk, en dan nog werden alleen in de morgenuren goede uitkomsten 

bij de wegingen verkregen. 

De draden, welke de bovenste en onderste schalen verbonden , waren 

door houten kanalen tegen luchtstroomingen beveiligd. De onderste 

weegschalen waren door een afzonderlijke kast omsloten. 

De balans zelve was natuurlijk met buitengewone voorzorgen afge- 

werkt, die hier niet kunnen worden meegedeeld. 

De gewichten bestonden bij de eerste proeven uit koper, dat zorg- 

vuldig gepolijst en daarna galvanoplastisch met nikkel overtrokken was. 

Het bleek, dat zij dan langen tijd onveranderd bleven onder den invloed 

der atmosfeer. Bij latere proeven werden als gewichten glaskolven ge- 

bruikt, die met kwikzilver gevuld waren. 

Zander ons nu verder te verdiepen in de moeilijkheden , welke bij de 

wegingen overwonnen moesten worden, zullen wij de uitkomsten ver- 

melden, welke von sorry verkregen heeft. Hij bevond dat een kilogram , 

hetwelk van de bovenste schaal in de onderste overgebracht werd , met 

1,51 milligram in gewicht toenam. Uit de theorie van NEwroN was eene 

vermeerdering van 1,66 milligram berekend. 

Hoewel dit onderscheid tusschen het berekende en het waargenomen 

gewichtsverschil zeer gering is, had von Jonny toch met te veel voor- 

zorgen gewerkt, om het aan waarnemingsfouten te kunnen wijten. De 

vermoedelijke oorzaak was, dat het lokaal, waarin hij zijne proeven 

nam, in een laag gedeelte der stad München gelegen was en omringd 

was door hooge gebouwen. Deze oefenden eene aantrekking naar boven 

uit, welke natuurlijk bij de berekening verwaarloosd was. 

Vor souuy heeft later zijne proeven herhaald in een afzonderlijk 

staanden toren en poogde op die wijze eene nog grootere overeenstem- 

ming tusschen waarneming en berekening te vinden. De afstand tus- 

schen de bovenste en onderste schalen der balans bedroeg nu ruinb 21 

meters; een kilogram van de bovenste schaal in de onderste overgebracht, 
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onderging nu een gewichtsvermeerdering van 31,7 milligram. De the- 

orie gaf echter een verschil aan van 33 m.g., en hierbij was zelfs in 

rekening gebracht, dat München op eene hoogvlakte van 500 meters 

boven de oppervlakte der zee gelegen is. De afwijking had, zooals 

men ziet, in denzelfden zin plaats als bij de vorige proefnemingen. Er 

valt bijna niet aan te twijfelen, dat de oorzaak gezoeht moet worden in 

de aantrekking, welke hooge gebouwen in de nabijheid uitoefenden. Deze 

aantrekking moest eene schijnbare vermindering in gewicht veroorzaken 

van een lichaam, dat in een der onderste weegschalen geplaatst was. 

Het moge vreemd schijnen, dat zulke geringe aantrekkingen merk- 

baar zouden wezen bij eene eenvoudige weging; maar als men eene 

andere proef, door von JoLLyY genomen, in aanmerking neemt, zal men 

de nauwkeurigheid der metingen nog beter inzien. 

Onder de balans werd een looden kogel aangebracht met een mid- 

dellijn van omstreeks een meter. Deze kogel trok een gewicht, dat in 

een der onderste schalen geplaatst was, aan. Dit moest ook wel het 

geval zijn, als het gewicht in de bovenste schaal was overgebracht, 

maar daar dan de afstand tot het middelpunt van den looden bol zoo- 

veel grooter was, werd die aantrekking onmerkbaar. 

Wij deelden HEER dat een kilogram, hetwelk in een sathaak werd 

overgebracht, die 21 meters lager lag , daarbij met 31,7 m.g. in ge- 

wicht toenam. In geval de looden kogel zich onder de balans bevond, 

bedroeg die vermeerdering 32,3 milligram. 

De kogel woog 5775 kilogram en oefende volgens deze proef op een 

bolvormig lichaam van één kilogram een aantrekking uit van 0,6 milli- 

gram, als de afstand der middelpunten ruim een halven meter bedroeg. 

Deze aantrekking is dus zoo gering, dat zij slechts met de fijnste 

werktuigen kan worden waargenomen. 

Waarlijk, men kan wel beweren, dat, als de aantrekkingskracht, die 

alle lichamen op elkander uitoefenen, niet afgeleid ware uit de bewe- 

ging der hemellichamen, zij door directe waarneming wellicht nooit 

ontdekt ware. Uit de laatstvermelde waarneming van von JoLLY kan 

nog eene merkwaardige uitkomst worden berekend. Als namelijk de 

kracht gemeten is, waarmede een looden bol van bekende grootte een 

kilogram aantrekt, kan daaruit volgens de theorie van NEwroN de aan- 

trekking berekend worden van een looden bol zoo groot als onze aarde 

op dat kilogram. Door vergelijking van deze waarde met de werkelijke 

aantrekking van de aarde, vindt men de verhouding tusschen de dicht- 
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heid van onze aarde en van lood. Laatstgenoemde grootheid is bekend , 

de eerste kan dus berekend worden. Hierbij is ondersteld, dat de aarde 

overal dezelfde dichtheid heeft. Daar dit geenszins het geval is, wordt 

op deze wijze slechts eene gemiddelde waarde voor de dichtheid be- 

paald, eene grootheid, wier kennis echter van groot belang is. Von 

JoLLy leidde uit eene reeks van waarnemingen voor die dichtheid het 

getal 5,69 af. 

Reeds veel vroeger heeft men op allerlei wijzen getracht, om de 

dichtheid der aarde te leeren kennen. De oudst bekende bepaling is 

gedaan door MASKELIJNE. 

De methode bestond in de waarneming der richting van een schiet- 

lood, aan weerszijden van een bergketen in Portshire in Schotland. 

Deze keten staat geheel op zich zelf en heeft een zeer eenvoudigen 

vorm. Zijn inhoud en de ligging van zijn zwaartepunt konden daarom 

bepaald worden en ook zijn gewicht, want de samenstelling der ge- 

steenten, waaruit hij bestaat, was bekend. Deze gegevens waren vol- 

doende. Een draad, waaraan een gewicht was opgehangen, nam aan 

weêrskanten van den berg eene andere richting aan, want de berg trok 

het gewicht een weinig naar zich toe. Uit het verschil in richting kon 

de aantrekking tusschen twee bekende lichamen (het gewicht en de 

bergketen) op een bepaalden afstand (dien der zwaartepunten) afgeleid 

worden. Dit is, zooals reeds werd opgemerkt, voor de bepaling der 

dichtheid genoeg. MAsKELIJNE vond het getal 4,7. 

In het jaar 1774 heeft men dus al een gewicht, dat aan een draad 

was opgehangen, gebezigd, om aantrekkingen te bepalen, die niet naar 

het zwaartepunt der aarde gericht zijn. Wij zullen spoedig zien, welk 

eene belangrijke uitbreiding deze methode in later tijd ondergaan heeft. 

Een ander middel, om de dichtheid van onze aarde te bepalen , werd 

in de jaren 1797 en 1798 door cAveNpisH toegepast. Ook deze waar- 

nemingen, waarbij aantrekkingskrachten volgens een ander beginsel 

gemeten werden, willen wij kortelijk vermelden. 

Het werktuig, waarvan CAVENDIsH zich bediende, was een zooge- 

naamde wringingsbalans. De inrichting daarvan is, wat het 

hoofdbeginsel betreft, hoogst eenvoudig. Een staaf is aan een metaal- 

draad opgehangen, zoodat zij horizontaal gericht is. Aan beide uitein- 

den van de staaf zijn bolvormige lichamen bevestigd. Het werktuig 

bevindt zich in rust. Als de staaf uit dien stand gewenteld wordt, ont- 

staat in den draad eene wringingskracht. Daardoor wordt de staaf, 
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nadat hij weder losgelaten is, na eenige slingeringen in den oorspron- 

kelijken stand terug gevoerd. Hoe grooter de kracht, die de staaf doet 

wentelen, des te grooter is ook de afwijking. Als dus de staaf door eene 

onbekende kracht uit den evenwichtsstand gevoerd wordt, kan die kracht 

bepaald worden door den hoek van afwijking te meten. 

Het is duidelijk, dat voor eene nauwkeurige bepaling allerlei voor- 

zorgen noodig zijn, dat b.v. de geheele toestel in een afgesloten ruimte 

moet gebracht worden, om den storenden invloed van luchtstroomin- 

gen te vermijden; maar wij willen nu alleen het beginsel beschrijven, 

waarop proeven, zooals CAVENDISH ze nam, berusten. 

CavenpisH dan bracht looden bollen in de nabijheid van de bolvor- 

mige lichamen, die aan de uiteinden der wringingsbalans zich bevon- 

den. Er had aantrekking plaats, waardoor de balans afweek. De afwijking 

werd nauwkeurig gemeten en daaruit de grootte der aantrekkingskracht 

afgeleid. Hetzelfde resultaat, als bij de proeven van MASKELIJNE en 

later van voN JOLLY, was dus verkregen; de kracht namelijk, die tus- 

schen lichamen van bekend gewicht op een bepaalden afstand wordt 

uitgeoefend. De gemiddelde dichtheid der aarde kon daarom ook door 

middel dezer proeven berekend worden en de uitkomst was het getal 

5,48. Dezelfde methode is later door andere geleerden met verbeterde 

werktuigen en scherpere hulpmiddelen tot waarneming, herhaaldelijk 

toegepast. Zoo vonden de fransche natuurkundigen coRNU en BAILLE op 

deze wijze voor de dichtheid der aarde het getal 5,56, hetwelk meer 

nadert tot de uitkomst van von JoLLy, dan eene der andere bepalingen. 

Al deze proefnemingen bewijzen, dat de zwaartekracht een gevolg 

is van de algemeene aantrekkingskracht; dat deze, volgens de wet van 

NEWTON omgekeerd met het vierkant van den afstand evenredig is; en 

dat de lichamen op de oppervlakte der aarde elkaâr op dezelfde wijze 

aantrekken als de hemellichamen. 

Maar ook de zon en de maan moeten voorwerpen op de oppervlakte der 

aarde op merkbare wijze aantrekken , de eerste omdat hare massa zoo ver- 

bazend groot is, de laatste omdat haar afstand betrekkelijk gering is. Het 

verschijnsel van ebbe en vloed is een onmiddellijk gevolg dier werkingen. 

Wij willen een overzicht geven van de pogingen, die gedaan zijn, 

om ook deze aantrekkingskrachten onmiddellijk te meten. Het werktuig , 

waarmede men deze pogingen in het werk gesteld heeft, bestond meestal 

eenvoudig uit een gewicht, dat aan een langen dunnen draad was 

opgehangen. 
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Iedereen weet, dat zulk een draad door de zwaartekracht een verti- 

calen stand inneemt, maar niet iedereen denkt er aan, dat de richting 

van den draad ook afhankelijk is van de aantrekking, die de zon en 

de maan op het gewicht uitoefenen. Naarmate van de standen, welke 

die hemellichamen ten opzichte van de aarde hebben, moeten zij een 

verschillenden invloed op de richting van den draad hebben. 

Het is eene vraag, die door berekening kan beantwoord worden, 

hoe groot deze invloed is, en het zou eene schoone bevestiging der theorie 

van NEWTON zijn, als de berekende afwijking werkelijk werd waar- 

genomen. Door zulke metingen zouden bovendien belangrijke vraag- 

stukken omtrent de massa’s en de afstanden van de zon en van de 

maan kunnen worden opgelost. 

Groot is de invloed niet. De bekende sterrenkundige Perers heeft be- 

rekend, dat de afwijking, die de maan in den gunstigsten stand aan 

een schietlood kan geven, 0,017 seconde bedraagt, terwijl de zon hoog- 

stens eene afwijking van 0,008 seconde teweegbrengt. Dergelijke kleine 

hoeken te meten, is geene gemakkelijke taak. Men bedenke slechts, 

dat de afwijking, welk een slinger van 10 meter lengte, door de aan- 

trekking van de maan kan ondergaan, ongeveer het 0,0008 deel van 

een millimeter bedraagt. 

Men heeft echter al vroeg pogingen gedaan om het genoemde doel 

te bereiken. Reeds in het jaar 1817 heeft GRUITHUISEN, professor te 

München, eene verhandeling geschreven, waarin vele onpraktische be- 

schouwingen, maar ook hoogst merkwaardige denkbeelden voorkwamen. 

Hij stelde daarin onder anderen niet meer of minder voor, dan ope- 

ningen in de aarde te graven van eenige duizenden voeten diep. Ook 

wilde hij horizontale kanalen van 15 mijlen lengte onder de Alpen laten 

boren, om daarin een zoogenaamd catachtonisch observatorium te stich- 

ten. Het is onbegrijpelijk, schreef GruirnuviseN, welke voortreffelijke 

diensten zulk een onderaardsche sterrenwacht aan de wetenschap zou 

kunnen bewijzen. 

Men heeft b.v. altijd veel moeite, om aan de meetwerktuigen op de 

oppervlakte der aarde een behoorlijk vasten stand te geven. Als een 

voorbeeld welke bezwaren dit kan opleveren, moge de opmerking van 

ZÖLLNER dienen in zijne verhandeling over den horizontalen slinger, 

(waarover straks nader), dat hij bij zijne waarnemingen stoornis onder- 

vond door de schudding, die een trein veroorzaakte, welke op een 

afstand van 1,5 kilometer voorbijreed. 
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In de diepe mijnen, welke aRUIrHUISEN zich voorstelde, zouden zulke 

hindernissen niet voorkomen. Bovendien zou men daarin geen invloed 

ondervinden van temperatuursveranderingen. Zelfs zouden uurwerken 

niet eens van compensatie-slingers voorzien behoeven te zijn. De ope- 

ningen der kanalen wilde hij met nauwkeurig verdeelde ringen voor- 

zien, om met behulp van deze ook over dag plaatsbepalingen van 

sterren te kunnen verrichten. 

Tot de voornaamste werktuigen in deze onderaardsche observatoria 

zouden gewichten behooren, opgehangen aan fijne draden, van 1500 

voet lengte, om te onderzoeken, welken invloed de aantrekking van 

de zon en de maan op hunne richtingen hadden. Voorloopig deed hij 

onderzoekingen met slingers, die 10 voet lang waren. 

“Reeds bij mijne eerste onderzoekingen „” schreef GRUITHUISEN, “be- 

merkte ik, dat dit instrument, hetwelk ik elkysmometer wil noemen , bewe- 

gingen verried, die niet aan toevallige oorzaken konden worden toege- 

schreven, maar afhingen van de werking der zwaartekracht, van de 

beweging der aarde en van den invloed van andere groote hemellicha- 

men. Het meest in het oogvallend was de oostelijke afwijking van den 

draad tusschen 8 en 9 uur ’s ochtends. Ook de aantrekking, welke 

de maan op den elkysmometer uitoefende, was in den gunstigsten 

stand, duidelijk waar te nemen” 

Ofschoon deze proeven met veel te weinig voorzorgen genomen wa- 

ren, om eenig vertrouwen in de geloofwaardigheid harer uitkomsten 

te kunnen stellen, was het denkbeeld, dat er aan ten grondslag lag, 

volkomen juist. Dit denkbeeld is dan ook in de laatste jaren weer op- 

gevat en op veel volmaakter wijze ten uitvoer gebracht. 

De duitsche natuurkundige zÖLLNER, die in het vorige jaar overle- 

den is, heeft gepoogd het vraagstuk — het meten namelijk der aan- 

trekking van andere hemellichamen — op te lossen met behulp van een 

werktuig, dat hij horizontalen slinger genoemd heeft. 

Stel u een staaf voor, die aan een draad is opgehangen. Daar de 

draad in de nabijheid van een uiteinde is vastgemaakt, zal de staaf 

natuurlijk niet horizontaal gericht zijn. Zij kan echter in dien stand 

gebracht worden door een tweeden draad, waarvan het aanhechtings- 

punt zich nabij dat van den eersten bevindt en die verder aan een 

vast punt onder de staaf bevestigd is. Beide draden zijn even lang. 

De vaste punten, waarmede hunne uiteinden verbonden zijn, liggen in 

dezelfde verticaal. Dit is de horizontale slinger. Het is duidelijk, dat 
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deze slinger zich zeer gemakkelijk in een horizontaal vlak verplaatsen 

kan, want zijn zwaartepunt zal daarbij rijzen noch dalen en er is niets 

wat de beweging belemmert, dan de wringing der draden. Dien weer- 

stand kan men zoo klein maken als men wil. De slinger is dus in 

elken horizontalen stand in evenwicht, als er alleen een verticale kracht 

op werkt. Indien echter eene kracht op het werktuig invloed heeft, wier 

richting van de verticaal afwijkt, zal de slinger slechts in een bepaal- 

den stand tot rust komen. Bij elke verandering in richting der zwaarte- 

kracht zal de horizontale slinger een anderen stand aannemen. Als 

b.v. de zon en de maan voortdurend in verschillende richtingen de 

staaf aantrekken, moet deze daarbij kleine verplaatsingen ondergaan. 

Bij eene zorgvuldige bewerking is deze slinger een hoogst gevoelig 

instrument. ZÖLLNER vervaardigde zulk een werktuig, waarmede hij in 

staat was eene verandering in de richting der zwaartekracht te 

meten, die slechts 0,001 seconde bedroeg. Volgens de boven meege- 

deelde berekening van Perers was deze gevoeligheid groot genoeg 

om de beweging te bepalen, die door de aantrekkingen van de zon en 

van de maan werd voortgebracht. De moeilijkheid was, om het werk- 

tuig zoo vast op te stellen, dat de waarnemingen niet door sehuddin- 

gen en andere toevallige oorzaken gestoord werden. ZöLLNeER plaatste 

zijn slinger eerst in een kelder van het akademiegebouw te Leipzig. 

De temperatuur was daarin zeer standvastig. De gevoeligheid van het 

werktuig bleek echter zoo groot te zijn, dat, als een gehoorzaal, die 

twee verdiepingen hooger lag, met toehoorders bezet werd, de slinger 

afweek. De afwijking hield regelmatig op, zoodra de zaal ontruimd was. 

Zij werd veroorzaakt door de drukking welke zich door de dikke mu- 

ren van het gebouw heen op dien afstand had voortgeplant. 

Later bracht zöLLNER den horizontalen slinger naar den tuin van 

het observatorium over. Hij werd daar bevestigd aan een massieve zuil 

van zandsteen, die omgeven was door een bekleeding van slechte warmte- 

geleiders. Daar om heen was nog een houten gebouwtje gezet, dat de 

zonnestralen moest tegenhouden. In deze omhullingen bevonden zich 

openingen, ten einde door middel van een kijker den stand van den slinger 

te kunnen waarnemen, die daartoe nog van een spiegel voorzien was. 

In weerwil van deze voorzorgen, is ZÖLLNER er niet in geslaagd, 

om aan zijn horizontalen slinger zulk een vasten stand te geven, dat 

hij met zekerheid de aantrekking van de maan kon waarnemen. Wel 

blijkt uit observaties, die hij openbaar heeft gemaakt, dat het werk- 
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tuig regelmatige bewegingen aannam, die aan overeenkomstige veran- 

deringen in de richting der zwaartekracht toegeschreven moeten worden. 

Men merkte al spoedig op, dat het denkbeeld van zöLLNer reeds 

vroeger uitgevoerd was. enige jaren te voren had de fransche natuur- 

kundige Prerror hetzelfde werktuig vervaardigd en er eenige voorloopige 

proeven mede genomen. 

Maar zelfs 40 jaren vóór de bmtdeki van zöLLNER bleek hetzelfde 

denkbeeld reeds uitgevoerd te zijn. In het bekende Journal van DINGLER 

was toen reeds eene verhandeling verschenen, getiteld : “Astronomische 

Pendelwage , nebst einer neuen Nivellirwage , erfunden und dargestellt von 

LORENZ HENGLER, academischen Bürger an der Hochschule zu München.” 

In deze verhandeling werd bijna volmaakt dezelfde horizontale slin- 

ger beschreven, die later, zonder er iets van te weten, door ZÖLLNER 

opnieuw werd uitgevonden. Maar dat niet alleen: neNevLeERr heeft reeds 

zeer uitvoerige onderzoekingen. met dit werktuig in het licht gege- 

ven. “Mijne eerste proeven zoo schreef hij, “waren gericht op de aan- 

trekkingen van de zon en de maan. Tot dit doel sloot ik den slinger 

die 10 voet lang was, hermetisch af, zoodat slechts het eene uiteinde van 

den hefboom door middel van een microscoop kon worden waargenomen. 

Ik stelde nu in het midden van Maart, toen het nieuwe maan was, 

den slinger zoo op, dat hij ’s middags om 12 uur in den meridiaan 

stond en nu maakte hij de volgende slingeringen: van 12 uur af be- 

woog hij zich voortdurend naar het westen tot omstreeks 3 uur, keerde 

daarna langzamerhand terug, zoodat hij tegen 6 uur weer in den me- 

ridiaan stond; daarna week hij af in oostelijke richting tot 9 uur en 

kwam tegen 12! uur in den meridiaan terug. Deze schommelingen 

herhaalden zich steeds in denzelfden tijd, waarvan ik mij twee maan- 

den lang dagelijks overtuigde. Als ik de grenzen der slingeringen op 

verschillende dagen vergeleek, vond ik, dat ze het grootst waren bij 

nieuwe en volle maan. De dagelijksche verandering der slingerwijdte 

heb ik wegens de ongeschiktheid van het lokaal niet kunnen bepalen. 

Ik kan dus alleen als ontwijfelbaar feit vaststellen, dat de bewegin- 

gen werkelijk door de maan veroorzaakt werden; ik ben echter over- 

tuigd, dat men de aantrekking der maan en dus hare massa door dit 

instrument nauwkeurig bepalen kan, zoodra men een geschikte stand- 

plaats gevonden heeft.” 

Als men bedenkt, dat nerarer hier uitkomsten meedeelt, die zÖLLNER 

later, met veel volmaakter hulpmiddelen toegerust, niet heeft kunnen 
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vinden, heeft men wel geen reden, om aan de geloofwaardigheid van 

HENGLER te twijfelen, maar men moet aan die uitkomsten toch niet al 

te veel gewicht toekennen. 

Van HENGLER kon men aanvankelijk niets anders te weten komen 

dan dat hij een leerling van GRrUITHUISEN geweest is en dat hij in 1830 

en 1881 als kandidaat in de philosophie en de theologie in München 

gestudeerd heeft. Daarna was hij spoorloos verdwenen. 

Bij nader onderzoek kwam aan het licht, dat hij slechts korten tijd 

te München vertoefde, om zich aan de wiskunde en de sterrenkunde 

te wijden, terwijl hij de studie der theologie, die hij vroeger beoefende , 

wilde laten varen. Hij kon echter de noodige gelden niet bijeenkrij- 

gen, die een langer verblijf aan de universiteit vereischte, hoewel hij 

privaat-onderwijs gaf, luchtballons vervaardigde en uitvindingen op het 

gebied der optica deed. Hij heeft later zijn leven als geestelijke op een 

klein plaatsje doorgebracht, maar de liefde voor de natuurkunde bleef 

hem bij en hij heeft o.a. nog een uitstekenden verrekijker vervaardigd, 

Het vraagstuk der directe meting van de aantrekking der maan is 

in de laatste jaren weer opgenomen door eenige engelsche natuurkun- 

digen. Een comité van de British Assocation belastte zieh met dit onder- 

zoek. De uitkomsten der voorloopige proefnemingen werden in 1881 op eene 

vergadering te York door a. H. DARWIN en HORACE DARWIN meegedeeld. 

Het beginsel, waarop de waarnemingen berustten , werd door den be- 

roemden natuurkundige wiLLrAM THOMSON aan de hand gedaan. 

Een zwaar koperen gewicht werd aan een dunnen draad opgehangen. 

Een kleine spiegel hing aan twee even lange cocondraden, waarvan de 

eene was vastgemaakt aan het gewicht, de andere aan een vast voor- 

werp. De minste beweging van den slinger verried zich door een draaiing 

van den spiegel. Deze kon zeer nauwkeurig bepaald worden door mid- 

del van een kijker. Onder den kijker was een verdeelde schaal aange- 

bracht, waarvan men het spiegelbeeld door dien kijker kon waarne- 

men. Uit de verplaatsing van het beeld kon de wenteling van den 

spiegel en daardoor de verandering in stand van den slinger worden 

bepaald. 

Deze methode is zeer gevoelig. Zij werd ook door zöLLNer bij de 

waarneming van den horizontalen slinger en door von soLLY bij zijne 

balansproeven gevolgd. 

Om den invloed van toevallige storingen te verminderen, werd de 

slinger in een mengsel van alkohol en water geplaatst. 
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Bijzondere voorzorgen werden genomen om de temperatuur van het 

werktuig standvastig te houden. 

Het bleek, dat eene verandering in richting van den slinger, die 

0,005 seconden bedroeg, kon waargenomen worden. De gevoeligheid 

was zoo groot, dat het werktuig een anderen stand aanwees, naarmate 

een waarnemer ‘op een afstand van 16 of 17 voet zieh bevond. Een 

dikke muur, waaraan de slinger bevestigd was, bleek zeer sterk onder- 

hevig aan den invloed van vochtigheid en kleine stooten. Eene veran- 

dering in helling was duidelijk aaf den slinger merkbaar, als bij voch- 

tig weer een geringe hoeveelheid water op den muur neersloeg. Later 

werd daarom de slinger bevestigd aan een koperen buis, die rondom 

door water omgeven was. 

De afwijkingen van den draad werden in de richting van den meri- 

diaan gemeten. Men nam eene dagelijksche periode van slingeringen in 

den meridiaan waar. Om 6 uur ’s morgens stond de slinger het meest 

naar het Zuiden, om 6 uur ’savonds het meest naar het Noorden. De 

gemiddelde dagelijksche stand bewoog zich gedurende verscheidene 

weken, waarin waarnemingen gedaan werden, voortdurend naar dezelfde 

richting. Soms bleef de slinger gedurende eenige dagen vrij rustig, 

dan weer was hij veel beweeglijker. 

Er werd in het verslag voorgesteld, om de inrichting van het instru- 

ment nog een weinig te veranderen en dan de waarnemingen voorttezet- 

ten. De mogelijkheid is aangetoond, om de aantrekking der maan te 

meten, maar de engelsche geleerden betwijfelen het, of men op de 

oppervlakte der aarde aan den slinger een behoorlijk vast steunpunt 

kan geven. 

Zoo staat het tegenwoordig met dit vraagstuk. Men ziet hoe de wet 

der algemeene aantrekkingskracht op de meest verschillende wijzen 

onderzocht en altijd bevestigd is geworden. Slechts enkele zaken uit 

de geschiedenis dezer theorie hebben wij aangevoerd; genoeg echter 

om te doen zien, dat ook op dit gebied nog vele belangrijke uitkom- 

sten van het natuuronderzoek te verwachten zijn. 



ONZE POOLREIZIGERS. 

Toen de Varna vóór ettelijke maanden ons vaderland verliet en den 

steven naar het barre Noorden wendde, volgden haar de bezorgde 

blikken van velen, die wisten aan welke gevaren zich de koene reizi- 

gers gingen blootstellen. En nu — sedert de het laatst in September 

ontvangen berichten, welke het hoogst onwaarschijnlijk maken dat het 

hun gelukt is de plaats hunner bestemming te bereiken, zijn geen 

nadere tijdingen ons omtrent hun lot komen geruststellen. Gelukkig 

mogen wij er bijvoegen, dat er evenmin bepaalde redenen bestaan tot 

ongerustheid, en dat steeds de hoop blijft dat zij er in geslaagd 

zullen zijn hier of daar langs de kust der Kara-zee den vasten wal te 

bereiken, en dat alleen de onherbergzaamheid dezer oorden gedurende 

den winter de reden is, waarom nog geenerlei tijding van hen ons 

vaderland bereikt heeft. 

Doch hoe dit zij, op ons, die zijn achtergebleven, rust de plicht hen 

niet aan hun lot over te laten, maar hun, zoo noodig, de behulpzame 

hand toe te reiken. Het comité voor de Noordpoolvaart heeft, met het 

oog daarop, besloten de reeds zoo vaak beproefde Willem Barentz 

vroeger dan gewoonlijk, namelijk reeds in het begin van Mei, zee te 

doen kiezen, ten einde zich naar de IJszee te begeven om de Varna 

en hare bemanning op te zoeken en haar, voor zoo ver er behoefte 

aan mocht bestaan, hulp te verleenen. 

De voorbereiding tot dien tocht vordert echter buitengewone hulp- 

middelen, die het comité in staat kunnen stellen ons poolscheepje tijdig 

gereed te doen zijn om een tocht te aanvaarden, die thans eene z00- 

veel gewichtiger beteekenis dan vroeger zal hebben. 

Wij noodigen derhalve onze lezers dringend uit daartoe mede te 

werken, en zijn bereid hunne bijdragen te ontvangen om deze vervol- 

gens aan het comité over te maken. 

De ReDacrie. 
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P. G. BUEKERS. 

Scherpe, nauwkeurig omschreven begrippen, zelfs 

‘met een kleine opoffering der volkomen juist- 

heid, zijn van het grootste belang wanneer men 

met (de verklaring van) natuurverschijnselen te 

doen heeft. 
JOHN TYNDALL. 

Onder de lezers van het Album der Natuur zijn er zeker niet velen , die 

niet gemeenzaam zijn met het woord, aan het hoofd van dit opstel 

geplaatst. 

Echter, men vergeve mij den onbescheiden twijfel, echter is het de 

vraag of zij, bij het gebruik van dat woord, steeds den in mijn motto 

gegeven raad van den beroemden engelschen natuurkundige hebben 

opgevolgd. 

Mijn twijfel wordt in dit bijzonder geval gerechtvaardigd door hetgeen 

wij van deskundigen, van de mannen van het vak, zien. Bij hen be- 

staat lang geen eenstemmigheid, wanneer het er op aankomt een bepa- 

ling van instinkt te geven. 

Trouwens, wanneer wij over de zaak nadenken, kan ons dat niet ver- 

wonderen. De kwestie is zeer ingewikkeld. Wij hebben bij het bepalen 

van de bijkomende omstandigheden, van de voorwaarden van ontstaan 

en de wijze van ontwikkeling, zooveel schijnbare, zoo weinig werke- 

lijke punten van aanraking, waarop een vergelijking van deze levens- 

uiting der dieren met analoge verschijnselen bij den mensch kan steu- 

nen, dat wij met het vaststellen van een beperkte en stellige bepaling 

niet te voorzichtig, zeer gemakkelijk te voorbarig kunnen zijn. 



INSTINKT. 1381 
Ed 

Niettegenstaande dat wil ik toeh mijn lezers uitnoodigen mij te ver- 

gezellen op een uitstapje in dit ‚hoogst belangrijk gedeelte der natuur- 

wetenschap. 

Zal ook al de door mij aan te wijzen weg ons misschien niet geheel 

brengen tot ons doel, een bevredigende omschrijving van het begrip 

instinkt, toch zullen wij op onzen weg zooveel belangrijks tegenkomen , 

dat ik meen mij te mogen vleien met de hoop, dat niemand onvol- 

daan dit opstel uit de hand zal leggen. 

Bovendien bedenke men het volgende. 

Een definitie in de natuurwetenschap zij nooit doel, maar steeds 

slechts middel. Al te lang is het eenige oogmerk van den natuuron- 

derzoeker geweest, alles, vormen en verschijnselen, in te deelen en te 

classificeeren volgens een vast systeem; al te lang was men tevreden, 

wanneer men er in slaagde de natuur in dat systeem, als het moest, 

te dringen. Men vroeg er niet naar of de moeielijkheden, waarop men 

daarbij stuitte, ook aan het systeem konden liggen. Het kwam niet bij 

de mannen der wetenschap op, dat het stelsel het werk was van men- 

schen; dat menschen hun, immers feilbare, voor wijziging vatbare 

denkbeelden en begrippen van orde en verband in de opvolging en het 

gelijktijdig voorkomen van verschillende verschijnselen, in de natuur 

hadden overgebracht. Dat zij met de natuur deden, wat kortzichtige en 

naieve vereerders deden en doen met het Opperwezen; dat zij in één 

woord de natuur buiten hen anthropomorpheerden. 

En dan: “Immer fort wiederholte Phrasen verknöchern sich zuletzt 

zur UVeberzeugung und verstumpfen völlig die Organe der Anschauung”’, 

zegt GOETHE. 

Zoo behoort tot een der ergste phrasen wel het: “l'ordre c'est la pré- 

mière loi de la nature” en de beschouwingen, die daaraan vastgeknoopt 

worden door den auteur er van, den bekenden schrijver van “Paul et 

Virginie”, in zijn Harmonies de la nature. 

Die orde in de natuur is een zuiver menschelijk , conventioneel begrip. ! 

Wie onbevooroordeeld, niet verblind door deze zoogenoemde wet, 

den aard der dingen naspoort, stuit ieder oogenblik op de bewijzen, 

dat veel in lijnrechte tegenspraak is met onze begrippen van orde. Men 

denke bijvoorbeeld aan de talrijke vormen in planten- en dierenrijk , de 

\ Tenzij men haar opvatte in dezen, engeren zin, dat onder gelijke omstandigheden 

uit dezelfde oorzaken steeds dezelfde gevolgen voortkomen, 
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zoogenoemde rudimentaire organen, wier waarneming ons dwong voor 

goed vaarwel te zeggen aan de leer der doelmatigheid, die zoolang 

onbeperkt werd gehuldigd. 

Ik zal mij echter”niet laten verleiden om, tot staving van wat ik be- 

doel, meer bewijzen aan te halen uit de vele, die de natuurwetenschap 

van onzen tijd mij aan de hand zoude kunnen doen. 

De waarschuwing, die er in opgesloten ligt, zal ons te pas komen 

bij de behandeling van mijn onderwerp. Misschien is er geen enkele 

groep van verschijnselen, waarvan de juiste verklaring meer is tegen- 

gehouden door dat vermenschelijken van de natuur; misschien is ner- 

gens de benadering der waarheid meer bemoeielijkt door het voorop 

stellen van een a priori opgevat begrip. 

Feiten, niets dan door ieder erkende feiten, moeten onze gidsen zijn. 

De feiten nu, waarvan het onderzoek naar het wezen van wat wij 

instinkt noemen uit moet gaan, zijn tegenwoordig, onder werkelijk be- 

schaafden en zeker in den kring der lezers van dit tijdschrift, te over 

bekend. Ik behoef slechts te wijzen op de, ook in het Album der Na- 

tuur voorkomende, studie over de bouwkunst der dieren van de dege- 

lijke pen van den Nestor onzer nederlandsche dierkundigen, professor 

HARTING; op: “Homes without hands” van woop; op BÜücHNER’s: “Aus 

dem Geistesleben der Thiere”; op BREHMS: “Illustrirtes Thierleben” en 

zoovele andere populaire boeken op dit gebied. In al die werken wordt , 

op onderhoudende en voor ieder verstaanbare, maar tevens echt weten- 

schappelijke wijze, ons een inzicht gegeven in dit belangrijke gedeelte 

van de huishouding der natuur. 

Doen wij een greep uit dien grooten schat en zien wij bijv., wat 

wij uit de aangehaalde werken leeren kunnen omtrent het leven der 

mieren. 

De samenstelling der kleine, maar voorbeeldig geregelde koloniën 

of maatschappijen, waarin de diertjes leven. De gemeenschappelijke wo- 

ningen, wier inrichting onze verbazing wekt door de praktische doel- 

matigheid, door de vernuftige wijze, waarop rekenschap gehouden wordt 

met gunstige omstandigheden en waarop moeielijkheden overwonnen 

worden; niet “+ minst door de in vergelijking met de grootte der bouw- 

meesters ontzaggelijke afmetingen van zalen en voorraadschuren, brug- 

gen en tunnels. De afsluitings- en verdedigingsmiddelen, waardoor zij 

zich beveiligen tegen vijandige indringers. Dat alles dwingt ons tot 

bewondering ! 
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Wij maken kennis met mierenstaten, waarin geroofde jongen van 

een andere soort opgevoed worden tot slaven; met andere, die in den 

volsten zin des woords een veestapel hebben, die hun een gezochte en 

geliefkoosde lekkernij oplevert. Wij hooren, wat als geloofwaardig 

bekend staande personen ons mededeelen, van landbouwende mieren 

in Texas; deze bewerken en wieden een afgeperkt terrein, rondom de 

gemeenschappelijke woning en sparen daarbij slechts een enkele plant, 

een grassoort met kleine harde zaadkorrels; gewoonlijk wordt de moeite 

beloond door een rijken oogst, die zorgvuldig verzameld, gereinigd en 

in voorraadschuren opgestapeld wordt om in schrale tijden het nijvere 

volkje in het leven te houden!. Dat alles kan ik echter nu niet uitvoe- 

rig bespreken, het is ook niet noodig. Datgene, waarop het voor het 

onderzoek, dat ons bezig houdt, vooral aankomt, moet ik echter nog 

kort aanstippen. 

Er is geen bijzonder groote opmerkingsgave noodig om tot de over- 

tuiging te brengen, dat wij niet alleen ‘tot de mieren behoeven te 

gaan” om wijs te worden, al zijn zij ook hoog bevoorrecht boven hare 

stamgenooten en zelfs boven hoogere dieren. 

Van alle dieren nemen wij handelingen waar, die ons verbazen door 

haar doelmatigheid en door de belangrijke gevolgen, die daarbij uit 

kleine werkingen en eenvoudige inrichtingen voortvloeien. Dat is echter 

nog niet de hoofdoorzaak van de verbazing, die zich daarbij van ons 

meester maakt. Veel meer is dit de overweging, dat, wanneer een 

dier dergelijke handelingen volbrengt, deze niet altijd het gevolg kun- 

nen zijn van opgedane ondervinding; evenmin daarvan, dat het dier 

zich rekenschap geeft van de oorzaken der zwarigheden, die het over- 

winnen moet en van den samenhang tusschen de gebruikte middelen en 

de te verkrijgen uitkomst, kortom van®het waarom en waartoe zijner 

handelwijze. 

Deze twee dingen: ondervinding en zich rekenschap geven van de 

gronden en redenen der daden, maken een handeling tot een, zooals 

men het noemt, verstandelijke. 

Enkele voorbeelden zullen mijne meening duidelijk maken. 

t Men zie L. BüCHNER: Aus dem Geistesleben der Thiere. Wie zich volkomen op de 

hoogte wil stellen leze: B, Cc. MAC coOK: Natural history of the agricultural ant of 

Texas, Philadelphia 1879. Ook een referaat over dit werk in Heft 5 en 6. jaargang 

1881, in de Deutsche Revue, door professor NowackKI te Zurich, 
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De gewone, in alle slooten voorkomende, waterspin, Argyroneta 

aquatica, bouwt zich, het feit is genoeg bekend, een formele duiker- 

klok. Het is een klokvormig nestje, waarvan de wanden uit spinrag- 

draden zijn geweven en dat, met de opening naar beneden, aan water- 

planten wordt vastgehecht. Hieruit wordt het water verwijderd, doordat 

de spin, na onder gedoken te zijn, de lucht, die tusschen de haren 

van het achterlijf blijft kleven met de achterpoten afstrijkt, zoodat zij 

opstijgt en zich in de klok verzamelt. Zoo wordt het dier, dat zich, 

wegens de inrichting zijner ademhalingswerktuigen niet lang onder 

water kan ophouden, maar buiten het water te groot gevaar loopt om 

een prooi te worden van andere dieren en zich niet van voedsel kan 

voorzien, in staat gesteld beide voor zijn bestaan noodzakelijke om- 

standigheden te vereenigen. 

Deze inrichting gebruikte de spin waarschijnlijk reeds lang voor dat 

menschen op het denkbeeld kwamen om de beginselen, waarop zij rust 

toe te passen. Bij den mensch echter was de uitvinding van de dui- 

kerklok een uitvloeisel van de kennis der.natuurwetten, die den even- 

wichtstoestand van vloeistoffen en gassen beheerschen en van de onder- 

vinding opgedaan bij proefnemingen. De mensch moest eerst luchtpomp 

en barometer kennen; hij moest weten, welke afhankelijkheid er be- 

staat tusschen ademhaling en spanning der ingeademde lucht, enz. enz. ! 

De waterspin kan noch die kennis bezitten, noch die ondervinding 

eerst opdoen. Dit is ook niet noodig. Immers, jonge dieren gaan , zoo- 

dra zij. genoeg ontwikkeld zijn om zelfstandig in hun onderhoud te 

kunnen voorzien, aan het werk; zij arbeiden even zorgvuldig en ver- 

vaardigen duikerklokken, die even goed aan het doel beantwoorden 

als die hunner moeder. Ook moeten zij het van deze niet eerst leeren ; 

want jongen uit eieren, die voor dat zij uitkomen, worden afgezon- 

derd, verstaan hun werk evengoed, als wanneer zij het eerste onder 

het oog der moeder vervaardigen. 

Een ander voorbeeld kunnen ons de bijen aan de hand doen. 

Wanneer wij zien hoe deze dieren het aanleggen om , met zoo weinig 

mogelijk bouwstof, in de kleinst mogelijke ruimte een zeer groot aantal 

zoogenoemde cellen te bouwen, moeten wij erkennen, dat hun werk 

in dit opzicht volmaakt is. Elk der zes opstaande wanden vormt een 

‘ Indien de waarneming van het verschijnsel alleen voldoende geweest ware, zoude 

het gebrnik van de duikerklok van reeds veel ouder datum geweest zijn. 
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tusschensechot tusschen twee cellen; de bodem van elk kokertje bestaat 

uit drie, naar het midden toe afhellende vierhoeken, waarvan weer 

elk een derde gedeelte van den bodem van drie andere, met de ope- 

ning naar den tegenovergestelden kant gerichte, cellen levert. 

Daardoor worden al die wanden in zooveel punten als maar eenigzins - 

mogelijk is ondersteund en rust bijvoorbeeld elke bodem, niet alleen 

aan den omtrek maar ook met de drie ribben die in het midden sa- 

menkomen op wanden van andere cellen. Zoo alleen kunnen die wan- 

den zoo dun als een vlies en derhalve in korten tijd en met uiterst 

weinig was vervaardigd zijn en toeh voldoende stevigheid bezitten. De 

vrijliggende randen en de zijwanden der randeellen worden dikker ge- 

maakt. De wiskunstig zuivere, zeshoekige gedaante heeft groote be- 

sparing van ruimte tengevolge. Menschenwerk van dezen aard kan even 

volkomen zijn, maar is dan de vrucht van oefening en ondervinding 

en wiskundige berekening; deze factoren zijn misbaar voor de arbeiders 

in een bijenkorf. 

De aangehaalde voorbeelden zijn slechts een paar grepen uit een 

onuitputtelijken schat van gegevens. Ik meen echter dat zij voldoende 

zullen blijken om tot de nauwkeurige omschrijving te komen van de 

uitdrukking, die ik reeds meer dan eens gebruikte en die in het da- 

gelijksch leven zoo dikwijls door ons wordt gebezigd. 

Strenger wetenschappelijk zou het geweest zijn als ik daarmee be- 

gonnen ware, maar nu zal ik duidelijker kunnen zijn en zullen wij 

elkander beter begrijpen, en dat is de hoofdzaak. 

Instinkt noem ik de aanleiding tot, den grond van handelingen, die 

doelmatig blijken en dus geheel het gevolg schijnen te zijn van onder- 

vinding en overleg, terwijl toch bij den handelenden persoon, mensch 

of dier, noch het eene, noch het andere de drijfveer tot die handelin- 

gen zijn kan. 

Al dadelijk blijkt ons nu het nut eener dergelijke nauwkeurige be- 

paling van het begrip instinkt; daardoor toeh wordt het gebied, dat 

wij bij het onderzoek, dat ons bezig houdt, moeten overzien en be- 

werken, niet onbelangrijk beperkt, onze taak dus vereenvoudigd. 

Wanneer wij bij het vallen de handen voor ons uitsteken en daar- 

door de gevolgen van den val meestal minder noodlottig maken, 

noemen wij die handeling wel eens instinktmatig. Instinktmatig 

sluit ik mijn oogen wanneer het stuift, instinktmatig trek ik mijne 

hand terug als ik er mee tegen een heete kachel aankom; instinkt- 
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matig noemen wij honderde dingen, die ieder onzer onophoudelijk doet. 

Volgens mijn boven gegeven bepaling past die benaming hier in 

geenen deele. 

Al die maatregelen zijn toch wel degelijk het gevolg van ondervin- 

ding, die ons geleerd heeft dat wij daardoor het best en het gemak- 

kelijkst het een of ander doel bereiken. Een kind moet, met schade 

en schande meestal, die ondervinding nog opdoen. Daarom doen wij 

beter zulke handelingen onbewust te noemen, dan instinktmatig. 

Met bewustzijn handelen wij, zoodra wij ons rekenschap geven van 

de redenen en drijfveeren, die ons tot iets nopen; van de middelen, 

waardoor wij het volbrengen en van het doel, dat wij er mee willen 

bereiken, kortom, wanneer wij het waarom, waardoor en waartoe over- 

wegen en ons doen dan van die overweging het gevolg is. 

Komen wij nu dikwijls in volkomen gelijke omstandigheden, dan 

begrijpt men, dat het heel licht mogelijk is, dat wij naar aanleiding 

van die omstandigheden een handeling volbrengen, zonder dat die 

steeds door de evengenoemde overweging voorafgegaan of daarvan het 

uitvloeisel behoeft te zijn. 

Zonder dat ik er bij stil behoef te staan is het nu duidelijk, dat 

het weglaten van die overweging, zonder meer, de handeling nog niet 

maakt tot het gevolg van wat ik instinkt noemde. 

Nog weer iets anders is, wat wij onwillekeurig noemen; hier wordt 

evenwel het maken van een scherp onderscheid en de juiste bepaling 

en omschrijving van dat onderscheid moeielijker. 

Wanneer wij nu evenwel eerst de kennis trachten op te doen, die 

daarvoor noodig is, zal ook die moeielijkheid, zooal niet geheel ver- 

dwijnen, toch zeker veel verminderen. 

Daarvoor is het noodzakelijk, dat ik wat uitvoeriger spreek over de 

verschijnselen, die wij wil en bewustzijn noemen. 

Een waarheid, die, hoe meer men haar toepast, des te meer zeker- 

heid en bewijsgrond verkrijgt, ontleent daaraan het ware kenmerk 

harer echtheid. Zulk een waarheid, die op het gebied der natuurkunde 

in engeren zin ontdekt en toegepast, ook bij haar aanwending ter ver- 

klaring der levensverschijnselen zeer vruchtbaar bleek te zijn is deze, 

dat alle verschijnselen, dat wil zeggen, alles wat op onze zintuigen 

inwerkt, dus door ons waargenomen worden kan, bewegingen zijn. 

Wat wij licht, kleur, warmte, koude, elektriciteit of magnetisme, 

geluid, reuk of smaak noemen, het zijn alles eigenaardige bewegingen 
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of bewegingstoestanden. De wetenschap der natuur is op een goe- 

den weg, nu zij zich meer uitsluitend gaat bezighouden met het 

nagaan der kenmerken dier verschillende bewegingen, met het op- 

sporen van haar eigenaardig onderscheid en verband, met het vast- 

stellen der oorzaken waardoor en der wijze waarop zij uit elkander 

kunnen ontstaan. 

Het is hier niet de plaats om in zulk een onderzoek te treden. Wel 

zal ik aantoonen, dat deze beschouwingswijze een helder licht kan 

verspreiden over de betrekking, die er bestaat tusschen alles wat wij 

leven noemen en de omgeving; over de afhankelijkheid, waarin al 

ons doen en laten, ons handelen en ons denken van de buitenwereld 

verkeert. 

Ik kies onder de vele levensuitingen er ééne, die daartoe bijzonder 

geschikt is: ten eerste omdat zij ons het best bekend en dus ook het 

gemakkelijkst na te gaan is, ten tweede omdat nergens de af hanke- 

lijkheid die ik aantoonen wil met zoo volkomen duidelijkheid blijkt en 

zoo dadelijk in het oog springt. 

Zelfstandige beweging werd wel eens gebruikt als middel om een 

scherpe grens te trekken tusschen planten en dieren. Gesteld al, dat 

zulk een grens in de natuur aanwezig ware, dan nog zou dit middel 

tot bepaling daarvan alles behalve geschikt zijn. Wel kan er echter 

sprake zijn van dierlijke beweging; het is die, welke men, met uitzon- 

dering van de allerlaagste wezens, bij dieren waarneemt en die tot 

stand komt door middel van zoogenoemde spieren of het vleesch. Bij 

alle levende lichamen wijzen de verrichtingen, alle zonder onderscheid, 

op twee doeleinden: instandhouding en bevordering van het welzijn van 

het individu en van dat der soort waartoe dit behoort. 

Tot bereiking van dit doel is het noodzakelijk dat er onophoudelijk 

bewegingen van het geheele lichaam, of van de deelen ten opzichte 

van elkander plaats grijpen. Bij alle dieren zonder onderscheid neemt 

dan ook de bewegingstoestel de hoofdplaats in en beslaan de bewegings- 

werktuigen een aanzienlijk gedeelte van de ruimte, die voor de weeke 

deelen beschikbaar is. 

De grondstof, waaruit de spieren in hoofdzaak zijn gevormd, is een 

lichaam, dat, wanneer wij het ontleden in zijn bestanddeelen en de 

veranderingen, die de aanraking met andere stoffen er in te weeg kan 

brengen, nagaan, groote overeenstemming blijkt te bezitten met het 

wit van vogeleieren. In de plant- en dierkunde noemt men die stof 
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protoplasma ', letterlijk vertaald: oorspronkelijke vormstof. Zij dankt 

dien naam ten eerste daaraan, dat zij een bestanddeel is van alle plan- 

ten en dieren; ten tweede en hoofdzakelijk echter aan de volgende 

redenen. De minst ontwikkelde organismen, waaruit alle planten en 

dieren, in hun onbeschrijfelijken vormenrijkdom, zich in den loop 

der eeuwen hebben ontwikkeld, die dus den oorsprong vormen van 

heel de bewerktuigde wereld, bestaan uitsluitend uit die eiwitachtige 

“Ur’’-stof. 

Bovendien is de eerste, minst ontwikkelde vorm, waarin iedere plant 

en ieder dier het leven begint: het ei, eveneens uitsluitend samenge- 

steld uit hetzelfde protoplasma, uit die zelfde vóórvormstof. 

Trachten- wij nu de eigenaardigheden van die stof nader in het oog 

te vatten, dan volgen wij wel den goeden weg om door te dringen tot 

den oorsprong, tot den grond van het leven, maar, ook al mogen wij 

gegronde hoop koesteren, dat dit eenmaal niet onbereikbaar zal blij- 

ken, vooralsnog is daarop niet veel uitzicht. Ook wanneer wij alle 

hulpmiddelen der wetenschap, de sterkste vergrootglazen, de fijnste 

onderscheidingsmiddelen der scheikunde tot onzen dienst hebben, dan 

nog blijkt ons waarnemingsvermogen niet in staat in dat diepste aller 

geheimenissen tot op den bodem toe door te dringen. 

Zóóveel is echter nu reeds zeker, dat het protoplasma de merkwaar- 

dige eigenschap bezit, om onder de werking van uitwendige invloeden, 

zoogenoemde prikkels, vormveranderingen, zoogenoemde samentrek- 

kingen, te kunnen ondergaan of volbrengen. 

Voor iedere verandering van plaats of van vorm, bij het dier of 

een zijner deelen zijn die twee dingen, zonder uitzondering, noodza- 

kelijk; een groot aantal der inrichtingen, die in de dierenwereld zoo 

groote vormversecheidenheid doen ontstaan, ontspringt uit het onvermij- 

delijke van hun samengaan. 

Bij de minst ontwikkelde levende wezens, wier lichaam, zooals wij 

reeds zagen, met uitzondering van omhullingen en bekleedsels, die hen 

tegen al te sterke inwerkingen van de buitenwereld moeten beschut- 

ten, uitsluitend uit protoplasma bestaat, is de zaak het eenvoudigst. 

Het geheele lichaam kan den prikkel ontvangen en volbrengt te gelij- 

t Het onderscheid tusschen het protoplasma en de eigenlijke grondstof der spieren, 

sarkode, is niet groot genoeg om waar het op de algemeene kenmerken aankomt, het 

gebruik van die verschillende namen noodzakelijk te maken. 
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ker tijd de bewegingen, die er het gevolg van zijn. Deze dieren vormen 

echter in dit opzicht een tegenstelling met alle andere levende wezens- 

Alle overige dieren, in een reeks, die begint met de sponsen, wier 

hoornachtig geraamte wij dagelijks in handen krijgen, en eindigt met 

den mensch, hebben een lichaam dat uit verschillende, gelijksoortige 

deelen is opgebouwd. Die deelen bestaan, òf voortdurend òf slechts 

tijdelijk uit dezelfde stof, waaruit het lichaaam der bovenbedoelde we- 

zens alleen is samengesteld; men noemt hen cellen. 

Dieren, wier lichaam uit gelijksoortige, maar niet altijd gelijkvor- 

mige cellen bestaat, noemt men in tegenstelling met de eencellige die- 

ren hooger ontwikkeld, en het is hier de plaats om ook deze, reeds 

zoo dikwijls door mij gebruikte uitdrukking, wat nauwkeuriger te bepa- 

len en er een kenmerk, een criterium, voor vast te stellen. 

Een plant of dier wordt hooger of lager, meer of minder ontwik- 

keld genoemd naarmate in de wijze, waarop alle, met elkander het 

leven uitmakende, verrichtingen volbracht worden, een meer of min- 

der volkomen verdeeling van den arbeid plaats grijpt en aangetoond kan 

worden. 

Verdeeling van arbeid is de sleutel tot ontraadseling der tegenstrij- 

digheden, die zooveel hoofdbrekens geven aan den beoefenaar der volks- 

huishoudkunde; zij is niet minder het eardinale punt, waarom de ver- 

klaring der verwarrende verscheidenheid in vormen en verrichtingen 

in de bewerktuigde natuur moet draaien. 

Bij het nagaan van hetgeen de levensuitingen van mieren en bijen 

zoo merkwaardig maakt, moet het ons opvallen, dat veel van de inrich- 

ting dier kleine maatschappijen door die der menschen met vrucht tot 

voorbeeld genomen zou kunnen worden en dat bij een vergelijking de 

laatste lang niet altijd het beste figuur zal maken. De verklaring wordt 

gegeven door de voorbeeldige wijze, waarop het werk onder de leden 

van het kleine volkje verdeeld is. 

Niet alleen echter bij verzamelingen van personen, dieren of menschen, 

bij samenlevingen of maatschappijen, speelt de arbeidsdeeling een groote 

rol. Ook bij vereenigingen van verschillende cellen, of van groepen 

van gelijksoortige cellen, zoogenoemde werktuigen of organen, kortom , 

bij de afzonderlijke organismen, is haar invloed groot en niet te mis- 

kennen en is de toetsing der verklaring van de levensverschijnselen 

aan dit beginsel uitermate vruchtbrengend geweest. 

Naarmate de verdeeling sterker op den voorgrond treedt en duide- 
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lijker te herkennen is, naar die mate noemt men een levend - wezen 

hooger ontwikkeld. 

Bijvoorbeeld: bij de straks nog nader te vermelden holdieren, waar- 

toe sponsen en polypen behooren, zijn de voedingsverrichtingen nog 

weinig ontwikkeld, Wat bij ons tot stand gebracht wordt door de in- 

gewikkelde spijsverterings-, ademhalings- en bloedsomloopsorganen, 

geschiedt daar door de binnenruimte van het meer of minder zakvor- 

mige lichaam. Reeds bij de tot denzelfden grondvorm gerekende kwal- 

len of zeenetels zien wij een gedeelte dier holte meer hoofdzakelijk be- 

last met het afscheiden van voedsel uit de spijs, terwijl een ander deel 

dit door het lichaam moet rondvoeren. 

Bij wormen en stekelhuidige dieren, die in dit opzicht ongeveer 

naast elkander staan, den regenworm, de zeester, zijn die twee ver- 

richtingen opgedragen aan geheel afzonderlijke werktuigen, die, nu 

zij elk een gedeelte der hun opgedragen, gemeenschappelijke taak te 

volbrengen hebben en zich daarmede uitsluitend moeten bezig houden, 

dit natuurlijk met veel grooter volkomenheid kunnen doen. 

Zóó ontstaat de afscheiding tusschen spijsvertering en bloedsomloop. 

De organen voor deze verrichtingen zien wij vervolgens zich in afdee- 

lingen splitsen, zooals men het noemt, differentieeren , zoodat ook hun 

taak zich weer in onderdeelen verdeelt. Op die wijze ontstaan bijvoor- 

beeld de mondholte, de maag en het darmkanaal bij gene, hart, aders 

en slagaders, longen of kieuwen bij deze. Evenzoo kan ons beginsel 

met vrucht worden toegepast op de eigenaardige werkingen op en in 

het vormend eiwit: het ontvangen van een uitwendigen prikkel en de 

vormveranderingen, de samentrekkingen, die er het gevolg van zijn. 

Dit zijn de twee gewichtigste werkingen bij het dier, daar zij den grond 

uitmaken van iedere beweging, van wat wij leven noemen. 

Wanneer wij opklimmen langs den ladder, die ons van het laagste 

dier, het nog niet uit organen bestaande, nauwelijks van de doode 

stof te onderscheiden klompje protoplasma, geleidelijk opvoert tot het 

samengestelde en ingewikkelde, in zoovele opzichten nog niet verklaarde 

organisme, den mensch, zien wij ook dat deze twee verrichtingen meer 

en meer worden opgedragen aan verschillende deelen. 

Wij zien dat het beginsel van de verdeeling van den arbeid ook 

hiervoor meer en meer gehuldigd wordt, dat ieder dier werkingen zich 

meer en meer in onderdeelen splitst en daardoor steeds meer en meer 

tot volkomenheid kan naderen. 
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Het nagaan van de wijze, waarop in dit geval de differentieering 

tot stand komt, zal ons een grooten stap nader brengen tot ons doel. 

Wij weten het reeds, bij de laagste dieren is daarvan nog geen 

sprake; eerst bij de reeds genoemde holdieren of coelenteraten * be- 

ginnen verschillende cellen zich eensdeels met het ontvangen van den 

prikkel, anderdeels met de samentrekking, de oorzaak der beweging, 

te belasten. 

Het is een der belangrijkste overwinningen, die de wetenschap op 

dit, zoo moeielijk te veroveren gebied behaald heeft, dat zij den bij 

deze dieren voorkomenden overgangsvorm mocht ontdekken en verklaren. 

Bij sommige vertegenwoordigers van dezen diervorm vindt men na- 

melijk cellen, die, evenals bij de eencellige dieren, den prikkel ont- 

vangen en zich samentrekken tevens, maar waarin die verrichtingen 

volbracht worden door verschillende, door plaats en vorm van elkander 

te onderscheiden, gedeelten. 

Let wel: die door de plaats, welke zij innemen en door den vorm, 

waarin zij zich voordoen, van elkander onderscheiden kunnen worden. 

Beide toch, de plaats, die een orgaan inneemt en de vorm, dien 

het heeft, staan in het nauwste verband met de verrichting, die het 

volbrengen, met de taak, die het vervullen moet. 

Het behoeft geen nader betoog, dat arbeidsdeeling zonder vorm- 

verscheidenheid niet bestaan kan en het is evenzeer duidelijk dat zon- 

der verschil in plaats, in den onderlingen stand der deelen geen aan- 

leiding tot die verdeeling aanwezig is. 

Een inwendig in het lichaam gelegen cel kan niet belast zijn met 

het ontvangen van een uitwendigen prikkel en omgekeerd kan een in- 

wendige verrichting niet volbracht worden door een lichaamsdeel, dat 

aan de oppervlakte ligt. 

Waar, zooals bij de hoogere dieren, de meergenoemde verrichtingen 

streng van elkander gescheiden zijn, noemt men die lichaamsdeelen , 

die belast zijn met het ontvangen van prikkels, zintuigen en die, welke 

1 Van het Grieksche “Koilos” : holte. 

Deze naam en die van darmlooze dieren, dien men er nog dikwijls aan geeft, berus. 

ten op een verkeerde opvatting. Lichaamsholte en spijsverteeringsholte zijn bij hoogere 

dieren nauwkeurig van elkander gescheiden; bij de coelenteraten wordt slechts één holte 

gevonden, die echter niet de eerste, bij ontbreken van de tweede is, zooals men meende, 

maar, naar de wijze van ontstaan en naar de verrichting, met de spijsverteeringsholte 

vân andere dieren vergeleken moet worden. 
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onder den invloed der prikkels zieh kunnen samentrekken en daardoor de 

met de prikkels in verband staande bewegingen mogelijk maken , spieren. 

Het kan voor de eenvoudigheid en doelmatigheid der beweging nood- 

zakelijk of voordeelig zijn, dat de zintuigen en de spieren zich op 

grooteren of kleineren afstand van elkander bevinden. Dan is een derde 

orgaan noodig, namelijk een werktuig, dat den indruk, door den prik- 

kel veroorzaakt, van het zintuig overbrengt op de spier; dit nu ge- 

schiedt door een zenuw. 

Zoo zijn wij dus, door voet bij stuk te houden en het verband der 

verschijnselen niet uit het oog te verliezen, als van zelf gekomen tot 

een, physiologisch vrij nauwkeurige, bepaling van wat men noemt het 

zenuwstelsel. Men zou zich echter zeer vergissen als men meende, dat 

die eenvoudige inrichting altijd gemakkelijk terug te vinden was, dat 

de samenhang altijd zoo duidelijk in het oog viel. Verre van daar. 

Bij den mensch en de hoogere dieren is de toestand daartoe veel te 

ingewikkeld. Alleen langs den weg, dien we hier volgden, kan men 

tot het inzicht komen, dat de zaak betrekkelijk eenvoudig maakt. 

Aan de hand der ontwikkelingsgeschiedenis, opklimmend van het 

minder samengestelde tot het meer ingewikkelde, van het lagere tot 

het hoogere, het pad houdend, dat ook door de natuur gevolgd wordt 

bij het tot stand brengen van haar wonderwerken, langs dezen natuur- 

lijken weg alléén zal ons dat gelukken. 

In zeker opzicht gaat het ons als een vreemdeling in een groote stad. 

Hij moge dagen lang door de straten ronddwalen, hij moge alle bij- 

zonderheden nauwkeurig waarnemen en zelfs vrij goed den weg kun- 

nen vinden, een duidelijke voorstelling van het geheel zal hij zich 

zóó niet gemakkelijk kunnen vormen. Wanneer hij echter een stand- 

punt zoekt, van waar hij het geheel zal kunnen overzien, wanneer hij 

bijvoorbeeld een hoogen toren beklimt, zal hij, gewapend met een nauw- 

keurige kennis der détails, met één oogopslag het geheel begrijpen. 

Dan ziet hij den schijnbaren doolhof van kaaien, straten en pleinen 

in hun onderling verband en kost het hem geen moeite het net te ont- 

warren en, weer beneden gekomen, overal den weg te vinden. 

Op zulk een “Aussichtsthurm”’ heb ik in het bovenstaande getracht 

ook den lezer, die mij aandachtig volgde, te brengen. Bij het voort- 

zetten van onzen tocht zal de moeite, aan het bestijgen verbonden, 

rijkelijk beloond worden. 
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Een ieder, die, vooral na onstuimig weer, wel eens langs het strand 

gewandeld heeft moet zich de, bijna niet als dieren herkenbare, z00- 

genoemde zeenetels of kwallen herinneren, die, levend, met hun kloks 

vormige lichamen , doorschijnend met blauwen of rooden weerglans , tot de 

schoonste zeebewoners behooren. Bij hen hebben de, aan de oppervlakte 

van het lichaam gelegen celgroepen, die de zintuigen vertegenwoordigen, 

een nog weinig van dien der overige cellen afwijkenden vorm. Iedere, 

meestal nog uit een enkele cel bestaande spier staat door een meer of min- 

der duidelijk te herkennen zenuw daarmede in verband. Met den op bldz. 

140 vermelden vorm vergeleken, is hier dus een nieuwe schrede gedaan 

op den weg, die meer en meer tot volkomen arbeidsdeeling moet lei- 

den. Im verband daarmede staat nu ook grooter verschil in vorm; de 

spieren en zenuwen zijn reeds, zij het ook nog niet zoo duidelijk als 

bij hooger ontwikkelde dieren, door ontleedkundige of histologische, 

in de weefselleer te huis behoorende, kenmerken van elkander te on- 

derscheiden. 

Reeds bij de wormen treffen wij zintuigen aan, die grootere ver- 

schillen vertoonen, groot genoeg om ons de zekerheid te geven, dat 

deze dieren in staat zijn verschillende indrukken te krijgen, meer dan 

één zin hebben. Bij de wormen en de stekelhuidigen vinden wij ook 

voor het eerst een eigenaardigheid, die bij alle overige dieren stand- 

vastig is. Er ontstaat een inwendig, in het midden van alle zintui- 

gen, centraal, gelegen gedeelte van het zenuwstelsel. Daarheen wordt 

de, op de zintuigen ontvangen prikkel geleid, van daar uit gaat deze 

op de spieren over. 

De hoogst gewichtige beteekenis van dit orgaan en de belangrijke 

besparing van arbeid, die er door verkregen wordt, zal een vergelij- 

king het best duidelijk maken. 

Wie kent tegenwoordig niet reeds door eigen aanschouwing den 

telephoon; dit werktuig stelt ons in staat in twee, op willekeurigen 

afstand van elkander gelegen plaatsen de beweging te doen ontstaan, 

wier inwerking op onze gehoorzenuwen door ons geluid wordt genoemd. 

Daarbij blijven alle eigenaardigheden, waardoor wij verschillende ge- 

luiden van elkander onderscheiden, zuiver bewaard. Reeds speelt dit 

werktuig een belangrijke rol in de samenleving. In vele groote steden 

en bij den handel, waar tijd geld is en iedere minuut vertraging vóór- 

of nadeel brengen kan, vindt het een, zich meer en meer uitbreidende 

toepassing. Dit kan geschieden op twee verschillende wijzen. Kooplie- 



144 INSTINKT. 

den verbinden hun kantoor telephonisch met hun woning; bureau-: 

chefs staan met de hoofden der in verschillende appartementen van 

groote gebouwen geplaatste afdeelingen, hoofden der politie met in 

ver uiteen gelegen wijken gevestigde bureaux, door middel van 

telephonen in direkte verbinding. Dit is de primitieve, minder ontwik- 

kelde vorm. 

Bij een beter geregelden , op grooter schaal ingerichten telephoondienst 

is de zaak anders. Daarbij zijn alle punten, die men op deze wijze 

met elkander in gemeenschap brengen wil, door telephoongeleidingen 

verbondef met een hoofd- of centraalbureau; alle geleidingen komen 

daarin uit. Geeft een der abonnés aan de daar aanwezige beambten, 

met wien hij natuurlijk een gesprek kan voeren, den wensch te ken- 

nen om met een anderen abonné wat te bespreken, dan brengt de be- 

ambte op eenvoudige wijze de twee telephonen zijner abonnenten in 

verbinding en deze kunnen een even geregeld gesprek voeren alsof 

zij in dezelfde kamer bij elkander zaten. 

Zoo bezit de volgende Amerikaansche reclame, die ik om der curio- 

siteit wille hier mededeel, alle gronden van waarschijnlijkheid. 

Zekeren nacht meende een onervaren moeder uit het hoesten van 

haar kind op te moeten maken, dat het eroup had; doodelijk onge- 

rust deelde zij haar vermoeden per telephoon mede aan haar moe- 

der, die op een grooten afstand woonde. De grootmoeder, die waar- 

schijnlijk niet veel lust had om haar nachtrust af te wisselen met een 

reisje door den kouden winternacht, raadde langs denzelfden weg haar 

dochter aan een dokter te raadplegen. De dokter verzoekt mevrouw 

haar kindje, wanneer het weer een hoestbui krijgt, bij den telephoon 

te brengen; zoodra hij den hoest gehoord heeft kan hij de angstige 

moeder gerust stellen; deze kan terstond aan haar moeder berichten, 

dat er geen reden tot bezorgdheid bestaat en alle drie personen kun- 

nen zich weer aan de gestoorde nachtrust overgeven. 

Door de aanwezigheid van den centraal-telephoon kan zoo de dokter 

met alle patienten, die abonnés zijn, en evenzoo deze onder elkander 

in verbinding staan, wat bijna ondoenlijk zou zijn indien zulk een cen- 

traalbureau niet bestond; immers zonder zulk een gemeenschappelijk ver- 

bindingspunt zou het aantal benoodigde geleidingen veel te aanzienlijk zijn. 

Welnu, evenzoo en volkomen hiermede vergelijkbaar is het onder- 

scheid tusschen de coelenteraten en de hoogere dieren, wat betreft het 

overbrengen van een, op de zintuigen ontvangen, prikkel naar de spie= 
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ren. Bij gene moet iedere spier ' door een afzonderlijke zenuw in ver- 

binding staan met ieder zintuig. Bij deze worden de prikkels uit de 

zintuigen geleid naar een binnen in het lichaam gelegen gedeelte van 

het zenuwstelsel en van daar naar de spieren, door op en in deze ein- 

digende zenuwen. Dat centraal gedeelte noemt men, bij alle dieren 

met een inwendig geraamte, werveldieren, hersenen en ruggemerg ; 

bij de andere buikstreng en hersenzenuwknoop. Men onderscheidt dan 

tevens twee soorten van zenuwen, die welke den prikkel overbrengen 

van buiten naar binnen, van de zintuigen naar de hersenen en het 

ruggemerg : gevoelszenuwen, en die welke van daar uit naar de spie- 

ren, dus van binnen naar buiten het sein overbrengen naar zijn be- 

stemming : bewegingszenuwen. 

Zoodra een bewegingszenuw, die altijd eindigt op of in een spier, 

in den eigenaardigen toestand komt, waarin zij verkeert als zij een prikkel 

geleidt en die wij kunnen vergelijken met een telegraaf- of telephoon- 

draad, waardoor een elektrische stroom gaat, moet de spier zich samen- 

trekken. Nu is t echter ook mogelijk, en hier gaat de vergelijking 

met een centraaltelephoonbureau falen, dat van de hersenen uit het 

bevel tot beweging overgeseind wordt naar de spieren, zonder dat dit 

het onmiddellijk gevolg is van een op een zintuig $®maakten indruk. 

In dat geval spreekt men van den wil en van een wilsuiting. Wan- 

neer in de hersenen een sein uit de zintuigen aankomt ook zonder dat 

dit verder gebracht behoeft te worden, dan kan een gewaarwording 

die we zien, hooren, voelen, ruiken of proeven noemen, ontstaan. 

Om uit een indruk op ons oog de gewaarwording, die wij zien, 

uit een indruk op ons gehoorwerktuig die welke wij hooren noemen 

te doen ontstaan, is echter nog iets anders noodig; dat is het geheim- 

zinnige, nog niet verklaarde, bewustzijn; noch aan het mes en het 

vergrootglas van den zoöloog, noch aan de meest scherpzinnige denk- 

kracht van den wijsgeer is het tot heden gelukt dit vermogen te verklaren. 

Evenwel de gewaarwording zal meestal ten gevolge hebben een zoo- 

genoemde voorstelling. Van de ontwikkeling van het bewustzijn hangt 

het af of deze meer of minder scherp zal zijn. 

Neemt zij, d. 1. de voorstelling, een bepaalden vorm aan, zoodat men 

1 De bewegingscellen bezitten het vermogen om de inwerking van den prikkel onmid- 

dellijk op elkander te doen overgaan. De invloed daarvan is echter nog niet volkomen 

bekend en doet bovendien aan de hoofdstrekking van mijn betoog niets af, 

10 
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haar in woorden brengen en in spraak of schrift aan anderen kan mede- 

deelen, dan heeft men zich een begrip gevormd. 

Is het nu al niet uitgemaakt, waarin het vermogen om dit te doen 

bestaat, zooveel kan toch met de grootst mogelijke zekerheid vastge- 

steld worden, dat het een eigenaardige beweging is van de zeer kleine 

deeltjes, waaruit de hersenen zijn samengesteld. ! 

Die beweging nu kan van langeren of korteren duur zijn, of de 

deeltjes in zoodanigen toestand gebracht hebben, dat bij de geringste 

aanleiding zonder uitwendige oorzaak dezelfde beweging en dus ook 

dezelfde voorstelling weer ontstaat: dit is wat men geheugen noemt. 

Aan de hersenen komt dus een betrekkelijk veel belangrijker rol 

toe dan aan een telephoonbureau of aan de hier werkzame beambten. 

De hersenen kunnen zelfstandig inwerken op de seinen, die er door 

moeten gaan op hun weg van de zintuigen naar de spieren; iets wat 

den telephonisten natuurlijk verboden is. 

Die invloed kan echter uiterst gering, en dus zijn terugwerking op 

de hersenen nauwelijks of niet merkbaar zijn; dan ontstaat een onbe- 

wuste beweging of handeling. Zulke handelingen, in het begin van 

mijn opstel heb ik er eenige genoemd, noemt men wel, maar zooals 

we zagen ten onrechte, instinktmatig. 

Aan den anderen kant is ’t ook weer mogelijk dat een prikkel, zon- 

der eerst naar de hersenen geseind te zijn, een spiersamentrekking 

ten gevolge heeft; dan is de bemiddeling van het ruggemerg noodig, 

maar ook niet eens altijd, daar ook deze wel eens buitengesloten wordt. 

In al die gevallen waar bewustzijn volkomen onmogelijk is, waar _ 

van invloed van den wil geen sprake kan zijn, spreken wij van on- 

willekeurige bewegingen. Zij spelen in ons leven een hoogst belangrijke 

rol. Zoo behooren daartoe de ademhalingsbewegingen , die van ’t hart 

en van de spijsverteringswerktuigen en vele andere. 

Vreesde ik niet reeds te veel van het geduld mijner lezers gevergd 

te hebben, ik zou aan de verzoeking om nog langer bij deze belang- 

wekkende verschijnselen stil te blijven staan geen weerstand kunnen 

bieden. Liever ga ik daarom nu over tot het maken van de gevolg- 

* Hetzij dan een physische of een chemische; een zoodanige, waarbij alleen de mole- 

kulen plaatsveranderingen ten opzichte van elkander ondergaan of een zoodanige, waarbij 

de atomen, die de molekulen vormen, onderling bewegen en dus de samenstelling der 

molekulen anders wordt; waarschijnlijk beide gelijktijdig. 
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trekkingen, noodzakelijk tot het bereiken van ons doel: onderzoeken 

wat het instinkt der dieren is en na te gaan hoe het ontstaat; daarin 

zal dan de verklaring opgesloten liggen. 

Van één grondwaarheid, één overtuiging moeten wij daartoe door- 

drongen zijn. De opsporing en vaststelling er van had ik op het oog 

bij bovenstaande uiteenzetting. Het is deze: 

Alle door mij genoemde verschijnselen, iedere uiting van de werking 

der zenuwen, hetzij deze een onwillekeurige of willekeurige beweging 

of handeling is, een zinswaarneming, de vorming van een voorstelling 

of van een begrip; allen zijn zij het gevolg van een eigenaardigen 

toestand waarin sommige deelen van het lichaam verkeeren en van de 

inwerking dezer, door uitwendige prikkels ontstane toestanden op elkan- 

der; het zijn alles lichamelijke, stoffelijke dingen met zuiver stoffelijke 

oorzaken. 

Niet alleen de mogelijkheid van het ontstaan dezer verschijnselen, 

ook de wijze waarop zij op elkander inwerken en de snelheid en kracht 

waarmee dit geschiedt, hangt af van lichamelijke toestanden. Ook hier 

gelden daarom dezelfde invloeden, als op andere verrichtingen : aanleg 

en oefening. Zoo komt het dat de ééne persoon sneller uit gewaarwor- 

dingen voorstellingen en begrippen vormt dan de andere; dat de voor- 

stellingen bij den één nauwkeuriger en scherper begrensd zijn dan bij 

den ander; dat niet ieder even vlug verschillende voorstellingen met 

elkander vergelijkt, en zoodoende uit de ééne voorstelling, het ééne 

begrip even spoedig nieuwe begrippen afleiden kan; kortom dat, zooals 

men het noemt, het denkvermogen, het verstand van alle menschen 

niet even ontwikkeld zijn. Denkvermogen, verstand, slimheid, overleg 

zijn dus allen vermogens, waardoor wij in staat zijn verrichtingen te 

volbrengen, levensuitingen te hebben die haar eigen werktuigen of 

organen bezitten, evengoed als spierkracht, honger of dorst. 

Die werktuigen vormen met elkander het zenuwstelsel. Willen wij 

derhalve nagaan of wij ook verwachten kunnen de uitingen dier ver- 

mogens bij de dieren te zullen vinden, dan moeten wij vragen of hun 

zetel, hun bron dáár aanwezig is. 

Reeds bleek het ons dat die vraag zonder voorbehoud bevestigend 

beantwoord moet worden. Geen dier kan leven, zonder, hoe dan ook, 

gevoelig te zijn voor uitwendige omstandigheden en zonder het ver- 

mogen om zich daarnaar te richten. | 

Met uitzondering van de allerlaagste organismen maakt, zooals wij 
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zagen, de verdeeling van den arbeid tusschen de verschillende deelen 

van het lichaam, de aanwezigheid van een zenuwstelsel, met de drie 

hoofdvormen , onmisbaar. 

Weer kunnen wij, van de holdieren opklimmend tot de meest ont- 

wikkelde vormen, een geleidelijken ontwikkelingsgang van lager naar 

hooger, een trapsgewijze differentiëering waarnemen, ook voor het 

zenuwstelsel. Dit geldt evengoed voor de zintuigen en de hersenen, 

als voor de zenuwen die deze met elkander en met de spieren verbin- 

den. Een noodzakelijk uitvloeisel hiervan is dan, dat een dergelijke 

voortgaande ontwikkeling ook waargenomen moet kunnen worden bij 

de verrichtingen, waarvan deze deelen de werktuigen zijn. Dit is echter 

een algemeen als bewezen erkend en volkomen vastgesteld feit. 

Wanneer wij willen onderzoeken of een dier handelt uit verstand, 

moeten wij evenwel de grootste voorzichtigheid in acht nemen. Het is 

een fout van vele verdedigers van de stelling dat ook dieren met ver- 

stand en denkvermogen begaafd zijn, dat zij, in hun te grooten ijver, 

die voorzichtigheid wel eens uit het oog verliezen. 

Zij onderscheiden niet scherp genoeg van elkander handelingen , voort- 

vloeiende uit instinkt en dezulke, die de uiting zijn van verstand. Dit 

moet aanleiding geven tot verwarring, daar de dieren zonder twijfel 

tot het volvoeren van beide in staat zijn. Het onderscheid is ons uit 

het bovengemelde duidelijk, al zal het niet altijd even gemakkelijk 

in bijzondere gevallen aangetoond kunnen worden. 

Drijft verstand een dier tot handelen, dan is hetgeen het doet een 

gevolg van waarnemingen, van ondervinding en van, op vergelijking 

dier waarnemingen berustend overleg. 

Dikwijls kan er echter van zulk een ondervinding geen sprake zijn; 

zij kan noch door het dier zelf opgedaan zijn, noch berusten op de me- 

dedeeling van die, welke de vrucht is van door andere dieren gedane 

waarnemingen. Wanneer dan de handelwijze toch geheel zoo is, alsof 

deze het gevolg van overleg en ondervinding ware, noemen wij haar drijf- 

veer instinkt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het bouwen van de 

waterspin en van de bijen. Nu zal ik aantoonen dat ook dit instinkt in 

nauw verband staat met verstand, al moeten wij het ook zorgvuldig 

en nauwkeurig daarvan onderscheiden. Ik zal trachten duidelijk te 

maken dat beide denzelfden oorsprong hebben en dat zij meer in grootte 

dan in aard, meer in graad van ontwikkeling dan in het wezen der 

zaak van elkander verschillen. 
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Nog tot in de tweede helft onzer eeuw heeft men zieh, bij het zoe- 

ken naar een antwoord op de vraag naar den oorsprong der oneindige 

vormverscheidenheid in de bewerktuigde natuur, neergelegd bij de uit- 

spraak dat alles, bij de wording der dingen, “in den beginne”, zoo ge- 

maakt was, en “dat het goed was.” Zeer logisch volgt daaruit, dat dan 

ook alles, als goed, wat doelmatigheid betreft onverbeterlijk, niet vat- 

baar kon zijn voor ontwikkeling’, dus wijziging, onder welke omstan- 

digheden ook. Is dit al een antwoord op die vraag, een oplossing, een 

verklaring kan het natuurlijk niet heeten, Daarom kan de wetenschap, 

wier eerste plicht het is te verklaren, er niet mee tevreden zijn. Het 

aan ’t lieht brengen en nader onderzoeken der feiten is middel; de op- 

sporing van de wetten, waarvan hun ontstaan de werking, hun onder- 

ling verband de uiting is, moet doel zijn van iedere wetenschap. 

Toen deze opvatting meer en meer doordrong, moest dan ook al 

spoedig de scheppingstheorie een uitvlucht blijken te zijn, slechts ge- 

schikt om onwetendheid te verbergen. Zoodra werd dan ook niet het 

snoeimes der kritiek ter hand genomen om het kreupelhout op te rui- 

men dat den ouden en daardoor eerwaardigen boom omringde, of wor- 

tels en stam bleken alle innerlijke kracht te missen. De onverander- 

lijkheid van vormen en levensverschijnselen bleek onwaarheid te zijn. 

Het komt ons thans bijna onbegrijpelijk voor, dat men zoolang met 

die onwaarheid genoegen heeft genomen. Immers, we behoeven onze 

oogen slechts te gebruiken, om overal om ons heen de bewijzen der 

vatbaarheid voor verandering te zien. Wat doet een bloemkweeker an- 

ders dan daarvan partij trekken als hij uit bekende vormen, nieuwe 

laat ontstaan. Wat doet men bij het veredelen en kruisen van huis- 

dierrassen anders, dan wijziging brengen in den vorm en de eigenaar- 

digheid van dieren? 

Ligt het nu verder niet voor de hand, dat de natuur, die zoo onein- 

dig veelzijdiger en vooral krachtiger hulpmiddelen tot haar beschik- 

king heeft, tot zoodanige wijzigingen nog veel beter in staat is dan 

wij? Spreekt het niet van zelf, dat, zoodra bewezen is, aan den eenen 

kant dat dieren en planten kunnen veranderen en aan den anderen 

kant, dat in de natuurlijke omstandigheden waaronder zij leven, klimaat, 

hoeveelheid en aard van het voedsel, droogte en vocht, onophoudelijk 

veranderingen plaats grijpen — en die twee dingen zijn bewezen — spreekt 

het dan niet van zelf, dat ook in de natuur planten en dieren onop- 

houdelijk veranderen moeten? Ook tot staving hiervan is reeds een schat 
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van bewijzen, die nog dagelijks grooter wordt, bijeen gebracht. Dat 

ook dáár, waar van invloed, dien de mensch op huisdieren uitoefent 

geen sprake is, in den absoluten natuurstaat het voorkomen der orga- 

nische wereld verandert, is met volkomen zekerheid vastgesteld. De 

wijzigingen door uitwendige omstandigheden teweeggebracht zullen nu, 

dit eischt geen nader betoog, het eerst zichtbaar worden in die orga- 

nen en verrichtingen, die onmiddellijk tot de uitwendige omstandighe- 

den in betrekking staan. 

Deze betrekking kan zonder moeite aangetoond worden, voor de zin- 

tuigen en de rest van het zenuwstelsel. Op die organen immers rust 

de taak om uitwendige invloeden op het dier te laten werken en dit 

daardoor in de gelegenheid te stellen, zich voor hem gunstige ver- 

anderingen ten nutte te maken en de nadeelige gevolgen van ongun- 

stige zooveel mogelijk te ontwijken. Zoo komen wij ten slotte tot de 

gevolgtrekking, dat ook de verrichtingen dezer organen, verstand en 

instinkt, wijzigingen kunnen en moeten ondergaan. En weer brengt ons 

de waarneming tot dezelfde conclusie als de redeneering. 

Het is niet waar, dat vogels derzelfde soort altijd en overal hun 

nest op volkomen dezelfde wijze inrichten, het is niet eens waar, dat 

een dier onder gelijke omstandigheden zich altijd eveneens gedraagt! 

Een dier heeft verstand, een dier kan zijn handelwijze inrichten naar 

de omstandigheden, een dier kan gedwongen zijn te handelen zooals 

zijn ouders dat nooit gedaan zouden hebben, zal het niet ondergaan in 

den strijd om het leven onder omstandigheden, waarin de ouders nooit 

verkeerden. 

Ik behoef mijn lezers geen feiten te binnen te roepen om dit te bewijzen, 

daar die te over bekend zijn aan ieder die ooit dieren heeft gadegeslagen. 

Het pad dat naar ons doel moest leiden was lang en kronkelend, 

maar het eind ligt nu ook gebaand en open voor ons. De mogelijkheid 

van verandering in vorm en levenswijze van dieren krijgt eerst haar 

ware beteekenis door de vatbaarheid van alle lichamelijke en geeste- 

lijke eigenaardigheden, om door zoogenoemde overerving van de ouders 

op de nakomelingen te kunnen overgaan. Dit behoef ik zeker niet voor 

lichamelijke eigenaardigheden aan te toonen. Voor geestelijke bestaat 

die vatbaarheid evenzeer. 

Vraag het maar aan hen die zich bezig houden met het dres- 

seeren van dieren. Ben goede stamboom heeft dikwijls meer waarde 
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voor een jachthond of een paard dan voor menig adellijk heer. Een plaats 

in ’t friesche rundvee-stamboek, bloed van beroemde harddravers of 

van befaamde pointers, beslist de waarde van koeien, paarden en honden. 

Een herdershond bezit als aangeboren gewoonte de kunst om zijn 

baas te helpen in ’tbijeenhouden van zijn kudde. Wilde stamgenooten 

onzer huisdieren verliezen hun eigenaardigheden eerst langzamerhand 

en na, door vele generaties heen, met menschen te hebben omgegaan. 

De afstammelingen der huisdieren zouden dikwijls omkomen als ze 

geheel aan zich zelf werden overgelaten. 

Maar er is meer. Wij zagen, dat door verandering nieuwe eigenaar- 

digheden in gedaante en levenswijze kunnen ontstaan en tevens , dat deze 

door overerving op de nakomelingen kunnen overgaan. Wanneer er nu 

in beide die processen geen bepaalde regel bestond, wanneer, in hun 

werking, geen nauwkeurig te bepalen wet heerschte, zou geen enkel 

verschijnsel in het planten- en dierenrijk standvastig zijn. Wij weten 

evenwel dat dit wel degelijk het geval is; er zijn wel degelijk onder- 

scheidingsteekenen en vaste kenmerken, waardoor verschillende planten 

en dieren zelfs zeer nauwkeurig uit elkander gehouden en herkend kun- 

nen worden. 

Er is dus zulk een wet. Zij luidt: alleen die eigenaardige verande- 

ringen zullen blijvend zijn en vaste soort-kenmerken worden, die voor 

de planten en dieren nuttig zijn; dat wil zeggen, die voordeelig zijn 

voor het instandhouden van de soort of van het organisme zelf. 

Honderd voorbeelden voor één kunnen de werking dier wet aantoo- 

nen; zij doen ons tevens haren natuurlijken grond zien. In den strijd 

om het bestaan, voor voedsel en andere levensbenoodigdheden zullen 

natuurlijk die dieren het meeste kans hebben om zelf in ’t leven te blij- 

ken en een talrijke en krachtige nakomelingschap te krijgen ‚die tegen 

de invloeden der dikwijls vijandige natuur het best zijn gewapend en 

die met gunstige omstandigheden het meest hun voordeel kunnen doen; 

die zich door lichaamsvorm en levenswijze het best naar de invloeden, 

waaronder zij leven, weten te schikken, zich het gemakkelijkst daarin 

voegen. De andere, minder bevoorrechte vormen sterven uit. Niet alle 

eigenaardigheden zijn evenzeer voor verandering vatbaar; het is voor 

den zoöloog en den botanist lang geen gemakkelijk werk deze te be- 

palen en uit te kiezen; vandaar het groot aantal systemen , indeelings- 

stelsels voor planten en dieren en de dikwijls warme strijd die er ge- 

voerd wordt over hun waarde en de voorkeur die zij verdienen boven andere, 
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Wat ik in “#t begin gezegd heb over stelsels in het algemeen geldt 

ook hier. Dit neemt niet weg dat wij moeten trachten de natuur zoo 

veel mogelijk nabij te komen en ons vooral moeten hoeden voor het 

denkbeeld: systemen zijn altijd kunstmatig en het komt er dus niet op 

aan wat wij tot grondslag er van kiezen. Wij mogen hen een nood- 

zakelijk kwaad noemen, onmisbaar zijn zij niettemin; en het kwaad 

dat zij kunnen doen ligt aan den gebruiker meer dan aan hen zelf. 

Het systeem oefent alleen in zooverre een nadeeligen invloed uit, als 

het te veel op den voorgrond treedt bij den natuuronderzoeker en voor 

hem doel wordt in plaats van middel, waardoor hij er een te groote 

of liever een verkeerde beteekenis aan gaat hechten. 

De verschijnselen, waarmede ons onderzoek zich bezig houdt, kwa- 

men zelden, en dan alleen zeer in ’t algemeen, als kenmerken voor 

groote groepen van dieren, in aanmerking als grondslag voor een bruik- 

baar systeem. Dit heeft zijn goede reden. 

Wanneer wij toch omzien naar vormen, wier oorsprong gezocht moet 

worden in overerving van door uitwendige omstandigheden veroorzaakte 

veranderingen, dan moeten wij allereerst ons oog laten vallen op de 

zoodanige, die een grooten invloed uitoefenen op het leven. Immers, 

juist daarvan hangt het af of hun voortbestaan verzekerd zij of niet. 

Maar kan er dan voor het dier iets nuttigers en belangrijkers gedacht 

worden, dan zoo menige handeling, die beschouwd moet worden als 

een uitvloeisel van wat wij instinkt noemen ? 

Nestbouw, de inrichting van woningen voor het wijfje en de jon- 

gen, die zich zelf nog niet redden kunnen of voor de dieren gedurende 

het geheele leven; de wijze, waarop zij zich tegen hun vijanden be- 

schermen of waarop zij hun prooi belagen en machtig worden; dat 

alles zijn dingen, waarvan het voortbestaan van individu en soort in 

de eerste plaats af hangt. 

Die eigenaardigheden staan aan den anderen kant natuurlijk ook 

weer in zeer nauwe betrekking tot de uitwendige levensvoorwaarden 

en de daaruit geboren levensbehoeften; om die reden zullen zij bij 

wijziging in de uitwendige omstandigheden ook het allereerst in aan- 

merking komen om daarvoor passende veranderingen te ondergaan, om 

zich aan de omstandigheden aantepassen. ! 

1 Deze uitdrukking kunnen wij gerust in onze taal invoeren. Zij beantwoordt aan het 

hoogduitsche ‘‘anpassen’’, maar ook de Nederlander spreekt van een jas, een rok enz. 

“gan passen.” 
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Nieuwe toestanden, hieruit ontstaan, zullen dan verder veel kans hebben 

om vaste, bij alle nakomelingen aangeboren kenmerken te worden , omdat 

zij erfelijk en voor een dier, dat hen verkregen heeft, hoogst nuttig zijn. 

Dit grijpt werkelijk plaats. Zoo ontstaat namelijk het instinkt. Instinkt 

is een door langdurige ophooping, accumulatie, van overerfelijke le- 

vensuitingen, wit bewuste , op overleg gegronde handelingen, onstaan vermo- 

gen. Dat vermogen is, wegens zijn grooten voordeeligen invloed in den 

strijd om het leven standvastig geworden; evenwel slechts voor zoover 

er ook bij andere vormen en kenmerken van standvastigheid gesproken 

kan worden, daar het natuurlijk even als deze voor wijziging en voor- 

uitgaande ontwikkeling vatbaar is. Al behoeft er derhalve, bij het dier, 

dat een instinktmatige handeling volbrengt, geen oefening als voor- 

waarde, of overleg als drijfveer aanwezig te zijn, toch is de eerste 

grond der handeling ondervinding en daardoor opgedane kennis, kortom 

verstand; dit moeten wij evenwel niet bij het dier zelf zoeken, maar 

bij zijn voorouders, die, in een lange reeks, geleidelijk en bij kleine 

beetjes, ieder het hunne bijdroegen tot de vorming van het geheel, 

dat zoozeer onze bewondering gaande maakt. 

En nu, waarde lezer, die de moeite hebt willen nemen mij aandachtig 

te volgen, wij zijn aan ’t eind van ons tochtje genaderd. Bij vele punten 

van den weg hebben wij ons opgehouden; dikwijls hebben wij zijpa- 

den ingeslagen, wat onzen weg wel langer, maar, naar ik meen, in 

nog grootere mate belangrijk maakte. Een gevaar kan er echter uit 

ontstaan; al die bijzonderheden zouden ons van de hoofdzaak kunnen 

afleiden, we zouden “vor lauter Bäume den Wald nicht sehen!’ Dat 

kunnen wij het best voorkomen, indien het al het geval mocht wezen, 

door thans, nu wij het hoogste punt bereikt hebben, van het pad, dat 

zich voor ons verhief en waarvan het bestijgen ons niet altijd even 

gemakkelijk viel, ons om te keeren en onzen blik over den afgelegden 

weg te laten gaan. Dan doet de afstand de bijzonderheden voor onzen 

blik verdwijnen, maar de hoofdzaken des te scherper in het oog sprin- 

gen. Ziehier dan, wat, naar ik hoop en verwacht, door u gezien zal 

worden. 

De verrichtingen van den geest zijn evengoed aan het lichaam ge- 

bonden, als die welke gewoonlijk in engeren zin als liehamelijk wor- 

den aangeduid. Zij worden evengoed voortgebracht door organen of 

werktuigen, die volgens dezelfde wetten ontstaan en zich ontwikkelen 

als alle andere. Daar zij een machtigen invloed uitoefenen op de in- 
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standhouding, op het welzijn van individu en soort, zal ook bij hen, 

het zenuwstelsel, arbeidsdeeling uit een standvastigen grondvorm al- 

lerlei nieuwe vormen doen ontstaan, in verband met de levensomstan- 

digheden. Daar verder een onverbrekelijk, immers oorzakelijk verband 

tusschen vorm en verrichting bestaat, moet dit zelfde ook gelden voor 

de verrichtingen, de vermogens, waarvan het zenuwstelsel de zetel is. 

Evenals voor zuiver lichamelijke, uiterlijke eigenaardigheden geldt ook 

voor deze, die het onderwerp van ons onderzoek uitmaakten, de wet 

van vooruitgang; want ook de eigenaardigheden van den geest, zij 

mogen zich uiten in wat wij instinkt of verstand noemen, zijn over- 

erfelijk en worden wegens haren grooten invloed bij den strijd om het 

bestaan beheerscht door de wet der natuurkeus. 

Evenals uit de bijna vormlooze lagere dieren, hoogere, sterker ge- 

differentieerde, meer ontwikkelde dieren, complexen van organen, 

ontstaan door langzame omvorming ten gevolge van arbeidsdeeling ; 

evenals uit het nauwelijks merkbare, dien naam nauwelijks verdie- 

nende kruipen der amoeben, of het zwemmen der infusiediertjes, de zoo - 

ingewikkelde en gecompliceerde loeomotie der vogels en zoogdieren 

ontstaat, evenzoo vormt de primitieve verrichting der meest eenvoudige 

zintuigcellen van de coelenteraten de kiem, waaruit zich de zoo ge- 

heimzinnige hersenwerkzaamheid der hoogere dieren en van den mensch 

ontwikkelt ! 

Onze slotsom is: Instinkt is overgeërfde gewoonte, of een dikwijls 

gecompliceerde combinatie van zulke gewoonten; die gewoonten ont- 

stonden bij de voorouders der dieren uit bewuste, op verstand gegronde 

handelingen, die zieh dikwijls herhaalden omdat zij nuttig waren en 

onmisbaar werden. Bij de nakomelingen, die de gewoonten overerfden, 

hadden bewustzijn of verstand er niets meer mede te maken, en zoo 

werd bij deze instinktmatig, wat bij génen verstandelijk was. 

Ook bij den mensch komen zulke automatische , buiten het bewust- 

zijn omgaande handelingen voor. Oefening en eigen of anderer onder- 

vinding — de laatste is bij het dier bijna uitgesloten — hebben echter op 

’s menschen handelingen zulk een grooten invloed, dat die gewoonten 

er tot onherkenbaar toe door worden gewijzigd, of er geheel door op den 

achtergrond gedrongen worden. Bij het dier integendeel valt eerst het 

door de samenwerking van tal van zulke gewoonten tot stand gebrachte 

geheel in het oog en zijn de afzonderlijke handelingen, waaruit zij 

haar oorsprong namen, daarmede vergeleken, van uiterst geringe be- 
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teekenis. Instinkt is dus wel wat anders dan verstand; het verschil is 

echter slechts gelegen in den aard van ontwikkeling, niet in den aard 

van het verschijnsel. Want beiden hebben denzelfden grond, staan in 

genetisch verband, zijn innig met elkander verwant! 

“Und es ist das ewig Eine 

Das sich vielfach offenbart : 

Klein das Grosse, gross das Kleine, 

Allës nach der eignen Art” (GÖTHE). 

Voor ik van den lezer afscheid neem nog dit: Misschien zal het mij 

vergund zijn later de kennismaking te hernieuwen, om met feiten de 

veranderlijkheid van het instinkt onder den invloed van uitwendige 

omstandigheden, den hoofdgrond van mijn betoog, meer uitvoerig te 

staven. Maar ook dán, evenals nu, zal de twijfel gegrond blijken dien 

ik op bladz. 131 heb geopperd: of ons onderzoek ons wel zou brengen tot 

een in alle opzichten bevredigend antwoord op de vraag : Wat is instinkt ? 

Moet , mag ons dit teleurstelling baren ? Immers neen ; want wij kunnen en 

mogen het nog niet verlangen. Nog niet, want nog weten wij niet, 

ik had reeds gelegenheid het te zeggen, wat de onmisbare voorwaarde, 

waardoor een verstandsuiting bestaanbaar is, wat bewustzijn en wat de 

volmaaktste vorm daarvan, zelfbewustzijn, is. Ontwikkeld zelf bewust- 

zijn onderscheidt den mensch van het dier; het is het hoogste, het 

grootste, wat de eeuwige verandering en vooruitgang in de natunr 

heeft voortgebracht; het is de kostbare maar zware verantwoordelijk- 

heid opleggende gave, die zij ons sehonk. “Het einddoel, waarheen 

de natuur, op de verheven baan die zij ons doet volgen, ons brengen 

wil, is: ons tot bewuste dienaren van haar streven op te voeden! 

Waarheen het ons voert? Wie kan het weten! Wij wachten geduldig 

met KANT: Last uns unser Glück besorgen, in den Garten gehen und 

arbeiten.” ' 

Bewustzijn van de bedoelingen der natuur is het ideaal dat wij na 

moeten streven; waarop de natuur ons wijst, overal, waar wij haar 

wegen naspeuren ; dat alleen kan ons licht brengen te midden der pijnigende 

raadselen, die den zedelijk denkenden mensch omringen, die zoo me- 

nigeen verwilderd en tot wanhoop gebracht hebben. Wat te doen om 

Ì HUGO HOFFMAN: Brziehung zur Production, die Aufgabe der realistischen 

Pädogogik, 
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dat vreeselijk lot te ontgaan? Werken, werken, zien en hooren! Voor 

wie dat wil en kan, opent de natuur haar zeven sloten, wijst zij den 

weg aan, om immer meer en meer tot het heerlijk ideaal te naderen ! 

Op dien weg heb ik getracht mijne lezers te voeren ; of het mij gelukt - 

is? het is niet aan mij deze vraag te beantwoorden. Maar dat is zeker : 

wat wij zagen, geeft ons de kracht om blijmoedig den gulden raad op 

te volgen, waarmee HARTING, die grijs geworden is op dit pad, maar 

verklaren kon, dat zijn leven er gelukkig door werd, de even diep 

gevoelde als diep gedachte toespraak waarmede hij zijn laatsten cur- 

sus opende *, eindigde: 

“Hoort vooral niet met te veel vertrouwen naar hen, die u telkens 

het bekende, verlammende “ignorabimus” toeroepen, maar herhaalt 

liever als ook uw leus: “impavidi progrediamur.”’ 

‚_} Hoe men tot Wetenschap komt: Album der Natuur, 1882, bl. 1. 

Haarlem Sept. 82, 



IETS OVER DEN PELIKAAN. 

In mijne Geschiedenis en Beschrijving van Haarlem (Deel III, blz. 

149) schreef ik o. a. het volgende: 

“Ongetwijfeld valt de aandacht van ieder bezoeker van het Koor 

— der Groote Kerk — ook op den grooten koperen lessenaar, die er 

reeds sedert het einde der 15de eeuw in den vorm van een pelikaan (!) °, 

op een voetstuk van hetzelfde metaal staat, oorspronkelijk bestemd was 

ten dienste der “provydierers” of voorzangers. Deze lessenaar, die tot 

omstreeks 1850 gebruikt werd bij de huwelijksinzegeningen, weegt 

met den voet, waarop hij draait, 365 kilogram en werd door het 

St. Chrispijns- of Schoenmakersgild aan de kerk ten geschenke gege- 

ven. Volgens worrr ® werd dit product van 16de-eeuwsche metaalbe- 

werking in 1506 van het beste metaal gemaakt door JOHAN FLORIS en 

op St. Crispynsdag van genoemd jaar op het hooge Koor geplaatst. 

Wij weten niet, aan welke bron woLrr deze mededeeling, wier juist- 

heid wij zeer betwijfelen, ontleende; dit evenwel gaat zeker, dat in 

1498 aan Jan Fyery, te Mechelen, (mogelijk dezelfde, die elders 

Fyerens wordt genoemd) werd besteed het maken van een “pullumtrum’” 

(pulpitum = lessenaar) en dat het door hem geleverde werkstuk, waarvan 

de kosten grootendeels werden gedragen door zekeren Aryaen Jansz, 

op St. Crispynsdag 1499 op het Koor werd geplaatst. Ziehier, wat het 

Kerkelijk Register van 1498 ons omtrent een en ander mededeelt. 

“Item besteet Jan fyery van mechelen een pullumtrum staende op dat 

Koer daer die provydierers an staen sullen, ende sal wesen een puplikaen 

* Naar aanleiding van het opstel van Dr. p. LuBacH, over den traditioneelen en den 

natuurhistorischen pelikaan, voorkomende in het Album der Natuur, bl. 287 en bl. 383. 

2 Wij hebben in dien koperen vogel nooit een pelikaan, wel een arend of soort- 

gelijken roofvogel gezien. 

3 Hij schreef een werkje over de Groote of St. Bavokerk te Haarlem, 
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met haer jonghen na uutwysinge der patroen die ons daer of comen 

sal (naar de teekening, die ons daarvan zal worden aangeboden) ende 

dese saeke sal ons tot een goet ende brenghen aryaen janszoen onse 

poerter, ende dit werrie ghemaect wesende, soe isser een goet persoen 

in die Kerrie daertoe te hulp commen sal jx & vlaems; ende hierop 

betaelt ende ghegeven aryaen jansz. keetelboeter de somme van xxx 

enkel gulden gerekent xxviĳj St. Somma an guld. current xj'/, rh. 

gul. current, solvit aernt jansz. op rekeninc opte derde dach van Sep- 

tembr. noch ghegeven xxxvij!/, rh. gl. current waleberts gelts ende 

noch vier r. g. ende tien St. waleberts gelts, dus ys die pellekaen 

betaelt.” 

Een andere aanteekening, aan het hetzelfde K. Register ontleend, 

deelt ons eenige der voorwaarden mede, waarop de aanbesteding van 

het “pultrum’’ plaats had: “Item dat hondert van dat pultrum sal 

costen xv r. g. current ende salt ons leveren in de waghe tantwer- 

pen daer wij af ontfangen hebben tot haerlem xe hondert pont ende 

xiv pont twelcke in als (alles) suver ghecost heeft xxjx @ gl. ende 

x St, ende is op dat Koer gestelt op Sinte Crispynsdach a® meeeeexjx.” 

Aan deze laatste aanteekening zijn nog een paar andere bijzonder- 

heden toegevoegd. De eerste heeft betrekking op het terugvorderen 

van vrachtpenningen, door kerkmeesteren ten behoeve van het door 

Jan Fyery vervaardigde pulpitum betaald; terwijl de andere ons doet 

vermoeden, dat kerkmeesteren tegelijk met het groot pulpitum — de 

pelikaan met zijne jongen — denzelfden maker ook de vervaardiging 

opdroegen van een lessenaar ten behoeve der kinderen — koorknapen, 

misdienaars. Zoo althans meenen wij de volgende woorden van het Ker- 

kelijk Register te moeten verstaan: “Ende hij (Jan Fyery) soude mede 

ghemaeckt hebben voir een gelt daer die kinderen op broviduren 

(providuren, voorlezen, voorzingen), sonder daermede beterynge ofte 

hebben ende xv St. van vracht dat mede te eisken van jan fyery.”’ 

Uit het door ons reeds vroeger aangehaalde K. Register van 1537 

blijkt, dat in de nabijheid van den koperen lessenaar de groote of 

Paaschkandelaar stond, die, even als deze, door een houten (?) om- 

heining van de overige koorruimte was gescheiden :” A° 1537. Item 

gherekent met aernt claesz. kistenmaker sinte jelisdach A° xxxvij van 

die tralyen omme die pellicaen ende die grote candelaer — om die 

pellicaen vijftich St. ende om die candelaer xxxv St.” 

Ook in de K, Registers van vroegere jaren, o. a. in dat van 1521, 
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worden beide koormeubelen genoemd, en wel bij gelegenheid, dat 

zekere Katryn Reyersdochter aannam “te Schueren die pellicaen (en) 

die grote candelaer opt coer”’; terwijl eene aanteekening in meerge- 

noemd Register van 1537 ons doet zien, dat kerkmeesters behoorlijk 

zorg droegen voor het onderhoud en de reinheid van al het koperwerk, 

dat zieh in de kerk bevond. Die aanteekening luidt als volgt: “Die 

kerekmeesters sellen gheven, te weten, dat ie, marytje pieter jans wyt 

die tralyen, die croenen ende blakers ij mael in een jaer sal seuren 

ende het font, die pullicaen ende paeskaler (paaschkandelaar) iiij maal 

tsjaers die kalairs (kandelaars) opt hoge outair alle lieve vrouwen 

avonts.”’ — | 

Het Schoenmakers- of St. Crispynsgild deed dus niet slechts door de 

schenking van den voorschreven koperen lessenaar van zijne belang- 

stelling in de St. Bavo blijken, maar schonk deze bovendien “een 

Kroon’ ghemaect van korintisch koper.” 

Haarlem, 15 Nov. 1882. FE. ALLAN. 



OPVOLGENDE STANDEN VAN LEVENDE WEZENS BĲ 
SNELLE BEWEGING. 

Bekend, ook door dit Album, zijn de oogenbliksphotographiën van 

MUYBRIDGE en van MAREY, waaruit blijkt dat men zich tot nog toe van 

die standen een zeer verkeerd denkbeeld had gemaakt en ze dus even 

verkeerd afgebeeld. Zonder nu te willen beweren dat de kennis hier- 

van den kunstenaar moet nopen om dadelijk in zijne voorstellingswijze, 

b.v. van een hollend of dravend paard, eene overeenkomstige veran- 

dering te brengen of dit zelfs wenscheliĳjk te achten — want kunst 

kan nooit volkomen breken met alle conventionaliteit — mag men het 

toch bejammeren dat men, dat de kunstenaar en het publiek, de ware 

standen niet anders kunnen leeren kennen dan uit photographiën, door 

anderen verkregen van voorwerpen en bewegingen, die de beschouwer 

niet zelf heeft gekozen. Daarom moet aan iedereen, naar het ons voor- 

komt, het eenvoudige middel welkom zijn van BRACKET, dat hij in 

een der nommers van den Scientific American heeft bekend gemaakt 

(zie ook Cosmos les Mondes van 28 October 1882) en dat ons in staat 

stelt om hetzelfde voor een oogenblik waar te nemen, wat de photo- 

graphiën ons blijvend te aanschouwen geven; maar dan ook om die 

waarneming ieder oogenblik en onder de meest verschillende omstan- 

digheden te herhalen. 

Dit middel bestaat hierin, dat men het klepje, hetwelk door de 

photographen wordt gebezigd om het voorwerpglas van hunne chambre 

noire slechts voor een zeer kort oogenblik te “openen” en het dan 

weder voor het licht te sluiten, voor het oog brengt en er doorheen 

ziet naar het voorwerp, waarvan men een oogenbliksstand wil waar- 

nemen. Het is verbazend, zegt de uitvinder, hoe scherp begrensd en 

duidelijk dit voorwerp daarbij gezien wordt. 

Zulke “oogenbliksklepjes” zijn door elken ervaren instrumentmaker 

zeker gemakkelijk te maken. Misschien zou een draaiend schijfje, naar 

het voorbeeld van het bekende spakenschiĳfje van PrarrAU, hier ook 

dienst kunnen doen. LN. 
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DOOR 

Dr. G. C. J. VOSMAER. 

Zonderling moge u wellicht de titel van dit opstel klinken, waarde 

lezers! Ik durf dan ook een weddingschap met u aangaan, en wel 

deze: dat wij elkaâr op dit oogenblik misverstaan. Ik geloof te kun- 

nen aannemen dat een groot gedeelte mijner lezers het bekende toilet- 

artikel, genaamd “spons” in de gedachte hebben, maar niet weten wat 

dat is, en onbekend zijn met het feit dat er duizende soorten van Sponzen 

bestaan, en dat verreweg de meesten op de toilettafel nooit verschijnen. 

Om maar met de deur in het huis te vallen: sponzen zijn dieren ; 

wat men onder sponzen verstaat zijn niets anders dan de overgeble- 

ven skeletten, evengoed als bijv. bloedkoraal dat is. 

Doch niet alle dieren welke de dierkundigen Sponzen noemen, be- 

zitten zulke elastische hoornachtige skeletten. Wij zullen zien dat ook 

kalk en kiezel hier eene groote rol spelen. Alle sponzen komen even- 

wel hierin met elkander overeen, dat het liehaam van de levende die- 

ren uit tallooze kleine weeke cellen van verschillenden vorm en hoe- 

danigheid opgebouwd is. Enkele soorten vertoonen buiten deze weeke 

cellen en vezels geen andere elementen: zij hebben geen skelet. Het 

spreekt van zelf dat deze het minst bestand zijn tegen druk, van wel- 

ken aard ook. Zij kunnen zich dan ook niet sterk in de ruimte uit- 

breiden, en blijven slechts als een dunne korst op steenen en schelpen, 

op den bodem van de zee, voortgroeien, terwijl anderen die wèl een 

11 
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skelet hebben, soms zeer sterk in de lengte kunnen uitgroeien. Het 

skelet is hier, als overal elders, steun voor het levende dier, en het 

is ook het skelet dat na den dood overblijft en in de meeste natuur- 

historische verzamelingen prijkt. En in welke verscheidenheid van 

vorm! Als groote bekervormige lichamen, als boomachtig vertakte, als 

klompen of kogels, of wel als platte soms papierdunne bladen; einde- 

lijk als onaanzienlijke korsten op steenen en schelpen, of in door haar 

gemaakte holten van rots-stukken. 

Doch laten wij die sponzen liever eerst bij het leven trachten te 

beschouwen. 

Nu, dit kunnen wij niet beter doen, dan maar zelf op de vangst 

uit te, gaan. Ik noodig u uit mij in gedachte te vergezellen op een 

tochtje op de Adriatische Zee. Laten wij afspreken te Triëst samen te 

komen, bijv. op de Piaza Grande, want daar zijn de prettigste café’s 

en is de drukste passage. Het wachten op de toebereidselen voor den 

tocht zal ons daar niet vervelen. Wij blijven zelfs nog een oogenblik 

praten onder het genot van een “gelati” of “granita”, en laten de be- 

vallige “sartorella’s’’ met haar groote waaiers, die tegelijk als parasol 

en als hoed dienst doen, voorbij wandelen, totdat onze visscher komt be- 

richten dat de boot klaar ligt. Wij stappen het groote, vlak geplaveide 

plein over naar de haven. Onderweg komen we over de Pescheria, half 

groenten- half vischmarkt. Tusschen hooge pyramiden van sinaasappe- 

len en dadels zitten dikke vrouwen, wier gelaatskleur aan den zonkant 

met de sinaasappelen, in de schaduwzijde met de bruine dadels schijnt 

te wedijveren. Daar, links, staan ruwe vischboeren schoone zeebaars 

en allerlei soort van visch te verkoopen; daarnaast staat er een onooge- 

lijke inktvisschen te koop aan te bieden, of wel kleine schelpdieren. 

Hier weer een die op den grond honderde levende schildpadden uit 

een zak schudt en zijn waar aanprijst. Alles schreeuwt en joelt door 

elkaar met de luidruchtigheid en bewegelijkheid van Napolitaners. On- 

willekeurig zijn wij op onzen tocht opgehouden door het vreemde schouw- 

spel, en we haasten ons dus verder te gaan. Spoedig hebben wij de 

haven bereikt en zitten wij, voor wij het weten, in de boot. Tusschen 

de grieksche, turksche, dalmatische en italiaansche visschersbooten 

door, roeien wij de Molo San Teresa om, ten einde het dorp Servola 

te bereiken. De netten zijn intusschen door onzen visscher al eens 

uitgeworpen en opgehaald, en wij willen eens zien wat de vangst heeft 

opgeleverd. Een menigte van allerlei dieren! Doch onverschillig werpen 
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wij alles wat geen spons is over boord, en houden slechts dezen ach- 

ter. Voorzichtig worden zij nu in groote glazen flesschen gedaan, om 

te huis te worden bestudeerd. Evenwel wij kunnen al eenige bijzon- 

derheden terstond herkennen. Hier is een sterk vertakt hoogrood stuk. 

Uitwendig gelijkt. het veel op een stuk bloedkoraal; doch een enkele 

aanraking is reeds voldoende om te bespeuren dat het geheel iets an- 

ders is; tusschen de vingers wordt het namelijk bij den minsten druk 

plat geknepen. En zoo is het met bijna allen, waarvan de meesten door 

sterk sprekende kleuren in het oog vallen. 

Beschouwen wij nu den buit van naderbij, dan zien wij op verscheidene 

plaatsen ronde openingen, 

en reeds bij een zwakke 

vergrooting met een loupe, 

nemen wij tusschen die 

grootere openingen nog 

kleinere waar, de zooge- 

naamde poriën. (Zie fig. 1 

en de schematische af beel- 

dingen in fig. 2, volg. bl.) 

Een eenvoudige proef, 

die intusschen met zorg 

genomen moet worden , be- 

wijst ons, dat door die 

poriën het zeewater naar 

binnen stroomt, om door 

de grootere openingen weer 

te worden ontlast. Die proef 
Aplysina aerophoba N. Vergroot Ma nu bestaat hierin, dat men 

re rik Sane een fijn verdeelde kleurstof, 

bijv. karmijn, in het water strooit; men kan dan de fijne roode kor- 

reltjes den beschreven weg zien afleggen. Mikroskopisch onderzoek heeft 

geleerd dat deze poriën de ingangen zijn van nauwe kanalen, die 

uitmonden in wijdere min of meer kogelronde holten. De wand van de 

verwijdingen wordt gevormd door trilharen dragende cellen en worden 

zelve daarom “trilkamers’” genoemd. Nu is het klaar dat het nut van 

deze trilkamers juist gelegen is in hun binnenwand met ciliën, die 

door hunne beweging ook het water in beweging brengen en dit dan 

verder in een ander kanaal voortstuwen. Dit afvoerende kanaal verbindt 
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zich met andere afvoerende kanalen, om ten slotte te eindigen in de 

wijde openingen, die met het bloote oog reeds te zien waren (Zie fig. 3.) 

Om op onzen buit terug te komen: hier is een spons, eenige centime- 

ters lang en muisvaal van kleur. Slechts ééne groote opening bespeu- 

ren wij daaraan: alle afvoerende kanalen monden dus door dit eene 

5 SSN 
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Schematische figuren van doorsneden , tot opheldering van het maaksel 
van Spousen. Naar HARTING. 

__a a instroomingsopeningen of poriën; 5 b uitstroomingsopeningen; cc 
intermarginale holten; d d kanalen in het spovslichaam; e cloacale hol- 
ten; f algemeene uitstroomingsopening. 

zoogenaamde ‘“oscuhum’” uit. De wand van deze spons is min of meer 

ruw; dit komt door de groote menigte naar buiten stekende naalden 

(spicula) Bij nader onderzoek blijkt dat deze naalden uit koolzuren kalk 

bestaan, en dat duizende van die spicula in het lichaam verspreid voor- 

komen. Zij verstrekken der spons tot steun: zij vormen het skelet. Die 
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naalden, hoe afwijkend van gedaante zij onderling ook mogen zijn , zijn 

toch allen volgens drie typen gebouwd. Of wel zij zijn staafvormig , of 

wel er komen drie of vier stralen in een punt samen. Wanneer men 

nu eens nagaat hoeveel variaties op dit thema mogelijk zijn, en op 

hoe talrijke wijze combinaties bestaan kunnen, dan zal het niemand 

verwonderen wanneer ik zeg dat er reeds meer dan 100 verschillende 

soorten van die “kalksponzen” bekend zijn. 

Fig. 3. 

Chondrosia reniformis N. Dunne doorsnede onder het mikroskoop. 
Naar F. S, ScHULzE. 

Nog in veel meer sponzen vormt evenwel kiezel het hoofdbestand- 

deel daarvoor. Waren bij de kalksponzen de skeletnaalden of spicula 

volgens drie typen gevormd, hier bij de “kiezelsponzen”’ is oneindig veel 

meer afwisseling. (Zie fig. 4 en 5, volg. bl.) Hier toch vinden wij eenvou- 

dige naalden, hetzij aan beide uiteinden spits toeloopende, hetzij aan eenen 
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kant stomp of- van een knopje voorzien, zoodat zij volmaakt de ge- 

daante van een speld hebben en nu eens glad, dan weder sterk ge- 

doornd zijn. Of wel zij hebben den vorm van ankers, van sterren, van 

kogels, van bogen of van haken; dan weder zijn het slanke naalden 

die aan het einde scherpe weerhaken of vertakte uitloopers vertoonen. 

Fig. 4. 

A Kiezelnaalden van Suberites arcicola. 
„5 van Myxilla Veneta. 

C D van Reniera filigrana., 
D 5 van (lathria ovoides. Naar 

O. ScrMior. 

De merk waardigste en sier- 

lijkste kiezelprodueten leveren 

de zoogenaamde “glassponzen” 

(Heractinellidae). Treffend is hier 

de groote regelmatigheid der 

spicula: de drie assen staan nl. 

loodrecht op elkaâr, terwijl een 

groote sierlijkheid ontstaat door 

het miet gelijk ontwikkelen dier 

assen. Bij sommige soorten van 

die “glassponzen” vereenigen 

zich de meeste naalden met elkaär 

en stellen op die wijze de meest 

elegante figuren te samen. 

Een veertigtal jaren geleden 

bracht von sieBoLD de eerste 

exemplaren van dergelijke kie- 

zelskeletten uit Japan mede !, 

De Japanners schijnen het schoo- 

ne fzeegewas”’ reeds lang gekend 

te hebben; althans op de markt 

te Yeddo werden de schoonge- 

maakte skeletten in grooten ge- 

tale als sieraad verkocht. Een 

groote menigte dezer Hyalone- 

ma’s is later o. a. ook door de 

Challenger-expeditie opgevischt 

in de Golf van Yeddo op een diepte van niet minder dan 345 vaâm. 

De schoonste van allen zijn misschien wel de Wuplectella’s, door de 

Engelschen niet onaardig “Venus flower-basket’’ genoemd. De lange 

naalden tusschen welke tallooze kleinere varieteiten of ook wel sterre- 

t Later werd deze spons dan ook ter zijner eere Hyalonema Sieboldüi genaamd. 
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tjes voorkomen, bakken of versmelten te samen, en vormen in bun- 

dels in de lengte en in de breedte een eenigszins gebogen cylindervor- 

mige korf met grootere en kleinere mazen. Aan den voet is een bundel 

slanke staafvormige naalden, die de korf als het ware dragen, terwijl 

de opening boven door een kiezelvlechtwerk wordt gesloten. Het ge- 

heel heeft een lengte van 30 à 40 e.m. — WirrLamös-sunMm heeft in 

zijn Challenger-brieven verteld dat er van deze spons vóor de eerste 

maal in het begin van deze eeuw, éen exemplaar toevallig opgevischt 

is, hetwelk in 1841 in handen kwam van oweN, welke bekende en- 

gelsche geleerde het feit bekend maakte en de spons beschreef. Tot 

voor een tiental jaren waren zij om haar sierlijkheid gezocht en zeer duur, 

toen plotseling de hierdoor aangespoorde visschers rondom de Phili- 

( 
/ 

A Stervormig kiezellichaampje van Chondrilla nucula. Naar O. Scumipr. 
B Kiezellichaampje van Corticium candelabrum 

C Kiezelspicula van Ancorina verruca. 

pijnsche eilanden een plaats ontdekten, waar zij door middel van een 

toestelletje, vervaardigd uit bamboes-staafjes met weerhaken, dat zij 

langs den bodem der zee sleepten, de Wuplectella’s in groote menigte 

opvischten. Ook deze sponzen leven namelijk op zeer groote diepte, 

waar zij zich in het slib vast zetten. 

Als merkwaardige bizonderheid zij in het voorbijgaan gezegd, dat 

binnen dit kunstige vlechtwerk andere dieren een schuilplaats zoeken. 

Zoo is dit o. a. bekend van een soort van garnaal (Palaemon). Deze 

kruipt denkelijk als larve het traliewerk door, blijft er omdat hij er 

rustig zit, doch kan er later als hij volwassen is niet meer uit, omdat 

de mazen te klein zijn. | 
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Deze voorbeelden van kiezelsponzen kunnen volstaan om een denk- 

beeld te geven van haar vormenrijkdom en sierlijkheid. Wij zeggen 

die dus vaarwel om eens een kijkje te nemen in den bouw en groei 

van de hoornsponzen, d. w. z. van die sponzen wier skelet uit veer- 

krachtige vezels bestaat (zie fig. 6), van een stof, die wat de schei- 

kundige samenstelling betreft het meeste overeenkomst heeft met zijde. 

Nu eens is deze stof, die men “spongine” heeft genoemd, hard en 

taai, dan weder week of veer- 

krachtig. Als voorbeeld van het 

eerste kiezen wij het geslacht 

Aplysina. (Zie fig. 1, bl. 163). 

Het is wel der moeite waard 

het opgehaalde stuk in een af- 

zonderlijke flesch met zeewater te 

Fig. 6. 

bewaren en te bezien. Als een 

korst groeit de licht zwavelgele 

spons op steenen, en zendt bij 

tusschenpoozen _ecylindervormige 

uitloopers loodrecht naar boven. 

Deze laatsten, ter dikte van een 

vinger, zijn voorzien van een cen- 

traal-kanaal, dat in den top uit- 

mondt. Een beschouwing met de 

loupe leert alweer dat duizende 

kleine openingen over de geheele 

oppervlakte verspreid zijn. Even- 

als wij reeds opmerkten, zoo zijn 

ook hier wederom de kleine po- 

riën de instroomingsopeningen, 

Hoornvezelen van Spongia quarnerensis. Vergr. die door middel van fijne kana- 

len, welke zich vertakken en 

weer samensmelten, ten slotte in het centrale kanaal uitloopen. Een 

stukje van de spons, dat bij ongeluk is afgebroken en naast de flesch 

is gevallen, vertoont ons nog een merkwaardig verschijnsel. De oor- 

spronkelijke zwavelgele spons is nl. donkerblauw geworden. Wat is 

hiervan de oorzaak? Het mikroskopisch onderzoek leert het ons spoe- 

dig. Reeds vroeger zagen wij namelijk hoe zich tusschen het stelsel 

van toevoerende en dat der afvoerende kanalen, de zoogenaamde 
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trilkamers inschuiven. Welnu, dergelijke verwijdingen van het vaat- 

stelsel komen bij Aplysina voor. Rondom deze trilkamers en de ver- 

schillende kanalen, zijn hoopjes van cellen; het zijn nu deze laatsten 

die, gevuld met een korrelige kleurstof, der spons de gele kleur 

mededeelen, en die onder den invloed van de lucht bruin en eindelijk 

blauw wordt. 

Het spreekt van zelf dat een wezen welks groeiwijze is als die van 

Aplysina, een stevig buigzaam in- of uitwendig skelet behoeft om niet 

in éen te zakken. Dit heeft het dan ook inderdaad. Waarlijk ook dit 

is weder vrij regelmatig en sierlijk opgebouwd uit een hoornachtige 

massa. In de loodrechte buizen zijn nl. drie met elkaâr verbondene 

concentrische traliewerken, die de stevigheid aan het dier geven. 

Met een skelet van kalk- of kiezelnaalden zal niemand zich gaarne 

Fie. 7. wasschen. Doch met dit hoornach- 

tige skelet misschien? Beproeft 

het liever niet, want de vezels 

zijn veel te hard en veel te weinig 

elastisch. Intusschen men ziet wel 

in dat wij de eigenlijke wasch- 

of badsponzen reeds meer nabij ko- 

men. Enkele vormen hebben reeds 

zeer bruikbare vezels, doch hebben 

tevens de zonderlinge eigenschap 

van vreemde lichamen, bijv. stukjes 
Euspongia officinalis. Naar F. S. Scruuze. 

zand, schelpjes etc. op te nemen, 

zoodat ook die soorten (Spongelia) voor een praktisch doel ongeschikt 

zijn. — Van de honderden soorten van sponsdieren die wij thans ken- 

nen, zijn er maar twee voor onze huishouding te gebruiken. 

En zoo ben ik tot een ander deel van mijn opstel gekomen, dat 

misschien meer belang inboezemt, nl. tot de badspons zelf. (fig. 7). 

Een spons, zooals die door ons gebruikt wordt, is, zooals ik reeds 

zeide, het veerkrachtige skelet van het dier of van de dierenkolonie 

liever gezegd. Levend uit het water gehaald ziet het er geheel anders 

uit. Als een onoogelijke bruinzwarte massa, die voorzichtig moet wor- 

den aangepakt of er komt een nog onoogelijker vocht uit, ziedaar de 

levende spons. Vastgegroeid aan stukken rots of steen op den bodem 

van de zee, vertoont zulk een spons geen merkbare beweging. En zelfs 

wanneer wij haar doorsnijden komt er nog geen beweging in, evenmin 
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als wanneer wij een plant doorsnijden. Wij zullen zien dat zij zelfs door 

die ruwe behandeling nog niet behoeft te sterven. Maar, zal men dan 

wellicht vragen: is de spons dan wel een dier? Waarom is het geen 

plant? Inderdaad men heeft jaren lang de sponzen om die reden voor 

planten gehouden. Eerst op het einde van de vorige eeuw ontdekte men 

dat er wel degelijk bewegingsverschijnselen aan sommige sponzen zijn 

waar te nemen. In dien tijd was dat het voornaamste criterium voor 

een dier. Wij weten thans dat vele planten zieh ook uit zich zelf bewegen 

kunnen en dus hierin geen principiëel onderscheid liggen kan. Het zij 

in het voorbijgaan gezegd dat er dan ook werkelijk geen scherpe grens 

tusschen planten en dieren bestaat. Al mogen er duidelijke verschillen 

zijn tusschen de uitersten, al zal ieder leek een paard kunnen onder- 

scheiden van een boom, dit neemt niet weg dat er levende wezens 

gevonden worden, waarvan het niet zoo licht te zeggen valt of zij plan- 

ten zijn dan wel dieren. Het zou mij te verre voeren te trachten te 

bewijzen dat die onaanzienlijke sponzen dieren of dierenkoloniën zijn. 

Wij moeten dit nu maar aannemen. 

Intusschen, om achter de ware samenstelling van die wezens te ko- 

men, daartoe wordt veel moeite vereischt. Hieraan is het te wijten dat 

eerst in den allerlaatsten tijd dit raadsel opgelost is, dank zij de groote 

verbetering van onze instrumenten. 

Toegerust met het mikroskoop en het ontleedmes heeft men gevon- 

den dat ook deze gewone sponzen dat eigenaardige stelsel van kanalen 

vertoonen, waarvan ik in het begin van mijn opstel sprak. 

Aan de oppervlakte vinden wij vele ronde plekken waar de buitenste 

huid doorboord is en aldus een soort van zeef vormt. Onder die zeven nu 

ziet men groote holten en van hier uit gaan zich steeds vertakkende 

kanalen. Deze fijne kanalen loopen in eigenaardig gevormde verwij- 

dingen uit, welke ruimten, zooals ik vroeger zeide, den naam van tril- 

kamers voeren. Deze nu monden weer uit in een stelsel van wijdere 

kanalen, die het zeewater, waaruit de spons haar voedsel trekt, door 

het osculum naar buiten voeren. Op eene doorsnede van zulk een spons 

ziet men dit stelsel van kanalen de geheele weeke massa door; in deze 

massa of grondzelfstandigheid bevinden zich nu talrijke cellen van 

verschillenden vorm en hoedanigheid, en het geheel wordt gesteund 

door de bekende veerkrachtige vezels. Het zijn deze vezels die het skelet 

vormen, dat door ons zoo veelvuldig wordt gebruikt. 

Wanneer ik u vroeg, lezers, eerlijk te zeggen, of gij wel dacht dat 
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uw toiletspons afkomstig was van zoo samengestelde dieren, dan geloof 

ik dat velen uwer die vraag met neen zouden moeten beantwoorden. 

En toch is het zoo; ja wat meer zegt: ik heb u hier slechts in grove, 

ruwe trekken verteld hoe die dieren samengesteld zijn; in werkelijk- 

heid is haar weefsel veel ingewikkelder. Wanneer ik die bewering 

uitspreek, dan denk ik in de eerste plaats aan die twee soorten van 

kleine cellen, uit wier vereeniging de jonge larven der sponzen ontstaan. 

Aanvankelijk slechts eene cel, zien wij die eicellen zich deelen, doch 

met dien verstande dat zij bij elkaâr blijven. Daarna deelen zich de beide 

nogmaals en nogmaals, totdat eindelijk kleine trilhaardragende larven 

ontstaan zijn. Nu verlaten deze door de kanalen de moederspons en 

zwemmen een tijdlang vrij in de zee rond, om zich ten slotte aan een 

stuk steen of rots vast te hechten en tot een groote spons uit te groeien. 

Intusschen dit is niet de eenige manier waarop sponzen zich kunnen 

voortplanten. Wanneer men eene levende spons voorzichtig in tweeën 

snijdt, dan kan uit ieder stuk een geheele spons groeien. Van deze eigen- 

schap heeft men natuurlijk gebruik gemaakt voor een kunstmatige 

sponsteelt. Daartoe worden de sponzen onder water snel met een zeer 

scherp mes in stukken gesneden en deze stukken met houten pennen 

op steenen bevestigd. In gunstige gevallen geneest het afgesneden stuk, 

d. w. z. bedekt zieh de gewonde plaats met een huidje, en hecht zich 

na korten tijd aan den steen vast. Voor en aleer echter de stukken groot 

genoeg zijn om handelswaarde te hebben, gaat een zes- of zevental jaren 

heen. En dit is zeker voor de praktijk een groot bezwaar. Arme vis- 

schers kunnen er dan ook niet aan denken een dergelijke kunstmatige 

teelt te beginnen. Tot nog toe zijn slechts proeven genomen om te zien 

in hoeverre een dergelijke eultuur in het algemeen mogelijk is. En deze 

proeven hebben althans geleerd dat, wanneer men met een zeker kapi- 

taal kan beginnen, wel degelijk goede uitkomsten te verwachten zijn. 

Doch genoeg hierover. 

Nog eens verzoek ik u in gedachte met mij plaats te nemen in een 

visschersboot. Wederom roeien wij langs de kust van Dalmatië. Doch 

ditmaal gaan wij slechts op bad- of waschsponzen uit en dus meer 

met een praktisch doel. 

Is een spons uit een wetenschappelijk oogpunt zeer belangrijk, wij 

zullen zien dat het ook een gewichtig handelsartikel is. 

Zooals ik reeds zeide, groeien de wasch- of badsponzen op den bodem 

van de zee, doch altijd betrekkelijk dicht bij de kust op, een diepte 
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van 6 tot 200 meters. De methoden om haar daarvandaan te krijgen, 

de manieren dus waarop zij gevischt worden, zijn zeer verschillend. 

Vooreerst met de harpoen; 2° met het sleepnet of de dreg en 3° door 

duikers. 

Aan de kusten van Dalmatie wordt bijna uitsluitend de eerste me- 

thode toegepast. De eenvoudige, plompe boot wordt slechts door twee 

personen bemand: één roeier en één harpoenier. Terwijl de eerste lang- 

zaam voortroeit op de plaatsen waar sponzen vermoed worden, ligt de 

andere vooruit over boord te kijken totdat hij op den bodem iets ziet. 

Plotseling waarschuwt hij ons,.... en werkelijk het water der Middel- 

landsche en dat der Adriatische zee is zoo glashelder dat men eenige 

voeten in de diepte den bodem en wat er op voorkomt kan zien. Met 

zijn harpoen, zijnde een lange houten stok met ijzeren tanden, rukt hij 

de voorwerpen los en brengt ze binnen boord. Daar het geoefende oog 

van den harpoenier er meer bij elkander heeft zien staan, wil hij een 

tweede maal beproeven, doch de oppervlakte van het water is door de 

beweging te veel gerimpeld en laat dus niet meer toe dat hij op den 

bodem ziet. Doch... wat is dat?.... hij werpt een paar steentjes over 

boord en ziet nu weer naar omlaag. Wij vragen hem natuurlijk de 

reden; zij is deze: de steentjes waren in olie gedompeld, en wan- 

neer die nu in het water komen, geraakt onder weg wat olie los, die 

zich als een uiterst dun laagje aan de oppervlakte verzamelt en het 

merkwaardige uitwerksel heeft dat deze daardoor effen en dus doorzich- 

tiger wordt. 

Zóó worden nu eenige sponzen verzameld, en tegen den avond keert 

men met een tamelijken buit huiswaarts. Onderweg worden de spon- 

zen uitgeknepen en van het donkere buitenbekleedsel door schrappen 

ontdaan, herhaaldelijk gewasschen en met stokken geslagen, om aldus 

de weeke deelen te verwijderen en het alleen bruikbare skelet over te 

houden. Doet men dit niet terstond, dan kan vooreerst de buitenste 

huid moeielijk meer verwijderd worden, en ten tweede is ook het skelet 

nooit goed meer schoon te krijgen. Is dus de buit te rijk, wat wel 

eens gebeurt, dan bederft soms alles omdat er geen tijd genoeg was 

om den verzamelden voorraad spoedig genoeg uit te wasschen. 

Eenmaal oppervlakkig gereinigd, worden de sponzen in balen verpakt 

en naar de groothandelaars gezonden. Ook thans komt het echter nog- 

maals op zorgvuldige bewerking aan. Men heeft nl. opgemerkt dat 

sponzen die niet door en door droog waren, toen zij werden verpakt, 
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“gaan broeien’, zooals men het noemt, waarvan het gevolg is dat zij 

oranje-gele vlekken verkrijgen die steeds voortwoekerende niet meer 

te verwijderen zijn. De visschers in de Levant noemen dit verschijnsel 

xokioa (cholera) of mavovxha (pest.) Deze gele plekken moeten intusschen 

niet worden verward met de geel-bruine kleur die sommige sponsske- 

letten van nature hebben, en die slechts een gevolg is van den aard 

des bodems waarop zij groeiden en juist stevigheid geven. 

In den regel zuiveren de groothandelaars de sponzen dan verder , totdat 

niets dan het skelet overblijft, dat in de pakhuizen wordt opg datsadd 

na vooraf gesorteerd te zijn. Aangezien de sponzen in het groot bij het 

gewicht verkocht worden, zoo heeft er maar al te dikwijls een bedrog 

plaats. Men weet nl. tusschen de fijne vezels zand te blazen dat daar 

tusschen blijft hangen, en waardoor zij dus veel zwaarder worden. Van- 

daar dat sommige overigens reine sponzen nog zooveel zand bevatten. 

Op plaatsen waar de sponzen op grootere diepten voorkomen, zooals 

aan de kust van Klein-Azië, wordt veel met het sleepnet gevischt, eene 

methode die weinig sinbains oplevert. 

Belangwekkender is de derde door mij opgenoemde methode, al door 

duikers, zooals die o.a. wordt toegepast aan de grieksche kust. 

De eenvoudigste wijze is, dat een man zich door middel van een 

grooten steen aan een touw laat zakken. Een paar malen haalt hij diep 

adem en springt dan met den steen in de handen naar omlaag. Op 

den bodem aangekomen neemt hij zijn ballast onder den linkerarm, 

terwijl hij met den rechter zoo snel mogelijk bijeenraapt wat hij vinden 

kan en dien buit in een om zijn hals hangende mand brengt. Na twee 

of drie minuten moet hij weer naar boven, daar de groote druk op een 

diepte van 30—80 voet, niet langer kan worden verdragen; een ruk 

aan het touw geeft het sein, en zoo snel mogelijk trekt men hem dan 

ook weer naar boven. Soms komt hij dan betrekkelijk spoedig weer 

bij, doch als de diepte waarop hij afdaalde aanzienlijk was, blijft hij 

nog langen tijd in een onmachtigen toestand, die zeker niet zonder 

gevaar is. 

Helaas, wanneer hij slechts zeker was van een goeden buit! Maar meer 

dan eens is het te vergeefs, en komen de ongelukkigen met ledige 

handen boven. Voorwaar een zuur stukje brood! En wat dan te zeggen 

van het feit dat op sommige der grieksche eilanden van oudsher het 

gebruik heeft geheerscht en wellicht nog voortbestaat, dat dit duiken 

eene conditio sine qva non is voor... ik geef u te raden voor wat, 
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voor het huwelijk! Op het eiland Nicaria zou zich geen visschers-meisje 

aan een man geven die niet een bepaald aantal malen gedoken had'!! 

Zonder de waarde der dames te kort te doen, geloof ik te kunnen be- 

weren dat menig jong celibatair blij zal zijn dat niet altijd diergelijke 

krachtsinspanningen aan een huwelijk verbonden zijn. Echter schijnt 

ook het omgekeerde geval voor te komen. Zoo verhaalt HASSELQUIST 

in zijn Zter Palaestinum, dat op het eiland Himia bij Rhodus 

juist de meisjes bewijzen van bekwaamheid in het duiken moeten kun- 

nen geven! 

De Grieksche Archipel met zijn talrijke kusten is zeer rijk aan spon- 

zen. Het heeft dan ook, met het oog daarop, niet aan pogingen ontbro- 

ken tot verbetering van dien tak van nijverheid. Het duiken, zooals ik 

het zooeven beschreef, is voorzeker een zeer primitieve methode; sedert 

heeft men toestellen bedacht, waardoor men in staat wordt gesteld het 

onder water langer uit te houden; deze toestellen zijn de zoogenaamde 

duikerpakken. Het ligt niet op mijn weg die thans te beschrijven : trou- 

wens zij mogen als bekend worden voorondersteld. Door het invoeren 

van die duikertoestellen is de sponsvisscherij in de laatste jaren belang- 

rijk toegenomen. Wanneer men echter meent dat de invoering daarvan 

gemakkelijk ging, dan zou men zich zeer vergissen. Alle nieuwe uit- 

vindingen hebben met hetzelfde bezwaar te kampen. En toch, hoezeer 

is het niet een verbetering in alle opzichten! Het eiland Egina, eer- 

tijds om zijn kunst, zijn industrie en zijn zeemacht beroemd, staat 

thans aan de spits der ontwikkeling op een ander gebied. Alleen daar 

zijn 24 duikertoestellen, terwijl er aan de geheele grieksche kust slechts 

40 zijn. De totale opbrengst is ongeveer 240,000 kilo spons jaarlijks, 

en dit vertegenwoordigt een waarde van bijna 3% millioen gulden, 

waarvan voor Egina alleen '/,, komt. 

Na vermelding dezer bijzonderheden betreffende de tn zij het 

mij vergund u thans met een woord op het voorkomen en de hoe- 

danigheden der waschsponzen te wijzen. 

Reeds ten tijde van momeros kende men het gebruik van sponzen, 

en wij vinden dan ook bij vele grieksche en romeinsche schrijvers 

daarvan gewag gemaakt. Dat hier echter veel kaf onder het koorn is, 

verwondert zeker niemand. DesipeRrIus ERASMUS ten minste zegt van 

PLINIUS: “Ware het niet beter dat hij alles wat hij over sponzen ge- 

schreven heeft, met een spons had uitgeveegd?” prinrus heeft omtrent 

de sponzen veel onzin verteld, dat is waar, doch dit kon erASMUS moeie- 
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lijk beoordeelen, en de lust om een aardigheid te zeggen zal hier wel 

een groote rol hebben gespeeld. 

De oude Grieken hadden verschillende woorden voor menschen die 

sponzen vischten, die er naar doken, die hen afsneden van de rotsen 

enz. Ons woord spons zelf is met het grieksche amoyyta of omoyyos nauw 

verwant. Onder de eerste personen van wie wij lezen dat hij een spons 

als toiletartikel gebruikte, behoort niemand meer of minder dan er ars- 

Tos; als hem, terwijl hij aan het werk is, bericht wordt dat rrerrs 

hem wenschte te spreken, gaat hij zich eerst reinigen. 

“Wiesch met een spons het gelaat in het ronde en beide de handen, 

“Wischte den krachtigen hals en de harige borst 5’... 

Zoo staat er in de Ilias (XVIII, 414, 415.) In een drama van ArIs- 

TOPHANES, de Wespen, laat PHILOKLEOON zijn schoenen wasschen met 

een spons. De romeinsche krijgslieden droegen sponzen onder het har- 

nas om een zachte, veerkrachtige onderlaag te hebben, enz. enz. Ik haal 

deze voorbeelden slechts aan om te doen zien dat van oudsher sponzen 

daar gebruikt werden; zij schijnen dus voor een 3000 jaar in dat gedeelte 

van de Middellandsche Zee reeds vrij talrijk te zijn geweest. En nu 

nog komen daar de beste soorten van daan en worden slechts op enkele 

andere plaatsen waschsponzen aangetroffen. 

Wat nu aangaat de geografische verspreiding der gewone sponzen 

(Wuspongia officinalis), zoo kan men zeggen dat de kusten van Dal- 

matie, Griekenland, Klein-Azie en Noord-Afrika het rijkst zijn, en 

dat, voor zoover bekend, overigens slechts bij de Bahama-eilanden 

badsponzen gevonden worden. Wanneer men er eenmaal toe zal zijn 

overgegaan, de zeeën rondom onze Oost-Indische bezittingen nauwkeurig 

te onderzoeken, dan zal het misschien blijken dat daar een tak van 

industrie te scheppen is, die belangrijke voordeelen kan opleveren, en 

waarop ik ook hier de aandacht wil vestigen. Volgens eene mededee- 

ling van den heer G. Fr. DE BRUIJN Kops, komen er nabij het eiland 

Kompol op den Z. W. hoek van Borneo, sponsbanken voor. Reden te 

meer om te dier plaatse nader onderzoek in te stellen. 

Intusschen, gelijk gezegd is, komen de meeste sponzen uit de Middel- 

landsche Zee; doch aan de verschillende kusten komen zeer verschillende 

qualiteiten voor. Nu eens is het skelet hard en stijf, en zijn de vezels 

dicht ineen geweven, dan weder zeer los , een andermaal bijzonder fijn. 

Toen ik voor eenige jaren mij te Triëst ophield , was ik door de welwil- 
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lendheid van den bekenden sponshandelaar von geokHeL in de gelegen- 

heid mij op de hoogte te stellen van de voornaarnste in den groothandel 

bekende soorten. 

Door de handelaars worden meestal drie typen onderscheiden, nl. 

feiner Bade-Schwamm of Levantiner Schwamm, overeenkomende met de 

éponge fine der fransche handelaars. In de tweede plaats de Zümoced- 

Schwamm == éponge dure, en eindelijk Pferde-Schwamm, d.i. wat de 

Fransehen noemen éponge commune. Nu hangen echter vorm en grootte 

en dus ook de waarde veel af van de plaats van herkomst, en het is 

dus wel der moeite waard dit na te gaan. 

De zoogenaamde Dalmatiner sponzen worden in de Adriatische zee 

gevischt. Het noordelijkste punt waar zij voorkomen is de Punta grossa | 

op Istrië, dicht bij Triëst. Zeer talrijk zijn de sponzen hier nog niet; 

haar weefsel (ik bedoel hier natuurlijk steeds het skeletweefsel) is hard, 

de vorm weinig sierlijk en de kleur donker. Veel meer waarde hebben 

reeds de sponzen die iets zuidelijker aan de kusten van Dalmatië wor- 

den gevonden. Vervolgen wij echter de kust, dan bemerken wij eene 

afneming in talrijkheid. Van Ragusa tot de Jonische eilanden toe zijn 

zij weinig algemeen, om weer talrijker te worden in de golf van Korinthe 

en Patras; de soorten, die hier gevonden worden, zijn wel zeer sierlijk 

van vorm, maar te weinig veerkrachtig om hooge waarde te hebben. 

Aan de zuidkust van Griekenland komen wel fijne soorten voor, 

doch daar deze een zeer dunnen lapachtigen vorm hebben, zijn ook 

dezen niet geschikt voor gewoon gebruik. 

Geheel anders van vorm zijn degenen die aan de oostkust van Grie- 

kenland en aan de zuidkust van Turkije voorkomen. Deze zijn juist 

zeer hard en vast en daardoor ook niet bijzonder in aanzien. 

Bij de Grieken is een soort bekend onder den naam van éxarömsen, 

welk woord beteekent: van honderd zijden. Zij duiden daarmede aan: 

een mengelmoes van verschillende localiteiten afkomstig; de meesten 

van de Cykladen, enkelen ook van de Sporaden. Onder de laatste be- 

hoort een eiland genaamd Kalymnos, dat merkwaardig is omdat bijna 

de geheele mannelijke bevolking uit sponsvisschers bestaat. Ongeveer 

20 families maken een uitzondering: deze zijn de geldschieters en koop- 

lieden. Van Mei tot September of Oetober zijn de visschers op de vangst; 

doch daarna, als de buit binnen gebracht is, rusten zij op hun lauwe- 

ren en wachten in koffie- of wijnkroegen rustig den tijd af tot een of 

ander koopman zich aanmeldt, 
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Het nee-plus-ultra, zooals v. eckmeL schrijft, wat fijnheid en vorm 

betreft, zijn de naar de plaats van herkomst dusgenaamde Astrupalea- 

sponzen, waarvan jaarlijks 10—12000 stuks worden gevonden. 

Rondom het eiland Kandia komt weder een andere variëteit van 

sponzen voor die wel klein zijn, maar zeer goed van vorm. 

Kleine ronde, zeer bruikbare vormen zijn de zoogenaamde syrische 

sponzen, die uitsluitend door Arabieren gevischt geworden en te Batum 

aan de markt komen, van waar zij hun naam hebben. 

Nog ééne soort wil ik vermelden, nl. de zeer fijne zoogenaamde 

“Champignons” of oogsponsjes, die aan de Egyptische kust worden 

aangetroffen. Hun weefsel is helder van kleur, fijn en zacht, de sponsjes 

zelve echter blijven steeds klein. 

Men ziet het: van de weinige plaatsen waar waschsponzen gevonden 

worden, vallen er nog zeer vele af omdat de soort die er voorkomt 

niet veel handelswaarde heeft. Een goede bruikbare spons moet niet 

te klein, goed gevormd, licht van kleur en vooral zeer elastisch 

zijn. Gedaante en kleur kunnen kunstmatig worden aangebracht of ver- 

beterd, het laatste evenwel altijd ten koste der deugdelijkheid. Men 

ziet soms verdacht helder-gele sponsen in de winkels der kappers: en 

wanneer ik zeg verdacht, dan is dit nog een euphemisme! De meeste 

middeltjes om de kleur helder geel te maken werken zeer nadeelig op 

het weefsel in. Slechts een wassching met citroensap en kokend water 

(gedurende 24 uur) kan zonder schade worden toegepast, om oude grijze 

of vuile sponzen weder helder te maken. 

Met een enkel woord sprak ik al over het nut van de sponzen ten 

opzichte van andere dieren. Wij zagen reeds dat verscheidene dieren 

in hare holten een schuilplaats zoeken; dit zijn voornamelijk wormen of 

polypen , een enkele maal kleine schaaldieren. 

Een zeer eigenaardig gebruik van sponzen maakt een krab van het 

geslacht Dromia. Deze heeft nl. de gewoonte om met haar kleine ach- 

terpootjes een platte spons vast te klemmen en die over rug en kop 

te houden, zoodat hij daardoor als door een dak beschut is! 

Ik ben thans aan het einde van mijn taak gekomen. Ik heb getracht de 

lezers eenige belangstelling in te boezemen voor een soort van dierlijke we- 

zens, die uit een wetenschappelijk oogpunt dit zeker verdienen , en aan den 

12 



ë 

178 OVER SPONZEN EN SPONSVISSCHERIJ. 

anderen kant voor de praktijk groote waarde hebben. Van onze vroegste 

jeugd tot onzen laatsten dag dienen zij ons tot reinigingsmiddel. Naast 

griffel en lei zijn zij tegenwoordig bij onze allereerste studies, terwijl 

in een bepaalden tak der huishouding zij voor het op boenen en plassen 

verzotte Nederland een onmisbaar attribuut zijn. In de geneeskunde, 

thans misschien minder dan vroeger, in eere, wordt de spons toch in 

verschillende toestanden, bijv. geroost (spongia usta) tegen kropge- 

zwellen, of wel met was vermengd (spongia cerata) in toepassing gebracht. 



WANDELINGEN IN DE GRAAFSCHAP 
LUTFEN, 

DOOR 

Dr. A. J. C. SNIJDERS. 

De aloude graafschap Zutfen, zoo rijk aan historische herinneringen 

uit onze oudste geschiedenis, is ook voor den natuuronderzoeker niet 

minder belangwekkend, dan voor den historicus. Vindt de laatste hier 

een tal van de oudste geschiedkundige bronnen en oorkonden, ook de 

geoloog treft hier overblijfselen aan van de oudste aardlagen, die in 

ons vaderland zijn aan te wijzen en die, als het ware, de oudste oor- 

konden zijn uit den vóórhistorischen tijd van ons land. Doch vooral 

voor den botanicus biedt deze streek veel aantrekkelijks aan door de 

eigenaardige rijke flora, die in vele opzichten merkwaardig is en die 

zeker voor een groot deel het gevolg is van de verscheidenheid van 

gronden, die men hier aantreft. 

In het algemeen vertoont de bodem van ons vaderland niet die groote 

afwisseling in de deelen van hare oppervlakte, die men in andere na- 

burige landen gewoonlijk kan opmerken. Aan de vorming van onzen 

geboortegrond toch hebben in hoofdzaak slechts twee verschillende for- 

maties deelgenomen: het alluvium en het diluvium, behalve enkele 

kleinere gedeelten, die, tot de oudere aardlagen van het tertiaire en 

secundaire tijdvak behoorende, in ons land slechts van zeer onderge- 

schikt belang zijn. Toch is er nog veel verschil op te merken in den 

bodem van het westelijk, met dien van het oostelijk gedeelte van Ne- 

derland en in verband daarmede, ook in den aard der gronden en in 

den plantengroei, die daarop heerscht. 



180 WANDELINGEN IN DE GRAAFSCHAP ZUTFEN. 

In Zuid- en Noord-Holland is de oppervlakte van den bodem zeer 

weinig afwisselend, vlak van gedaante, dikwijls beneden het niveau 

der zee gelegen, grootendeels uit weilanden , moerassen en veen be- 

staande en van alluvialen oorsprong. In het daaraan grenzende deel 

der provincie Utrecht behoudt de bodem eerst nog die eentonige ge- 

lijkvormigheid, tot men meer oostwaarts in de zandheuvels dier pro- 

vincie de oudere diluviale gronden ontmoet, die reeds veel meer onge- 

lijkheid vertoonen, niet alleen wat de hoogte boven het niveau der 

zee, maar ook wat de samenstelling en den plantengroei betreft. Ook 

op de Veluwe is de grond bijna uitsluitend diluviaal en hoewel hier 

zeer veel verschil in hoogte is op te merken, is toch ook hier de ver- 

scheidenheid in gronden niet zeer groot, want men vindt hier bijna 

alleen heidegronden en weinig begroeide zandheuvels, behalve de aan- 

slibbingen langs rivieren en beekjes. 

Zoodra men echter den IJsel is overgetrokken, veranderen dadelijk 

natuur en plantengroei. In de graafschap Zutfen vinden wij de meest 

mogelijke verscheidenheid van gronden op eene betrekkelijk geringe 

oppervlakte. De diluviale gronden zijn het meest vertegenwoordigd en 

wel als zandige streken met enkele verspreide heuvels of bergen en 

uitgestrekte heidevelden, terwijl in het oosten ook tertiaire lagen wor- 

den aangetroffen en zelfs op enkele plaatsen, b.v. bij Winterswijk en 

de Pruisische grenzen zich uitloopers vertoonen van de secundaire gron- 

den, die bij Bentheim zich tot hoogere bergen verheffen. Het overige, 

niet onaanzienlijke gedeelte van deze streek wordt ingenomen door de 

alluviale vormingen, als aanslibbingen van IJsel, Berkel en talrijke 

andere daarin uitstroomende riviertjes en beken. 

De bodem van het Zutfensche en van Gelderland in het algemeen 

vertoont dus eene grootere verscheidenheid van gronden dan elders in 

ons vaderland, en deze gemengde samenstelling van den bodem is 

waarschijnlijk de oorzaak, dat in Gelderland ook de meeste vermen- 

ging van de drie verschillende volksstammen, die ons land bewonen, 

nl. Saksen, Friezen en Franken, heeft plaats gehad, waarvan de Sak- 

sen vooral de graafschap Zutfen bewonen. 

Doch ook in den plantengroei van deze streken doet zieh dit verschil 

duidelijk gevoelen. Want hoewel in ons vaderland de bodem in het al- 

gemeen weinig afwisseling aanbiedt, kan toch door verschil van grond, 

levensvoorwaarden , klimaat, watertoevoer , enz. de flora op verschillende 

plaatsen een gewijzigd karakter aannemen. Sommige planten, geschikt 
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zijnde om onder velerlei omstandigheden te leven, komen in de meest 

verschillende streken voor, zooals b.v. het madeliefje, de boterbloem , de 

Pinkster- of koekkoeksbloem, enz., en dezen kunnen met recht kos- 

mopolieten onder de planten worden genoemd. Anderen echter kunnen 

zich slechts in sommige bepaalde streken staande houden, waar zij de 

geschikte omstandigheden voor hunne instandhouding aantreffen. Zoo 

heeft dan ook de flora van de graafschap een ander karakter dan die 

van de westelijke zeeprovinciën en zelfs van de naburige Veluwe, en 

beide onderscheiden zich weer zeer van die van Limburg, enz. 

Het is natuurlijk, dat dit verschil zich in de eerste plaats zal open- 

baren aan de zeekusten en de eilanden, zoodat b.v. de Hollandsche en 

Zeeuwsche kusten een geheel bijzonderen plantengroei vertoonen. Hier 

toch bestaan geheel andere levensvoorwaarden: de aard van den grond, de 

horizontale uitgestrektheid van het land , de temperatuur en de invloed van 

zeewater en zeelucht zijn oorzaken, die er toe mee kunnen werken om 

dit verschil te doen optreden. In de gekweekte gewassen is dit verschil 

ook reeds duidelijk op te merken; in Holland en Zeeland en de eilanden 

heeft de zware klei, die als zeebezinking is afgezet, de overhand. 

Van daar, dat men hier een uitstekenden grond heeft voor de ver- 

schillende voede,gewassen en, op de vette weilanden, voor de veeteelt. 

Hier behooren tot de hoofdproduecten vooral tarwe, gerst, haver, kool- 

zaad, vlas, meekrap, beetwortelen enz. In de oostelijke provinciën 

echter, en ook in het Zutfensche, heeft het diluviale zand de over- 

hand; de grond is daar veel lichter, behalve de klei langs de oevers 

der rivieren; men ziet daar dus meer rogge, boekweit, haver, spurrie, 

knollen enz. verbouwen. Alleen langs de rivieroevers vindt men hier 

ook weer weiland en vruchtbare bouwgronden, door de aanwezigheid 

van de rivierklei, die zich met het diluviale zand gemengd heeft. 

Niet alleen de cultuurplanten echter, maar ook de wild groeiende 

gewassen vertoonen in de graafschap een ander karakter dan in de 

westelijke provinciën, en vele planten komen in de laatste voor, die in 

het Zutfensche volkomen gemist worden en omgekeerd. Daartoe behoo- 

ren vooreerst die planten, die aan een bepaalden bodem gebonden zijn, 

zooals b.v. onder de strandplanten de helm (Psamma arenaria), de 

duindoorn (Hippophaë rhamnoïdes), de duinroos (Rosa pimpinellifolia), 

de Erythraea littoralis, de zee-raket (Cakile maritima) enz, die allen 

uitsluitend in de duinen en nooit in de oostelijke streken voorkomen. 

Daarentegen zijn b.v. voor de Veluwe en de Zutfensche heidevelden 
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en zandgronden kenschetsend o.a. het schildzaad (Alysswm calycinwm), 

de kopvormende anjelier (Dianthus prolifer), de wilde spurrie (Spergula 

arvensis), verschillende sedums, de wolverlei (Arnica montana) enz. 

Behalve deze door den aard van den bodem als van zelf aan bepaalde 

streken gebonden plantensoorten, zijn er echter ook vele, voor wier 

voorkomen wij geene bepaalde reden kunnen opgeven, daar zij in de 

eene streek kunnen aanwezig zijn, doch in eene andere, die overigens in 

samenstelling van den bodem weinig van de vorige afwijkt, gemist 

worden of zeer zeldzaam zijn. Zoo vinden wij b.v. in de oostelijke pro- 

vinciën de gevlekte anjelier (Dianthus deltoïdes), die in het westen, 

behalve op zeer weinige plaatsen, ontbreekt, de raapvormige campanula 

(Campanula rapunculoïdes), het gele zwartkoren (Melampyrum pratense), 

de langbladige eereprijs (Veronica longifolia), het kruisbladig walstroo 

(Galium eruciata), de reinvaar (Tanacetum vulgare), de reseda’s enz. 

die alle in de westelijke provinciën zeldzaam of minder algemeen zijn, 

doch in het Zutfensche en andere streken van Gelderland, Overijsel 

en Drenthe zeer veel voorkomen. 

In de graafschap Zutfen is de bodem in hoofdzaak van diluvialen 

oorsprong en men vindt er dus veel zand, waarin op vele plaatsen heu- 

vels met keien en verder groote heidevelden, waar zich slechts op 

enkele plaatsen uitloopers vertoonen van de Duitsche tertiaire en secun- 

daire vormingen. Het diluvium is echter hier en daar bedekt door allu- 

viale gronden, die grootendeels rivierbezinkingen zijn. Eigenlijke venen 

vinden wij er slechts weinig, hoewel op vele plaatsen veengronden in 

toestand van wording verkeeren, vooral in bosschen of de overblijfselen 

daarvan, waar zich door de daar zich ontwikkelende planten, vooral 

veenmos en struikheide, zeer dikwijls de oorsprong der hooge venen 

bevindt. Slechts op enkele plaatsen b.v. bij Winterswijk en Aalten vindt 

men nog enkele kleinere gedeelten afgegraven hoogveen. 

Vroeger kwamen in het Zutfensche, evenals in andere provinciën, 

veel meer venen voor. Zelfs is waarschijnlijk daarvan de naam Zutfen 

afgeleid, die eene verbastering is van Zuiderveen of Zuidveen en af- 

komstig is van de venen, die men vroeger in en nabij de stad vond, 

zooals ook nog is op te maken uit de namen van eenige bruggen in 

de nabijheid der stad, o.a. de Oostveensche-, de Noordveensche brug 

enz. Vandaar dat de tegenwoordige spelling “Zutfen” meer gerecht- 

vaardigd is dan het vroegere “Zutphen”. Verder vond men vroeger nog 

venen bij Lochem, Lichtenvoorde enz, terwijl ook heidevelden, die vol- 
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komen woest lagen, nog in het begin dezer eeuw ongeveer de helft 

van de graafschap innamen. Thans zijn die heidevelden door aanplan- 

ting en bebouwing voor een groot gedeelte in bosschen of bouw- en 

weiland overgegaan, hetgeen voor waterafvoer en klimaat een nuttigen 

invloed heeft gehad. 

De alluviale gronden in de graafschap zijn hoofdzakelijk aanslibbin- 

gen langs IJsel, Berkel en verschillende beekjes. De gronden, langs 

deze wateren afgezet, bestaan voor een groot deel uit zeer vruchtbaren 

kleigrond. Zij hebben den vorm van een meer of minder breeden zoom 

langs de beide oevers der rivier en bewijzen duidelijk, dat de IJsel in 

vroegere tijdperken zich aan weerszijden veel verder uitstrekte dan 

tegenwoordig, daar hij nu, wegens de insluiting door dijken, slechts 

bij uitzondering tijdens zeer hoogen waterstand deze gronden bedekt. Op 

grooteren afstand van de rivier zijn deze aanslibbingen weer hier en 

daar met diluviaalzand bedekt, om nog verder oostwaarts in de eigen- 

lijke diluviale gronden over te gaan. 

De zoom langs de rivieren is hier een zeer vruchtbare bouwgrond, 

samengesteld uit een mengsel van het oorspronkelijke diluviale zand 

met klei uit de rivier, welke vermenging wellicht door toedoen van 

den mensch heeft plaats gehad. lets dergelijks is in de westelijke pro- 

vineiën geschied door de vermenging der zeeklei met duinzand, het- 

geen dikwijls kunstmatig geschiedt en waardoor de bovengrond dan 

zeer van den ondergrond in samenstelling afwijkt, zoodat somtijds eene 

laag zandige bouwgrond ontstaat, die voor sommige soorten van cul- 

tuur bijzonder geschikt is. Op deze wijze is bij Haarlem en Overveen 

de grond voor de bloementeelt ontstaan uit duinzand en onderliggend 

veen en in het Westland de zoo zeer voor tuinbouw geschikte gerond 

uit het bovenliggende duinzand en de onderliggende klei- en veenla- 

gen, tevens door besproeiing met koemest. Het is opmerkelijk, dat in 

de graafschap de gronden, die in de nabijheid van den IJsel zijn ge- 

legen, niet alleen eene veel grootere hoogte dan de omringende lan- 

den vertoonen, maar ook van de verder verwijderde gronden zich onder- 

scheiden door de samenstelling en den plantengroei, zoowel wat de 

wilde, als de gekweekte gewassen betreft. 

Zeer merkwaardig, vooral wat den plantengroei betreft, zijn onder 

deze hooge, zoogenaamde zavelgronden langs de rivier, de Bronsber- 

gen, die wij, den loop van den IJsel zuidwaarts volgende, op onge- 

veer een half uur afstands van de stad Zutfen ontmoeten. Hier verheft 
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zich de bodem langs de rivier tot eene veel grootere hoogte dan elders 

en gaat op sommige plaatsen in vrij hooge zandheuvels over, van waar 

men een aangenaam vergezicht heeft over de rivier en de omringende 

landerijen. Het maakt een eigenaardigen indruk, te midden van de 

vlakke gronden, die hier overigens de overhand hebben, deze hooge 

zandheuvels te zien, die geheel afgezonderd liggen en door hunnen 

plantengroei zich scherp afscheiden van de verder gelegen bouwgronden. 

De boomen, die hier groeien, herinneren sterk aan de diluviale 

heuvels van de Veluwe; dennen hebben de overhand, doch hunne 

donkere tinten wisselen met de zilverwitte stammen en het heldergroene 

loof der berken en statige populieren op vroolijke wijze af. De berk 

komt in het Zutfensche op alle zandige of heidegronden veel voor. Hij 

is een merkwaardige boom, die nog op de schraalste gronden tiert en 

dan ook tot in het hoogste noorden voorkomt, waar hij de trouwe en 

hoogst nuttige metgezel is van den poolbewoner. Daar levert hij tim- 

merhout, bast voor vlechtwerk en laarzen, het voorjaarsvocht, dat veel 

suiker bevat, voor bereiding van berkenwijn enz. 

Op een der heuvels van de Bronsbergen werden in vroegere tijden 

de lijfstraffen aan misdadigers, tot het rechtsgebied der stad Zutfen 

behoorende, uitgeoefend en vond men aldaar de werktuigen, die daar- 

voor werden gebezigd. 

Dergelijke vormingen als de Bronsbergen vindt men langs den IJsel 

nog bij Gorsel, bij Keppel, bij Zwolle b.v. den Spoelderberg en den 

Agnietenberg, enz. Merkwaardig is het, dat al deze zandheuvels langs 

de rivier zeer vruchtbaar zijn, hetgeen zeker moet worden toegeschreven 

aan het gehalte aan klei uit de rivier, en dat zij bovendien gekenmerkt 

zijn door het voorkomen van vele eigenaardige planten, die zeer zeld- 

zaam zijn en bijna nergens elders in ons land voorkomen. Vele van deze 

planten hebben bovengenoemde rivierheuvels in verschillende streken 

met elkander gemeen en dit wijst op een gemeenschappelijken oorsprong. 

Op de Bronsbergen vindt men onder deze zeldzame planten vooreerst 

het wildemanskruid (Anemone Pulsatilla), dat ook op den Paaschheuvel 

bij Terborg en bij Deventer voorkomt, doch overigens nergens in ons 

land gevonden is. Het is eene fraaie plant, die zich van onze overige 

inlandsehe anemonen onderscheidt door buitengewoon groote, schoone 

paarse bloemen van eenigszins klokvormige gedaante en sterk verdeelde 

bladen. Zij is de sierlijkste onzer anemonen, en ik vond op de Brons- 

bergen soms exemplaren ter hoogte van 20 centimeters. Zij bloeit reeds 
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vroeg in het voorjaar, en in Mei draagt de plant reeds de eigenaardige 

dopvruchtjes, die in grooten getale op den bloembodem zijn ingeplant 

en van lange, wollige, staartvormige aanhangsels voorzien zijn, waar- 

door het geheel eenigszins op een wilden haarbos gelijk, waarvan wel- 

lieht de inlandsche naam “Wildemanskruid” afkomstig is. In Duitsch- 

land komt deze plant slechts hier en daar verspreid voor en in het 

oostelijk gedeelte in het geheel niet. Zij wordt daar wegens de scherpe 

bestanddeelen wel als geneesmiddel gebruikt, doch bij ons schijnt zij 

zich niet verder te verspreiden en als eene vluchtelinge uit andere 

streken te moeten beschouwd worden. 

Op het zand van de hoogere heuvels vond ik in den nazomer in tal- 

rijke exemplaren de tengere stengels van de kopvormende anjelier (Dian- 

thus prolifer), die in de gewone duinen volstrekt niet gevonden wordt, 

ook overigens in ons land zeer zeldzaam is, doch in Duitschland op 

zonnige heuvels veel voorkomt. Ook eene verwante, de kegelvormige 

Silene (Silene conica), die hier insgelijks veel voorkomt, is eene ware 

zandplant, doch deze is niet uitsluitend aan diluviale heuvels eigen, 

maar komt ook in de duinen voor. 

In het voorjaar prijken hier ook in groote hoeveelheid de fraaie, 

donkerblauwe bloemen van de liggende eereprijs (Veronica prostrata), 

een klein plantje, met in de rondte neerliggende, dunne stengels, dat 

aan drogen grasgrond eigen is, doch alleen in Gelderland, Overijsel 

en Drenthe voorkomt. Van de grassoorten vinden wij vooral de kleine 

glanzende stengels van de Avena caryophyllea, eene wilde haversoort, 

die weer aan zandheuvels en duinen beiden eigen is, evenals het bund- 

gras (Weingaertneria canescens), dat vooral zeer taai van leven is en 

hier gevonden wordt op de droogste en schraalste plaatsen , waar andere 

planten in het geheel niet kunnen bestaan. 

Verder groeien hier nog de wilde veldsla (Vaterianella olitoria), de 

brem (Sarothamnus vulgaris), die ook weer op bijna zuiver zand groeien 

kan en in Zwitserland dikwijls geheele berghellingen bedekt, het kruis- 

bladig walstroo (Galium eruciata), met gele bloemen en kruiswijs ge- 

plaatste bladen, in Holland zeldzaam, doeh in het Zutfensche overal 

op zandgrond voorkomend, de eypresbladige wolfsmelk (Euphorbia cy- 

parissias) met talrijke lijnvormige blaadjes, en de Centaurea scabiosa, 

die zeer zeldzaam is in ons land en ook in Duitschland slechts hier 

en daar voorkomt. Zij is eene verwante van de bekende blauwe koren- 

bloem en komt, behalve op de Bronsbergen, alleen bij Deventer en bij 
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Nijmegen voor. Van de gewone korenbloem onderscheidt zij zich door 

de bijzonder groote, paarse bloemhoofdjes, de stevigheid van den bouw 

en de vinvormig verdeelde bladen. De plant wordt meer op grazige, 

droge plaatsen gevonden en ik zag haar dan ook slechts op een der 

heuvels, die meer begroeid was, doch daar vindt men haar dan ook 

tot in Oetober bloeiende. 

Aan den voet der heuvels, langs de vochtige oevers der rivier, 

onder de schaduw van berken en populieren, groeit nog eene andere 

merkwaardige, zeer zeldzame plant, waarbij wij een oogenblik langer 

wenschen stil te staan, nl. de holwortel (Aristolochia Clematitis),eene 

plant, die belangwekkend is zoowel om hare levenswijze, als om haar 

voorkomen. Zij behoort weder tot de zandplanten , maar zoekt toch meer 

de met gras begroeide en beschaduwde plaatsen en komt ook aan de 

zeeduinen voor, zooals bij Bloemendaal, Velzerend, Brederode, enz. 

Aan de Bronsbergen wordt zij in groote hoeveelheid gevonden; in 

overig Europa vindt men haar op sommige plaatsen zeer veel, in andere 

streken daarentegen in het geheel niet. 

Meer bekend is eene gekweekte soort van hetzelfde geslacht, de 

tabakspijpbloem (Aristolochia Sipho), die uit Noord-Amerika tot ons is 

gekomen. Deze wordt veel gebezigd als sterk bebladerde slingerplant, 

die door hare talrijke, groote en fraaie hartvormige bladen zeer geschikt 

is voor het begroeien van prieelen, verandah’s, enz. terwijl de bloemen 

onzen aandacht trekken door den hoogst eigenaardigen vorm, die veel 

op eene tabakspijp gelijkt. Ook de bloemen onzer inlandsche pijpbloem 

hebben eene vreemde gedaante en eene groenachtig gele kleur; zij 

hebben den vorm van eene buis, die naar boven verbreed, naar onder 

eerst vernauwd en daarna ketelvormig verwijd is. Deze bloemen bieden 

ons een zeer interessant voorbeeld aan van bevruchting door insekten 

en zijn in dit opzicht vooral onderzocht door den botanicus H. MÜLLER 

te Lippstadt, die ook in het algemeen onze kennis van de betrekkingen 

tusschen bloemen en insekten aanzienlijk heeft vemeerdeerd. 

De bevruchting heeft, zooals bekend is, bij de bloemen plaats door 

de aanraking van het stuifmeel uit de meeldraden met de eitjes, die 

zich in den stamper, d. 1. de toekomstige vrucht bevinden. Daartoe 

moet het stuifmeel eerst op het bovenste gedeelte van den stamper, 

den zoogenaamden stempel, komen, die daartoe op bijzondere wijze, 

b.v. door de afscheiding van een kleverig vocht of anderszins , is inge- 

richt. Daar nu meestal in elke bloem meeldraden en stampers beide 
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voorkomen, zou men kunnen meenen, dat elke bloem op zich zelf door 

de natuur aangewezen is om zich zelf te bevruchten. De onderzoekin- 

gen van DARWIN, H. MÜLLER, €. a. hebben echter geleerd, dat dit 

slechts bij uitzondering geschiedt, dat in het algemeen in de natuur 

meer neiging bestaat de bevruchting te doen plaats hebben door krui- 

sing, d. i. door het overbrengen van het stuifmeel der eene bloem op 

den stempel van eene andere. Zelfs is in vele gevallen de zoogenaamde 

zelfbevruchting eene volslagen onmogelijkheid, hetzij b.v. door den on- 

derlingen stand van meeldraden en stampers, of door de wijze van 

openspringen der stuifmeelhokjes, of ook wel doordien het stuifmeel 

reeds ontlast wordt, vóór de stamper rijp en dus geschikt is om de 

bevruchting te ondergaan. Zien wij nu dat zulke planten toch vruch- 

ten en rijpe zaden voortbrengen, dan moet het stuifmeel van eene andere 

bloem door uitwendige oorzaken zijn overgebracht, en het is bewezen, 

dat dit meestal geschiedt door toedoen van insekten, die, hetzij door 

de kleuren, of door den honig of de geur der bloemen gelokt, dezen 

bezoeken en, de fijne stuifmeelkorreltjes uit eene bloem met zich voe- 

rende, die in eene andere bloem aan den kleverigen stempel weer 

achterlaten. 

Bij onze holwortel is de bevruchting door insekten op eene zeer eigen- 

aardige wijze verzekerd. Zelf bevruchting is hier volkomen uitgesloten, 

daar de helmknoppen, waaruit het stuifmeel zich ontlast en die zich 

in het onderste bolvormige gedeelte der bloem bevinden, ruggelings 

met den stempel zijn vergroeid, zoodat de spleten, waardoor het stuif- 

meel wordt uitgestort, van den stempel zijn afgekeerd en deze boven- 

dien reeds ontwikkeld is lang vóór de helmknoppen zich openen. Be- 

halve honig, wordt in deze bloemen nog eene geurige harsachtige stof 

afgescheiden, en door deze beide lokken zij een soort van kleine mug- 

gen, die eerst in het wijdere bovengedeelte, daarna in de nauwe buis 

doordringen, en in het bolvormige onderste gedeelte der bloem uitko- 

men, waar zich de stempel en de helmknoppen bevinden. Eenmaal 

daarin aangekomen, blijven zij als in een val gevangen, want de nauwe 

buis is inwendig geheel bezet met naar beneden gerichte, stijve haren, 

die het diertje wel verplaatsen kan, als het zich in de richting daar- 

van, in de buis naar beneden beweegt, doch niet omgekeerd. Terwijl 

het insect zich nu in zijne ketelvormige gevangenis rond beweegt, 

blijven de stuifmeelkorreltjes, die het van eene andere pijpbloem heeft 

medegebracht, aan den reeds rijpen stempel hechten en vindt de be- 
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vruchting plaats. Eerst daarna beginnen zich nu ook in deze bloem de 

stuifmeelhokjes te openen en hechten zich aan het mugje weer vele 

korreltjes. Terwijl nu het insect nog steeds gevangen zit, beginnen, 

na de bevruchting, de in de buis der bloem aanwezige haren te ver- 

slappen en te verdrogen. Het dier kan nu, met nieuwe stuifmeelkor- 

rels voorzien, ontsnappen en zal dus, als het weer eene andere bloem 

binnendringt, ook deze weer bevruchten. En werkelijk blijkt, dat deze 

insekten zich door hunne tijdelijke gevangenschap volstrekt niet laten 

afschrikken om weer nieuwe bloemen te bezoeken, daar men heeft op- 

gemerkt, dat de meeste bloemen rijpe zaden voortbrengen. In ons land 

echter is dit niet het geval en schijnen andere oorzaken dit tegen te gaan. 

Wat den oorsprong van de Bronsbergen en andere dergelijke rivier- 

heuvels betreft, daarover wordt verschillend geoordeeld. Sommigen wil- 

len deze opeenhoopingen van zand beschouwen als vormingen van eene 

vroegere diluviale zee, die deze heuvels als duinen heeft achtergelaten, 

toen zij meer oostwaarts wegtrok. Anderen, en onder dezen ook srarING, 

nemen aan, dat men hier te doen heeft met heuvels, die door de rivier 

zelf gevormd zijn als rivierduinen, dat zij de uiteinden voorstellen van 

het zanddiluvium, dat door de rivier is opgeworpen en door den wind 

in den vorm van heuvels is opgewaaid. Den eigenaardigen vorm zouden 

zij hebben aangenomen door de nabijheid der rivier en zij zouden daarom 

ook niet gelijken op de gewone zandverstuivingen der heidevelden , noch in 

den vorm, noch in den plantengroei. Sommige dezer heuveltjes hebben 

werkelijk rivierklei als ondergrond, en dit zou dan de vorming uit de 

rivierbestanddeelen moeten bewijzen. Doch daartegenover staat, dat men 

bij de meer afzonderlijk liggende heuvels, zooals de Bronsbergen, de 

Agnietenberg bij Zwolle, de heuvels bij Grafhorst, bij Hattem, Gorsel , 

enz. dezen ondergrond niet heeft aangetroffen. 

Wanneer men daarbij nog andere omstandigheden in acht neemt, die 

op den bodem en de flora betrekking hebben, dan schijnt er veel voor 

te pleiten, deze heuvels als zeevormingen aan te merken; vooral daar 

ook de meeste der hier voorkomende zeldzame planten aan de Duitsche 

bergen eigen zijn. Evenals op de Bronsbergen heerscht ook in de bin- 

nenduinen aan onze kusten eene rijke flora en vele daartoe behoorende 

planten vindt men op de Bronsbergen weer. Wij noemen daaronder b.v. 

de Oenotherad’s, ook in de duinen op vochtigen zandgrond algemeen, 

de zooeven besprokene Aristolochia, de zilverkleurige haver (Avena 

caryophyllea), het Bundgras (Weingaertneria canescens), dat nog tiert 



WANDELINGEN IN DE GRAAFSCHAP ZUTFEN. 189 

op de schraalste zandgronden, de bijvoet (Artemisia vulgaris) en ave- 

ruit (Artemisia campestris) met fijn verdeelde bladen, ook in de 

duinen voorkomende, de asperge (Asparagus officinalis), die ook in 

de zeeduinen voorkomt en van de gekweekte asperge — overigens de- 

zelfde soort — zich onderscheidt door den weinig ontwikkelden en 

houtigen wortelstok, enz. | 

Wel komen op de Bronsbergen ook vele soorten voor, die slechts aan 

rivieroevers eigen zijn, o. a. de kopvormende anjelier (Dianthus prolifer), 

het wildemanskruid (Anemone Pulsatilla), de liggende eereprijs (Veronica 

prostrata), doeh dit kan het gevolg zijn van de nabijheid der rivier 

en van de vermenging van het duinzand met rivierklei. Zeker is het, 

dat de flora veel rijker is dan op de gewone stuifduinen der heidevelden 

en dat ook de struikheide (Calluna vulgaris), die aan dezen zoo eigen 

is, op de Bronsbergen in het geheel niet gevonden wordt, evenmin als 

in de zeeduinen. 

Het gehalte van het zand aan klei is de oorzaak , dat deze rivierduinen 

veel vruchtbaarder zijn dan de zeeduinen of de heideverstuivingen, 

zoodat zij veel meer begroeid zijn en men op de zachte glooiingen talrijke 

gewassen teelt of als wild opmerkt, die op de heide of de zeeduinen 

niet kunnen tieren. Eene bijzondere soort van klaver, die hier geteeld 

wordt, is de inkarnaat-klaver (Trifolium incarnatum) met donkerroode , 

langwerpige bloemhoofdjes, die ook op vele andere plaatsen van de 

graafschap als veevoeder wordt verbouwd, daar zij op zavelachtige gron- 

den zeer goed gedijt en een uitmuntend voedsel oplevert. Men zaait 

haar veel uit tusschen de roggestoppels en, daar zij reeds vroeg in de 

lente, nl. in April, bloeit, kan zij reeds zeer vroeg als voeder gebruikt 

worden. 

Ook verder, op grooteren afstand van de rivier, is de flora langs de 

ver zich uitstrekkende hellingen der heuvels nog zeer rijk aan bijzon- 

dere plantensoorten, die aan deze streek over eene vrij groote opper- 

vlakte een eigenaardig karakter geven. 

Zoo vond ik o. a. in de nabijheid op weiland de gemeene sleutel- 

bloem (Primula officinalis) en wel in zoo groote hoeveelheid, dat de 

fraaie, zwavelgele bloemen den grond als met een waas bedekten , het- 

geen vooral indruk maakt, als de natuur overigens zoo weinig leven 

vertoont. De sleutelbloemen bloeien reeds vroeg in het voorjaar , waarop 

ook de naam (van primus) zinspeelt. De naam sleutelbloem schijnt daar- 

mede insgelijks in verband te staan; men noemt haar nl. ook wel 
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hemelssleutel als een zinnebeeld, dat, als de plant bloeit, de lentehemel 

opengaat. Volgens anderen zou de bloem zelve gelijken op een sleutel 

in het slot, vooral als men de bloem uit den kelk trekt. 

Merkwaardig is het, dat deze plant, die overigens in ons land zeer 

zeldzaam is, hier in zoo groote hoeveelheid voorkomt, en vooral op- 

merkelijk, dat men haar slechts aantreft op een enkel stuk weiland, 

van waar zij zich niet verder schijnt te verspreiden. Wellicht staat dit 

in verband met de wijze van bevruchting bij deze bloemen, die vol- 

gens onderzoekingen van DARWIN ook weer in hooge mate afhankelijk 

is van het bezoek van insekten. Zelfbestuiving is bij de sleutelbloem 

bijna onmogelijk. Er komen, zooals reeds in 1794 door PERSOON ont- 

dekt werd, 2 soorten van bloemen voor. De eene soort bezit een zeer 

langen stijl, zoodat de stempel hoog boven de meeldraden uitkomt en 

het stuifmeel den stempel dus nooit kan bereiken; bij de andere soort 

is juist het omgekeerde het geval en zijn de meeldraden hoog in de 

bloembuis geplaatst, terwijl de stijl zeer kort is. Bij de laatste zou het 

stuifmeel dus den stempel wel kunnen bereiken, doch dit zal in den 

regel zonder gevolg blijven, daar proeven van DARWIN en H. MÜLLER 

geleerd hebben, dat de zelfbestuiving hier bijna altijd onvruchtbaar 

blijft. Tot het voortbrengen van rijpe zaden wordt dus bij deze zooge- 

naamde Hheterostyle planten vereischt, dat de stuifmeelkorrels van de 

eene bloem den stempel van de andere bereiken en dit werk kan slechts 

volbracht worden door hommels of vlinders, die een langen snuit heb- 

ben, waarmede zij diep in de vrij lange bloembuis moeten doordrin- 

gen om honig op te zuigen. Daar nu echter de bloeitijd reeds in April 

valt en genoemde insecten zich dan nog maar weinig vertoonen , zullen 

er weinig planten bevrucht worden en dit wellicht de oorzaak zijn, 

dat de sleutelbloem zich niet gemakkelijk verder verspreidt, maar de 

nieuwe planten hoofdzakelijk uit den in den grond verborgen wortel- 

stok voortkomen. 

Op plaatsen waar de grond minder droog en zandig is, op wei- 

landen en aan wegen vinden wij in deze streek nog het zenegroen 

(Ajuga reptans), dat met fraaie, blauwe bloemaren tusschen het gras 

prijkt, de Pimpernel (Poterinum dictyocarpum), het Barbarakruid (Bar- 

baraeca vulgaris) een trouwe begeleider der rivieroevers, die op vochtige 

plaatsen langs vaarten en slooten gevonden wordt en waarvan de bladen 

wel als salade worden genuttigd, de voorjaars-ganserik (Potentilla verna) 

met reeds in April ontluikende gele bloemen en meer op droge dijken 
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voorkomende, het ruige viooltje (Viola hirta), een eenigszins zeldzaam 

plantje, dat ik hier op weiland aantrof en zich van andere viooltjes 

onderscheidt door het zachte dons, waarmede alle deelen bedekt zijn, 

de wijdbloeiende bloembies (Juncus Tenageia), zeer talrijk op de lagere , 

drassige plaatsen, de kleine leeuwenbek (Antirrhinum Orontium) op zandig 

bouwland, enz. 

Tegenover de Bronsbergen, aan de overzijde van den IJsel bij Brum- 

men, betreden wij eigenlijk het gebied van de Veluwe, doch aan den 

linker IJseloever bevindt zich ook eerst weer een breede zoom van 

alluviale rivieraanslibbingen, die in hare flora met die van het Zut- 

‚ fensche overeenkomen en die wij, hoewel niet bepaald tot de graaf- 

schap behoorende, toch een bezoek willen brengen, dat rijkelijk de 

moeite loont. Komen wij echter aan gene zijde van den alluvialen 

rivierzoom, dan wordt de natuur eene gansch andere dan aan de Zut- 

fensche zijde, daar wij dan de eigenlijke Veluwe met hare heidevelden 

en heuvels ontmoeten, zooals de zandige bodem en de tallooze heide- 

plantjes reeds aanduiden. De zoom langs den IJsel is echter ook hier, 

evenals aan de overzijde, vlak en zelfs op vele plaatsen veenachtig en 

moerassig. 

Hoewel oorspronkelijk diluviaal, is de bodem hier toch in het alge- 

meen zeer geschikt voor den landbouw, deels door de ontginning , maar 

ook door de nabijheid der rivier, en vooral door een groot aantal beekjes , 

die deze streek doorsnijden en zich in den IJsel uitstorten. Hiertoe be- 

hooren b.v. de Rhiendersche, Oekensche en Voorstondensche beken, 

die alle haar oorsprong nemen op de Veluwsche heuvelen. Dezen vor- 

men langs hunne oostelijke helling den oorsprong van talrijke bron- 

nen, die een vrij sterken stroom hebben en vooral vroeger, — doch 

ook nog tegenwoordig — gebezigd werden voor het in beweging bren- 

gen van de zoo schilderachtige watermolens voor papier en graan. De 

Voorstondensche- en de HEerbeeksche beek ontspringen op den Imbosch, 

een vrij hoogen heuvel op de Veluwe. De eerste vloeit langs het kas- 

teel Voorstonden en bracht nog voor eenige jaren ook in deze streek 

watermolens in beweging, die nu zijn verdwenen. 

Daar nu deze beekjes meestal vele diluviale leemgronden doorsnij- 

den, voeren zij daarvan groote hoeveelheden met zieh mede, die dan 

ook de oorzaak zijn geweest van de vorming der vruchtbare gronden, 

die zich hier tijdens de overstroomingen dier beken hebben afgezet. 

Deze beekbezinkingen worden gewoonlijk groengronden genoemd, om- 
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dat zij veel vruchtbaarder zijn dan de omringende landen en hare flora 

is dan ook veel rijker dan dezen en wijkt daarvan in vele opzichten af. 

Hier groeit langs de slooten zeer veel het tandzaad (Bidens tripar- 

titus), aldus geheeten naar de meestal driedeelige bladen en naar de 

twee lange tanden op de vruchtjes, het water-helmkruid (Scrophularia 

aguatica) met eigenaardige, groenroode, kroesvormige bloemen en ste- 

vige donkergroene bladen, langs de wegen de wilde hop (Humulus 

Lupulus), die zich sierlijk door de twijgen van andere heesters heen- 

slingert, maar een zeer lastige en nadeelige gast is voor het jonge 

hout. Van de heesters vond ik hier de sneeuwbal (Viburnum Opulus), 

eene plant, waarvan onze tuinsneeuwbal eene variteit is met louter ge-. 

slachtslooze bloemen en die op de Veluwe zeer veel voorkomt en daar 

bekend is onder den naam van Geldersche roos, terwijl zij verwant is 

aan de vlier en in September fraaie, roode steenvruchtjes draagt; de 

roode kornoelje (Cornus sanguinea), aldus genoemd naar hare takken, 

die in het voorjaar eene bloedroode kleur vertoonen, de wilgbladige 

spiraea (Spiraea salicifolia) met fraaie roode bloemtrossen, een heester 

van Noord-Amerikaanschen oorsprong, doch die bij ons het burgerrecht 

heeft verkregen. 

(Slot volgt.) 
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In de slooten ziet men hier op vele plaatsen eene uit Noord-Ame- 

rika tot ons gekomen waterplant, de Elodea canadensis, bij ons met 

recht waterpest geheeten, daar zij zoowel elders, als ook in ons land 

berucht is geworden door de schade, die zij in kanalen en vaarten 

teweeg brengt. Deze plant is toevalligerwijze uit haar vaderland eerst 

in 1836 naar Ierland overgebracht, doch heeft zich in korten tijd 

van daar naar ’toverig Europa verspreid en overal tot klachten aanlei- 

ding gegeven wegens de verbazend sterke vermenigvuldiging , waar- 

door vaarten en kanalen verstopt worden en de scheepvaart wordt be- 

lemmerd. 

Merkwaardig is het, dat deze plant, die vóór 1836 volstrekt niet in 

Europa gevonden werd, zich,zoo snel overal in ons werelddeel heeft 

verspreid, terwijl andere gewassen, die hier zijn aangebracht, slechts 

hier en daar, en dan nog moeilijk, zich staande houden. De oorzaken 

van de verspreiding der planten zijn, hoewel de wetenschap der plan- 

tengeographie in de laatste jaren groote vorderingen maakte, niet altijd 

met zekerheid aan te wijzen en het blijft nog zeer dikwijls de vraag, 

hoe eene zekere plantensoort op eene bepaalde plaats zich heeft kun- 

nen nestelen. Zeker is het, dat bij de verspreiding der planten, even- 

als bij die der dieren, de door pARrwiN zoo duidelijk in het licht ge- 

13 
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stelde &strijd om het bestaan” eene groote rol speelt en dat zij ook 

voor een groot deel afhankelijk is van uitwendige invloeden, zooals 

b.v. van de tijdelijke verbinding of scheiding van vastelanden en eilan- 

den in vroegere perioden, of van de levenswijze van insekten, enz. 

Wanneer eene plant zich sterk vermenigvuldigt, tegen schadelijke in- 

vloeden gehard en weinig kieskeurig is in de opname van haar voed- 

sel, kan zij zich ten koste van andere planten eener streek sterk ont- 

wikkelen of, wanneer zij een beperkt gebied bewoont, zich daarbuiten 

uitbreiden en meer en meer verspreiden onder verdrijving van andere 

plantensoorten. 

Bij de waterpest is echter die verspreiding nog des te opmerkelijker , 

omdat hier de vermenigvuldiging geheel zonder toedoen van bevruch- 

tende organen moet plaats hebben, dus geene zaden gevormd kunnen 

worden, daar in ons land mannelijke individu’s niet voorkomen, doch 

alleen vrouwelijke exemplaren gevonden worden, die zich dus alleen 

door knoppen kunnen voortplanten, of wel door afgebroken stukken, 

die opnieuw wortel schieten en uitgroeien. De vorming van nieuwe 

individu’s is evenwel toch volkomen verzekerd door het groote aantal 

knoppen , die aan de plant dikwijls gevonden worden, zoodat eene enkele 

plant van 30—80 nieuwe kan voortbrengen. Daarbij komt nog dat de 

Elodea zelfs bij de felste koude niet bevriest en tegen uitwendige in- 

vloeden zeer gehard is, zoodat zij aan nadeelige omstandigheden ge- 

makkelijk het hoofd biedt en zich daardoor in korten tijd overal ge- 

nesteld heeft en niet meer uit te roeien is. 

Men ziet dus, dat sommige planten zich ver buiten haar oorspronkelijk 

gebied kunnen uitbreiden en vasten voet verkrijgen in eene streek, 

waar zij oorspronkelijk in het geheel niet tehuis behooren. Door toe- 

vallige omstandigheden, b. v. door het meevoeren van zaden of vruch- 

ten, kunnen zij in eene ver afgelegene streek indringen en zich daar 

vestigen, als zij een gunstigen bodem en geschikt klimaat aantreffen, 

terwijl zij in het tegenovergestelde geval òf slechts plaatselijk zullen 

blijven bestaan, òf na eenigen tijd weer verdwijnen. Dikwijls kan dat 

overbrengen van planten uit den vreemde in verband worden gebracht 

met vroegere plaatselijke toestanden of ook met geschiedkundige ge- 

beurtenissen. Van het laatste vinden wij een voorbeeld in het voor- 

komen van het vlieszaad (Corispermum Marshallii), eene plant van de 

familie der Chenopodiaceae, waartoe ook de beetwortel behoort. Zij is 

in ons land zeer zeldzaam en wordt alleen gevonden bij Overveen, 
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Zandvoort en Vilsteren, terwijl ik haar in Augustus 1880 ook ontdekte 

op zandige aardappelvelden bij Scheveningen. Ook in overig Europa 

komt deze plant slechts op zeer weinige plaatsen voor, o.a. bij Schwet- 

zingen in de Rijnvlakte, maar overigens is zij inheemsch in de landen 

van den Kaukasus. Hieruit heeft men willen afleiden, dat zij is aan- 

gebracht door de Kozakken, die in het begin der tegenwoordige eeuw 

naar West-Europa zijn doorgedrongen en die o. a. bij Schwetzingen 

eene legerplaats hebben gehad. 

Voorbeelden van planten, die zich bij ons van Rides voor goed heb- 

ben genesteld, zijn o.a. de bekende Papavers of klaprozen en de Koren- 

bloem, die uit den Levant — de beide Oenothera’s (Oenothera biennis 

en 0. muricata), de Erigeron canadensis en de bovengenoemde Klodea 

canadensis, die uit Noord-Amerika zijn tot ons gekomen, in onze flora 

volkomen burgerrecht hebben verkregen en zich hier overal, even goed 

als inlandsche planten, verspreiden. 

Doch keeren wij thans tot de Voorstondensche flora terug. De fraaie, 

sierlijke bloemstengels van de water-violier (Hottonia palustris) verhef- 

fen zich hier overal in grooten getale boven het water der slooten, 

terwijl aan de kanten de paarse of roode bloemen van de koekkoeks- 

bloem (Lychnis Flos Cuculi) zeer algemeen zijn. Op het bouwland vond 

ik zeer veel de kleine leeuwenbek (Linaria minor) en de gele ganze- 

bloem (Choysanthemum Segetum), ook wel wilde goudsbloem geheeten, 

een onkruid, dat op zandig bouwland veel voorkomt en moeilijk uit 

te roeien is. Op drogere plaatsen vindt men weer het kruisbladig wal- 

stroo (Galium cruciata), de groote toorts (Verbascum thapsiforme), de 

vroege zegge (Carer praecox) en de stinkende gouwe (Chelidonium 

majus) eene papaverachtige plant, die veel aan oude muren en aan 

heggen groeit. 

Op vochtige weilanden, onder heggen, is hier in het voorjaar het 

welriekend viooltje (Viola odorata) zeer algemeen, doch het wordt op 

droge, zandige plaatsen vervangen door het driekleurig viooltje (Viola 

tricolor), dat wegens zijne drie kleuren volgens cassrus, de drie-één- 

heid voorstelt en het zinnebeeld is der trouw. In de Zutfensche flora 

vindt men overigens nog vele andere soorten van het geslacht Viola, 

dat in ons land in het geheel door 10 soorten is vertegenwoordigd. 

Daarvan vond ik bij Zutfen, of elders in de graafschap, 6 soorten, n. Ì. 

het zeldzame Riviniaansch viooltje (Viola Riviniana), het moeras-viooltje 

(Viola palustris), het ruwe viooltje (Viola hirta), en het melkwitte 
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viooltje (Viola lactea), benevens de beide bovengenoemde soorten. De 

naam Viola is volgens sommigen afgeleid van vis (kracht), daar de 

bloem wel geldt als het zinnebeeld van kracht; volgens anderen komt 

het af van via (weg), omdat het den reiziger op den weg door zijn 

geur begroet. Het welriekend viooltje heeft, behalve den geur, ook nog 

geneeskrachtige eigenschappen. Men bereidt er voor de apotheken eene 

stroop uit tegen het hoesten en reeds in oude tijden werd het in de 

geneeskunde gebruikt, en wel tegen verschillende kwalen. De Byzan- 

tijnsche lijfarts PRISCIANUs, die omstreeks het jaar 400 leefde , zegt o. a. 

dat men, om tegen alle ziekten beveiligd te zijn, de drie eerste viool- 

tjes, die men in het voorjaar vindt, moet opeten. Ook de wortel van 

het driekleurig viooltje wordt wel in de geneeskunde gebruikt, even- 

als het bloeiende kruid, dat in de apotheken Herba Jaceae genoemd 

wordt. 

In de nabijheid van Voorstonden vindt men ook hier en daar dras- 

sige heidevelden, en daar vond ik de gemeene Wolfspoot (Lycopodium 

clavatum), eene eryptogamen-plant, die zich met kruipende stengels 

over den grond verspreidt en zeer dicht bezet is met fijne blaadjes, 

terwijl zij lange vruchtaren voortbrengt, waaraan de sporen worden 

gevormd, die hier de voortplantingsorganen voorstellen. Men noemt 

dezen wel: heksenmeel, in de apotheken Lyecopodium, en in het dage- 

lijksch leven stuifpoeder of smetpoeder, daar het bij kinderen tegen 

het smetten gebruikt wordt. Wegens de brandbaarheid wordt dit fijne, 

gele poeder ook wel op het tooneel gebezigd tot het maken van vuur- 

werk of het nabootsen van den bliksem. De naam heksenmeel is waar- 

schijnlijk daarvan afkomstig, dat voorheen deze plant aan staldeuren 

werd gespijkerd, of zelfs wel als een gordel om het lijf werd gedragen, 

als voorbehoedmiddel tegen de heksen. 

Wanneer men nu den weg volgt langs het fraaie landgoed Voor- 

stonden, dat door eene breede gracht wordt ingesloten en door prach- 

tige bosschen met hoog geboomte is omgeven, bereikt men na eenigen 

tijd bij het kasteel Empe eene vrij breede watervlakte, die nog een 

overblijfsel voorstelt van den vroegeren loop van den IJsel en wij 

kunnen daar duidelijk opmerken, dat de richting van die rivier dik- 

wijls is veranderd. Het water bij Empe is eigenlijk een stuk van een 

vroegeren IJselarm en draagt nog tegenwoordig den naam Ouden IJsel. 

Vroeger liep deze in eene groote bocht om de zoogenaamde Overmarsch 

heen en er zijn zelfs, bij nader onderzoek, nog meer dergelijke oude 
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rivierbeddingen te zien aan de sporen, die zij in de weilanden hebben 

achtergelaten, doch die nu door aanslibbing zijn aangevuld. De Oude 

IJsel is een zoodanig bekken, dat nog steeds een tamelijk breed water 

is. Waarschijnlijk vertoonde de loop van den IJsel dus vroeger nog 

veel meer kronkelingen dan tegenwoordig en schijnt men zich dus 

reeds in oude tijden met het zoogenaamde “normaliseeren”, d.i. het 

wegnemen van de bochten, te hebben beziggehouden, althans wij vin- 

den opgeteekend, dat graaf rernoup III reeds in 1386 eene grift deed 

graven tot afleiding van den stroom van den IJsel, waardoor de vroe- 

gere bocht bij Empe een binnenwater werd. 

In den Ouden IJsel heeft zich, zooals op vele andere lage oevers 

van rivieren een laag veen afgezet, dat nog steeds voortgaat zich te 

vormen, zoodat een groot gedeelte van het water reeds in eene moe- 

rassige vlakte is overgegaan. Hier heeft zich, toen het water ophield 

stroomend te zijn, een sterke plantengroei ontwikkeld, die door de 

vochtigheid zeer werd begunstigd, terwijl de afgestorvene plantendeelen 

eene laag teelaarde hebben doen ontstaan, waarop weer vele nieuwe 

planten konden gedijen. Hierdoor is langzamerhand eene geheel bijzon- 

dere flora gevormd, want slechts enkele planten kunnen onder deze 

omstandigheden tieren en tot de veenvorming medewerken. 

Eerst ontwikkelen zich dan verschillende waterplanten, vooral de 

waterlelies of plompen. Dezen vormen eene groote hoeveelheid blade- 

ren, die in den winter weer afsterven, de laag slib op den bodem doen 

toenemen en daardoor de diepte meer en meer doen verminderen. Op 

deze laag ontstaan dan de talrijke hooger opschietende moerasplanten, 

waarvan wij in het veen van Empe vooral aantreffen: het dekriet 

(Pluragmites communis), de egelskop (Sparganium ramosum), de katte- 

staart (Lytlrum Salicaria), de moeras-Spiraea (Spiraea Ulmaria), ver- 

schillende soorten van Carex, enz. 

Tal van watervogels hebben hier hun woonplaats opgeslagen tusschen 

de stengels van het riet en de hooge waterplanten; vooral de karkiet 

leeft hier in groote koloniën en bouwt om de rietstengels zijn kunstig 

gevlochten nestje, terwijl hij in de zomermaanden de lucht vervult van 

zijn vroolijk geroep, waaraan hij zijn naam heeft te danken, evenals 

de koekoek, de hop, enz. naar de hun eigenaardige geluiden zijn 

genoemd. 

Langs den Ouden IJsel vond ik ook eene bijzondere soort van wolfs- 

melk (Euphorbia palustris), die minder algemeen voorkomt dan de 
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andere soorten van dit geslacht, vooral eigen is aan moerassige streken 

en eene buitengewone hoogte, dikwijls meer dan een meter, kan be- 

reiken. Langs de kanten groeit, evenals elders langs vaarten en grach- 

ten, eene fraaie plant: de waterzuring (Rumex hydrolapathum), die 

soms bladen van meer dan een meter lengte heeft en ook wel “wilde 

tabak” wordt genoemd, omdat de bladen veel op die van de tabaks- 

plant gelijken. Sommigen beschouwen deze plant als de door Prinrus 

bedoelde Herba Brittannica. Deze schrijver verhaalt ons, dat GERMA- 

Nicus op een ‘zijner tochten tegen de Friezen aan den zeekant eene 

bron met zoet water vond, dat veel door de soldaten gedronken werd, 

doeh binnen een paar jaren de tanden deed uitvallen en het kniege- 

wricht losmaakte. De Friezen wezen toen den veldheer het bovenge- 

noemde kruid aan, dat tevens heilzaam was tegen de beten van den 

adder. Anderen willen echter, dat het bedoelde kruid het Lepelblad of 

de Betonie geweest is. 

De straatweg naar en voorbij het dorp Voorst, aanvankelijk eenigs- 

zins eentonig, vertoont vooral van Empe af eene rijke afwisseling van 

statige lanen en prachtige bosschen, waaronder vooral ook vele eiken, 

heerlijke wei- en bouwlanden, fraaie buitenverblijven met hoog opgaand 

geboomte en vroolijke waterpartijen. De naam Voorst beteekent eigen- 

lijk “bosch” en nog tegenwoordig is het hier op vele plaatsen zeer 

boschrijk, vooral als men, voorbij de zoogenaamde brouwerij van Gietel, 

den Zutfenboer bereikt heeft, eene eenvoudige herberg, doch die des 

zomers zeer veel bezocht wordt wegens het natuurschoon, dat hier is 

te genieten. Van hieruit kan men heerlijke wandelingen maken door 

de prachtige bosschen van de landgoederen de Lathmen en de Poll. 

Vooral het laatste, een oud adellijk, doeh nu gemoderniseerd huis, 

munt uit door schoone gezichten, waarbij eeuwenoude, kolossaal zware 

boomen, heerlijke waterpartijen en bloeiende heesters eene aangename 

afwisseling aanbieden. 

De flora is hier zeer rijk en de bodem minder droog en dor door 

de nabijheid der rivier en de overvloedige vijvers en grachten, die 

hier het woud doorsnijden. Wij zien hier aan de kanten der grachten 

een soort van kruiskruid (Senecio Huchsú), dat zich van de andere 

soorten door niet-verdeelde bladen en door aanzienlijke grootte onder- 

scheidt. Verder de rondbladige Campanula (Campanula rotwndifolia), 

het knoopig helmkruid (Scrophularia nodosa) en op bouwland de ak- 

kerboterbloem (Ranunculus arvensis), met eigenaardige, platte, steke- 
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lige vruchtjes, en de wilde ridderspoor (Delphintwm Consolida) met prach- 

tige blauwe, langgespoorde bloemen. De laatste is verwant aan onze 

tuin-ridderspoor (Delphindum Ajacis), die uit het Oosten afkomstig is 

en wier naam afgeleid is van de donkere strepen op de bladen, waarin 

men de letters A. J. meent te herkennen. Op de droge, zandige plaatsen 

groeit het kelkdragend schildzaad (Alysswum calycinum), een eigenaar- 

dig plantje met rijke bloemtrossen en horizontaal uitstaande vruchtjes, 

de akker-Hoornbloem (Cerastium arvense), de muurpeper (Sedum acre), 

de schrale Dravik (Bromus sterilis), de spurrie (Spergula arvensis), enz. 

In de nabijheid van het landgoed de Poll ligt een toren, die het 

overblijfsel is van het vroegere slot Nijenbeek, oorspronkelijk gebouwd 

als eene sterkte voor de verdediging van den IJsel en bekend uit de 

geschiedenis der burgertwisten tusschen hertog RreiNouD III van GELDER 

en zijn broeder gpvarp. RerNoup werd door zijn broeder bij Tiel over- 

wonnen, gevangen genomen en op het slot Nijenbeek gevangen gezet. 

Volgens de overlevering bleef hij daar zes jaren en nam in dien tijd 

zoodanig in omvang toe, dat hij in zijne gevangenis zonder slot en 

grendel kon bewaard worden en hij, na epvarp’s dood de deur van zijn 

kerker niet meer kon doorgaan, zoodat de muur moest uitgebroken worden. 

Aan de overzijde van den IJsel gekomen, vinden wij op eenigen 

afstand van de rivier het dorp Gorsel in de nabijheid van dennen- 

bosschen en uitgestrekte heidevelden. Merkwaardig is het, dat men hier 

een paar vrij hooge heuvels ontmoet, die niet door de natuur zijn ont- 

staan, maar waarschijnlijk in overoude tijden door den mensch zijn 

gemaakt. Hier zijn ook weer langs de Eefsche en Harfsensche beken 

de zoogenaamde groengronden afgezet, die ook weer door veel grootere 

vruchtbaarheid gekenmerkt zijn. Deze gronden zijn echter nog in een 

ander opzicht van gewicht, daar de ondergrond van deze alluviale 

beekbezinkingen rijk is aan oerbanken, die hier dan ook worden ont- 

gonnen om ijzererts te gewinnen, dat naar verschillende ijzerovens wordt 

verzonden om tot gietijzer te worden verwerkt. Ook elders zijn in deze 

streek de gronden wel iĳjzerhoudend, maar op de zandgronden is het 

erts niet rijk genoeg om te worden uitgesmolten. Overigens kan men 

reeds aan de gele of roode kleur van zand, aarde of van den onder- 

grond der slooten zien, dat de bodem veel ijzer bevat. 

De Gorselsche heide is eene uitgestrekte, eentonige vlakte, die 

slechts hier en daar eenige afwisseling aanbiedt door bouwland of door 

bosch met veel dennen en berken. Zij is eigenlijk slechts een onder- 
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deel van de groote, diluviale heidevelden, die het grootste gedeelte van 

de graafschap Zutfen vormen en is dan ook daarvan slechts gescheiden 

door de groengronden, die uit de beken bij overstroomingen zijn afgezet. 

Wij zien hier dan ook al de planten, die kenschetsend zijn voor de 

diluviale zandgronden. In de eerste plaats behoort daartoe de struik- 

heide (Calluna vulgaris), die alleen aan diluviale gronden eigen is en 

in de alluviale zandgronden van Holland en Zeeland slechts zeldzaam 

wordt gevonden. Ook de dopheide (Erica Tetralix) komt op de Gor- 

selsche heidevelden veel voor, hoewel niet zoo algemeen en meer op 

de lager gelegene plaatsen. De naam Erica is van het Grieksche ereikoo , 

(ik breek) afgeleid, wegens de brosheid der takken. Gewoonlijk stelt 

de heideplant het beeld voor van onvruchtbaarheid, eentonigheid en 

eenzaamheid, en men beschouwde vroeger de roode kleur der heide- 

velden als afkomstig van het bloed der heidenen, die op de eenzame 

vlakte verslagen en in de hunnebedden begraven zijn. En toch is de 

heide door haar lieve, paarse bloemen een plantje, dat een vriende- 

lijken indruk maakt. Ook is de struikheide voor de heidebewoners eene 

belangrijke plant. Overal waar veel heide groeit, wordt veel honig ge- 

wonnen en wel van de beste soort, zoodat men dan ook den besten 

honig heidehonig noemt. Verder dient de heideplant als stroo voor het 

vee, als voeder voor schapen, als grondstof voor bezems en boenders 

en tot bedekking van boerenwoningen en schuren. 

Zeer algemeen is hier ook de brem (Sarothamnus scoparius) met 

hare fraaie, groote, gele vlinderbloemen, zwarte peulen en stijve groene 

takken, die in sommige streken, zoo ook hier, tot maken van bezems 

worden gebruikt, waarvan de naam Sarothamnus, die bezemstruik be- 

teekent, is afgeleid. Verder zien wij hier twee genista’s (Genista pilosa 

en Genista anglica), de eerste zonder, de laatste met doornen en daarom 

in het Zutfensche Heukeldoorn genaamd, de hengel (Melampyrum pra- 

tense), de wilde Salie (Teucrium Scorodonia), de inkarnaatklaver (7'ri- 

folium incarnatum), die uit naburige bouwlanden ontvlucht is, enz. 

Zeer talrijk komt hier ook het tweehuizig roerkruid (Gnaphalium dioïcum) 

voor, met fraaie roode en witte bloempjes en viltige stengels, een 

plantje, dat ook elders op de heidegronden van het Zutfensche zeer 

algemeen is en in deze streken Zevenjaarsbloempje genoemd wordt. 

Eigenaardig is bij deze plant, dat er tweeërlei soort van bloempjes 

aan voorkomen: de rozeroode, die vrouwelijk en vruchtbaar, en de 

witte, die tweeslachtig en onvruchtbaar zijn. 
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Op sommige plaatsen, b.v. bij Almen, is de heide minder droog en 

hier en daar moerassig, hetgeen ook aan de flora een eenigszins ge- 

wijzigd karakter geeft. Zoo vindt men daar o. a. de Hondsboom of 

wegedoorn (Rhamnus Frangula), met fraaie roodzwarte bessen, de 

kamperfoelie (Lonicera Periclymenum), de sneeuwbal (Viburnum Opu- 

lus). Een ware veenplant is hier ook de zonnedauw (Drosera rotundi- 

folia en D. intermedia), die ook elders in moerassige heidestreken b.v. 

bij Breda, veel gevonden wordt. De Hollandsche naam van dit plantje 

is zeer juist gekozen, want terwijl het op zichzelf weinig in het oog- 

vallend is en alleen een rooden gloed aan den bodem mededeelt door 

de kleur der blaadjes, zien wij in den zonneschijn elk blaadje schit- 

teren, alsof het met ontelbare dauwdroppeltjes bedekt ware. Deze water- 

droppels worden echter door de plant zelf afgescheiden en wel door de 

roode voelhorenachtige draden, die den rand der bladen als franje 

omzoomen. 

Maar ook nog in een ander opzicht is dit plantje merkwaardig en 

heeft zelfs eene zekere beroemdheid verkregen door de interessante be- 

schrijving, die pARWIN daarvan geeft in zijn beroemd werk: “Znsecti- 

vorous plants’ en waaruit blijkt, dat dit plantje een van de merkwaar- 

digste is van de Europeesche flora. 

Uit de proeven van DARWIN is namelijk gebleken, dat de zonnedauw 

tot de zoogenaamde vleeschetende planten behoort en dat elk plantje 

gedurende zijn bestaan eene menigte insekten, als: vliegen, muggen, 

rupsen, enz. verslindt en verteert. Trekt men eene Drosera uit den 

grond en beschouwt men haar nauwkeurig, liefst met een vergroot 

glas, dan ziet men bijna op elk blaadje eene menigte van kleine vlieg- 

jes of mugjes, sommige nog levend, andere reeds verteerd of ook 

wel onverteerbare overblijfsels, vleugels, schilden, enz. Zoodra het een 

of ander insekt, gelokt door het glinsterende vocht, dat door de blaad- 

jes wordt afgescheiden, een van dezen argeloos betreedt, is het dood- 

vonnis over het diertje onherroepelijk gestreken. De vochtdroppeltjes 

vloeien om het insect heen, zoodat het zich slechts met moeite meer 

kan bewegen en onmiddellijk daarna buigen zich de draadvormige aan- 

hangsels van den rand naar binnen om en werken volkomen als vang- 

armen, die zich om het diertje heenslaan, zoodat dit als in een val 

gevangen zit. Deze bewegingen zijn allermerkwaardigst, en het is zelfs 

de vraag, of men die niet als willekeurig zou moeten beschouwen, 

daar zij ook door andere prikkels, aanraking met allerlei voorwerpen, 
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worden teweeg gebracht, doch vooral door zulke stoffen, die door de 

plant verteerd kunnen worden. Het zijn nl. vooral de stikstof houdende, 

gedeeltelijk oplosbare organische stoffen, die den prikkel uitoefenen; 

andere voorwerpen worden ook wel gevangen, doch na eenigen tijd 

weer losgelaten. Behalve de beweging der draden ziet men ook, dat 

het blaadje zich met de randen naar binnen ombuigt en, als het ware, 

eene maagholte vormt, waarin de assimilatie plaats heeft. 

Darwin heeft ook werkelijk bewezen, dat de blaadjes der zonnedauw 

het vermogen bezitten stikstof houdende organische stoffen te verteren 

en op te slorpen, alsook, dat dit in hoofdzaak evenzoo geschiedt als 

in de maag der dieren. Evenals het maagsap van een dier, is het vocht, 

dat door de blaadjes der zonnedauw wordt afgescheiden, zwak zuur, en 

het vertoont, na het vermengen met zwavelzuur , een sterken reuk naar 

pepsine, dezelfde stof, die ook in onze maag de omzetting der eiwit- 

stoffen in oplosbare verbindingen, zoogenaamde peptonen, bewerkt. 

Hoewel pARWIN nu door tal van onderzoekingen , ook met andere vleesch- 

etende planten, bewezen had, dat de zonnedauw werkelijk dierlijk voed- 

sel verteert, zoo beweerden sommigen toch, dat dit slechts eene speling 

der natuur was en dat het verschijnsel, wel verre van nuttig te zijn 

voor de plant, integendeel dikwijls nadeelig op haar bestaan zou wer- 

ken. De onjuistheid dezer bewering is echter door DARWIN’s ZOON FRANCIS 

proefondervindelijk aangetoond. Door diens proeven werd bewezen, dat 

die plantjes, die met vleesch gevoederd werden, zich veel sterker ont- 

wikkelden, veel meer en grootere zaden voortbrachten dan die, welke 

zonder dierlijk voedsel werden gekweekt. Het gebruik van dierlijk 

voedsel is dus voor de plant wel degelijk noodzakelijk om zich bij den 

strijd om het bestaan tegenover andere planten, die zonder deze voe- 

dingswijze gedijen, te kunnen staande houden. 

Van Gorsel voert de Deventersche straatweg langs talrijke buiten- 

verblijven naar Zutfen. De natuur is hier op vele plaatsen schoon te 

noemen: de fraaie, breede wegen zijn hier in het algemeen door hoog 

geboomte begrensd en voeren langs vroolijke buitenplaatsen en bosschen 

van grooteren of kleineren omvang. In de nabijheid van den straatweg 

ligt het oud-adelliĳjk huis den Dam, dat rijk is aan heerlijke bosschen 

met prachtige boomen. Hier is de woudflora sterk vertegenwoordigd , 

en men vindt er bijna alle planten, die aan oude bosschen eigen zijn. 

De bosch-anemone (Anemone nemorosa) prijkt hier in het voorjaar in 

tallooze exemplaren, wordt later vervangen door het Salomonszegel 
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(Polygonatum multiflorum), het lelietje der dalen (Convallaria majalis), 

het tweebladig dalkruid (Majanthemum bifolium), enz., terwijl in de 

zomermaanden de bosch-Andoorn (Stachys sylvatica) , de stinkende ooie- 

vaarsbek (Geraniwm Robertianum), het rondbladig wintergroen (Pyrola 

rotundifolia), de wilde kamperfoelie (Lonicera Perichymenum), talrijke 

varens en meer andere boschplanten hier veelvuldig voorkomen. In de 

duistere hoeken van half uitgedroogde slooten vond ik hier het spring- 

zaad (Impatiens Noli tangere), een eigenaardig plantje met fraaie gele 

bloemen, die als opgehangen zijn aan uiterst dunne draden. Het wordt 

daarom wel eens ten onrechte kruidje-roer-mij-niet genoemd, behoort 

tot de familie der Balsamienen en komt vooral in oude bosschen voor. 

Tegenover de “Laatste Stuiver’, eene uitspanning aan den Deven- 

ter-straatweg, ligt eene schrale zandvlakte, waardoor een binnenweg 

voert naar de plaats, waar zich vroeger het adellijk landgoed Rijsselt 

bevond, doeh dat nu reeds sedert geruimen tijd gesloopt is en de ter- 

reinen heeft geleverd voor de algemeen bekende weldadigheids-stichting : 

“Nederlandsch Mettray.”’ Hier is de bodem door de nabijheid van den 

IJsel en talrijke beken zeer vruchtbaar en de plaats voor eene land- 

bouwkolonie zeer gunstig gelegen. Van hier langs het fort de Pol naar 

Zutfen ziet men eene aaneenschakeling van welige weilanden en vrucht- 

baar bouwland en ook de flora van wilde planten is hier rijk verte- 

genwoordigd. 

In het vroege voorjaar ziet men hier weer de fraaie, gele sleutel- 

bloemen, hoewel minder talrijk dan aan de Bronsbergen, de moeras- 

spiraea (Spiraea Ulmaria), langs de oevers der vaarten en slooten de 

pimpernel (Poterium dictyocarpum), de veld-salie (Salvia pratensis), met 

lange trossen van fraaie, donkerpaarse bloemen en eigenaardig ge- 

vormde meeldraden, n. 1. bestaande uit een zeer korten helmdraad, 

waarop een zeer lang dwars helmbindsel rust, dat de ver van elkander 

verwijderde helmhokjes draagt. Deze bloemen vormen eene bijdrage tot 

de leer, dat insekten en bloemen door innige banden aan elkander zijn 

geketend, want het is bewezen, dat door het bezoek der insekten bij 

de Salie de eigenaardige vorm der meeldraden is ontstaan, terwijl die 

vorm omgekeerd weer de oorzaak is, dat het stuifmeel uit den helm- 

knop op den rug der insekten, die de bloem bezoeken , naar eene andere 

bloem wordt overgebracht. 

Op meer vochtige plaatsen groeit o. a. het Barbarakruid (Barbaraea 

vulgaris), aan de slootkanten prachtige en talrijke exemplaren van de 
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langbladige eereprijs (Veronica longifolia), de schoonste en grootste 

van onze Veronica’s, die in het westen van ons land geheel ontbreekt 

en prachtige, hooge blauwe bloemtrossen draagt, de wilde Bertram 

(Achillea Ptarmica), die hier algemeen is op beschaduwde plaatsen, 

doch in Holland zeldzaam is, en verder onder de talrijke grassoorten 

eene zeer zeldzame soort, die ik op de Marschweide aantrof nl. het 

raygras-zwenkgras (Festuca loliacea), dat opvallend veel gelijkt op het 

raygras en wellicht een bastaard is van deze beide soorten. De hoogere 

droge grasgronden prijken met tallooze exemplaren van de breedbladige 

eereprijs (Veronica latifolia), met fraaie, hooge bloemtrossen , de karwei 

(Carwm Carvó) of wilde komijn, die veel langs de oevers van groote 

rivieren voorkomt en in het Zutfensche wel wordt verzameld en ver- 

kocht als specerij in de plaats van komijn, de gebogen T'halictrum (Tha- 

lictrum flexuosum) met eigenaardige, paarse, als aan draadjes hangende 

helmknoppen, de pinksternakel (Pastinaca sativa), die hier overigens 

lang zoo algemeen niet is als in de westelijke provinciën, de wilde 

cichorei (Cichorium Intybus) met fraaie, lichtblauwe bloemhoofdjes, die 

voor droge dijken, vooral langs de rivieren, kenschetsend en verwant is 

aan de andijvie, het slangenkruid (Echium vulgare) met schoone blauwe 

bloemen, een van de ruwbladige gewassen en ook in de Hollandsche 

duinen zeer algemeen. 

Merkwaardig is hier, en ook elders in de omstreken van Zutfen, het 

veelvuldige voorkomen van de gele reseda (Reseda lutea) eene plant, 

die hier soms op droge plaatsen geheele velden bedekt, terwijl zij in 

Holland zeldzaam is. Enkele malen wordt hier ook de wouw (Reseda 

luteola) gevonden; zij is aan leemachtigen grond gebonden, levert eene 

fraaie gele verfstof en wordt daarom in Frankrijk, Engeland en ook 

wel in ons land verbouwd. De bekende gekweekte of tuin-Reseda 

(B. odorata) met haar heerlijken geur, is eene geslachtsgenoote van 

onze twee wilde soorten. Zij is afkomstig uit Egypte en Barbarije en 

wordt daar in het wild aangetroffen. 

Wij zullen nu nog onze schreden in eene andere richting, nl. oost- 

waarts van Zutfen, wenden en volgen daartoe eerst den loop van den 

Berkel. Deze is een zijriviertje van den IJsel, dat in Westphalen ont- 

springt, heeft een vrij sterken stroom en vertoont, wat de aangren- 

zende gronden betreft, in vele opzichten dezelfde verschijnselen als de 

IJsel. Ook bij den Berkel zijn de gronden, die aan de rivier grenzen, 

zoowel wat vertikalen vorm als samenstelling betreft, van geheel an- 
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deren aard dan in de omliggende streken. De aan de rivier gelegene gron- 

den, b.v. bij Warnsveld en het huis de Voorst, hebben dikwijls weer eene 

veel grootere vertikale hoogte dan verder op, hetgeen door STARING 

wordt toegeschreven aan het eeuwen achtereen bemesten met plaggen 

van de heidevelden, waardoor tevens ook de aard van den bodem, door 

het vermengen van de rivierklei met het diluviale zand, geheel moest 

gewijzigd worden. Daarvoor zou, volgens genoemden geleerde, ook 

pleiten, dat de oerbanken, die men elders in het Zutfensche meestal 

dicht onder de oppervlakte vindt, hier soms eerst op eene diepte van 

2 à 3 meters worden aangetroffen. 

De aangeslibde gronden langs den Berkel verdienen ook weer met 

alle recht den naam van groengronden, want welige weilanden en 

vruchtbare akkers wisselen hier elkaàr af, en de plantengroei is zeer 

verschillend van die op de meer verwijderde diluviale zandgronden. 

De tarwe en de gerst kunnen hier, wegens het kleigehalte van den 

bodem, verbouwd worden. 

In de vaarten prijken hier de prachtige waterleliën (Nymphaea alba), 

met hare groote witte bloemen en kolossale ronde, drijvende bladen, 

zoodat zij om hare sehoone vormen en kleuren met recht den naam 

van Nymphaea dragen, dat zooveel beteekent als watergodin. In onze 

taal worden deze waternymfen met den minder poëtischen naam van 

“witte plompen”’ betiteld. Ook de gele plompen (Nuphar luteum) , evenals 

de witte verwant aan de beroemde Victoria regia uit de Zuid-Ameri- 

kaansche rivieren, zien wij hier op het water drijven, terwijl aan de 

waterkanten de water-boterbloem (Caltha palustris) en de blaartrekkende 

boterbloem (Ranunculus sceleratus) groeien. Verder zien wij hier zeer 

veel de Reinvaar (T'anacetum vulgare), ook wel boerewormkruid genoemd, 

omdat de bloemhoofdjes wel tegen wormen worden gebezigd, en die 

in Holland veel zeldzamer is dan in Gelderland; zij schijnt vooral de 

nabijheid der rivieroevers te zoeken en daarom ook Reinvaar (van 

rain == oever en farn == varen) genoemd te zijn. Langs de wegen groeien 

verschillende soorten van raket, waaronder, behalve de meer alge- 

meene look-raket (Sisymbrium Alliaria), vooral het Vuurkruid of 

Sophiekruid (Stsymbrium Sophia) opvallend is door de fijn verdeelde, 

zachte bladen en groengele bloemen, verder de stinkende Gouwe (Che- 

lidonium majus), de wilde veldsla (Valerianella olitoria), de kant- 

vrucht (Specularia Speculum) hier op bouwland zeer algemeen, de 

Naaldaar (Setaria viridis), de hanepoot (Panicum Crus-Gallí), twee 
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grassoorten, die men in het Zutfensche veel op zanderig bouwland 

aantreft. 

Volgen wij nu den straatweg, die naar Vorden en verder naar Ruurlo 

en Winterswijk leidt, dan bereiken wij op ongeveer een uur afstands 

van Zutfen bij de uitspanning “het Jachthuis” de diluviale gronden, 

die verder slechts hier en daar door de beekbezinkingen worden door- 

sneden, doch overigens in de graafschap een samenhangend geheel 

vormen. Bij het Jachthuis en verder langs den straatweg naar Vorden 

liggen heerlijke beuken-, eiken- en dennenbosschen, die niet alleen 

wegens het prachtige geboomte, doeh ook door hunne eigenaardige 

flora onze‘ aandacht trekken. 

De bosschen zijn hier ontstaan op een veenachtigen bodem, zooals 

die ook bij Vorden en Ruurlo veel wordt gevonden en die op vele 

plaatsen nog steeds voortgaat zich te vormen. De boomen zijn zeer 

verschillend: dennen, lariksen , berken, maar vooral prachtige beuken 

en eiken. De laatste zullen hier wellicht, zooals sTrarING opmerkt, later, 

als de dennen een zekeren ouderdom hebben, de overhand verkrijgen, 

gelijk dit ook op andere plaatsen is opgemerkt. De eiken hebben nl. 

zeer veel neiging de plaats van dennen in te nemen; onder de dennen 

vinden wij nooit jonge dennen opslaan, maar vooral eiken, wilgen en 

sprakelstruiken of wegedoorn (Rhamnus Frangula), benevens wilde 

kamperfoelie, lijsterbes, enz. De beuken daarentegen vertoonen onder 

hun groen zeer weinig loofhout; tegen den invloed van deze boomen 

schijnen de meeste boomen of heesters niet bestand te zijn, behalve 

de hulst. Doch evenmin zien wij er jonge beuken opslaan; de bodem 

is onder beuken gewoonlijk zeer kaal en hoewel ontelbare beukenoten 

hier door de natunr worden uitgezaaid, ontkiemen dezen slechts hier 

en daar, doch leveren ook dan nog geen hout op. 

Het schijnt dus wel, en dit denkbeeld treedt in den laatsten tijd 

meer en meer op den voorgrond, dat voor de bosschen dezelfde wetten 

gelden aangaande de opneming der voedingsstoffen uit den bodem als 

voor de cultuurplanten, dat de bodem in een woud insgelijks door aan- 

houdend aankweeken van dezelfde boomen op den duur wordt uitge- 

put. De wisselbouw, die voor de voedergewassen wordt toegepast, zou 

dus ook bij de boscheultuur op zijne plaats zijn, en dikwijls wordt dit 

door de natuur zelve reeds geregeld. Evenwel is de uitputting van den 

woudbodem, bij voortgezette cultuur derzelfde planten, op verre na zoo 

sterk niet als bij voedergewassen. Uit proeven is o. a. gebleken, dat 
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voor een hectare beukenbosch jaarlijks 51 kilo stikstof in het planten- 

voedsel moet toegevoerd worden, terwijl dit voor een hectare klaver- 

veld niet minder dan 96 kilo jaarlijks bedraagt. De boscheultuur heeft 

dus ook veel minder behoefte aan stikstof bemesting dan die der voe- 

dergewassen, en die toevoer is zelfs onnoodig, als de door de natuur 

voor bemesting van den woudbodem aangewezen afval, zooals blade- 

ren, enz. in het bosch achterblijft, daar deze weer genoeg voedsel 

levert voor de nieuwe houtvorming. 

Ook voor de opneming van minerale stoffen uit den bodem geldt in het 

algemeen hetzelfde; de bosschen hebben daarvan veel minder noodig 

dan de gekweekte planten, behalve wat de kalkzouten betreft, waarvan 

de boomen eene grootere hoeveelheid vereischen dan de cultuurgewas- 

sen. Doch voor verschillende boomen loopt de hoeveelheid minerale 

stoffen, die voor den gezonden groei noodzakelijk is, nog zeer uiteen. 

De naaldboomen hebben daarvan minder noodig dan de loof boomen 

en onder dezen weer het minst de berk; vandaar dus dat de naald- 

boomen en berken nog met de schraalste gronden tevreden zijn. Doch 

evenals bij den akkerbouw is in de boscheultuur eene voortdurende, 

geregelde ontwikkeling onmogelijk, wanneer men aan de boomen de 

noodige voedingsstoffen onthoudt, door niet alleen het hout, maar ook 

bladeren, afval, enz. daaraan te ontnemen, zonder die aan te vullen. 

Bij eene verstandige boscheultuur is het noodig den weg te volgen, 

die door de natuur zelve is aangewezen, d.i. afval, bladeren enz. voor 

de planten als bemesting achter te laten. 

In de bosschen van het Jachthuis en bij Vorden en Ruurlo is de 

flora zeer verschillend van die langs den Berkel, daar wij hier de echte 

diluviale zandgronden weer aantreffen. Op de meer beschaduwde plaat- 

sen groeien hier in het voorjaar: het muskuskruid (Adoxa Moschatel- 

lina) een klein en nietig, doch uiterst sierlijk plantje, dat zich hier 

onder de boomen in verbazende hoeveelheid vermenigvuldigt, de groot- 

bloemige sterremuur (Stellaria Holostea), verwant aan de bekende 

muur, die algemeen op bouwland voorkomt, de kleine vogelpoot (Or- 

nithopus perpusillus), een lief plantje uit de familie der vlinderbloemen, 

met bladen, die uit talrijke, eironde, kleine blaadjes bestaan, en dat 

genoemd is naar de 3 tot 5 bij elkander geplaatste, klauwvormig gebo- 

gen peulen, de veelbloemige veldbies (Lueula multiflora), met bruine 

bloemaren, de vogelkers (Prunus Padus), een fraaie heester, die ook 

in tuinen gekweekt wordt met welriekende witte bloemtrossen, hier 



208 WANDELINGEN IN DE GRAAFSCHAP ZUTFEN. 

wilde Sering, in Drenthe Turksche krenten genoemd, de tweehuizige 

valeriaan (Valeriana dioïca), op moerassige plaatsen voorkomende, het 

langharig muizenoor (Hieracium pilosella), een echte zandplant tot de 

Compositae behoorende en waarschijnlijk aldus genoemd naar den vorm 

der bladen. 

Onder de heesters zien wij hier weer de hondsboom of wegedoorn 

(Rhamnus Frangula), de papemuts (Lvonymus Ewropaeus), die ook in 

het Haagsche bosch voorkomt en eigenaardige roode doosvruchten voort- 

brengt, die eenigszins op een hoofddeksel gelijken, waarvan de naam 

is afgeleid, de Sneeuwbal of Geldersche roos (Viburnum Opulus), met 

fraaie witte bloemtuilen, enz. Wij vinden hier ook weer vele planten, 

die aan oude bosschen eigen zijn, b.v. het duizelkruid (Dorondcum 

Pardalianches), met groote, sierlijke, gele bloemhoofden en stengels 

van meer dan een meter hoogte, de guldenroede (Solidago Vúrga aurea), 

de wilde kamperfoelie (Lonicera Periclymenum), met hare geurige bloe- 

men, het rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia) en de wolverlei 

(Arnica montana), die in de westelijke provinciën ontbreekt, doch hier 

op veenachtigen boschgrond vrij algemeen is, vooral tusschen Vorden 

en Ruurlo. Men verzamelt hier, en ook elders in de graafschap, b. v. 

bij Doetinchem, de planten zelfs voor de apotheken, daar zij in de 

geneeskunde gebezigd worden tegen zenuwziekten. 

Van Vorden voeren ons schaduwrijke en schilderachtige binnenwe- 

gen in Noord-Westelijke richting naar de buurtschap Leesten, waar 

ook weer de dennebosschen eene eigenaardige natuur teweegbrengen, 

inzonderheid in dat gedeelte, dat bekend is onder den naam van Lees- 

tensche broek, en waar men eene aangename afwisseling opmerkt van 

zacht glooiende heuvels, welige weilanden of graanvelden, omzoomd 

door kreupelhout of boschpartijen met dennen en berken. Broekgronden 

noemt men de effene en uitgestrekte vlakten tot het zanddiluvium be- 

hoorende, die weinig keien of grind bevatten en hier en daar heuvels 

vormen van zeer geringe hoogte en afwisselen met rivierbezinkingen 

en helder vlietende beekjes. 

In de dennebosschen is hier de bodem overal met de struikheide 

dicht begroeid en ziet men verder het Salomonszegel (Polygonatum 

maltiflorwn) , het tweehuizig roerkruid (Gnaphalium dioïcum) , de honds- 

boom of wegedoorn (Lhamnus Frangula), de tweebladige Platanthera 

(PL. bifolia), een onzer sierlijkste orchideeën met geurige witte bloe- 

men, de naaktstengelige Teesdalia (7, nudicaulis), een klein zand- 
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plantje met fijne liervormig verdeelde bladen en platte , ronde vruchtjes, 

de hardbloem (Scleranthus perennis), het bosch-kartelblad (Pedscularis 

sylwatica), de hottentot (Camelina sativa), die verwilderd is uit nabu- 

rige bouwlanden, waar zij als oliezaad wordt gekweekt. Ook een paar 

uiterst zeldzame planten komen hier voor, n. l. het stijve Barbarakruid 

(Barbaraea stricta), dat elders in ons land nog niet met zekerheid werd 

gevonden en zich van het gemeene Barbarakruid onderscheidt door 

dicht tegen den stengel aangedrukte hauwen, en het riviniaansch viool- 

tje (Viola Riviniana), met bleekblauwe bloemen en een witte spoor. 

Verder ziet men op bouwland weer de akker-boterbloen (Ranunculus 

arvensis), op droge dijken verschillende soorten van muurpeper, waar- 

onder de gewone, die ook in de duinen voorkomt (Sedum acre), de 

teruggeslagen muurpeper (Sedum refleaum), ook wel “tripmadam” ge- 

noemd, met veel grootere afmetingen, de witte muurpeper (Sedum 

album), een fraai plantje met witte bloempjes, dat ook op muren en 

daken groeit. 

Op de lagere moerassige plaatsen in het bosch vond ik in talrijke 

hoeveelheid het vetblad (Pinguicula vulgaris), een plantje met vleezige, 

op het gevoel vettige bladen en zeer lange, dunne bloemstengels, die 

elk slechts eene enkele fraaie paarse bloem dragen. Het plantje behoort, 

evenals de zonnedauw, tot de insektenetende planten en is tot dit doel 

weder op hoogst eigenaardige wijze ingericht. De bladen zijn met een 

onnoemlijk aantal kleine kliertjes bedekt, die voortdurend een kleverig 

vocht afscheiden, waardoor de plant reeds jaren geleden bekend was 

als schadelijk voor schapen en ander vee. Beschouwen wij de plant 

nauwkeuriger, dan zien wij op elk levend blad eene menigte van in- 

sekten, vooral kleine muggen en vliegen, deels nog levend , deels reeds 

half verteerd en die door het kleverige vocht worden gevangen ge- 

houden. Ook hier hebben weer zeer eigenaardige bewegingen plaats 

en wel vooral van den bladrand, zoodra deze op eenige wijze geprik- 

keld wordt en daardoor een insekt met zooveel mogelijk afscheidende 

kliertjes wordt in aanraking gebracht, die dan, evenals bij de zonne- 

dauw, de verteerbare bestanddeelen van het insekt oplosbaar maken en 

absorbeeren. Dat ook hier het gebruik van dierlijk voedsel van invloed 

is op het leven der plant is zeer waarschijnlijk. Meestal ziet men de 

exemplaren van het vetkruid op vrij groote afstanden van elkaâr afzon- 

derlijk staan en daar, waar meerdere in elkaârs nabijheid zich bevin- 

den, zijn zij veel minder ontwikkeld, omdat zij dan elkaâr het genot 

14 



210 WANDELINGEN IN DE GRAAFSCHAP ZUTFEN. 

van hun voedsel — en,‚ evenals de dieren, elkaâr in den strijd om 

het bestaan de overwinning betwisten. 

Het zanddiluvium strekt zieh van het Jachthuis uit naar Vorden en 

Ruurlo en vormt daar groote heidevelden, afgewisseld door bosschen 

en veen. Bij Vorden komt in het zanddiluvium ook leem voor, doch 

slechts in geringe hoeveelheid. Toeh wordt het bij het graven van 

diepe slooten soms zichtbaar en vroeger zouden hier zelfs leemgroeven 

geweest zijn, die voor pottenbakkerijen gebruikt werden. Groengronden 

liggen hier weer langs de takken van den Berkel en de Vordensche beek 

en gaan bĳ Ruurlo in uitgestrekte vlakten en venen over. Langs de 

Vordensche beekbezinkingen bevat de bodem veel iĳzeroer, zooals bij 

elke sloot dadelijk zichtbaar is aan de roode of bruine kleur, die ook 

de bodem zelf dikwijls vertoont. In de waterplassen, waar het veen 

nog in wording verkeert, zien wij ontelbare stengels van de holpijp 

(Egwisetum lömosum), die eindelijk, als ’t ware, dichte bosschen vor- 

men en door het afsterven den bodem steeds verhoogen, waardoor de 

geschikte ondergrond gevormd wordt voor riet en dullen, sekgras en 

drieblad. Ook vindt men hier zeer veel het wollegras (Eriophorwm po- 

Uystachtum), ook wel veenhamel of veenpluis genaamd , naar het fraaie , 

zijdeachtige pluis dat hier het bloemdek vervangt en dat hoog boven 

de vruchtaar als een pluim uitsteekt, zoodat het wel gebruikt wordt 

tot het opvullen van bedden. Het roerkruid (Gnaphalium dioïeum) is 

hier in de heidevelden weer algemeen, evenals de Engelsche brem 

(Genista anglica), aan slootkanten onder het hout de pluimdragende 

Wederik (Lysimachia thyrsiflora) met groote, gele bloemtrossen en 

kranswijs geplaatste bladen. In de bosschen vinden wij het rondbladig 

wintergroen (Pyrola rotundifolia), de klaverzuring (Oxalis Acetosella) 

met sierlijke witte, roodgeaderde bloemen en drietallige blaadjes, de 

hengel of het gele zwartkoorn (Melampyrum pratense), die hier zeer 

algemeen is in bosschen doeh in Holland ontbreekt, het bosch-roerkruid 

(Gnaphalium sylwaticum) met stijve, rechte stengels en bruine bloem- 

hoofdjes, en onder de grassen de volgende bijzondere soorten: het 

sierlijke trilgras (Briza media), kenschetsend voor leemachtigen veen- 

grond, het tamelijk zeldzame kelkgras (Steglingia decumbens) en het 

Bundgras (Mol nia coerulea). Van de rietgrassen of Cyperaceön vond ik hier 

verschillende soorten, waaronder vooral de volgende zijn op te merken : 

de eypergrasachtige Zegge (Carey Pseudo-cyperus), de sierlijkste van 

haar geslacht, met fraaie, hangende, groene bloemaren, de pildragende 
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zegge (Carex pilulifera), aldus genoemd naar het uiterlijk der vruchtjes, 

de berg-zegge (Carex montana), die elders zeer weinig voorkomt en 

in ons land tot nog toe slechts op een paar plaatsen gevonden is. 

Het bosch is in deze streken, vooral bij Ruurlo, zeer schilderachtig , 

en op vele plaatsen zien wij talrijke kolossale woudreuzen, die hun 

kruin hoog in de lucht verheffen. De naam van het plaatsje is dan 

ook daarvan afgeleid, want ok of lo beteekent bosch of boschrijke hoogte , 

en de vele plaatsnamen, die aldus eindigen, b.v. Hummelo, Groenlo , 

Borkulo, Ruurlo, Hengelo, Dinxperlo, enz. bewijzen, hoe rijk aan 

bosschen vooral vroeger de graafschap was. Prachtige varens vormen 

hier een sieraad van de boschflora; vooral munt daaronder uit het 

pluimvaren (Osmunda regalis), dat langs slooten groeit en bladen heeft, 

die dikwijls anderhalve meter lang zijn. Doch ook vele andere varens 

komen hier in talrijke hoeveelheid voor en, indien wij die verschil- 

lende geslachten en soorten nader beschouwen en onderzoeken , worden 

wij getroffen door de groote verscheidenheid, die ook in deze planten- 

groep heerscht. Want hoewel deze familie onder de keerkringen in hare 

grootste volkomenheid en weelderigheid optreedt, vinden wij toch onder 

het twintigtal soorten, die bij ons inheemsch zijn, een grooten rijkdom 

van vormen en een groot aantal van onze sierliĳkste planten, die 

hoogst interessant zijn in hunne levenswijze, voortplanting, enz. 

Ook uit de studie van deze planten is voor den liefhebber der natuur 

nog veel belangrijks te leeren,en het valt niet te ontkennen, dat onze 

inlandsche flora, hoewel bescheidener en minder rijk dan die van andere 

landen, toeh op vele plekjes van ons vaderland nog belangwekkend 

genoeg is om niet alleen den natuuronderzoeker van beroep, maar ook 

ieder, die in de geheimen der natuur eenigszins nader wil doordrin- 

gen, te boeien en tot onderzoek aan te sporen. 

Zutfen, September 1882. 



DE GROOTE KOMRET VAN 1882 

Nevensstaande afbeelding is merkwaardig, zoowel om het voorwerp 

dat zij voorstelt als om haar oorsprong. Zij is namelijk vervaardigd 

naar eene photographie die ik verschuldigd ben aan de vriendelijkheid 

van den heer E. 5. P. JORISSEN, staats-procureur der Zuid-Afrikaansche 

republiek, die op dit oogenblik te Londen vertoeft en daar de belan- 

gen van zijn aangenomen vaderland bepleit. | 

Deze photographie is genomen te Pieter-Maritzburg, de hoofdplaats 

van Natal, naar de groote komeet, die den Ssten September van het 

vorige jaar het eerst te Kaapstad ontdekt is door den heer FinLavy, 

hoewel het bericht van die ontdekking eerst later Europa bereikte, 

toen reeds een telegram van den keizer van Brazilië op den 12den 

September ontvangen, hare onafhankelijke ontdekking op den 11den 

te Rio Janeiro door den heer cruuus aan de Parijsche akademie had 

bekend gemaakt. Uit later ontvangen berichten is gebleken dat zij 

reeds den 7den te Melbourne in Nieuw-Holland en den 3den September 

te Auckland op Nieuw-Zeeland gezien is. 

Op welke wijze deze inderdaad zeer fraaie photographie gemaakt 

is, en of men zich daarbij bediend heeft, evenals de heer aiLL, direc- 

teur van het observatorium te Kaapstad, gedaan heeft, van een aequa- 

toriaal opgestelden kijker, aan welks tegenwicht de camera verbonden 

was, is mij onbekend gebleven. De plaats echter waar zij vervaardigd 

is en het ontbreken van een sterrekundig observatorium aldaar, doen 

vermoeden dat zij genomen is met eene eenvoudige vaststaande camera, en 

dat de reden waarom zij, in weerwil dat deze de komeet niet in haar loop 

volgen kon, toch eene groote mate van scherpte bezit, zoodat men zelfs 

kleine vaste sterren aan den hemel als witte stipjes onderscheiden kan, ge- 

legen is in de verbazende gevoeligheid der tegenwoordig in gebruik 

zijnde photographische hulpmiddelen, waardoor de tijd voor de expo- 

sitie slechts uiterst kort behoeft te zijn. Daarbij voegt zich echter de 
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helderheid en doorschijnendheid van den Afrikaanschen hemel, waar- 

door alle lichtverschijnselen daaraan zich met eenen glans en intensiteit 

vertoonen, waarvan wij noorderlingen, blijkens het getuigenis van allen 

die deze streken bezocht hebben, ons slechts moeielijk eene voorstel- 

ling kunnen maken, 

De groote komeet van 1882, 

Naar eene photographie van Geo. T. Ferneyhough te Pietermaritzburg (Natal). 

Bij beschouwing der figuur ontwaart men hoe de randen der daken 

van de huizen, waarachter de camera was opgesteld , door de opgaande 

zon verguld werden, Het was het tijdstip waarop zich de komeet aan 
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den nog half in nacht gehulden hemel, in haar grootsten glans ver- 

toonde en de rijzende zon vooruitging. 

Ziehier de beschrijving, welke de commandant sacquer van het 

schitterend schouwspel gaf, zooals het zich den 25sten September, aan 

boord van de stoomboot Niger tusschen Buenos Ayres en Montevideo, 

in den vroegen morgen vertoonde. 

“De maan was pas ondergegaan, toen aan den oostelijken horizon 

een onmetelijk licht zichtbaar werd, dat wij — de wachtofficier, de 

loods en ik — in het eerste oogenblik niet wisten te verklaren. Maar 

al spoedig begrepen wij dat het de staart van de komeet was, die 

opging. Ten half vijf, toen de kern zich boven den horizon verhief, 

was het schouwspel, in zijne volle pracht, aangrijpend door zijne vreemd- 

soortige grootheid. Allen die zich toen op het dek bevonden, de stuur- 

man en de mannen van de wacht, wisten ter nauwernood woorden te 

vinden om den indruk weer te geven, dien het prachtige schouwspel op 

hen maakte. De kern, bijna zonder lichtnevel, schitterde als een ster 

der eerste grootte, en de staart vertoonde zich als een lange kegel 

van gesmolten metaal, als een zich schuin op den horizon ver noord- 

waarts uitstrekkende lichtpluim, gevormd door een bundel van groen- 

achtig gouden draden. De geheele lengte van den staart, met den 

sextant gemeten, bedroeg 21°, zijne gemiddelde breedte 1°30'.” 

Andere berichtgevers zagen den staart tot eene lengte van zelfs 30°. 

De geheele opgang der komeet duurde meer dan een vol uur. De staart 

was flauw gekromd, met den bollen kant naar het zuiden en aldaar 

ook merkelijk lichtsterker dan aan de beneden- of noordzijde. 

Toen de morgenschemering begon en de zon boven de kim verrees, 

nam de helderheid der komeet spoedig af. Toch was haar lichtkracht 

zoo groot, dat zij op vele plaatsen van Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, 

en Australië, ja op vele plaatsen van Zuidelijk Europa, te Nice, 

Palermo e. a. op den vollen middag nog met het bloote oog kon wor- 

den waargenomen, wanneer men met de hand of eenig ander scherm, 

de zon voor het oog bedekte. 

Op hooger noordelijke breedte, ook in ons vaderland, is de komeet, 

kort voor zonsopgang , door velen gezien , ofschoon de in die dagen meestal 

bewolkte of betrokken hemel voor de waarneming zeer ongunstig was. 

Op 17 September bereikte de komeet haar perihelium, d. i. het punt 

waar zij, tot op haar kortsten afstand van de zon gekomen , met onge- 

loofelijke snelheid, namelijk in den korten tijd van 3!/, uur, rondom 
12 
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dat middenlichaam van ons planetenstelsel heenzwaaide, om daarna 

met allengs verminderende snelheid haren terugweg in de ruimte af 

te leggen. FinLay, die, zooals wij zeiden, den 8sten September, de 

zwervelinge had zien aankomen, wachtte haar met den kijker op, 

toen zij op het punt was tussehen de zon en de aarde door te vaan. 

Hij zag de komeet schijnbaar den zonnerand bereiken en toen plotse- 

ling verdwijnen. Ook van de kern, die, ware zij eene planeetachtige 

massa geweest, zich als een zwart vlekje op de zonneschijf zoude 

vertoond hebben, was niets meer zichtbaar. 

Men moet derhalve aannemen dat die massa, nog verijld door de 

werking der zon, tot welke de komeet zeer dicht naderde, zoodat zij 

zelfs gezegd kan worden door het buitenste gedeelte van haar atmos- 

pheer te zijn heengegaan, uiterst gering moet zijn geweest. En dit in 

weerwil harer groote lichtsterkte, die haar nog op den middag zicht- 

baar deed zijn, iets dat in de geschiedenis der sterrekundige waarne- 

mingen slechts voor een tiental kometen vermeld wordt. 

Het zoude echter ook kunnen zijn dat niet al haar licht terugge- 

kaatst licht was, maar dat, zooals men het trouwens ook reeds bij 

andere kömeten vermoed heeft, een gedeelte daarvan aan het gloeien 

der komeetmassa zelve, toen deze in de nabijheid der zon was, en dus 

aan een eigen lieht, moet worden toegeschreven. 

De speetroskopische waarnemingen, waaraan onderscheidene astrono- 

men dit lieht onderworpen hebben, pleiten daarvoor wel eenigszins. 

TroLLon zag op den 18den, dus daags na den periheliumdoorgang , 

het kometenlicht als een samenhangend speetrum, van rood tot violet, 

waarin enkele Frauenhofersche lijnen zichtbaar waren. Vooral duidelijk 

was de dubbele lijn D, die aan het sodium-licht eigen is. Hieraan nam 

hij eene verplaatsing naar het rood waar, beantwoordende aan !/, tot 4, 

van den onderlingen afstand der lijnen, waaruit hij berekende dat de 

komeet zich toen met eene snelheid van 61 tot 76 kilometers per seconde 

van de aarde verwijderde, en de betrekkelijke nauwkeurigheid dezer 

schatting en van de methode waarop zij berust werden later bewezen , want 

toen door een reeks van tot in Februari van 1883 voortgezette plaats- 

bepalingen de baan der komeet met groote juistheid bekend was, leidde 

hij daaruit door berekening af dat de werkelijke snelheid op den 18den 

September 73 kilometer per seconde moest bedragen hebben. Toch was 

die snelheid, hoe groot ook, reeds aanmerkelijk verminderd sedert de 

komeet op den 17den haar perihelium-zwaai volbracht, indien namelijk de 



216 DE GROOTE KOMEET vaN 1882. 

berekening van FLAMMARION juist is, volgens welke haar snelheid op 

dien dag 560 kilometer per seconde zoude bedragen hebben. Men kan 

zieh van zulk eene verbazende snelheid eenigermate eene voorstelling 

maken, wanneer men bedenkt dat de grootste breedte van ons vader- 

land, van de zee tot aan de duitsche grenzen, nog geen 200 kilometer 

bedraagt, een afstand die derhalve door de komeet in weinig meer dan 

1, seconde zoude zijn afgelegd, toen zij zich in de onmiddellijke nabij- 

heid harer beheerscheres bevond, die haar, bij iets langzamer vlucht, 

ongetwijfeld zoude hebben opgeslokt. 

Toch ontsnapte zij niet ongedeerd. De bovengenoemde dubbele sodium- 

lijn, die haar spectrum daags na den perihelium-doorgang vertoonde, 

bewees dat de warmte der zon gloeiende dampen van dit metaal had 

uitgedreven. Later vertoonde het spectrum de aan koolwaterstof eigene 

lijnen. Maar ook de gedaante en samenstelling van de kern veranderde, 

toen de komeet, na eenmaal in de gevaarlijke nabijheid der zon geweest 

te zijn, zich daarvan weder met steeds afnemende snelheid verwijderde. 

De kern nam weldra eene langwerpige gedaante aan, iets dat reeds 

eenigermate in nevensstaande afbeelding te zien is. Die verlenging van 

de kern nam meer en meer toe, en verscheidene astronomen, die de 

komeet met den kijker bij hare verwijdering van de zon en van onze 

aarde in de diepten der hemelruimte tot in de maand Februari volg- 

den, zagen dat de aanvankelijk enkelvoudige kern had plaats gemaakt 

voor twee of drie kernen, die achter elkander waren geplaatst. Ja, 

LACAILLE te Rio Janeiro nam eene splitsing der kern in eenige klei- 

nere kernen waar, die in eenen gestadigen toestand van verandering 

waren en waarvan hij er eene uit de algemeene massa zag naar buiten 

treden. Er had derhalve iets dergelijks plaats gehad als waarvan voor 

eenige jaren de komeet van Breva het eerste voorbeeld heeft gegeven. 

Indien dus de komeet van rFiNLaY en CRULLS, zooals men voortgaat 

haar te noemen, in weerwil dat het gebleken is dat geen van beiden 

de komeet het allereerst ontdekt heeft, na verloop van een aantal jaren 

tot de zon terugkeert — iets dat ‚sommige astronomen, die op grond 

van eenige overeenkomst tusschen haar loopbaan en die van eene in 

1843 verschenen komeet, aanvankelijk voor waarschijnlijk hielden — 

dan zal zij een geheel veranderd voorkomen hebben, en bezwaarlijk 

aan hare gedaante alleen door de dan levende beschouwers des hemels 

kunnen worden herkend. Wij voegen hier echter bij, dat latere plaats- 

bepalingen geleerd hebben dat de komeet een veel langeren omloops- 
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tijd, t. w. van ruim 4000 jaren heeft en dus niet identisch kan zijn 

met die van 1843 of met eenige vroegere komeet, waarvan de ge- 

schiedenis de verschijning vermeldt, tenzij de nabijheid van eenig 

grooter hemellichaam op haar weg die loopbaan aanmerkelijks gewij- 

zigd heeft. 

Voor ons westerlingen heeft de verschijning eener komeet sedert lang 

elke gevaardreigende beteekenis verloren. Wij staren er alleen met be- 

wondering naar, omdat zij voor ons een bode is uit ver afgelegen 

streken van het heelal, die ons kondschap brengt van de eenheid der 

stoffelijke samenstelling der hemellichamen bij verschil van aggregatie- 

toestand, en van de gelijke werking der zwaartekracht, die de bewe- 

ging van alle hemellichamen naar eene zeer eenvoudige wet beheerscht, 

in weerwil dat de gedaante der banen die zij beschrijven zeer uiteen- 

loopende kan zijn. Wij weten ook dat de massa van een komeet zoo 

gering en zoo iĳl is, dat, indien ooit eene komeet onze aarde in haar baan 

ontmoette, waarvan de kans trouwens uiterst gering is, het zijn zoude, 

zooals BABINET het uitdrukte, alsof een mug tegen eene in volle vaart 

zijnde locomotief aanvloog. Maar in China, hoewel de beoefening der 

sterrekunde in dat land van veel oudere dagteekening is dan in Europa, 

denkt men nog geheel anders over de verschijning van zulk eene komeet. 

Daar heeft zij aanleiding gegeven tot een keizerlijk decreet, waarbij eene 

algemeene enquête omtrent het gedrag der ambtenaren van het hemel- 

sche rijk wordt bevolen, omdat de keizer in de sabelvormige gedaante 

van den vlammenden staart der komeet een teeken meent te zien dat 

dit gedrag veel te wenschen overlaat. Mochten wij ooit den uitslag dezer 

enquête vernemen, dan zullen wij dien aan onze lezers mededeelen. 

In het algemeen is wel is waar bijgeloof af te keuren , maar in dit geval 

kon het wel eens blijken een nuttigen invloed te hebben. In een land 

als Rusland b. v. zoude men schier geneigd zijn zulk een bijgeloof te 

bevorderen. HG. 
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Het was op den derden Augustus van het jongst verloopen jaar, dat 

ik, al klimmende, een der heerlijkste landstreken doortrok , die den trots 

onzer oostelijke naburen uitmaken. Ik bevond mij in het Harzgebergte 

en op weg naar den 4000 voet hoogen Brocken of Bloksberg. 

Te midden van een majestueus dennengroen, den vederendos van he- 

melhooge pijnboomstammen, slingerde zich het bergpad zigzagsgewijs 

langs de hellingen der granietkolossen. Melodieus murmelde hier het 

beekje, in stillen ootmoed, half verscholen onder ’t overhangend gebla- 

derte, dalwaarts vlietende, om elders langs den meer hellenden rots- 

grond, met donderend geraas omlaag te schieten. 

De hemel overtoog zich nu eens met een grauw wolkenkleed , dat aan 

de somberheid van ’t landschap een onbeschrijfelijken weemoed verleende , 

terwijl straks daarna die sombere ernst verdween en de zonnestralen 

geestig door ’t bruingroene vlechtwerk van twijg en naaldblad speelden. 

Diepe stilte heerschte in ’t rond, slechts een enkele maal gestoord 

door ’t onrustig getjilp van een gevederden zanger, die wat te langen 

tijd had besteed met de bezorging van zijn toilet en zich nu moest haas- 

ten om nog een rustig plekje uit te lezen voor de siësta na ’t vroegnoen. 

Nog zeldzamer werd op eenigen afstand het dicht gordijn van onder- 

hout op zij geschoven, terwijl zich ’t gewei liet zien van een dartel rood 
etn ke 
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wild, dat fluks de berghelling opklauterde en spoorloos uit het gezicht 

verdween. 

Zwijgend schreed ik voort; nu eens wendde ik den blik rechts, dan 

weder links, een enkele maal hield ik stil en schouwde terug , want niet 

het geringste mocht ik missen van ’t goddelijk panorama, dat nu eens 

in de diepte, dan weder in de breedte was uitgebreid , somwijlen slechts 

bestond in de engste begrenzing van een somber, getralied dennegroen. 

Met volle teugen ademde ik de frissche berglucht in, gedrenkt met den 

balsem van ’t naaldhout. Ik voelde een jeugdiger leven weder in mij ont- 

waken en mij weder ontvankelijk worden voor idealen, die reeds te lang 

zich niet hadden gewaagd door den nevel van alledaagsche kleinzielig- 

heid. Duidelijker dan ooit werd mij ’t woord van von mumBoLpT: “reeds 

de aanraking van den mensch met de natuur en de invloed der vrije lucht 

oefenen eene lenigende kracht uit; zij verzachten de smart en doen de 

driften bedaren, wanneer de ziel in haar binnenste bewogen is.” 

De her- en derwaarts gerolde granietklompen, chaötisch verspreid, 

voerden mijne gedachten terug naar den nacht der tijden, toen zij uit de 

borrelende ingewanden der aarde opwelden. De verweeringskorst, die ze 

bedekte, deed mij denken aan den strijd der elementen, waarbij vernie- 

tiging en wederopbouwing elkaâr afwisselend den voorrang betwistten. En 

over dat proces zag ik den genius der eeuwigheid zijn vleug’len uitstrek- 

ken, om der wereld kond te doen, dat al het geschapene gehoorzaamt 

aan de wetten van een onverstoorden kringloop. 

Gindsche reuzen der plantenwereld en het mos, waarop ik treed, met 

het leven aan zijn top en den dood aan zijn voet, zij ontsluiten mij eene 

wereld van wonderen, die de gedachten uren lang vermag te boeien. 

Te midden dier zwijgende, maar toch veel zeggende, grootsche Harz- 

schepping, gevoelde ik mij meer mensch dan in ’t gewoel der wereld be- 

neden mij, nader aan mijn oorsprong. 

Bijna zwijgend schreden wij voort, ik zelf en de gids, die ’t pad moest 

wijzen, dat naar den top des Broekens voert. Ik dacht mij terug in ver- 

vlogen eeuwen, toen nog geen pad gebaand was door deze woestenij, 

toen achter de granietgevaarten en tusschen de rotskloven van ’t Hircy- 

nische woud de Oud-Germaan zich had teruggetrokken om daar bescher- 

ming te zoeken tegen kruis en zwaard. Hier, niet meer belaagd en ver- 

volgd, kon hij naar den drang zijns harten den Alvader prijzen in diens 

sterkte, wijsheid en zorg. Hier trokken zich ook de Asen terug en wekten 

de getrouwen op tot nieuwen geloofsmoed en nieuwen strijd, Maar ook zij 
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moesten allengs wijken voor den machtigen god, die uit het zuiden ge- 

togen, van lieverlede zijn heerschappij wist te vestigen , ook onder de kin- 

deren des wouds. Odin, Thor en Freya, van hunne voetstukken gerukt, 

spoken sinds dien tijd rusteloos rond langs de klippen en rotsspleten van 

het Harz-gebergte. De schuimende Bode, Wodansvloed, heeft sinds niet 

opgehouden een grimmigen groet te zenden naar de vlakte. 

Wij waren het woud uitgetreden; de dennen, vroeger reuzen , krom- 

pen ineen tot dwergachtige struiken ; ten laatste verdwenen ook deze. Met 

mos begroeide, en door eene eigenaardige grassoort omstrengelde rots- 

blokken, tusschen welke tallooze waterstroompjes ruischten , bedekten 

nu de opene vlakte. Daar brak het wolkenfloers, en de lieve zon goot haar 

vriendelijk licht over de bergkruin uit. Ginds aan den hemel keek de 

bijna nog volle maan weemoedig op den Broeken neer. Beurtelings ves- 

tigde ik op beide den blik. De gids, die de beweging mijner oogen 

volgde, brak thans het langgerekte stilzwijgen af met de vraag : * Will 

ich Ihmen etwas sagen, Meinherr?” — Welnu, klonk mijn toestemmend 

antwoord. — “Der Mond ist kein Körper für sich” leeraarde nu de 

eerste. — En wat dan? nam ik de vrijheid belangstellend te vragen. — 

“Der Mond ist nwr ein Schattenbild ’ klonk het weder. 

De maan geen zelfstandig lichaam, maar een schaduwbeeld! Deze 

zienswijze was mij zoo nieuw, dat ik niet kon nalaten den gids uit te 

noodigen zijne denkbeelden nader te ontwikkelen, begeerig als ik was, 

wijsheid te hooren aangaande de hoogere dingen, uit den mond van 

iemand, wiens leven grootendeels op de hoogte, meer nabij het rijk van 

zon en maan was doorgebracht. 

Het valt mij moeilijk juist weder te geven , wat de natuurfilosoof , Harz- 

führer N°. 13, neinricm scHMIDT uit Harzburg , terwijl hij hijgende steeds 

hooger klom, mij in de ooren blies. Het was deels een verwarde door- 

eenmengeling van logika en onzin, van praktische natuurervaring en 

bespiegeling van Luthersche dogmatiek en Germaansch pantheïsme , maar 

het trof mij beschouwingen te hooren, die getuigden van wijsgeerig 

nadenken en poëtisch natuurgevoel uit den mond eens eenvoudigen werk- 

mans, die in den letterlijken zin des woords, in ’t zweet zijns aanschijns 

het brood verdiende voor vrouw en kroost, eens mans, die blijkens 

latere correspondentie niet zoo veel had geleerd, dat hij zijne moedertaal 

dragelijk kon schrijven of zijne gedachten daarin uitdrukken. 

De maan geen zelfstandig lichaam, maar slechts een schaduwbeeld, 

even gelijk wij zelf, voor eene bron staande, daarin niet ons werkelijk ik, 



BEN HARZ-FUHRER-NATUURFILOSOOF. Dt 

maar slechts een spiegelbeeld aanschouwen. Daar de aarde om de zon 

draait, komen wij nu eens op een hooger en dan weder op een lager stand- 

punt te staan; deze afwisselende standen verklaren de schijngestalten. 

Wie zieh hiervan wenscht te overtuigen plaatse zich voor een vijver; 

staat men laag, dan ziet men slechts een gedeelte van zijn eigen scha- 

duw; staat men hooger, dan ziet men reeds meer, en eindelijk aan den 

rand gekomen, is het schaduwbeeld in zijn volle lengte voor ons zicht- 

baar. De hemel is een spiegelend iĳsgewelf, want de eene vochtigheid 

trekt de andere aan. Door verdamping staat dat onmetelijk ijsgewelf nu 

en dan iets van zijn watervoorraad aan de aarde af, om straks daarna 

het verlorene weder tot zich te trekken en op nieuw te doen bevriezen. 

Zon, maan en sterren zijn ons nader dan het iĳjsgewelf; de zon — ja, 

wat is dan wel de zon? “Die Sonne úst der liebe Herr Gott selbst,” predikte 

Führer scumipr. Zonder de zon geen licht, geen warmte, geen leven ; 

een eeuwige nacht zou ’t aardrijk bedekken, indien hare koesterende 

stralen ’t nevelenfloers van den Broeken niet verscheurden. Als de bron 

en oorzaak van al wat bestaat, moest de zon wel zijn : der Webe himmlische 

Vater selbst.” 

Harzführer scHmipr groeide in mijn oog aan tot een belangrijke 

persoonlijkheid, vooral toen nog meerdere pantheïstische ideeën uit 

SCHMIDT's brein oprezen, en mij de betrekking werd verklaard tusschen 

de verschillende hemellichamen onderling. ’t ls waar, gelijk ik zeide, 

onzin en dwaasheid, christelijke en niet-christelijke wereld- en natuur- 

beschouwingen waren op de wonderlijkste wijze dooreengemengd, doch 

wat mij trof, was de ontdekking, dat Odin en Thor nog huisden in 

den Harz en post hadden gevat in ’t hoofd van dezen Germaan. 

Onder dit gesprek was de top des bergs bereikt; afwisselend breidde 

zieh een dikke nevel over de kruin uit, en keek straks daarna “der 

liebe Herr Gott’ van Führer Schmidt, N° 13, vriendelijk op den Brocken 

neder, en veroorloofde mij te genieten van ’t heerlijk vergezicht, dat 

89 steden en 668 dorpen, tevens meer dan het 200ste deel van geheel 

Europa omvat. 

En toen ik eenige uren later de vermoeide leden ter ruste vlijde, 

maar moeilijk den slaap kon vatten, toen dwaalden ze nog eens mijn 

geest voorbij, de beelden, door Harzführer scnmipr in mij opgewekt. 

Ik trok nogmaals met den ouden man van Harzburg naar het Molken- 

huis, van hier naar de Dreiherrenbrücke en Scharfenstein. Ik zag ze 

weder, de pijnboomen en granietklompen, de spleten en kloven , de volle 
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maan en den “lieben Herr Gott.” Wederom hoorde ik scrmror filoso- 

feeren over zijn Schattenbild en iĳjsgewelf. Ik verdiepte mij nogmaals in 

t geheimzinnig verleden, toen Odin de wereld beheerschte en op zijn 

achtvoetig ros gezeten, vergezeld door zijn wolven en profeteerende raven , 

de zijnen ter overwinning voerde. Toch was werkelijk de oude wereld 

ten onder gegaan en was de wereld der Edda kein Körper für sich, 

maar slechts een Schattenbild. Een schaduwbeeld, dat eerlang dreigde 

geheel te verdwijnen, zelfs hier in den Harz, waar nog een enkele zeven- 

tiger de herinnering aan den voortijd levendig houdt. De vergrijsde haren 

van Führer scuMIprT zullen eerlang niet meer blinken in de stralen der 

Harz-zon; men zal den man ten grave brengen, en wederom is er een 

oude bard heengegaan, misschien de laatste. Ook tot in de dalen en 

stroomen van den Harz dringt het volle licht door en werpen zich de 

nieuwe denkbeelden. Even als de wereld der stof, gehoorzaamt ook de 

wereld der geesten aan de eeuwige wet der verandering — en der 

volmaking. 



DE AARDSCHUDDING VAN 17 MAART. 

Uit de dagbladen vernam ik dat de heer p. m. VON BAUMHAUER in 

de vergadering der natuurkundige afdeeling van de Koninklijke Akade- 

mie van Wetenschappen op 31 Maart jl. de gissing heeft geopperd dat 

de aardsehudding, die op 17 Maart te Haarlem, Amsterdam en omstreken is 

waargenomen, zou kunnen toegeschreven worden aan de toenadering van 

een meteoriet tot de aarde. Daar ik die vergadering niet heb bijgewoond 

en het proces-verbaal der zitting nog niet ontvangen heb, zoo zal ik mij 

hier geheel. onthouden van alle op- of aanmerkingen, waartoe die gis- 

sing aanleiding mocht geven. Echter ontveins ik niet dat zij mij de woor- 

den van FONTENELLE te binnen bracht, die van sommige natuuronder- 

zoekers van zijn tijd zeide: “il semble qu'ils transforment tout en ce qu'ils 

aiment le mieux.” 

Waarschijnlijker komt mij de gissing voor van den heer AMERSFOORDT , 

dat namelijk de aardschudding zou teweeggebracht zijn door samenge- 

drukt gas, dat zich in den bodem bevindt en, tengevolge van verande- 

ringen aan de oppervlakte, waardoor de drukking plaatselijk af- of toe- 

neemt, aanleiding kan geven tot bewegingen des bodems die als eene 

geringe aardschudding merkbaar worden. 

Het is trouwens niet de eerste maal dat zulke aardschuddingen in den 

omtrek van Haarlem zijn voorgekomen. Zij zijn ook waargenomen op 

9 September en 19 December 1850 en 24 Mei 1852, in een tijd dus toen 

de Haarlemmermeer werd drooggemalen en daardoor de drukking plaat- 

selijk verminderd was. Dat er in den bodem onder Amsterdam eene 

aanmerkelijke hoeveelheid koolwaterstofgas is opgehoopt , kan blijken uit 

de mededeelingen daaromtrent in mijne verhandeling over den bodem 

van Amsterdam, in 1852 verschenen in de werken van het Koninklijk 

Nederlandsch Instituut, bl. 78 en 131 van den afzonderlijken afdruk. 

Uit de laag, door mij diatomeënklet genoemd, die zich op eene diepte 

van 41 tot 45 meters bevindt, steeg bij hare aanboring uit de ver- 

/ 
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schillende putten het gas met groot geweld op, en toen men bij den 

mond der put, die geboord werd aan de stoom-suikerraffinaderij Schoone- 

burg, van den heer koor Jz. op de Bloemgracht, met een brandende 

kaars kwam, vloog het gas in brand en vormde een vlam van 15—20 

voet hoogte. 

Stelt men het specifiek gewicht van den zich boven de genoemde 

laag bevindenden bodem op 2, dan is het daarin opgesloten gas aan 

eene drukking van 8 à 9 atmospheeren onderworpen. 

De aanmerkelijke diepte, waarop zich de laag diatomeënklei onder 

Amsterdam bevindt, maakt het waarschijnlijk dat deze zich ook ver buiten 

den omtrek der stad uitbreidt. Wel is waar vormt zich ook eerste kool- 

waterstofgas in het veen dat overal in die streken voorkomt, maar we- 

gens de geringe diepte waarop dit zich bevindt, kan het gas daarin 

niet aan eene aanmerkelijke drukking en samenpersing zijn blootge- 

steld en kan het derhalve ook ter nauwernood geacht worden tot eene 

aardschudding te kunnen medewerken. 

Het vermoeden dat het in de diatomeënklei bevatte, sterk samenge- 

perste gas de oorzaak kan zijn van de vroeger plaats gehad hebbende 

aardschuddingen is reeds vóór een-en-dertig jaren door mij uitgesproken, 

en ook nu nog komt mij deze hypothese als de aannemelijkste voor. 

Amersfoort, 10 April 1883. 

HARTING. 



COPPERNICUS, 
DOOR 

P. VAN GEER. 

De overgang van de middeleeuwen tot den nieuweren tijd wordt ge- 

kenmerkt door gewichtige gebeurtenissen. Noemt men in de eerste 

plaats de ontdekking van Amerika door couumBus als het keerpunt in 

het leven der europeesche volken, — niet minder beteekenis heeft de 

kerkhervorming van Luther en Calvyn, die iets later plaats had; en in 

de derde plaats de omwenteling op het gebied der natuurwetenschap, 

veroorzaakt door het grootsche werk van cOPPERNICUS. 

Voor eenige jaren werd het vierde eeuwfeest der geboorte van dezen 

geleerde in zijne geboortestad plechtig gevierd; bij die gelegenheid 

werd zijn werk op nieuw, gezuiverd en met de noodige toelichtingen 

voorzien, uitgegeven; maar dit niet alleen. De wensch werd uitgespro- 

ken, dat eene geschiedenis van het leven van den schrijver zou wor- 

den opgesteld, van meer waarde dan de standbeelden en gedenkteeke- 

nen, die reeds te zijner eer waren opgericht. Nog voor korten tijd 

werd door een natuurkundige gezegd, dat het leven van coOPPER- 

NICUS arm was aan uiterlijke gebeurtenissen en hij zich tot de 

eenzaamheid van het studeervertrek had beperkt. Doch weldra bleek, 

dat zulk een oordeel alleen kon uitgesproken worden bij volslagen ge- 

mis aan kennis omtrent zijne levensomstandigheden , en dat daarentegen 

dit leven zoo rijk was aan afwisseling, als van eenig ander beroemd 
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geleerde. Niet gemakkelijk echter was de taak om de duisternis op te 

heffen. Vier eeuwen lang had men verzuimd nauwkeurige berichten 

omtrent dit leven te verzamelen en te boek te stellen, zoodat lang- 

zamerhand de legende de plaats der geschiedenis had ingenomen en 

het beeld van den geleerde verduisterd. Zoo werd de vereerende taak om 

deze duisternis op te heffen en het leven van den beroemden man zoo nauw- 

keurig mogelijk te beschrijven opgedragen aan een zijner landgenooten, 

die door zijne voorafgaande studiën en geschriften getoond had het best 

voor deze taak berekend te zijn. Lang heeft het geduurd eer de belofte kon 

worden nagekomen. Het bleek toch dat deze arbeid nog meer en 

grooter moeilijkheden opleverde, dan aanvankelijk was verwacht. Ar- 

chieven, zoowel in Duitschland zelf als in Zweden, Italie en Polen, 

moesten geraadpleegd worden en stukken opgedolven, die eeuwen 

lang in het stof der bibliotheken hadden gerust. Veel teleurstelling 

werd ondervonden door het ontbreken van de belangrijkste dokumen- 

ten; de treurige politieke toestand, waarin Oost-Duitschland in het 

begin der nieuwe geschiedenis jaren lang verkeerde, was de oorzaak, 

dat vele stukken van het grootste gewicht voor goed verloren gingen 

of werden vernietigd. De dappere koning der Zweden, die zulk een 

belangrijk aandeel had in de gebeurtenissen van die dagen, liet een 

deel der stukken naar zijn land overbrengen, zoodat zij nu eerst in 

de bibliotheek te Upsala werden teruggevonden. 

Eindelijk is toeh de arbeid gereed gekomen en ligt de levensbe- 

schrijving van COoPPERNICUS in twee dikke deelen voor ons. Zij is 

opgedragen aan den keizerlijken kroonprins van het Duitsche rijk, die 

de uitgave krachtig heeft ondersteund. Moge nog steeds een gevoel 

van teleurstelling ook door den schrijver niet kunnen worden onderdrukt, 

omdat zoovele gewichtige bijzonderheden voor altijd, door het te loor 

gaan der stukken, verborgen moeten blijven, van de andere zijde mag 

hij met voldoening wijzen op het geheel nieuwe licht, waarin de groote 

voorganger der moderne wereldbeschouwing te voorschijn treedt. Het 

is geen romantisch verhaal, waarin het ontbrekende door verdichting 

wordt aangevuld, doch een nauwkeurige beschrijving van alles wat 

omtrent dit leven aan het licht is gekomen met aanhaling en zoover 

noodig meedeeling van de talrijke stukken, die tot grondslag der be- 

1 _NrcOLAUS COPPERNICUS von LEOPOLD PROWE, Erster Band: das Leben. Berlin. Weid- 

manusche Buchhandlung, 1883, 
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schrijving hebben gediend. Moge het talrijke en uitgebreide der aan- 

teekeningen, die het werk zelf in omvang overtreffen, iets vermoeiends 

aan de leetuur geven, van de andere zijde is het eene verheffende en 

boeiende bezigheid, om tot de juiste kennis te geraken omtrent het 

leven en de werken van een man, die het eerst een denkbeeld heeft 

uitgesproken en de waarheid er van aangetoond, zoo stout als geen 

tweede voorbeeld in de geschiedenis der wetenschappen is aan te 

wijzen. 

Voor korten tijd werd het werk uitgegeven; de diepe indruk, dien 

het op mij maakte, noopte mij hieraan een en ander te ontleenen en 

in deze bladzijden neer te schrijven, niet om voor de zaakkundigen 

het bestudeeren van den uitgebreiden arbeid overbodig te maken — 

want het is onmogelijk om in een kort opstel den rijken inhoud weer 

te geven — maar om in de eerste plaats hunne aandacht op dezen 

gewichtigen arbeid te vestigen en vervolgens allen, die van het leven 

en de werken van den natuuronderzoeker iets meer willen weten 

dan de oppervlakkige en onnauwkeurige beschrijvingen der lexicons en 

leerboeken behelzen, in korte trekken omtrent de uitkomst der nieuwste 

onderzoekingen op de hoogte te stellen. 

Belangwekkender toch dan de fraaiste roman is de levensbeschrijving 

der groote mannen, die geschitterd hebben op het gebied der wetenschap 

of der kunst; naast het bestudeeren hunner werken bestaat geen grooter 

genot dan het nagaan hunner ontwikkeling en levensomstandigheden , dat 

althans eenig denkbeeld kan geven van de wijze, waarop het genie, een- 

maal geboren, tot wasdom geraakt en de heerlijke vruchten van zijn 

inspanning aan de wereld openbaart. Vallen zij zelden in den smaak 

hunner tijdgenooten, zoo veel te hooger worden zij door het nageslacht, 

dat eerst langzamerhand de waarde daarvan leert beseffen , op prijs gesteld. 

NrcoLaus coPrPERNicus werd geboren den 19den Februari 1473 te Thorn, 

thans eene stad in Oost-Pruissen aan de Weichsel gelegen. Al dade- 

lijk komen wij op twee strijdpunten, die lang de pennen en gemoede- 

ren der geleerden hebben bezig gehouden, doch thans voor goed zijn 

uitgemaakt. Het eerste betreft de schrijfwijze van den familienaam. Zoo- 

als men weet, was men hieromtrent in vroeger dagen niet zoo nauw- 

keurig als tesenwoordieg en werden de familienamen vaak op verschillende 
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wijzen geschreven. Zoo kent men vier of vijf verschillende schrijfwijzen 

voor den naam van den grootsten der engelsche dichters, en vindt men 

zelfs ten onzent den naam van onzen beroemden landgenoot 1u yYGeNs nu 

eens met, dan weder zonder / achter de g vermeld. De naam cOPPERNICUS 

werd eeuwen lang tot op den huidigen oogenblik met slechts eene p ge- 

schreven. Toch is gebleken dat de verdubbeling van dezen medeklinker 

voor allen, die nauwkeurigheid van schrijfwijze op prijs stellen, noodza- 

kelijk is. Ten eerste toch is de geslachtsnaam der familie KOPPERNIGK ; de 

latijnsche vorm is door onzen geleerde zelf gemaakt, door hem het 

eerst en ook uitsluitend gevoerd; duidelijk is uit de stukken gebleken, 

dat hijzelf dezen naam nooit anders dan met de verdubbeling der p 

heeft geschreven. Slechts op zijn groot werk komt de naam met de enkele 

p voor, doch hij zelf heeft den titel niet neergeschreven noch in af- 

druk gezien, zooals ons zoo straks nader zal blijken; zoodat deze ver- 

waarloozing op rekening komt van hen, die de uitgave hebben bezorgd. 

Het tweede strijdpunt is van meer belang en betreft de nationaliteit 

van den geleerde. Lang en niet zonder succes hebben de Polen de 

eer, dezen geleerde tot landgenoot te mogen rekenen, aan Duitsch- 

land betwist en zelfs te Krakau een standbeeld voor hunnen beroemden 

landgenoot opgericht. Doch ook deze strijd is beslist en ten voordeele 

van Duitschland uitgewezen. De geboorteplaats Thorn (waaromtrent nooit 

verschil bestond) lag in die dagen wel aan de grenzen van het uit- 

gebreide Poolsche rijk, maar behoorde toch tot het gebied der duit- 

sche orde, dat door den grootmeester werd beheerd, hoewel sedert 

1466 als leen van den koning van Polen. De vader van Coppernicus 

was een Pool, af komstig uit Krakau, toen de hoofdstad van het konink- 

rijk; hij had echter zijne woonplaats en handelszaak naar Thorn overge- 

bracht en was daar met eene dochter uit een der aanzienlijkste duitsche 

familiën, WATZELRODE genaamd, gehuwd; dat hij niet als vreemdeling 

werd beschouwd, blijkt uit de stedelijke eereambten, die hij jaren lang 

te Thorn heeft bekleed. Uit het huwelijk kwamen vier kinderen voort, 

twee dochters en twee zoons; onze geleerde was de jongste van allen. 

Daar de zoons beide ongehuwd bleven, is deze tak der familie hier- 

mede tevens uitgestorven. Het geboortehuis van NrcoLAus wordt nog 

getoond, doch dit steunt slechts op eene van geslacht tot geslacht voort- 

geplante overlevering. 

Over de jeugd van corrPerNicus valt weinig te berichten, daar hiervan 

zeer weinig bekend is gebleven. Alleen weten wij, dat hij reeds op tienjari- 
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gen leeftijd zijn vader verloor, doch niet, hoe lang hij zijne moeder nog 

moeht behouden. Op voortreffelijke wijze echter werd zijne opvoeding 

ter harte genomen door zijn oom van moederszijde , LUCAS WATZELRODE , 

die later den bisschoppelijken zetel beklom en grooten invloed op de 

ontwikkeling en het leven van onzen coPPERNICUS uitoefende. Het eer- 

ste onderricht ontving hij op de scholen zijner vaderstad ; stellig maakte 

hij goede vorderingen; alhans op zijn negentiende jaar werd hij tot 

voortzetting zijner studiën naar de destijds bloeiende hoogeschool te 

Krakau gezonden, waar hij drie jaren vertoefde, en zich vooral op de 

klassieke letteren benevens de mathesis en sterrekunde (toen nog hoofd- 

zakelijk astrologie) toelegde. Ontwijfelbaar heeft hij hier de eerste gron- 

dige kennis verworven in de beginselen der wetenschappen, die hij 

later met zulk een schitterend gevolg zou beoefenen. 

Na zijn verblijf aan de hoogeschool keerde hij naar zijne geboortestad 

terug, waar juist de koning van Polen als leenheer werd gehuldigd 

en zijn oom als bisschop van Ermland bevestigd. Dit had grooten in- 

vloed op het leven van coPPERNICUS, want nu werd in den familieraad 

besloten, dat ook hij onder de machtige bescherming van zijn oom in 

dienst der kerk zou treden. Doch eerst mocht hij tot voltooiing zijner 

studie eene reis naar Italië maken, om daar de hoogescholen , het brand- 

punt der toenmalige beschaving, te bezoeken. Zoo trok hij op 23-jari- 

gen leeftijd over de Alpen; waarschijnlijk vertoefde hij vooraf eenigen 

tijd te Neurenberg, waar de bekende sterrekundige RrGrOMONTANUS 

woonde. Het eerst richtte hij zijne schreden naar Bologna, waar hij 

voor het wintersemester als student werd ingeschreven, zooals uit een 

oud inschrijvingsboek is gebleken. Vóór hij hier zijn tweede studiejaar 

had volbracht, werd hij door den overwegenden invloed van zijn bis- 

schoppelijken oom gedurende zijne afwezigheid tot domheer van het Erm- 

landsche kapittel benoemd, eene kerkelijke waardigheid, die door hem 

gedurende bijna eene halve eeuw tot aan zijn dood werd vervuld, en die hem 

een onaf hankelijk bestaan en vrij aanzienlijke inkomsten bezorgde. Toch. 

duurde het nog geruimen tijd , eer hij zijne hooge betrekking aanvaardde, 

daar hij verlof ontving om tot voltooiing zijner studien vooreerst in 

Italie te blijven. Welken invloed dit verblijf op de richting en ontwik- 

keling van zijn geest heeft uitgeoefend, kan worden afgeleid uit de 

omstandigheid, dat destijds ltalie aan de spits der wetenschappelijke be- 

schaving stond, de herleving der letterkundige studien vandaar uitging , 

en van heinde en ver de leergierige jongelingschap daarheen trok, om 
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zich aan de bloeiende hoogescholen van Bologna, Rome en Padua te 

verzamelen. Met een korte tusschenpoos heeft coPPErNIicus er niet min- 

der dan tien zijner beste levensjaren doorgebracht. Behalve op de wis- 

en natuurkundige wetenschappen, benevens de wijsbegeerte, in die dagen 

nauw met elkander verbonden, heeft hij zieh nog op de rechtsweten- 

schap, voornamelijk het kanonieke recht en de medicijnen toegelegd. 

Uit zijn eigen werk blijkt, dat hij te Bologna onder leiding van den 

hoogleeraar NOvARA verschillende astronomische waarnemingen ver- 

richtte; het is waarschijnlijk, dat hier reeds de kiem ontstond van de 

groote omwenteling, die zooveel later door hem op dit gebied zou wor- 

den volbracht. Na een vierjarig verblijf te Bologna vertrok hij naar 

Rome, waar hij de plechtige viering van het jubeljaar 1500 onder paus 

ALEXANDER VI bijwoonde. 

In de wereldstad vertoefde hij juist tien jaren vóór de hervormer 

der kerk de heilige stad binnentrok. Het was een tijd van diep ker- 

kelijk verval, maar tevens van grooten bloei op het gebied van kunst 

en wetenschap, want MICHEL ANGELO werkte in de volheid zijner groote 

gaven. Ongeveer een jaar werd hier door coePerNIcus doorgebracht; 

toen ging hij naar huis terug, doch om spoedig weer te keeren; hij 

vroeg toch en verkreeg van het domkapittel verlof, onder voorwaarde 

zich verder ook op de medische studiën toe te leggen. Zoo vertrok hij 

weldra op nieuw, en begaf zich nu naar Padua, doeh promoveerde aan 

de kleine universiteit te Ferrara, zooals eerst thans met voldoende 

zekerheid is vastgesteld, tot doctor in het kerkelijk recht. Verder bleef 

hij echter te Padua en legde zich thans voornamelijk op de medicijnen 

toe, waarin hij evenwel niet (zooals vroeger wel werd beweerd) promo- 

veerde. Nog drie jaren wijdde hij aan deze studiën, waarna hij voor 

goed tot zijn geboorteland terugkeerde om eindelijk zijn gewichtig ambt 

te aanvaarden. Zoo eindigden zijne leer- en reisjaren, en hoewel hiervan 

geene bijzonderheden bekend zijn , daar alle brieven en stukken, hierop be- 

trekking hebbende, zijn verloren gegaan, zoo kan toch worden afgeleid , 

dat dit tienjarig verblijf in de meest ontwikkelde kringen van Europa, deze 

studien aan de hoogescholen, waar oude en nieuwe wetenschappen des 
tijds het schitterendst werden beoefend, een grooten indruk op de gees- 
tesontwikkeling van corPerNicus hebben achtergelaten, die de onmis- 

bare basis is geworden van het werk, dat hij later zou volbrengen. 

Na zijn terugkeer nam zijn oom hem tot zich op zijn kasteel te Heils- 

berg, de bisschoppelijke residentie, vanwaar hij het bisdom Ermland 
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onder protectoraat der duitsche orde, later echter van den koning van 

Polen als vorst, bestuurde. Zes jaren heeft coppurNrcus hier doorgebracht 

voornamelijk aan ernstige studie gewijd; de grondlegging en ontwikkeling 

van zijn wetenschappelijk stelsel moet hier tot stand zijn gekomen, al 

zou het nog een menschenleeftijd duren, eer het werd geopenbaard. 

Intusschen stond hij zijn oom in diens gewichtige en omvang- 

rijke bezigheden ter zijde, waarbij vele moeilijkheden werden veroor- 

zaakt door de gespannen verhouding tusschen de Duitsche orde en 

het naburige toen nog machtige koninkrijk Polen. In dezen tijd werd 

door coPPERNICUS zijn eerst geschrift in het licht gezonden, be- 

helzende niets anders dan eene middelmatige vertaling van eenige 

grieksche brieven (van een vrij onbekend en middelmatig schrijver, 

THEOPHILACTUS SIMOCATTA) in het latijn. Dit werkje werd in Krakau 

gedrukt; corperNicus vertoefde hier in gezelschap van zijn oom gedu- 

rende den Poolschen rijksdag, waarheen de bisschop jaarlijks werd ont- 

boden. Toen deze korten tijd daarna werd opgeroepen om de bruiloft 

van koning siersMmunp bij te wonen, vertrok hij gezond en wel daar- 

heen, doch keerde ziek terug en stierf onmiddellijk daarna, waardoor 

COPPERNICUS van zijn grootsten weldoener en besten vriend werd beroofd. 

Met het rustige leven was het nu ook gedaan; hij moest het bis- 

schoppelijk kasteel verlaten en begaf zich naar Frauenburg, de hoofd- 

stad van het bisdom, dicht bij de Oostzee gelegen, waar ook het dom- 

kapittel was gevestigd. Thans nam hij zijn eigenlijk ambt als domheer 

waar en vertoefde zoo vier jaren in zijne kerkelijke betrekking. Doch 

die jaren waren niet onvruchtbaar. Hij vestigde namelijk zijne woning in 

een der hoogste torens van de kathedraal, waar hij zich een obser- 

vatorium inrichtte, zoodat nog steeds dit gebouw als de “Copperni- 

eus-toren’”” met trots aan den vreemdeling als de grootste merk- 

waardigheid van de plaats wordt gewezen. Zijne meeste waarnemin- 

gen werden hier volbracht, wel is waar met zeer gebrekkige instru- 

menten, namelijk een triquetrum en een quadratum (ruwe houten aan 

den muur bevestigde instrumenten, waarop de deelstrepen met inkt 

waren aangegeven), door hem zelf naar de voorschriften der oude griek- 

sche sterrekundigen vervaardigd, Want men vergete niet, dat in die 

dagen verrekijkers noch uurwerken bestonden , zoodat alle waarnemingen 

der hemellichten met het bloote oog moesten geschieden en de tijd alleen 

_door water-, zand- of kwikloopers kon gemeten worden. Doch wat hem, 

even als later KEPLER, aan volkomenheid van instrumenten te kort 
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kwam, werd rijkelijk door scherpzinnigheid en toeleg vergoed. 

Hem was het trouwens niet te doen om lange rijen van waarnemin- 

gen op te stellen, zooals later door rycno BRAHE werden volbracht; 

slechts zoovele waarnemingen wilde hij verrichten als noodig waren 

om, in verband met de oude van PTOLEMAEUS en HIPPARCHUS, zijn 

nieuw wereldstelsel te kunnen vestigen. 

Intussehen drong van uit het stille studeervertrek, in een stadje aan 

den uithoek der beschaafde wereld gelegen, zijn naam als sterrekundige 

reeds zoover door, dat zijn hulp werd ingeroepen voor de vaststelling 

van den nieuwen kalender, die eerst veel later door paus GREGORIUS XII 

is ingevoerd; de noodzakelijkheid hiervan bleek vooral door de ver- 

warring, die meer en meer in de vaststelling der kerkelijke feesten was 

gekomen. 

Door een der kerkhoofden opgeroepen om hierover advies uit te bren- 

gen, verklaarde coPPerNicus, dat deze hervorming niet tot stand kon 

komen, eer de loop van zon en maan nauwkeuriger was vastgesteld 

dan tot dusver was geschied; de juistheid van dit oordeel is later vol- 

komen bevestigd, want de vaststelling heeft eerst na den dood van 

COPPERNICUS, doch op grond van zijne nagelaten en openbaar ge- 

maakte nauwkeuriger waarnemingen, kunnen plaats hebben. 

Na een vierjarig verblijf in het domkapittel te Frauenburg werd 

COPPERNICUS tot bestuurder van de bezittingen in het zuidwestelijk ge- 

deelte van Prmland benoemd en vertrok hij daarheen. Hij vestigde 

zich in het kasteel te Allenstein en oefende van hier gedurende vier 

jaren (met eene tusschenpoos van een jaar) dit gewichtig ambt uit. 

Het was een tijdperk van groote moeilijkheden. De kerkhervorming werd 

voorbereid, en weldra zouden de gewichtige gevolgen ook voor de poli- 

tieke wereld losbreken. Hier kreeg corPPpeERNicus kennis van het op- 

treden van den monnik te Wittenberg. Zoo als men weet, was de hooge 

geestelijkheid, waartoe ook coeperNrcus behoorde, aanvankelijk volstrekt 

niet vijandig tegen dit koene optreden en den strijd van Luruer tegen 

de misbruiken der kerk gestemd. Hoewel ook in later dagen, toen de 

hervorming een nooit gedachten omvang nam, coPPERNICUS getrouw 

bleef aan de katholieke kerk, heeft hij zieh toeh nimmer tegen de 

hervorming gekant of haar openlijk bestreden. Daarentegen zullen wij 

weldra zien, hoe hij een der uitstekendste leden der nieuwe partij op 

de vriendschappelijkste wijze tot zijn leerling en vriend aannam. 

Doch grooter moeilijkheden wachtten corperNicus te Allenstein. Wel- 
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dra toch brak de krijg tusschen de Duitsche orde en Polen op nieuw 

uit, en de plaats lag midden tusschen de strijdende partijen ! Roof- 

troepen van beiden doorliepen het land, de sporen van verwoesting 

„en doodslag overal achterlatende. Zoo naderden zij ook Allenstein en 

werd dit stadje met het slot door de duitsche troepen belegerd, 

waarbij corPerNicus als plaatsbekleeder van den bisschop het hoofd 

der bezetting was. Veel was aan het behoud gelegen, omdat alle 

andere steden en versterkte plaatsen van het bisdom, deels door de 

troepen van de orde, deels door poolseh krijgsvolk waren bezet. Ge- 

durende de belegering werden echter vredes-onderhandelingen aange- 

knoopt, die tot een vierjarigen wapenstilstand leidden. Hierdoor hield 

ook de belegering op en werd het land van vreemde troepen bevrijd , doch 

het verkeerde door de verwoesting in treurige omstandigheden , waarin 

zoo spoedig mogelijk moest worden voorzien, en hiermede hield corrrr- 

Nicus zich gedurende den overigen tijd van zijn bestuur ijverig bezig. 

Kort daarna verliet hij Allenstein en keerde naar de hoofdplaats Frauen- 

burg terug. Wetenschappelijken arbeid heeft coPPerNIcus gedurende 

zijn stadhouderschap niet volbracht, althans hiervan zijn geene sporen 

te vinden; dit is ook trouwens door zijne moeilijke en inspannende bezig- 

heden in dien tijd gemakkelijk te verklaren; de meening dat hij te Allen- 

stein in een der torens van het slot eene sterrewacht zou gevestigd 

hebben, waarvan de plaats thans nog wordt aangewezen , berust slechts 

op een legende. 

Het verder gedeelte van zijn leven heeft copPerNicus te Frauenburg 

in zijn ambt van domheer aan de kathedraal doorgebracht. Niet alleen 

hield hij zieh met zijne sterrekundige studiën bezig; ook op meer prak- 

tisch gebied heeft hij zich bewogen. Door zijne uitgebreide kennis, 

helder inzicht en gerijpte ervaring werd hij een der hoofden van het 

domkapittel en als zoodanig bij alle belangrijke aangelegenheden geraad- 

pleegd. Zoo hield hij zieh geruimen tijd bezig met de verbetering van 

het muntwezen, dat door de vele krijgvoeringen en de verschillende vol- 

ken, wier troepen het land doorkruist hadden, in een allertreuriesten 

toestand verkeerde. Verschillende rapporten heeft copperNicus hierover 

uitgebracht, die van zijn helder inzicht getuigden ; zijn advies om slechts 

zilveren en gouden standaardmunten in vaste verhouding (door hem als 

1:12 bepaald) uit te geven, is in later tijden alleszins proef houdend 

bevonden, al heeft het nog geruimen tijd geduurd eer het werd opgevolgd. 

Korten tijd na zijn terugkeer te Frauenburg stierf de bisschop, het 
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land in groote verwarring achterlatende, en werd coPrPperNicus tot gene- 

raal-bestuurder in afwachting van een nieuwen bisschop benoemd. Fei- 

telijk was hij zoo lang aan het hoofd van het bisdom en zou het hem 

niet moeilijk gevallen zijn tot deze hooge waardigheid voor zijn verder 

leven benoemd te worden. Doch zijne eerzucht reikte niet zoover; althans 

door hem werd geene poging in het werk gesteld om deze benoeming 

te verkrijgen. Een aanzienlijk edelman uit Dantzig afkomstig, nevens 

COPPERNICUS geruimen tijd domheer van het kapittel, werd tot den zetel 

geroepen. Deze was een ijverig tegenstander van de kerkhervorming , die 

ook in het bisdom reeds een grooten aanhang had verkregen, en trad 

aanstonds met kracht tegen de ketterij op. 

Een groot vriend van coPPperNIcus, de bekende geleerde TIEDEMANN 

GIESE, trad even zoo tegen de Luthersche leer in het strijdperk op 

minder heftige, doeh meer degelijke wijze; hij gaf namelijk een geleerd 

geschrift uit, waarin de beginselen der hervorming op wetenschappe- 

lijke wijze en met waardeering werden behandeld en bestreden. Daar 

de uitgave van dit geschrift op aansporing van copPeRrNIicus geschiedde, 

hetgeen in de voorrede uitdrukkelijk wordt vermeld, wordt de inhoud 

ook algemeen als de uitdrukking van zijn gematigd kerkelijk geloof 

beschouwd; verder toch is geen enkel stuk tot ons gekomen, waarin 

hij zieh over deze aangelegenheid heeft uitgelaten. 

Intusschen naderde de vierjarige wapenstilstand tusschen de Duitsche 

orde en Polen tot zijn einde en verkreeg een onverwacht besluit, dat 

den grootsten invloed op de verdere geschiedenis der duitsche landen 

heeft uitgeoefend. AuBrrcurT, de grootmeester der orde , legde deze waar- 

digheid neer en ontving te Krakau het land, dat hij bestuurde , als het 

hertogdom Pruissen, van den koning van Polen tot leen; terwijl hij ge- 

lijktijdig de roomsche kerk verliet en met zijn volk de luthersche leer 

huldigde. Het is hier de plaats niet deze gewichtige gebeurtenis te be- 

schrijven, hare oorzaken en gevolgen na te gaan; wij houden ons 

thans slechts met copPperNIicus bezig. Toch had zij ook op zijn leven 

grooten invloed, daar het bisdom Ermland bijna geheel door het nieuwe 

hertogdom werd omgeven, zoodat het gevaar ontstond, dat pogingen 

zouden aangewend worden om het hiermede te vereenigen. Vooreerst 

echter en voor langen tijd werd dit gevaar afgewend. De nieuwe her- 

tog, door keizer en rijk uitgeworpen, had het veel te druk met het 

handhaven van zijn standpunt, om aan veroveringen of uitbreiding van 

gebied te denken. Daarentegen trachtte hij met zijne naaste buren op 
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goeden voet te komen en onderhield dus, zoo ver dit kon gaan, met 

den bisschop van Ermland vriendschappelijke betrekkingen. 

Dat corPperNicus in deze veel bewogen en moeilijke tijden zijne wijs- 

geerige studiën niet uit het oog verloor, blijkt uit een open zendbrief 

(zooals in die dagen onder de geleerden bij gemis van tijdschriften ge- 

bruikelijk was) die hij tot zijne vrienden richtte en waarin het geschrift 

van een Neurenberger sterrekundige, JOHANNES WERNER genaamd , han- 

delende over de beweging van den hemel der vasten sterren , werd be- 

streden. Deze brief, lang verloren, is eindelijk in afschrift, verscholen 

onder eene menigte andere stukken, in de bibliotheek te Berlijn terug- 

gevonden. CorPerNicus bepaalt zich hierin uitsluitend tot bestrijding 

der dwalingen op wis- en sterrekundig gebied van den genoemden ge- 

leerde en neemt zelfs de leer van Ptolemaeus in bescherming tegen de 

ongegronde aanvallen van weRNER. Toch bracht deze zendbrief door 

zijne breede verspreiding in de geleerde kringen er toe bij, om den naam 

van COPPERNICUS als sterrekundige en wijsgeer ver buiten de enge gren- 

zen van het land zijner woonplaats bekend te maken; reeds verbreidde 

zieh de roep, dat hij het middelpunt der bewegingen in de wereldruimte 

van de aarde naar de zon wilde overbrengen. Zoo kwam het gerucht 

ook ter oore van LÜrHER, die zich hierover op de minachtendste wijze 

uitliet en nooit, evenmin als zijn aanhang, iets van het nieuwe wereld- 

stelsel heeft willen weten. De beide groote hervormers bleven elkander 

vreemd; en geen wonder. De vroegere monnik, uit den eenvoudigen burger- 

stand af komstig, legde steeds eene diepe minachting voor al wat met kun- 

sten en wetenschappen in verband stond aan den dag, en richtte zijne felle 

slagen alleen tegen de kerk; — de ander, een man van goede geboorte 

en familie, in hooge mate ontwikkeld op het gebied van wetenschap 

en kunst, een onafhankelijk standpunt in de kerk innemende, zijne 

bespiegelingen en berekeningen voornamelijk op het strengst afgetrok- 

ken wetenschappelijk gebied voerende, bleef afkeerig van eene her- 

vorming, wier grondslagen zoo weinig wetenschappelijk waren. 

Ook de volgelingen van Lurner lieten niet na den spot van den mees- 

ter over te nemen, die zoo ver ging, dat bij een vastenavondspel coPPer- 

Nicus en zijne leer op het tooneel werden gebracht en belachelijk gemaakt. 

Voor ons heeft dit eenig belang, omdat de maker van deze klucht waar- 

schijnlijk een onzer landgenooten en eerste hervormers was , namelijk wrr- 

LEM GNAPHEUS, die uit den Haag voor de inquisitie was gevlucht, te 

Elbing, in de nabijheid van Ermland gelegen, vriendschappelijk was 
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opgenomen en zelfs tot rector van het gymnasium aldaar benoemd , waaruit 

hij trouwens later bij de reactie tegen de hervorming weer is verdreven. ! 

Intusschen was corPERrNIcus den tijd der grijsheid ingetreden, zon- 

der dat hij nog iets van zijn groot werk tot openbaarheid had gebracht. 

De gebreken van den ouderdom deden zich echter niet bij hem ge- 

voelen; hij onderhield den arbeid zoowel bij de waarneming van zijn 

ambt als op wetenschappelijk gebied tot voltooiing van zijn groot werk. 

Het einde zijns levens bleef echter niet van moeilijkheden en kom- 

mernis gespaard. Geöerd en gezien in den aanzienlijken kring, waar hij 

verkeerde, bleef hij steeds de meest gematigde gevoelens ook jegens 

andersdenkenden koesteren, en juist dat zou hem nog veel leed berok- 

kenen. Was hij geen aanhanger der nieuwe leer, evenmin was hij een 

tegen-ijveraar, die met alle middelen, ook van geweld en onrecht, de af- 

valligen tot de kerk wilden terugbrengen of ten doode voeren. De tijd 

van reactie was aangebroken. Na den dood van den bisschop werd 

diens plaats ingenomen door een nog grooter ijveraar voor de eenheid 

der kerk, JOHANNES DANTIsCUS genaamd, die ook als geleerde toenmaals 

een grooten naam had, in vroeger jaren met corpPERNIcus op vriend- 

schappelijken voet verkeerde en zelfs met LUTHER en MELANCHTHON te 

Wittenberg had omgegaan. Doch nauwelijks had hij den bisschop- 

pelijken zetel ingenomen of van Saulus werd hij tot Paulus. Niet 

alleen trad hij krachtig tegen de ketterij op, maar alle, die haar 

verdroegen en zich niet even krachtig als hij daartegen verzet- 

ten, hadden zijne ongenade te vreezen. Streng waakte hij voor de 

handhaving der tucht in de kerk, en liet dit op gevoelige wijze 

zijnen onderhoorigen ondervinden. Hierdoor geraakte hij geheel vervreemd 

van den gematigden coPPERNICus, en dit haalde dezen vele verdriete- 

lijkheden op den hals. Erger werd de spanning, toen hij tot ambtge- 

noot een der heftigste tegen-hervormers kreeg, namelijk mosrus, die in 

later jaren tot de hoogste plaatsen in de kerk opklom en de verwoede 

leider der anti-hervorming in Polen en Pruissen is geworden. Zoo was 

het aan diens invloed te danken, dat corPperNieus een zijner beste en 

Ll Omtrent de verhouding tusschen dezen kerkhervormer en coPPerNicus heb ik in de 

uitvoerige levensberichten van GNAPHEUS niets kunnen vinden. Zie DE HOOP SCHEFFER 

in de Studiën en bijdragen op het gebied der historische theologie, ste en 2de deel, 

en de dissertatie van H. ROODHUYZEN: het leven van Guilhelmus Gnapheus, een der 

eerste hervormers in Nederland, Amsterdam 1858, 
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meest ontwikkelde vrienden, den geleerde scuurrrr, verdacht van 

ketterij, in ballingschap zag vertrekken. Hij zelf werd ook in zijne fa- 

miliebetrekkingen herhaaldelijk om zijne onaf hankelijke gevoelens las- 

tig gevallen, maar bleef toch tot het einde zijner dagen op zijn post. 

Omtrent zijne werkzaamheid als arts zijn weinige berichten tot ons 

gekomen; toch schijnt hij ook als zoodanig bij al zijne andere bezig- 

heden werkzaam te zijn geweest, zoo zelfs dat in zijne latere dagen 

een hooge roep van zijne bekwaamheid uitging. Zoo werd hij herhaal- 

delijk bij de verschillende bisschoppen ter medische assistentie geroe- 

pen en vroeg ook zijn vriend crese zijn raad. Te Koningsberg is echter 

in het staatsarchief een merkwaardig stuk ontdekt, waaruit blijkt, dat 

COPPERNICUS zelfs over de grenzen van het land zijner inwoning en 

wel in hooge kringen, als arts is geroepen en hulp heeft verleend. 

De hertog ArBrrecHr van Pruissen noodigde hem namelijk uit om naar 

Koningsberg te komen, ten einde medische hulp bij een zijner raadsleden 

te verleenen; aan die roepstem heeft de toen bijna zeventigjarige cor- 

PERNICUS gevolg gegeven en hij vertoefde eenigen tijd als arts aan het 

hof van den hertog. 

Doch eene andere en hoogere voldoening zou hem in zijne laatste levens- 

jaren ten deel vallen. Zijn naam was in de geleerde kringen doorge- 

drongen; het door hem ontworpen wereldstelsel was nog niet geopen- 

baard en rustte in zijn stil studeervertrek; toeh had hij er reeds zoo- 

veel aan vrienden en bekenden van meegedeeld, dat aller blikken zich 

onwillekeurig naar het hoekje wendden, van waar het licht eenmaal 

moest opgaan. Een jong geleerde kon die spanning niet verduren, noch 

den tijd van openbaring afwachten. Hij, GRORG JOACHIM RHRTICUS ge- 

naamd, nauwelijk, 25 jaar oud, professor in mathesis en astronomie te 

Wittenberg, dus in het brandpunt der hervorming, verliet zijne woon- 

plaats en begaf zieh naar den meester, om uit diens mond de kennis te 

verkrijgen, die nog steeds aan de wereld werd onthouden. Deze daad 

heeft grooten invloed op de bekendmaking van het nieuwe stelsel ge- 

had; rarericus is de eLrsa van dezen profeet geworden, op hem viel 

de mantel, toen de laatste was heengegaan. Kwam hij aanvankelijk 

slechts voor korten tijd, twee jaren lang is hij bij den meester geble- 

ven en inal zijne geheimen ingewijd. Te merkwaardiger was zijne handel- 

wijze, omdat hij kwam midden uit het aan corperNrcus en zijne leer 

vijandige kamp, niet alleen op wetenschappelijk gebied, maar ook als 

ketter in de streek, waar geducht tegen de ketterij werd huisgehouden. 
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Van dit laatste heeft hij echter niet de minste moeilijkheid onder- 

vonden; althans hij heeft rustig gedurende zijn verblijf bij den meester ge- 

leefd en bezocht zelfs met dezen openlijk zijne vrienden en ambtgenooten. 

Voor zijn vertrek had rurrrcus aan een zijner vroegere leermeesters 

beloofd hem spoedig te zullen schrijven of hij den grooten roep, die 

van COPPERNICUS uitging, gegrond had bevonden. Geen brief schreef hij 

echter, maar eene volledige verhandeling gaf hij in het licht, waarin 

voor het eerst als voorlooper van het groote werk des meesters het 

nieuwe stelsel werd geopenbaard, terwijl het tevens eene warme lof- 

rede op den schepper daarvan bevatte. Wel had hij hiertoe aanleiding. 

Nog onbekend, zonder naam en aanbeveling kwam hij bij coPPeRNIicus 

aan, doeh werd op de meest vriendschappelijke wijze door dezen opge- 

nomen en in zijne diepzinnige geheimen ingewijd. 

Zijn geschrift in de latijnsche taal opgesteld, eerst als naar ge- 

woonte aan de vrienden ter kennismaking met het stelsel van cor- 

PERNICUS rondgezonden, later te Dantzig gedrukt, heeft den merk- 

waardigen titel: “Werste meedeeling aan zijn vriend over de boeken, 

handelende over de beweging der hemellichamen, van den bij witstek 

geleerden man en witnemend wiskundige, den weleerwaarden doctor 

NICOLAUS wit Thorn, kerkheer te Frauenburg, door een jeugdig stu- 

diosus in de mathesis. Een afdruk (thans uiterst zeldzaam) is terug- 

gevonden in de bibliotheek te Upsala en bevat van denzelfden 

schrijver eene lofrede op Pruissen. Het eenvoudige boekje liep als een 

vuurstraal door de geleerde en politieke wereld; zoo zond arrse het 

in groote blijdschap aan hertog ALBRECHT van Pruissen. Intusschen 

zette rurricus ijverig zijne studien voort, die zich ook over de geo- 

graphie uitstrekten, zooals uit zijn tweede werkje, handelende over 

de methoden en hulpmiddelen bij het samenstellen van landkaarten, 

blijkt, Toen hij zijn doel had bereikt en zich volledig van het nieuwe 

stelsel op de hoogte had gesteld, verliet hij den meester en keerde 

naar Wittenberg terug, waar hij zijn ambt aan de universiteit weder 

opnam, doch slechts voor korten tijd. 

Zijn verblijf bij corperNicus was echter niet te vergeefs geweest. Als 

een tweede voorlooper gaf hij na zijn terugkeer, met toestemming van den 

meester, een werkje uit over de vlakke en bolvormige driehoeksmeting, 

zijnde een fragment uit het groote werk van coPPERNICUS, de onmis- 

bare mathematische hulpmiddelen tot opstelling en ontwikkeling der 

nieuwe leer bevattende. Voor het eerst wordt hierin de trigonome- 
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trische oplossing van driehoeken, uit elk stel gegevens, meegedeeld. 

Doeh eindelijk was de tijd van rijpheid voor het groote werk aan- 

gebroken. Reeds neigde het leven van den geleerde ten onder- 

gang en nog lag het geheel voltooid sints een menschenleeftijd in 

het studeervertrek te rusten. De openbaring daarvan was terug- 

gehouden; eensdeels omdat het steeds nog werd vermeerderd en ver- 

beterd zonder den schrijver geheel te kunnen bevredigen, anderdeels 

omdat, zooals de schrijver in de voorrede getuigt, hij zich niet kon 

verheelen hoe een drom van vijanden en kwaadsprekers tegen hem 

op zou staan, omdat hij de overlevering verwierp en op de bouwvallen 

een nieuw stelsel had gevestigd. Doch hij vermocht aan den aandrang 

van vrienden en vereerders niet langer weerstand te bieden. Reeds was 

de roep van het nieuwe stelsel, hoe onbestemd ook, heinde en ver door- 

gedrongen; reeds werd het door onwetenden verketterd en belachelijk 

gemaakt, reeds zagen zijne vrienden zich genoodzaakt hem in ver- 

weerschriften hiertegen in bescherming te nemen. Op den rand van 

het graf, in zijn zeventigste jaar, liet hij zich door zijne vrienden over- 

halen. Het handschrift, volkomen gereed en geheel voltooid, werd door 

den grijsaard aan zijn vriend Giese, toen bisschop van Culm ter hand 

gesteld om er ter openbaring geheel vrij over te beschikken. Deze 

zond het terstond in de grootste opgewondenheid aan Rruericus, met 

wien hij dit reeds vroeger had afgesproken. 

Onmiddellijk zette deze beproefde leerling zich aan den arbeid. Als 

plaats van druk en uitgave koos hij Neurenberg , destijds de hoofdplaats 

voor de verspreiding van wis- en natuurkundige werken. Hij verliet 

woonplaats en betrekking, om met zijn kostbaar handschrift naar deze 

stad te trekken en zelf over den druk en correctuur te waken, die 

bij den bekenden uitgever prrrrjus plaats had. Toch bleef hij niet tot 

de voltooiing hiervan, maar liet het laatste gedeelte aan de zorg van een 

welbekend geestelijke, ostaNpER genaamd, over; helaas! tot schade van 

den gewichtigen arbeid, zooals wij straks zullen zien. 

Intusschen werd de druk ijverig voortgezet, zoodat deze binnen het 

jaar was voleindigd; in de eerste maanden van het jaar 1543 werd het 

werk uitgegeven en over de geheele beschaafde wereld verspreid. Doch 

de dagen van den schrijver waren geteld; — reeds lag hij in zware 

ziekte ter neer; — op den 24en Mei van genoemd jaar werd hij uit 

zijn lijden verlost. Op denzelfden dag werd hem het eerste volledige 

exemplaar van zijn werk overgebracht. Hij zag het nog en roerde het 
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even aan — daarna gaf hij den geest. “Zoo was”, naar de schoone 

uitspraak van een tijdgenoot, “bij copperNicus het einde van het leven 

de aanvang der onsterfelijkheid.” 

II 

Hebben wij aldus in enkele trekken het leven van coPPeRNICUS 

weergegeven, een kort overzicht van zijn werk mag hier zeker niet 

ontbreken, te minder omdat de laatste onderzoekingen ook hierom- 

trent gewichtige, tot dusver onbekende bijzonderheden aan het licht 

hebben gebracht. Wel verschenen van dit werk achtereenvolgens tot 

voor korten tijd vier uitgaven, doch het handschrift zelf ging voor lan- 

gen tijd verloren, zoodat deze eenvoudig nadrukken van de eerste waren. 

De tweede volgde spoedig op de eerste te Bazel, nagenoeg onveranderd; 

de derde bezorgde een onzer landgenooten, namelijk NICOLAUS MULER(IUS) 

professor te Groningen, die haar in 1617 te Amsterdam liet drukken 

en het werk, behalve met een onnauwkeurig levensbericht van den schrij- 

ver, met verschillende belangrijke astronomische en literarisch-historische 

aanteekeningen voorzag. De vierde eindelijk is te danken aan de pool- 

sche beweging om coPPERNICUS tot landgenoot te verklaren. Zij verscheen 

in 1854 te Warschau en is voorzien met een portret van COPPERNICUS, 

eene zeer partijdige en daardoor onnauwkeurige levensbeschrijving , een 

handschrift en verschillende aanhangsels van ondergeschikt belang of 

twijfelachtige af komst. 

Eene vijfde uitgave echter zou van grooter belang zijn. Nadat het 

handschrift ongeveer drie eeuwen lang verloren was geweest, werd het 

voor eenige jaren in eene privaat-bibliotheek te Praag teruggevonden, 

waar het nog wordt bewaard en als eene kostbare reliquie den belang- 

stellenden vreemdeling getoond. Het is geheel van de hand des schrij- 

vers en duidelijk geschreven; ook de figuren zijn met zorg met behulp 

van passer en lineaal geteekend. Op een voorblad staan de achtereen- 

volgende bezitters vermeld, zoodat de echtheid boven allen twijfel is 

verheven. Doch ook in ander opzicht is het hoogst merkwaardig. Daar- 

uit blijkt toeh, dat het meermalen is omgewerkt en verbeterd, ja, dat 

COPPERNICUS zich hiermede tot in zijne laatste levensjaren heeft bezig- 

gehouden en eerst eindigde met de wegzending. Drie verschillende 

redactiën uit verschillende perioden des levens zijn door de kenners in 

het handschrift ontdekt, kenbaar o. a. aan verschillende kleur van inkt, 
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Onderscheidene stukken van groot gewicht zijn doorgeschrapt en daarom 

ook niet in den druk opgenomen. Geheele bladzijden, en daaronder zeer 

belangrijke, zijn in den druk geheel weggelaten , hoewel het manuscript 

daartoe geene aanleiding geeft. 

Zoo verscheen dan, als kostbare feestgave aan de geleerde wereld, 

bij de viering van het vierde eeuwfèest der geboorte van den schrijver 

door de coPPerNicvs-vereeniging, en met geldelijke ondersteuning van 

het Duitsche rijk, in 1874 de vijfde en waarschijnlijk laatste uitgave. 

Deze is geheel naar het zoo gelukkig teruggevonden manuseript in- 

gericht en met zorg door den kundigen geschiedvorscher Mm. currze 

bewerkt. Behalve den oorspronkelijken tekst bevat zij alle doorge- 

haalde plaatsen en stukken, die van eenig belang zijn, zoodat de aan- 

dachtige lezer zelf de ontwikkeling in den gedachtengang des schrij- 

vers kan volgen. Deze uitgave is aan den keizer van Duitschland 

opgedragen, en door den bewerker met verschillende geschiedkundige 

aanteekeningen voorzien. Eene duitsche vertaling van dit latijnsche 

werk is korten tijd geleden te Thorn verschenen. 

De oudere uitgaven vertoonen alle iets zonderlings en tegenstrijdigs. 

Ten eerste toch is reeds de titel niet juist weergegeven; de schrijver 

noemde het eenvoudig: De revolutionibus (over de bewegingen), de uit- 

gever voegde er aan toe: orbium coelestium (der hemellichamen), en 

verder eene geheele opwekking, om het boek met onbevangen zinnen 

te lezen en de merkwaardige nieuwe hypothesen die het bevat te be- 

studeeren. Ook de bekende spreuk van PLaro (“geen niet-wiskundige 

trede hier binnen’) is als motto in het grieksch op den titel gesteld. 

Verschillende voorreden gaan het werk zelf vooraf. De eerste, getiteld 

“aan den lezer, over de hypothesen van dit werk”, is later gebleken 

geheel valsch te zijn, en af komstig van bovengenoemden OSIANDER, die 

mede de eerste uitgave bezorgde. Deze voorrede toch is geheel in strijd 

met den inhoud van het werk, zooals reeds door kePLEr werd aange- 

toond en nader door ALEXANDER VON HUMBOLDT bevestigd, die er zich 

met kracht tegen verzette. In die voorrede wordt de waarde van het 

werk niiskend, blijkbaar om gevreesden tegenstand te breken, en aan 

zwakke zielen te gemoet te komen. Want hierin wordt het werk van 

COPPEKNICUS voorgesteld als eene hypothese, die zoo goed als eene an- 

dere tot verklaring van de beweging der hemellichten kan dienen, zon- 

der dat men de waarheid daarvan onvoorwaardelijk behoeft aan te nemen. 

Corperricus echter schrijft niet in zulk een twijfelachtigen geest, 

16 
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maar in de vaste overtuiging dat zijn stelsel de ware en eenige grond- 

slag van het wereldstelsel is. Im het manuscript wordt zij ook niet 

teruggevonden, terwijl zij reeds door den besten en vertrouwdsten 

vriend van COPPERNIcUs in een brief, kort na zijn dood geschreven en 

sedert korten tijd teruggevonden, als ondergeschoven wordt verworpen. 

De tweede voorrede bestaat uit een brief van den kardinaal von 

SCHÖNBERG, uit Rome reeds zeven jaren vóór den dood van coPPErNr- 

cus tot hem gericht, waarin hij hem mededeeling verzoekt van zijne 

onderzoekingen omtrent den bouw van het wereldstelsel, waarvan de 

mare tot hem was doorgedrongen, en die bij hem de levendigste be- 

langstelling hadden opgewekt. Uit het vooropstellen van dezen merk- 

waardigen brief blijkt ten eerste, hoe de hoofden der katholieke kerk 

aanvankelijk volstrekt geene bezwaren tegen de leer van COPPERNICUS 

maakten, daarentegen van de warmste belangstelling blijk gaven; ver- 

volgens hoe ingenomen coPPERNIcus met dit schrijven was , daar hij zijn 

werk als het ware als antwoord op deze eervolle uitnoodiging wilde 

beschouwd zien. 

De derde en laatste voorrede is de gewichtigste van allen. Zij be- 

staat uit den brief, waarmede coPPeRNIcus zijn werk aan het hoofd der 

katholieke kerk paus rpauLus III opdroeg. Ook dat stuk bevindt zich 

niet in het manuscript, maar is toch ontwijfelbaar van COPPERNICUS 

zelven afkomstig en later door hem aan den uitgever gezonden om 

tot inleiding te dienen. Het is zulk een meesterlijk stuk, zoo vrij van 

elk vooroordeel, getuigende van zooveel onaf hankelijkheid van geest 

en verlichting, dat het ook voor onzen tijd, vier eeuwen later, nog al 

zijne beteekenis heeft behouden. Daar dit stuk, evenals het geheele 

werk in het latijn geschreven, voor zoover mij bekend is, nimmer in 

het nederlandsech verscheen, kan ik niet nalaten de vertaling hier in 

haar geheel meetedeelen. 

Het luidt aldus: 

“Aan zijne Heiligheid Paus pauuus III, de voorrede van 

NICOLAUS COPPERNICUS tot zijn werk over de hemelbewegingen. 

“Geheel ben ik mij bewust, Heilige Vader, dat sommige lieden, 

zoodra zij vernemen, dat ik in mijn werk over de wentelingen in de 

wereldruimte aan de aarde zekere bewegingen toeken, terstond uitroe- 

pen, dat zulk eene leer verwerpelijk is. Nu ben ik geenszins zoozeer 

hiermede ingenomen, dat ik er geen prijs op zou stellen, hoe andere 
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er over oordeelen. En hoewel ik weet, dat de gedachten van een wijs- 

geer afwijken van het oordeel der menigte, daar het zijne taak is in 

alle dingen de waarheid te doorgronden, voor zoover dit door God aan 

het menschelijk vernuft wordt veroorloofd, zoo geloof ik toch, dat men 

elke leer, die van de waarheid afwijkt, moet schuwen. Toen ik dus 

overwoog, hoe ongerijmd diegene, welke eeuwen lang in de meening 

verkeerden, dat de aarde onbewegelijk in het midden van het heelal 

is gesteld, het zullen vinden, wanneer ik daartegenover getuig dat de 

aarde zich beweegt, zoo heb ik lang geaarzeld of ik mijne toelich- 

tingen en bewijzen voor deze beweging in het licht zou geven; of 

het niet veel beter ware, het voorbeeld der Pythagoreërs en van an- 

deren te volgen, die, zooals de brief van Lysis aan HIPPARCHUS ge- 

tuigt, niet schriftelijk maar mondeling en uitsluitend aan hunne leer- 

lingen en vrienden de geheimenissen der wijsbegeerte plachten over te 

leveren. Het komt mij voor, dat zij dit niet, zooals sommige meenen, 

gedaan hebben met het kwade doel om hunne leer niet verder te ver- 

breiden, maar opdat niet de heerlijke zaak door ijverig onderzoek van 

groote mannen verkregen, door diegenen zou bespot worden, wien het 

verdriet om zich op eenige studie toe te leggen of die, wanneer zij 

door de opwekking en het voorbeeld van anderen tot de beoefening 

der wijsbegeerte worden opgewekt, toch wegens de stompzinnigheid van 

hunnen geest zich onder de filosofen bewegen als de hommels onder 

de bijen. Toen ik dit alles overwoog, had mij de hoon, die mij wegens 

het nieuwe en (schijnbaar) ongerijmde mijner leer zou treffen , bijna be- 

wogen om den begonnen arbeid af te breken. 

“Doch mijne vrienden brachten mij, terwijl ik lang talmde en tegen- 

streefde, terug en onder hen voornamelijk de kardinaal NIcoLAUs vON SCHÖN- 

BERG, bisschop van Capua, die zich in vele wetenschappen naam heeft 

verworven, en naast hem een mij uiterst bevriend man, de bisschop van 

Culm TIEDEMANN GIESE, die zieh met gelijken ijver op de theologische 

als op alle schoone studien toelegt. Deze vooral heeft mij dikwijls ver- 

maand en met kracht aangespoord om mijn werk uit te geven en ein- 

delijk aan het daglicht te brengen, daar ik het niet slechts negen 

jaren, maar reeds viermaal negen jaren lang bij mij opgesloten en aan 

de openbaarheid onttrokken had. Evenzoo handelden tegenover mij niet 

weinig andere uitstekende en geleerde mannen, terwijl zij mij voor- 

hielden, dat ik niet langer uit vrees mocht weigeren , mijne onderzoe- 

kingen tot nut van alle wiskundigen bekend te maken. Hoe ongerijm- 
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der thans mijne leer van de beweging der aarde zou schijnen , zoo veel 

te grooter zou de bewondering en dank zijn, wanneer men inzag, hoe 

door de openbaarmaking mijner onderzoekingen de schijn van onge- 

rijmdheid voor de overtuigendste bewijzen volkomen moest wijken. Op 

deze wijze overtuigd en door deze hoop geleid, gaf ik eindelijk aan 

mijne vrienden toestemming, om tot de uitgave van het werk, dat zij 

zoo lang van mij hadden gevraagd, over te gaan. 

“Doch wellicht zal uwe Heiligheid er zich niet zoo zeer over verwon- 

deren, dat ik het gewaagd heb mijn arbeid in druk te geven, daar 

ik hierbij geene moeite heb gespaard om mijne denkbeelden omtrent 

de beweging der aarde neer te schrijven , — doch verlangt liever van mij 

te hooren, hoe ik op de gedachte ben gekomen om tegen de algemeene 

beschouwingswijze der wiskundigen en wellicht zelfs in strijd met het 

gezond verstand eene beweging der aarde aan te nemen. Geenszins 

wil ik daarom uwe Heiligheid verheelen, dat niets anders er mij toe 

heeft gebracht, voor de bewegingen der hemellichamen eene nieuwe 

verklaring te zoeken dan de overweging, dat de wiskundigen bij hunne 

onderzoekingen hieromtrent geenszins onderling overeenstemmen. Want 

ten eerste zijn zij omtrent de beweging van zon en maan zoo onzeker, 

dat zij niet eens de onveranderlijke grootte van het jaar kunnen bere- 

kenen en waarnemen. Verder brengen zij voor de beweging van zon 

en maan benevens die der vijf andere planeten noch dezelfde grondslagen 

en onderstellingen, noch dezelfde bewijzen voor de schijnbare bewegin- 

gen en wentelingen in toepassing. Benigen namelijk bedienen zich alleen 

van gelijkmiddelpuntige cirkels, andere van excentrische en epieykels, 

toch bereikten zij hiermede volstrekt niet, wat zij zoeken. Want zij, 

die gelijkmiddelpuntige eirkels aannemen, kunnen wel aantoonen, dat 

daaruit verschillende bewegingen kunnen worden saamgesteld, doch zij 

kunnen er niets zekers uit afleiden, dat met de verschijnselen overeen- 

stemt. Diegene echter, welke excentrische cirkels te hulp nemen , kun- 

nen wel grootendeels de verschijnselen door berekening vaststellen, 

toch komt hierbij veel voor, dat met de eerste grondstellingen van de 

gelijkvormigheid der beweging schijnt in strijd te zijn. Ook de hoofd- 

zaak, dat is de vorm van het heelal en zekere symmetrie zijner deelen, 

hebben zij niet kunnen vinden of uit die cirkels kunnen afleiden. Veel- 

cer gaat het hun als iemand, die handen, voeten, hoofd en andere 

leden van verschillende beelden, die goed, maar niet op hetzelfde lichaam 

betrekking hebbende, zijn geteekend, wilde samenvoegen; daaruit zou 



COPPERNICUS. 245 

toch, omdat de verschillende deelen niet overeenstemmen , ecr een mon- 

ster dan een mensch ontstaan. Evenzoo moet dus in den loop hunner 

zoogenaamde bewijsvoering, die zij methode noemen, iets wezenlijks 

over het hoofd zijn gezien, of iets vreemds, dat niet op de zaak past, 

zijn ingeslopen. Dit zou hun in geen geval zijn overkomen, indien zij 

vaste grondslagen hadden gevolgd. Want waren zij niet van bedriege- 

lijke onderstellingen uitgegaan, dan zou alles, wat er uit afgeleid werd, 

zonder twijfel als volkomen juist moeten blijken. Wat ik nu zeg, moge 

thans duister zijn, doch ter behoorlijke plaatse zal het duidelijk worden. 

“Toen ik aldus deze onzekerheid der overgeleverde wiskundige leer met 

betrekking tot de banen der hemellichamen lang had overwogen, trof 

het mij onaangenaam, dat nog geene juistere theorie voor de bewegin- 

gen in het heelal, dat de beste en volkomenste bouwmeester voor ons 

heeft gebouwd, door de wijsgeeren was opgesteld, die toch anders de 

onbeteekenendste dingen, betrekking hebbende op het heelal, zoo nauw- 

keurig hebben onderzocht. Daarom heb ik mij de moeite gegeven, de 

geschriften van alle wijsgeeren, die ik mij kon verschaffen, door te 

lezen om na te gaan, of niet een van hen de meening heeft uitgespro- 

ken, dat de bewegingen der hemellichamen andere zijn, dan de man- 

nen der wiskundige wetenschap aannemen. Werkelijk vond ik het eerst 

bij crcero, hoe Niceras van gevoelen was, dat de aarde zich beweegt. 

Later las ik bij prurarcmus dat nog eenige anderen van dezelfde mee- 

ning zijn geweest; zijne woorden zal ik, opdat zij voor ieder duidelijk 

zijn, hier aanhalen. “De gewone meening is, dat de aarde rust, PHILOLAOS 

de Pythagoreër echter neemt aan, dat zij zich, als zon en maan, in 

een scheven cirkel om het vuur beweegt. HeRrAkKLIDES uit Pontus en 

de Pythagoreër gKPHANTUS leeren ook, dat de aarde zich beweegt; 

echter niet vooruitgaand maar zich draaiende als een rad, waardoor 

zij van den avond naar den morgen om haar eigen middelpunt wordt 

gevoerd. 

“Hierdoor ben ik er toe gekomen over de beweging der aarde na te 

denken. Ofschoon deze meening ongerijmd scheen, zoo geloofde ik 

toch, omdat ik weet, dat anderen voor mij de vrijheid hadden geno- 

men om cirkels aan te nemen ten einde de verschijnselen aan den 

sterrenhemel te verklaren, — dat het ook mij geoorloofd zou zijn te 

beproeven, of niet door eene beweging der aarde aan te nemen, meer 

voldoende verklaringen, dan die tot nu toe zijn gegeven , voor de wente- 

lingen der hemellichamen konden gevonden worden, 
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“Nadat ik nu de bewegingen had aangewend, die ik in dit werk aan 

de aarde toeken, vond ik eindelijk na langdurig en zorgvuldig onder- 

zoek, dat, wanneer bij de bewegingen der overige planeten de wenteling 

der aarde in rekening werd gebracht en daaruit de beweging van elke 

ster afgeleid, niet alleen de bij haar waargenomen verschijnselen daar- 

uit werden verklaard, maar ook de volgorde en grootte der sterren en 

al hare banen aan den hemel zulk een harmonisch geheel vormden, 

dat nergens, zonder verwarring te stichten in de overige deelen en van 

het geheele heelal iets kon veranderd worden. Overeenkomstig hier- 

mede heb ik mijn werk saamgesteld en in het eerste boek beschreven 

al de banen der hemellichamen met de bewegingen, die ik aan de 

aarde toeken, zoodat dit boek eenigermate de algemeene samenstelling 

van het heelal, bevat. In de volgende boeken vergelijk ik dan de be- 

wegingen der overige sterren en alle banen met de bewegingen der 

aarde, zoodat men hieruit kan nagaan, in hoeverre men de bewegin- 

gen der overige sterren en hemellichamen kan behouden, wanneer zij 

tot de bewegingen der aarde worden teruggebracht. Zoo twijfel ik er 

niet aan dat scherpzinnige en geleerde wiskundigen het met mij eens 

zullen zijn, wanneer zij, zooals de wijsbegeerte dit boven alles eischt, 

niet oppervlakkig maar grondig de bewijzen, die ik voor mijne be- 

schouwingen bijbreng, nagaan en overwegen. Opdat echter zoowel ge- 

leerden als ongeleerden inzien, dat ik niemands oordeel schuw , zoo heb 

ik aan niemand liever dan Uwe Heiligheid mijne onderzoekingen willen. 

opdragen, omdat Gij, ook in dit afgelegen hoekje der aarde, waar ik 

leef, door de waardigheid van uw ambt, zoowel als door de liefde tot alle 

wetenschappen en ook tot de mathesis, hoog wordt vereerd , zoodat*Gij 

door uw aanzien en oordeel mij voor den beet der kwaadsprekers kunt 

beschermen, hoewel het spreekwoord zegt, dat er geen middel bestaat 

tegen den beet der sycofanten. 

“Mochten soms oppervlakkige meepraters opstaan, die, hoewel on- 

wetend in wiskundige zaken, zich hierover toeh een oordeel willen aan- 

matigen en op grond van eenige plaatsen in de heilige schriften, die 

zij boosaardig naar hun doel verwringen, ondernemen, dit mijn onder- 

zoek te laken en aangrijpen, zoo zal ik mij om hen niet bekommeren, 

maar veeleer hun oordeel als onbedacht verachten. Want het is be- 

kend hoe LacraNrrus, een beroemd schrijver doch slecht wiskundige, 

op kinderachtige wijze over de gedaante der aarde spreekt, waar hij 

hen uitlacht, die leerden, dat de aarde eene bolvormige gedaante heeft, 



COPPERNICUS. 247 

„Daarom moet het de wetenschappelijke mannen niet verwonderen, 

wanneer dergelijke lieden ook mij bespotten. De mathematische zaken 

worden slechts voor de wiskundigen geschreven; deze zullen, en hierin 

geloof ik mij niet te bedriegen , inzien, dat mijn arbeid ook van nut 

kan zijn voor de kerk, wier hoofd Uwe Heiligheid thans is. Want toen 

niet lang geleden onder Leo X op het Lateraan-coneilie over de ver- 

betering van den kerkelijken kalender werd gehandeld, bleef deze zaak 

onbeslist, alleen omdat men meende, dat de lengte van het jaar en 

der maanden benevens de bewegingen van zon en maan nog niet nauw- 

keurig genoeg waren vastgesteld. Sedert dien tijd heb ik getracht deze 

onderzoekingen nauwkeuriger in te stellen, daartoe uitgenoodigd door 

bisschop PAULUS SEMPRONIENSUS, die destijds aan het hoofd dezer zaken 

stond. Wat ik nu hierin gedaan heb, laat ik bovenal aan het oordeel 

van Uwe Heiligheid en van alle andere geleerde wiskundigen over, en 

opdat het niet schijne, dat ik Uwe Heiligheid over het nut van dezen 

arbeid meer beloof, dan ik kan volbrengen, ga ik nu tot de zaak 

zelve over.” 

Waardiger inleiding voor een groot werk is zeker wel nooit geschre- 

ven. Zij leert, hoe coPPerNIcus zijn stelsel niet als eene hypothese zoo 

goed als eene andere tot verklaring der bewegingen aan den hemel 

wilde beschouwd zien, maar hoe hij de vaste overtuiging had door weten- 

schappelijk onderzoek verkregen, dat de beweging der aarde, hoewel 

schijnbaar in strijd met de onmiddellijke waarneming en tevens met de over- 

levering , de onmisbare grondslag van dit stelsel moest zijn. Het steunt niet 

op wijsgeerige bespiegelingen , maar op onomstootelijke wiskundige waar- 

heden, toegepast op nauwkeurige waarnemingen deels van vroeger tijd, 

deels door hem zelven ingesteld. Aangrijpend is zijn beroep op de ge- 

leerde en verlichte mannen, allereerst op het hoofd van allen, den Paus 

zelven, onder wiens bescherming tegen den achterklap van onwetenden 

en onbevoegden hij zijn arbeid plaatst. Duidelijk kan men hieruit de 

wording van het nieuwe stelsel volgen, dat tot uitgangspunt eenige losse 

en nevelachtige uitspraken van een paar wijsgeeren uit den ouden tijd had, 

doeh verder geheel zelfstandig door copperNicus werd opgebouwd en 

bevestigd. Hieraan heeft hij geheel zijn leven besteed, en eerst op het 

einde daarvan zijn werk in het licht gegeven, zijn eenigste weten- 

schappelijke arbeid, waarvan echter de invloed door de gezamenlijke 
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werken van geen geleerde uit vroeger of later tijd wordt geëvenaard. Het 

licht in de verwarde beschouwingen omtrent het heelal is gekomen 

uit een vergeten hoekje der aarde, doch het heeft geschitterd met een 

glans, die steeds toenam, tot de geheele beschaafde wereld hiervan was 

doordrongen. De geschiedenis der wetenschappen kan geen tweede 

voorbeeld van zulk een gewichtigen arbeid aanwijzen; slechts onze tijd 

kan de theorie van DARWIN, het uitgangspunt eener revolutie op het 

gebied der beschrijvende natuurwetenschappen, als van nagenoeg gelijk 

belang naast die van coPPERNIcus op het gebied der theoretische stellen. 

Het geschrift van copperNicus heeft voor onzen tijd veel van zijne 

waarde verloren en slechts geschiedkundige beteekenis behouden. De 

latere onderzoekingen van KEPLER, die steunden op de voortreffelijke 

waarnemingen van TYCHO BRAHE, hebben de bewegingen der lichamen 

van het zonnestelsel nauwkeuriger omschreven dan de cirkelvormige 

banen van coPPERNicus, Doch zijn uitgangspunt, de beweging der aarde, 

is onaantastbaar gebleven en tot de grondstelling der natuurweten- 

schap verheven. 

CorperNicus verdeelde zijn werk in zes boeken; onmiddellijk vangt 

hij in het eerste aan met de vaststelling van de bolvormige gedaante 

en dubbele beweging der aarde als grondslag van het wereldstelsel. 

Zijn aanhef was ook door den eersten uitgever op onverklaarbare wijze weg- 

gelaten, doch in het manuscript terug gevonden en bij de laatste feest- 

uitgave in eere hersteld. In de volgende boeken worden , na uiteenzetting 

van de onmisbare mathematische hulpmiddelen, de bewegingen der hemel- 

lichten, zon, maan, planeten en vaste sterren, nauwkeurig nagegaan, 

en aangetoond, dat zij veel beter worden verklaard door het aangeno- 

men punt van uitgang, dan door het stelsel van ProuemAEUS met de 

kunstmatige en verwarde opeenstapeling van epicykels , waartoe men , om 

het te kunnen handhaven, genoodzaakt was zijn toevlucht te nemen. 

Zoo werd door hem de bouw van het planetenstelsel met de zon als 

middelpunt vastgesteld. f, 

Het beroep van corPperNIcus op het verlicht oordeel der mannen van 

wetenschap werd aanvankelijk niet beschaamd. De paus nam de op- 

dracht aan, althans nergens is het tegenovergestelde vermeld, terwijl 

het niet waarschijnlijk is dat corPerNicus deze opdracht aan zijn on- 

middellijk hoofd zonder diens toestemming boven zijn werk zou hebben 

geplaatst. 

Doch de tegenstand zou zich weldra doen gevoelen, en wel van die 
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zijde, welke corprrNicus reeds met een zienersoog had voorspeld, 

namelijk van de kerk, die het nieuwe stelsel, als strijdig met de hei- 

lige schrift en daardoor hare grondvesten ondermijnende, verwierp. 

De eerste tegenstand kwam echter niet van de katholieke kerk, 

maar van de hervormde. Reeds merkten wij hier boven op hoe Luruer , 

na een en ander omtrent de leer van coPPerNIcus vernomen te heb- 

ben, haar zonder verder onderzoek minachtend veroordeelde. Mer ancr- 

THON bestreed haar op andere wijze. Nadat het werk van corPerNicus 

was verschenen en de schrijver ten grave gedaald, gaf hij een werk 

over de natuurkundige grondbeginselen uit, en bestreed hierin op heftige 

wijze het stelsel van corPerNrcus als strijdig met de heilige schrift. 

De psalmen van David en de prediker werden er bij gehaald om de on- 

veranderlijkheid der aarde in het middelpunt van het heelal te bewij- 

zen, doch ook de dagelijksche waarneming benevens de duizendjarige 

overeenstemming der mannen van wetenschap werden aangevoerd om 

de nieuwe leer te bestrijden. Ja, MELANCHTON acht haar zoo verderfe- 

lijk, dat de wereldlijke macht moet ingeroepen worden om zulke onge- 

rijmdheden tegen te gaan. Wel was een jong leeraar der Wittenberg- 

sche school naar coPPErNIicus gegaan om in zijne leer te worden inge- 

wijd, doch toen hij als in geestdrift ontstoken apostel terugkeerde, 

waren zijne dagen te Wittenberg geteld. Hier moest het stelsel van 

PTOLEMAEUS de grondslag van het natuurkundig onderwijs blijven, en 

zoo verliet Rruericus, hoewel met eene aanbeveling van MELANCHTHON 

voorzien, de hoogeschool om in de eerste plaats al zijne krachten aan 

de uitgave van het werk des meesters te wijden. 

Ging aldus de kerk der hervormden die der katholieken vóór in 

de verwerping van het nieuwe stelsel, zooveel te heviger zou deze 

ongeveer eene eeuw later haar banbliksem tegen de nieuwe leer en hare 

aanhangers slingeren. Hoe cALILEr haar slachtoffer is geworden, is ge- 

noegzaam bekend; evenzoo hoe het werk van copPerNicus zelf door de 

waardige opdracht aan den paus niet van den index kon gered worden ; 

bij pauselijke bul werd vastgesteld, dat de nieuwe leer als strijdig 

met de heilige schrift en daardoor onwaar en verderfelijk, door alle 

geloovigen moest verworpen worden. 

De tegenstand is echter niet alleen van kerkelijke zijde gekomen. 

Ook op zuiver wetenschappelijk gebied werd het nieuwe stelsel lang 

verworpen en bestreden. Zoo wilde Tyco BRAHE, de voornaamste sterre- 

kundige van zijn tijd, een halve eeuw na coPPpERNicus levende, de 



250 COPPER NICUS. 

juistheid van zijn stelsel niet erkennen, maar ontwierp een nieuw, dat 

de vooroordeelen van het kerkgeloof met de uitbreiding der wetenschap 

moest verzoenen. Hierbij toch bleef de aarde op hare oude en voor- 

name plaats in het middelpunt-der wereld, alle andere sterren wen- 

telden om de zon en deze met hare geheele omgeving om de aarde. 

Zijne ijdelheid, om zijn eigen naam in plaats van dien zijns voorgan- 

gers aldus aan een nieuw wereldstelsel voor altijd te verbinden, is ech- 

ter beschaamd. Zijn leerling KkePLER, daartoe in staat gesteld door zijne 

eigene talrijke en voortreffelijke waarnemingen, heeft de juistheid van 

het stelsel van coPpPerNicus boven dat van zijn leermeester aangetoond, 

en vond daarbij de wetten, waaraan de planeten, en hieronder de 

aarde, bij hare wenteling om de zon gehoorzamen. 

Korten tijd daarna ontdekte carmer bij het richten van den verre- 

kijker op den hemel de schijngestalten der planeet Venus, en bracht 

hiermede een krachtig bewijs voor de juistheid van dit stelsel bij. 

Zoo zegevierde ten slotte, niettegenstaande kerkelijke vooroordeelen 

en den pauselijken banvloek, het stelsel van corPperMicus, dat de on- 

wrikbare hoeksteen der moderne wereldbeschouwing is geworden, 

Et R Ë, 



DE REUKSCHUBBEIJEN DER VLINDERS, 

Dat de schubvleugelige insekten hun naam ontleenen aan ’t maaksel 

der vleugels is aan iedereen bekend. 

Mikroskopisch kleine, gekleurde schubbetjes, aan de basis van een 

steeltje voorzien, waarmede zij in het chitinevliesje der vleugels zijn 

bevestigd, zijn in grooten getale, dakpansgewijs elkaâr bedekkend, op 

de vleugelvlakten ingeplant. Maar niet alleen op de vleugels, ook op 

andere deelen des lichaams staan deze schubben verspreid. Tusschen 

de gewone schubbetjes nu bevinden zich enkele andere, die van de 

eerst genoemde in vorm afwijken, soms op enkele plaatsen tot een 

knobbeltje opeengehoopt, een ander maal in een plooi van den vleu- 

gelrand verborgen, die zich eerst bij ’t uitspreiden der vleugels opent, 

dan weder in beperkt aantal her en ginds verstrooid. Nu eens blijven 

ze beperkt tot de vleugels, dan weder vindt men ze ook op de overige 

liehaamsdeelen; tot zelfs op de pooten heeft men ze waargenomen. De 

vorm is hoogst verschillend en is nu eens rondachtig, schildvormig 

of gestrekt, dan weder gewonden, enz. 

Zij verspreiden een aangenamen geur, die nu eens aan jasmijnen, 

dan weder aan muskus, vanille of citroenen herinnert. En wat het op- 

merkelijkste is, men heeft ze enkel bij de mannelijke individuen aan- 

getroffen. Zij schijnen dus bij de voortplanting dienst te doen, nl. als 

lokmiddel voor de wijfjes. 

Dat deze schubben de zetel zijn van bijzondere geuren is nog niet 

lang bekend. Eerst omstreeks het jaar 1878 werd die ontdekking ge- 

daan door Fritz MÜüLLER, een Duitsch zoöloog, die langen tijd de in- 

sektenwereld van Brazilië in loco onderzocht, en gezegde geurende eigen- 
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schappen der schubbetjes waarnam bij groote Z. Amerikaansche ka- 

pellen. Dat de welriekende stof eene door ’t lichaam uitgescheiden aethe- 

rische olie moest zijn, die door de schubbetjes wordt opgenomen, lag: 

voor de hand; temeer daar aan den top dier schubbetjes haartjes wor- 

den aangetroffen, aan wier uiteinden dikwijls druppels vloeistof han- 

gen. De toestel zelf, waarin deze olie wordt bereid, bleef langen tijd 

onbekend. 

Nu onlangs echter deelde Berrrav in ’t Archif f. Naturg. 48 Jalrg. 

mede, dat de reuktoestel door hem is gevonden. B. vermeldt dienaangaande 

het volgende: De reukschubben staan met kliertjes in verbinding, die 

de welriekende olie afscheiden. Het mannetje van Hepialus Hecta L. 

bezit aan de achterpooten eene aanzwelling der scheen, terwijl 

daarentegen de tars zeer rudimentair is gebleven. Aan die scheen 

valt een bundeltje lange, geribde, kolfachtig verdikte schubhaar- 

tjes in ’t oog; de inwendige holte der scheen is meerendeels op- 

gevuld met vrij groote kliercellen van een fleschvormige gedaante, niet 

ongelijk aan odeurfleschjes. De inhoud dier fleschjes geraakt door po- 

riën naar buiten, en bestaat uit eene geelachtige aetherische olie, die 

in geringe hoeveelheden een aangenamen geur verspreidt. Bijzonder 

merkwaardig is de omstandigheid, dat zich aan den eersten achterlijfs- 

ring een zakje bevindt, in hetwelk de reukverspreidende achterscheen 

in de rust, even als in een koker, kan worden opgesloten. Dienten- 

gevolge wordt eene onnutte verspilling van ’t kostbaar reukwerk voor- 

komen, terwijl daarentegen, wanneer de kapel over het in ’t gras zit- 

tende wijfje heen fladdert, de reuktoestel uit de foedraal wordt ge- 

haald, om zijn verleidende werking uit te oefenen. 

Winterswijk, April 1883. 
R. E. pr HAAN. 



DE SKANDINAAFSCHE RIVIEREN. 

In dolle vaart storten de bovengenoemde stroomen over en langs 

de hellingen der rotsklompen naar beneden, hier bijna spoorloos in 

een afgrond zich verliezende, ginds tot eene majestueuse watervlakte 

uitgebreid, straks weder binnen enge kloofwanden omsloten, nu eens 

als schuimbekkende van woede, dan weder traag en als een onver- 

schillige knaap langzaam voortsukkelend. Dit zoo geheel verschillend 

karakter wisselt in denzelfden stroomloop herhaalde malen. 

Hoe geheel anders snellen Donau en Rijn zeewaarts! Hier heeft het 

bed zieh geeffend, het dal is verwijd en opgevuld met de bezinksels 

dezer rivieren, de rotsen, waarover en waarlangs zij stroomen, zijn 

recds afgerond en van haar brekende kracht voor een goed deel be- 

roofd. Slechts in het allereerste gedeelte van haar bovenloop hebben 

deze Duitsche rivieren nog een enkelen waterval of breiden zij zich 

tot meren uit, en zulks geldt dan eigenlijk ook nog alleen voor den 

Rijn, — maar overigens zijn ’t bedaarde lieden geworden, die hun weg 

voor goed hebben gebaand. Rijn en Donau zijn volwassen stroomen, 

Glommen-elf, Motala-elf, Dal-elf en alle andere Skandinaafsche elfen 

zijn nog kinderen, die als het ware nog in halven staat van wording 

en onrijpheid verkeeren, en die nog duizenden van jaren hebben door 

te worstelen alvorens hun pad er zoo gebaand uit zal zien als dat van 

Rijn en Donau. 

Den sleutel tot dit raadsel vinden wij in het jeugdig karakter van 

t Skandinaafsche land. Jeugdig karakter — en toch de Noordsche en 

Zweedsche gronden behooren tot de alleroudste der aarde. In het ar- 

ehaeïsche tijdperk reeds dook hier de aarde uit de wateren op, en na 

de Silurische periode was de schepping van een aanzienlijk deel van 

Skandinavië volbracht. Voor ’t grootste deel bestaat dan ook hier de 

bodem uit azoïsche en palaeozoïsche gesteenten, vooral uit het zoo harde 

en moeilijk verweerende gneis, zoodat men aan het harde karakter dezer 
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rotssoort wel eens de weinig gevorderde uitspoeling en ontblooting heeft 

toegeschreven, die de oorzaak zijn van de ongevormdheid der elf-bed- 

dingen. Toch moeten wij het zwaartepunt naar elders verleggen. 

Langen tijd lag Skandinavië onder eene honderden meters dikke ijs- 

laag verborgen. Het iĳstijdperk ligt in geologischen zin nog betrekke- 

lijk kort achter ons. En die “vergletschering” verhinderde het uitspoe- 

len en de ontblooting der rivierbeddingen, die in dat tijdperk als zoo- 

danig niet eens aanwezig waren, maar zich eerst vormden toen van 

lieverlede het ijs werd opgeruimd. En in dien zin kunnen wij van die 

oude azoïsche vormingen spreken als van een jeugdige, die pas be- 

gonnen is zijn aangezicht te vertoonen. De elfen van Skandinavië zijn 

pas geboren kinderen, die nog slechts aan ’t begin staan hunner ont- 

wikkelingsgeschiedenis. Aan den anderen kant wordt die ontwikkeling 

nog tegengewerkt door eene voortgezette rijzing van dit land, waar- 

door nieuwe watervallen ontstaan , of althans de bestaande voor uitslijting 

een tijd lang bewaard blijven; en daar zoodanige rijzing reeds eene vrij 

lange periode ongestoord heeft gewerkt, — immers de Skandinaafsche 

bergen als zoodanig behooren wederom tot de jongste vormingen — 

dagteekent ook deze faktor niet van heden of gisteren. 

Hoofdoorzaak evenwel van de vermelde bijzonderheid is en blijft het 

gletscherkleed, dat zieh tot voor korten tijd beschuttend over de gnei- 

sen en leien had uitgespreid. 

Winterswijk, April 1883. 
R. E, pa HAAN. 

BLAZENDE PUTTEN. 

Op verschillende plaatsen in Engeland komen putten voor, waaraan 

men eene krachtige intreding en uittreding van lucht heeft waarge- 

nomen, al naar gelang de barometer rijst of daalt. Men heeft daaraan 

om die reden den naam van blazende putten gegeven, en de luchtbe- 

weging daarin kan zelfs op verren afstand hoorbaar worden gemaakt 

door de lucht te laten blazen door een hoorn of fluit, waarbij zelfs 



BLAZENDE PUTTEN. 255 

door het verschil in toon kan worden aangeduid of de lucht in- of uit- 

stroomt, en tevens of de barometer rijst of daalt. Zulke putten worden 

dan ook als weervoorspellende in eenen wijden omtrek beschouwd. 

Onlangs heeft de heer 0. sTRAHAN, in Nature, 15 Febr. 1883, p. 375, 

een overzicht van eenige dezer putten gegeven. Wij verwijzen den lezer 

daarheen voor meerdere bijzonderheden en stippen hier slechts eenige 

hoofdpunten aan. 

Overal waar zulke putten voorkomen, bestaat de bodem uit zand- 

steen, die zeer doordringbaar voor lucht is, tengevolge van tallooze 

kleine spleten, waardoor het verband met de uitwendige lucht onder- 

houden wordt. Is zulk een put pas geboord, dan is het eerst uitstroo- 

mende gas ongeschikt voor de ademhaling; later is het echter niet te 

onderscheiden van de dampkringslucht, tenzij de aard van den bodem 

deze zich onderweg doet bezwangeren met daarin zich ontwikkelende 

onaangenaam riekende dampen of gassen. 

Als een voorbeeld hoe groote massa’s lucht op die wijze in den bo- 

dem kunnen dringen en rondgevoerd worden, moge hier eene blazende 

put worden aangevoerd, welke in de nabijheid van Solberge, op onge- 

veer een uur gaans afstands van Northallerton, geboord is in zand- 

steenrots (New Red, trias). De luchtstroomen gaan door tallooze nauwe _ 

spleten in dien zandsteen en komen, op vijf-en-veertig voeten diepte, 

juist boven de oppervlakte van het water in de put, daarin uit. 

De heer THOMAS FAIRLEY onderzocht met een grooten gasmeter, hoe 

groot de hoeveelheid lucht is die daardoor wordt uitgeblazen, en be- 

vond dat eene daling des barometers van 0,26 duim vergezeld ging van 

eene uitstrooming van niet minder dan 83,900 kubiek voeten lucht per 

uur. Uit eene toepassing van BOYLE’s wet berekende hij dat de geza- 

menlijke ruimte van al de spleten in het omringende gesteente, die met 

de put gemeenschap hebben, omstreeks 10,000,000 kubieke voeten moet 

bedragen. 

HG. 



EEN OPMERKELIJKE BOOM, 

In de reis van graaf BELA sZeCHENYI door China en Japan in de 
jaren 187780, beschreven door een zijner reisgezellen, gusTAv Krerr- 
NER, en in 1881 te Weenen verschenen, leest men o. a. het volgende 
omtrent een uitstap, dien de reizigers maakten van Sining-fu naar het 
Buddhistisch klooster van Kum-bum, met het doel om te ontdekken 
wat waar is van het zonderling verhaal van den abt muc omtrent een 
heiligen boom die nabij het klooster staat. 

“Eenige stappen brachten ons bij den voornaamsten tempel. Daar- 
voor staat de boom, waarvan de abt rvc verhaalt dat zijne bladeren 
het natuurlijk afbeeldsel van Buppra en het thibetaansch alphabeth 
vertoonen. Wij zochten te vergeefs naar beiden. Noch beeld, noch let- 
ters, maar wij zagen alleen een slimmen glimlach, die speelde in den 
hoek van den mond des ouden priesters, die ons geleidde. Op onze 
vragen dienaangaande gaf hij ten antwoord dat, langen tijd geleden, 
de boom bladeren met BuppHa’s beeld had gedragen, maar dat tegen- 
woordig het beeld zelden meer voorkwam. Alleen eenige weinige door 
God begenadigde menschen genooten het voorrecht dergelijke bladeren 
te ontdekken. De laatste, die daarmede begunstigd was geworden, was 
een vrome mandarijn, die het klooster vóór zeven of acht jaren be- 
zocht. Den volgenden dag vond graaf szrcneNy1 een blad waarop een 
ruw afbeeldsel van BupprHa geëtst was, waarschijnlijk met het een of 
ander zuur. De Lamas veroorloofden aan niemand van dien boom bla- 
deren of bloemen te plukken, maar de bladen die afvallen worden 
zorgvuldig verzameld en aan de pelgrims verkocht als een middel tegen 
keelaandoeningen. De boom behoort tot de Oleaceae en, naar ik ge- 
loof, tot het geslacht Syringa L, en is waarschijnlijk niet anders dan 
de gewone witte sering, waarvan men reeds sedert lang vermoed heeft 
dat zij oorspronkelijk in China tehuis behoort en van daar Europa be- 
reikt heeft”. 

HG. 



HEI KLIMAAT DER VOORWERELD. 
DOOR 

Dr. J. Th. CATTIE. 

Vele gedeelten van de oppervlakte der aarde zijn nog nimmer door 

een menschenvoet betreden, vele bergreuzen hebben nog nooit hunne 

kruinen door de schaduw van een mensch zien verdonkeren. De mensch, 

hij moge trachten de polen te bereiken of de hoogste bergtoppen te 

genaken, hij wordt gestuit door de koude, die het klimaat onverdra- 

gelijk en doodelijk maakt. Die koude doet ginds het water tot groote 

ijsblokken verstijven en verandert het elders tot een fijn stof, dat ons 

het ademen belet. En zonder water is geen leven mogelijk: waar het 

eene verdwijnt, kan het andere niet bestaan. Maar niet plotseling ver- 

dwijnt het eene door het andere. Waar het water in den vasten toe- 

stand dreigt over te gaan, daar klemt zich het leven vast aan de 

naakte rotswanden of herleeft de Protococcus in de smeltende sneeuw. 

Wie den aardbol met zijnen ijsgordel aan de polen en zijne met sneeuw 

bekroonde bergen in de lucht eene eeuwige jeugd wil toeschrijven, hij 

richte derhalve zijne blikken noch te ver, noch te hoog. Meer gelijke- 

nis zou het door ons bewoonde hemellichaam hebben met een grijsaard, 

wiens hartslag niet krachtig genoeg meer is om het bloed tot in de 

uiterste deelen van het lichaam rond te voeren. Maar ééns is die grijs- 

aard een krachtig man, een vurig jongeling geweest. En zoo was er mis- 

schien ook eenmaal een tijdperk , toen er tropische dieren en planten leef- 

1 
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den aan de polen, waar. thans de doodelijke en ijzingwekkende stilte 

somtijds wordt afgebroken door het oorverdoovende geraas van onme- 

telijke ijsschollen, die krakend tegen elkaâr bonsen. Voor een derge- 

lijk leven getuigen, zooals wij weldra zien zullen, de vele plant- en 

dierversteeningen, die de verschillende noordpoolexpeditiën voor de 

wetenschap hebben opgedolven. Maar ook gedeelten van Middel-Europa 

en van andere werelddeelen — afdrukken en versteeningen van planten 

en dieren zullen het ook hier aantoonen — waren met tropische planten 

bedekt en de toenmalige zeeën krioelden van dieren, welke thans slechts 

nog onder de keerkringen gevonden worden. De dieren- en planten- 

wereld hangt echter zoo nauw samen met het klimaat, dat wil zeggen : 

met de verdeeling van warmte en water over de oppervlakte der aarde, 

dat wij ons de eene nauwelijks zonder de andere kunnen denken. Vele 

dieren en planten overschrijden niet ongestraft het gedeelte der aard- 

oppervlakte, dat hun als woon- en verblijfplaats is aangewezen. Wan- 

neer dus de bewijzen voorhanden zijn, dat in meer noordelijke gewes- 

ten eenmaal tropische planten en dieren in menigte leefden, dan moeten 

wij ons ongetwijfeld het klimaat anders denken, dan het nu is. Hene 

andere flora en fauna wijzen dus op een ander klimaat. Die verande- 

ringen in het klimaat in voorwereldlijke tijden voor een groot deel 

der aarde op te sporen en te bespreken, ziedaar, geachte lezer, waar- 

voor ik uwe volle aandacht inroep. Wij zullen dit moeten doen lezende 

en doorbladerende het groote geschiedboek der natuur, welks bladen 

de aardlagen zijn, waarin de natuur zelve met de stift der waarheid 

hare eigene geschiedenis heeft opgeteekend. De planten die hier zijn 

“afgedrukt” en de diervormen die ginds zijn “versteend”, zijn de let- 

ters en woorden, die wij tot zinnen moeten samenvoegen, om ze later 

tot één geheel te verbinden. Groote scherpzinnigheid is niet zelden 

noodig om den juisten tekst te vinden, groote kennis om den tekst 

te verstaan. Wij zullen dien tekst lezen vooral aan de hand van mrrr 

en DE SAPORTAS, wier leven voor een groot deel gewijd is aan de kennis 

van uitgestorven of fossiele wezens. Eéne zaak moeten wij daarbij in 

het oog houden, n.l.: dat het heden steeds het uitgangspunt van onze on- 

derzoekingen moet zijn. Het heden is de standplaats van waar wij den 

blik naar het verledene kunnen keeren. De natuurverschijnselen, die 

nog dagelijks om ons heen plaats grijpen, zij moeten ons de verkla- 

ring geven van de feiten, die wij in het voornoemde geschiedboek der 

natuur vinden opgeteekend, Maar dan zal het ook geene nadere uit- 
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eenzetting behoeven, dat, als wij de veranderingen wenschen te onder- 

zoeken, die in het klimaat duizende en tienduizende jaren vóór ons 

geschied zijn, vóór alles de aandacht dient gevestigd te worden op de 

tegenwoordige klimaatgordels en dat wij de oorzaken dienen op te 

sporen waarom zij zóó bestaan en niet anders. Daartoe zullen wij in 

de eerste plaats overgaan. 

Bijna al de warmte, die wij aan de oppervlakte van de aarde waar- 

nemen , ontvangt deze van de zon: slechts een zéér, zéér gering deel 

ontleent onze planeet aan haar gloeiend binnenste; want eerst op eene 

diepte van ongeveer dertig meter wordt de inwendige warmte der aarde 

merkbaar. De zonnewarmte is dus op de aardoppervlakte de eenige 

heerscheres, maar zij zou des nachts even snel in het omringende heelal 

wegstralen, als zij des daags wordt opgevangen, indien de atmospheer 

haar niet terughield, of m. a. w. de dampkring, die de aarde van het 

ijle heelal afscheidt, is de oorzaak, dat de warmte, die des daags is 

opgezameld, des nachts niet in het hemelruim wegvloeit. En hoe dich- 

ter dit omhulsel is, des te langzamer is de uitstraling, hoe dunner het 

omhulsel des te sneller de afkoeling. Op eene betrekkelijk geringe 

hoogte is het omhulsel van de aarde fijn; daar slorpt de dampkring 

weinig warmte op en verliest zij deze snel. Dáárom zijn de hoog ge- 

legene berglanden of bergvlakten koud. Eene zekere hoogte boven het 

peil der zee is dan ook voldoende om den invloed van het klimaat te 

vernietigen: die hoogten zijn echter natuurlijkerwijze af hankelijk van 

de temperatuur der oppervlakte. Zoo is bijv. in de tropische gewesten 

de grens van de eeuwige sneeuw, d. w. z. het vlak waarboven de 

sneeuw niet meer smelt, gelegen tusschen 4800 en 5500 meter. Dat- 

zelfde vlak ligt in Middel-Europa op 3000 M, hoogte, om in Lapland te 

dalen tot op ruim 200 M., terwijl het in Spitsbergen, volgens de op- 

gaven van Dr. MAx WEBER, verkregen bij den vierden tocht van onzen 

Willem Barents naar de Noordpoolstreken, tot op eenige honderde 

meters boven het peil der zee gedaald is. In de poolstreken wordt de 

lucht weinig door de zon verwarmd. De aarde ontvangt daar gedurende 

een gedeelte van het jaar zeer schuin opvallende lichtstralen, welke 

in het andere gedeelte van het jaar ontbreken. 

Wat ons, bewoners der gematigde luchtstreken , zoo natuurlijk schijnt 

en wat wij ons ter nauwernood kunnen voorstellen, dat ooit anders 

kan zijn, n.l. de regelmatige afwisseling van dag en nacht, zij wordt 

meer en meer onduidelijk, naarmate wij ons naar de polen verplaat- 
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sen. Gaandeweg worden de tijdperken van licht en donker — dagen en 

nachten hadden wij bijna neêrgeschreven — langer en langer. Zon- 

der onder te gaan beweegt zich de zon voor de bewoners der pool- 

streken maanden lang in eene sechroeflijn hooger en hooger opwaarts 

om op gelijke wijze weer te dalen, want daarop volgt een even lang- 

durig tijdperk van duisternis, dat gelukkig bij tusschenpoozen wordt 

afgewisseld door het verschijnen der maan, de regelmatige bezoekster 

dezer onherbergzame streken. 

Zooals bekend mag worden ondersteld is de hoek, dien de as der 

aarde met hare baan of de ecliptica maakt in verband met de aswente- 

ling der aarde, de oorzaak van de afwisseling in de lengte der dagen 

en nachten. Die as blijft — op eene kleine schommeling na, die wij 

later zullen aanstippen — met zich zelve evenwijdig, dat is: wijst 

steeds naar dezelfde plaats van het wereldruim. De gevolgen van dezen 

stand der as zijn voor de bewoners der aarde zeer eigenaardige. Voor 

hen, die op den evenaar wonen, komt de zon elken morgen ten 6 ure 

ongeveer op om na 12 uren schijnens, dus des avonds ten 6 ure, aan 

den westelijken hemel onder te gaan. Dag en nacht zijn daar steeds 

gelijk. Naderen wij de keerkringen dan kunnen wij de ongelijkheid 

van dagen en nachten reeds opmerken en de verschillen worden groo- 

ter hoe hooger wij ons in den gematigden klimaatgordel verplaatst 

denken; dáár zijn nog slechts twee tijdstippen aan te wijzen, waarop 

dag en nacht elk 12 uren lang zijn. Zendt de zon hare stralen lood- 

recht of bijna loodrecht uit op de bewoners van den heeten klimaat- 

gordel, wij, bewoners van de gematigde luchtstreek, ontvangen die stralen 

in meer schuine richting en hebben daaraan voor een groot deel de regel- 

matige afwisseling van onze jaargetijden te danken. In de poolstreken 

komt de zon nooit hoog boven den horizont. Hare zwakke zeer 

schuin invallende lichtstralen worden verduisterd door voortdurende 

nevels en sneeuwstormen. Overschrijdt men den poolcirkel, dan neemt 

de lengte der pooldagen en poolnachten zeer snel toe. Zoo begint de dag 

van vier en twintig uren iets ten noorden van Tornea in Zweden, waar men 

ééns in het jaar de zon op het middernachtelijk uur aan den hemel 

ziet staan. Aan de Noordkaap op 71° 12’ N. B. of op het eiland Vardö 

duurt de zomerdag reeds twee maanden, op Spitsbergen, op 78° N.B., 

duurt hij 4 maanden. Hier verheft zich de zon slechts 37° boven den 

horizont en beschijnt met hare bleeke en bijna warmtelooze stralen 

eenige onder de sneeuw bedolven planten, die zieh dan haasten het 
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bestaan harer soort te verzekeren, om, als zij zich hebben voortgeplant, 

op nieuw gedurende de overige maanden van het jaar onder haar ijs- 

koud deksel in te slapen. 

Welke tegenstelling als men hiernaast denkt de maagdelijke wouden 

van Brazilie en Java, de dalstreken van Nepaul of de overstroomde 

savanen van de Orinoko-rivier! Hier woekert de natuur met haar 

leven: de zon verguldt met hare gloeiende stralen de hooge toppen 

van reusachtige boomen of beschijnt de sierlijkste en grilligste bloemen 

met de helderste kleuren van den regenboog getooid. Hoe klein ge- 

voelt zich dáár de mensch, als hij zich in die maagdelijke bosschen 

met behulp van bijl en kapmes een weg moet banen en de krachtigste slin- 

gerplanten hem onophoudelijk in hare takken vasthouden. Wil hij 

zijne plaats in die rijke natuur behouden, dan is voortdurende strijd 

met zijne levende omgeving overnoodig. Waar zijn arm een oogenblik 

moede wordt van het hanteeren van spade en bijl, daaf treden uit de 

stompjes der Cecropiad’s, die hij velde, honderde takjes als de koppen der 

twaalf-hoofdige Hydra te voorschijn, die zich tusschen. de jeugdige 

katoenplanten indringen en dezen verstikken. 

Wordt hij hier bijna overweldigd door de kracht van de levende 

natuur, in het hooge Noorden drukt hem het gewicht der levenlooze 

natuur ter neer. De sneeuw overdekt er den bodem en overwelft ga- 

pende afgronden, die hem naar beneden lokken. De zee is bedekt met 

een gevaarlijken en brozen bodem, die somtijds krakend wegzinkt ten 

gevolge van onbekende zeestroomingen of kolken. Het leven is er een 

last, dien men met moeite torscht. 

Ziedaar contrasten, geachte Lezer, die wij een oogenblik voor uwen 

geest lieten voorbijgaan; zij zijn niet de eenigen. Had de oppervlakte 

der aarde overal hetzelfde aanzien en was zij overal gelijk, dan waren 

de dagen en het klimaat van den evenaar tot de polen regelmatig ver- 

deeld. Onmerkbaar zouden wij dan van den dag van 12 uren aan den 

evenaar tot den dag van 6 maanden aan de noord- of zuidpool ge- 

raken, en het zou voldoende zijn den breedtegraad van eene plaats te 

kennen om onmiddelijk het klimaat te weten. Water en land zijn ech- 

ter over de oppervlakte der aarde onregelmatig verdeeld. Hier vindt 

men heete zandwoestijnen, ginds naakte hoogvlakten, elders groote 

binnenzeeën, dáár rijen van aaneengeschakelde bergketenen, die win- 

den van bepaalde richtingen breken of tegenhouden. Door al die on- 

regelmatigheden wordt het klimaat hier warmer en elders kouder. 
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Stroomingen in de oceanen en in den dampkring werken daartoe in 

hooge mate mede. Zouden zonder die invloeden de isothermen * even- 

wijdig loopen met den evenaar, thans vormen zij kromme lijnen met de 

zonderlingste bochten en wendingen. De bekende heete golfstroom van den 

atlantischen oceaan is bijv. de oorzaak dat de isothermen van de kust- 

plaatsen , die hij voorbijtrekt, 10° opwaarts worden geschoven. De plaatsen 

die aan de oceanen zijn gelegen hebben eene meer gematigde warmte 

en eene meer bestendige vochtigheid dan de streken van het binnen- 
land, die grootere droogte gepaard met grootere warmte of koude moeten 
verdragen. Enkele deelen van de oppervlakte der aarde — wij noemen 
bijv. de woestijnen van Arabië of de Sahara — zijn bijna van levende 
wezens verstoken, alléén omdat water daar eene hooge zeldzaamheid 
is, ofschoon de temperatuur meer dan voldoende hoog mag geacht worden. 
Zóó moeten ook hier water en warmte samen gaan om leven voort te 
brengen of althans te onderhouden. 

De gegeven losse schets kan ons reeds de factoren doen raden , die 
medewerken tot de vorming of de verandering van het klimaat van 
eenig deel der aardoppervlakte. Levert de zon ons hare warmte, dan 
is de hoek, dien de aardas maakt met hare baan, de oorzaak, dat deze 
plaats der oppervlakte meer en gene minder warmte ontvangt, terwijl 
de atmospheer hier meer opslorpt, omdat zij dichter is en elders veel 
uitstraalt van wege hare iĳlheid. Wanneer de rol van eik dezer drie 
factoren is vastgesteld, dan is het gemakkelijk te begrijpen, dat wij 
slechts één hunner in onze gedachten hebben te veranderen om ge- 
heel andere verschijnselen in het leven te roepen. Maar wij behoeven 
dergelijke scheppingen onzer phantasie niet eens, want vóór onze oogen 
kunnen wij tooneelen zien ontrollen, waardoor ons de beteekenis van 
één dier factoren althans duidelijk in het oog springt. Bestijgen wij 
het Himalaya-gebergte, dan zien wij dat de planten van af den voet 
tot op ongeveer 1000 meters hoogte haar tropisch karakter behouden, 
Klimmen wij hooger op, dan wordt de iĳlheid der lucht meer en meer 
merkbaar, en, hoewel op 2000 meters de sneeuw nog onbekend is, verdwij- 
nen toch palmen en bananen en beginnen zich eiken en dennen 
te vertoonen. De gemiddelde jaarlijkseche temperatuur is daar 14° C. 
en dus ongeveer zoo hoog als in het zuidelijkste gedeelte van Frank- 

* Onder isothermen verstaat men de lijnen, die de plaatsen verbinden, welke eene ge- 
lijke jaarlijksche gemiddelde temperatuur hebben. 

nn 
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rijk. Op 3000 meters hoogte begint in den winter reeds sneeuw te vallen 

al smelt zij ook spoedig. Dennen en sparren worden menigvuldiger, 

de eigenlijke loof boomen beginnen te verdwijnen, en de landschappen 

gelijken op die van Middel-Europa. Op 3500 meters zijn de ceders en 

nog hooger de berken de meest voorkomende boomsoorten en op 

5000 meters hoogte, dus hooger dan de Mont Blane, wordt nog rogge 

verbouwd. Op eene meerdere hoogte van 5500-5800 meters worden de 

planten zeldzaam, en noch hier in Centraal-Azie, noch in het tropische 

Amerika overschrijden zij eene hoogte van 5800 meters: dan vindt men 

niets dan sneeuw en ijs. Vergelijken wij deze hoogte van bijna 6 kilo- 

meter met de hoogte van den dampkring, die op 30 kilometer wordt 

geschat, dan zien wij dat de ijlheid der lucht op eene dusdanige betrekkelijk 

geringe hoogte reeds voldoende is om op te wegen tegen den invloed 

van de zonnewarmte, die zich vooral in deze streken met kracht kan 

doen gelden. Konden wij omgekeerd de lucht op dergelijke hoogten 

samendrukken, dan zou de toestand geheel veranderen, en tropische 

planten zouden tieren op duizelingwekkende hoogten. Maar ook, indien 

de dampkring dezelfde bleef, als wij de warmte der zon konden ver- 

grooten of de richting van de aardas konden wijzigen, dan zouden 

wij op hoogere breedten tropische landschappen kunnen tooveren. Maar 

daardoor naderen wij juist de hartader van de vraag, die wij ons ge- 

steld hebben. Indien vroeger op hoogere breedten een tropisch klimaat 

heeft geheerscht, dan moeten een of meer der drie bovengenoemde fac- 

toren in hunne onderlinge verhouding veranderingen hebben onder- 

gaan. Welke is dit geweest? 

De sterrekundigen hebben aangetoond, dat de richting van de as 

der aarde, met uitzondering van eene kleine periodieke schommeling, 

die men “nutatie’’ noemt, onveranderd is gebleven, sinds het ontstaan 

der aarde. Maar door dezelfde sterrekundigen is aan ’t licht gebracht, 

dat de assen der andere planeten onder andere hoeken op hunne banen 

hellen. In verband daarmede is het tot goed begrip misschien niet on- 

dienstig in eenige weinige woorden te bespreken, wat gebeuren zou, 

indien de aardas evenwijdig liep met de baan der aarde en indien zij 

er loodrecht op stond. Het eerste dezer gevallen vinden wij, als wij 

de waarnemingen van scHRÖTER (1813) kunnen vertrouwen, ongeveer 

bij de planeet Venus, wier as volgens dezen sterrekundige een hoek 

van + 18° met het vlak van hare baan maakt, terwijl onze aardas 

onder een hoek van 66'/,° op de aardbaan helt, Het andere geval is 
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bijna waar voor de planeet Jupiter, waarvan de as een hoek van 

86° 56’ met hare baan maakt. Was de aardas evenwijdig met de eeclip- 

tica, dan zou de evenaar door de tegenwoordige polen gaan. De zon 

zou dan éénmaal in een jaar hare loodrechte stralen op elk der beide 

polen doen vallen en de beide helften der aarde zouden dan regelma- 

tig gloeiend heete zomers en ijskoude winters hebben, en dit zou 

eveneens gelden voor een groot deel van de tegenwoordige gematigde 

klimaatgordels. Georganiseerde wezens overeenkomende met de tegen- 

woordig levende zouden dáár niet kunnen wonen. Misschien zouden 

slechts de: streken om den evenaar bewoonbaar zijn. Maar hoe zouden 

de verschijnselen voor alle streken der aarde veranderen, indien de as 

der aarde loodrecht stond op hare baan! Dag en nacht waren dan overal 

gelijk, en de beide polen waren het geheele jaar door in eene soort 

van schemering gehuld. De evenaar ontving altijd loodrechte stralen , 

maar alle plaatsen op gelijke breedte kregen de zonnestralen onder ge- 

lijke hoeken, en hadden dan ook, omdat zich aan de polen geene 

groote ijsmassa’s zouden kunnen ophoopen, hoogst waarschijnlijk ge- 

lijke klimaten, omdat lucht- en zeestroomingen tevens meer regelmatig 

zouden zijn. 

Op gelijke wijze als door bovenstaande breede trekken zouden wij 

kunnen nagaan, welke de gevolgen voor onze planeet zouden zijn, 

indien wij de zonnewarmte eenige malen grooter dachten dan zij nu 

is, of haar in onze verbeelding wat meer nabij plaatsten, waardoor wij 

dezelfde uitwerking zouden teweeg brengen. Maar liever dan ons in 

dergelijke bespiegelingen te verdiepen, willen wij ons op een meer 

vast voetstuk gaan plaatsen, door uit den aard en het wezen der fos- 

siele planten en dieren in geologische tijdperken feiten te verzamelen, 

die ons kunnen leiden tot eene beoordeeling van de gemiddelde jaar- 

lijksche temperaturen der streken waar die planten en dieren gevonden 

zijn. Die feiten en de daaruit af te leiden gevolgtrekkingen zullen onze 

grondslag zijn, waarop wij moeten voortbouwen. Eerst dan kunnen wij 

het wagen omtrent de veranderlijkheid der drie bovengenoemde fac- 

toren eenige hypothesen te bespreken, te wikken en te wegen, hypo- 

thesen, die ons de redenen trachten te verklaren, waarom het in die 

tijdperken met de klimaatgordels der aarde aldus gesteld was. 

't Mag ongetwijfeld bekend worden verondersteld, dat de lagen, 
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waaruit de aardkorst voor een groot deel is opgebouwd, door de geo- 

logen tot eenige grootere groepen worden samengevoegd. Zoo ontstaan 

de vormingen of formatie’s, die meestal door eigenaardige versteenin- 

gen van dieren en planten zijn gekenmerkt en door dezen van elkaâr wor- 

den onderscheiden. Sommige van die formatie’s worden tot eene hoogerc 

eenheid samengevoegd en aldus spreekt men van tijdperken of perioden. 

De jongste dezer perioden is de zoogenaamde quarternaire of quar- 

taire. Zij is vooral gekenmerkt door de overblijfselen van verscheidene 

thans uitgestorven diersoorten, mammoethen en reusachtige roof- en an- 

dere dieren, met welke te gelijk toen echter reeds ook menschen leefden. 

Wanneer wij den aard der vormingen bestudeeren, die tot deze periode 

worden gebracht, dan vinden wij overal op -het toenmalige vaste land 

de sporen van rivieren, zoo onmetelijk breed van bedding, dat onze 

tegenwoordige grootste stroomen er slechts geringe beeken bij schijnen. 

De zoogenaamde löss- (kalkhoudende klei) vormingen van Europa en 

andere werelddeelen kunnen ons dit met weinig moeite bewijzen. 

Het geheele Rijndal van Schafhausen af en al de valleitjes, die er 

in uitmonden, zijn opgevuld met eene dikwijls 12 meters dikke laag van 

dergelijke klei, waarin zich de rivier zelve thans haar bed heeft uit- 

gegraven. Men vindt die laag somtijds tot op 100 meter boven den 

tegenwoordigen stand dezer rivier. Ja, bij Aken ligt deze kleisoort 

220 meters boven de oppervlakte der zee. Eene dergelijke lössvorming 

vindt men in Belgie en Fransch-Vlaanderen tegen de helling der Ar- 

dennen, en zij loopt door tot Calais om de hand te reiken aan eene 

soortgelijke langs de boorden van de Somme. Maar men vindt ze ook 

in het Seine-dal, zoowel als in het Rhône-dal. In Middel-Duitschland 

treden zij op langs de Donau, maar tevens aan de Elbe, den Oder en 

den Weichsel, aan welke laatste rivier de lössvormingen (bijv. bij 

Oswienein) bijna 3 mijlen breed zijn, en hier en daar tot 400 meters 

boven de oppervlakte der zee zijn gelegen. Bijna overal liggen deze 

kleivormingen op zand en kiezel. 

Stappen wij over naar een ander werelddeel, dan vinden wij löss- 

formatie’s nagenoeg op gelijke wijze als bij den Rijn, langs de oevers 

van de Mississippi en langs de zijrivieren, die hare waters bij dat van 

den grooten stroom van Noord-Amerika voegen. Op het vaste land van 

Azie treffen wij eene lössformatie aan in het Chineesche rijk, die 

eene oppervlakte heeft zoo groot, ja grooter dan Duitschland en soms 

honderde meters dik is. Al deze klei heeft, ontegenzeggelijk zijn ontstaan 
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te danken aan de rivieren, die vroeger of wel een breedte hadden over- 

eenkomende met de breedte der vorming zelve of wel regelmatig buiten 

hare bedding traden, zoodat zij jaarlijks kolossale oppervlakten over- 

stroomden. 

Wij zagen boven, dat bijna al deze klei ligt op zand en kiezel, dat 

wil zeggen: de klei bedekt eene formatie die eerder is ontstaan en 

die door de geologen “het diluvium” wordt genoemd. Om den aard en 

de uitgestrektheid van het diluvium te leeren kennen, moeten wij nog 

een stap terugtreden en ons denken op het einde der periode die de 

quarternaire vooraf ging, n.l. op het einde der tertiaire periode. 

Europa was toen ten tijde een groot eiland dat zich van het oosten 

tot het westen uitstrekte. Ons vaderland en een deel van België, 

Denemarken, de noordelijke gedeelten van Duitschland, Polen en Rus- 

land bestonden toen niet. Eene zee strekte zich uit van de Noordpool 

tot Calais; het zuidelijke strand dezer zee liep van Calais door een 

gedeelte van België naar Bonn, van hier naar het Hartsgebergte in 

N. W. richting. Van den noordrand van het Hartzgebergte in Z. W. 

richting met een diepe golf naar Thüringen, dan dwars door Saksen, 

maar zuidwaarts van Dresden naar het Reuzengebergte en de Sudeten, 

door Polen en Rusland tot aan Tula, ten Z. van Moskou, en van 

hier in N. W. richting, om aan het noordelijke gedeelte van het Uralge- 

bergte aan de noordelijke ijszee te eindigen. Alles wat van het tegenwoor- 

dige Europa boven die grenslijn ligt was zee, met uitzondering van 

een paar gletscher-eilanden, n. l. een deel van het tegenwoordige 

Groot-Brittanië en Ierland en een deel van Scandinavië. 

Indien wij ons in andere werelddeelen begeven, dan vinden wij dat 

Noord-Amerika een eiland was, dat zieh van het noorden tot het 

zuiden als een smalle strook boven de oppervlakte der zee verhief. 

Een groote oceaan strekte zich uit van de noordpool tot aan Balti- 

more. En indien men van deze stad en in W. richting eene lijn trekt 

tot deze de Mississippirivier snijdt en vandaar ongeveer evenwijdig 

met het Rotsgebergte eene tweede lijn, tot de tegenwoordige Noordkust 

van Noord-Amerika, dan was in die periode alles wat N.en Oostwaarts 

van deze lijn ligt eene opene zee. Nieuwere onderzoekingen hebben 

voorts waarschijnlijk gemaakt, dat Centraal-Amerika nog niet bestond, 

dat derhalve de Atlantische en Stille oceanen met elkaâr waren verbonden. 

Op gelijke wijze zien wij waarschijnlijk in Noord-Afrika eene groote zee (de 

Sahara woestijn), die westwaarts met den Atlantischen oceaan samen- 
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hing, van de Middellandsche zee misschien door het Atlasgebergte was 

gescheiden. De noordelijke zee bedekte de tegenwoordige steppen van 

Aziatisch Rusland en had misschien door middel van de Zwarte zee 
met de Middellandsehe gee gemeenschap: 

Vergelijken wij met deze verdeeling van land en water de tegenwoordige, 
dan moeten er zeer eigenaardige veranderingen hebben plaats gegrepen, 

na het einde van de tertiaire periode. Het onderzoek van de aardlagen, 

die thans de bodem zijn van ons vaderland, van Denemarken en een 

groot deel van Duitschland, Polen en Rusland, alsmede van het vaste 

land van Noord-Amerika, gevoegd bij die der Alpenstreken en de 

Waarnemingen van de bewegingen der gletschers, die dààr nog jaar- 

lijks van de bergen naar de dalen wegschuiven, hebben ons overtuigd 

dat al die aardlagen uit kiezel, zand en steenblokken bestaan en aan 

gletschers hare aanwezigheid te danken hebben. AgcAssiz, ESCHER 

VON DER LINTH, DESOR, MARTENS en anderen, zij hebben ons geleerd, 

hoe Scandinavië toen een bergachtig eiland was, dat met gletschers 

was bedekt, die langzaam maar gestadig, met grootere en kleinere 

rotsblokken beladen, in de opene zee wegschoven, Hier smolten zij 

of lieten, zooals nog in het hooge noorden van Spitsbergen en Nova 
Zembla geschiedt, hunne met steengruis et kleine of grootere rots- 

blokken beladen iĳsvlakten als bergijs in de zee wegdrijven. Bij weg- 

smelting van de ijsmassa’s, hetgeen vroeg of laat moet geschieden, 

zakten het gruis en de steenén tiaar den bodem van de zee, die daar- 

door ondieper werd. Evenals thans nog Siberië en Nova Zembla als- 

mede Zweden en Noorwegen langzamerhand rijzen, hadden ook vroe- 

ger rijzingen van den bodem plaats, waardoor de geheele strook land 

van af Calais langs de kusten van Noord- en Oostzee tot aan der 

Ural droog kwam of door gletschergruis en zand werd aangevuld, 

Voor vele streken van Duitschland is aangetoond, dat dit plaats had 

nadat de steenen uit het noorden de zee hadden ondieper gemaakt. 

De groote erratische granietblokken waaruit onze Hunebedden zijn 

opgebouwd en het magneetijzerzandsteen, dat zoowel bij Vollenhoven als 

door geheel Noord-Duitschland voorkomt, toonen de onmiddelijke verwant- 

schap aan met de gelijknamige steensoorten van de noordsche gebergten. 

Gletschers, die eene breedte hadden van mijlen en mijlen, daalden 

van de Alpen neer, van de noordzijde in niet minder dan zes hoofd- 

richtingen in de duitsche vlakten. De Arve-, Rhône-, Aar-, Reuss- en 

Linthgletschers vulden bijv. het breede dal tusschen de Jura en de 
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Alpen. Een gletscher bedekte de tegenwoordige kantons St, Gallen, 

Zürich en Thürgau, vulde het Bodenmeer en bewoog zich door Beijeren 

en Zwaben tot aan den Donau. Een ander deel van dezen gletscher breidde 

zich in noordwestelijke richting uit, schoof zich in het tegenwoordige 

Rijndal, schuurde dit uit en vulde het gedeeltelijk met steenen waar- 

over later de klei- of lössformatie bezonk, die wij boven vermeldden, 

Aan de zuidzijde der Alpen daalden de gletschers tot in het Pôdal, 

bijv. tot aan Solferino. Het Garda-meer, aan welks bekoorlijke oevers 

thans “die Citronen blühen’’, was toen met ijs bedekt, dat groote steen- 

mass’s tot aan Peschiera heeft neêrgelegd. Ook de Pyreneeën hadden 

hunne gletschers en van de iĳsbekruinde toppen van Groot-Brittanië 

en Ierland schoven iĳsstroomen benedenwaarts. Gletschers zakten van 

de Ardennen neer, holden het Maasdal uit en belegden den bodem 

met hun grint en gruis en voerden dit zelfs tot in het zuiden van 

ons land. 

Ofschoon de verschijnselen die in N.-Amerika op gletschers wijzen 

nog niet zoo nauwkeurig zijn onderzocht, staat het toch vast, dat der- 

gelijke iĳsstroomen van de Alleghany- en Sierra Nevada afzakten. Op 

het Zuidelijk gedeelte dragen de gebergten van Brazilië, Chili en 

Patagonië de duidelijke kenteekenen, dat ook daar gletschers waren. 

Wat Azië betreft, het Kaukasus en het Himalayagebergte hadden 

gletschers van uitgebreide afmetingen; dat van den Libanon gletschers 

naar beneden daalden wordt door hunne sporen ten duidelijkste aan- 

getoond. 

Maar ook in het zuiden van een ander deel der bewoonde aarde 

zijn dergelijke gletchersporen ontdekt en wel in Z.-Afrika tot op 35°® 

Z. B. en in Britsch Kafferland bij Greytown, terwijl in Z. W. Nieuw- 

Zeeland steenhoopen en moraines tot aan de kust reiken. 

“Men heeft het tijdperk, waarin al deze gletschers aanwezig waren 

en hunne steenen en gruis in de zeeën en oceanen neerlegden “den 

IJstijd”, de “1Jsperiode”, de “Glaciaal”’ of “Diluviaal’”’ periode ge- 

noemd, en uit de aanwezigheid van zoovele iĳsstroomen, welke van de 

hooge toppen naar de vlakte daalden besloten, dat de temperatuur van 

Europa of in het algemeen van de toenmalige aarde lager was dan 

tegenwoordig. LYeLL, B. VON DER LINTH en HEER zijn daarbij voorge- 

gaan. Zij steunen vooral op de versteeningen van de dieren, welke zij 

in deze “‘diluviale gronden” gevonden hebben en redeneerden daarbij 

als volgt. De rendieren, muskusossen (Ovibos moschatus) en de 
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marmotten, die thans de noordelijkste streken of de hoogste ge- 

bergten van Europa bewonen, bevolkten toen de vlakten van Mid- 

den-Europa. Noordsche sehelpdieren zijn gevonden in britsche mee- 

ren. Als boomen vond men niets dan berken en dennen, terwijl 

de mossen van het hooge noorden overal voorkwamen. De noordsche 

planten van Zweden en Noorwegen waren toen in Europa algemeen, 

zij hebben zich later, toen het klimaat warmer en meer en meer tot 

het tegenwoordige werd, naar de hoogste toppen teruggetrokken. De 

grootste zoogdieren van dien tijd, zooals de mammoeth en de neus- 

horendieren met beenen neusmiddensehot (Rhinoceros tichorhinus), 

waren met dikke wolharen bekleed, zoodat zij de strenge koude ge- 

makkelijk konden doorstaan. In welk klimaat zouden al deze dieren 

kunnen geleefd hebben, anders als in een, dat wij het best met dat 

der poolstreken kunnen vergelijken ? 

Werkelijk is bovenstaande redeneering zeer verleidelijk, en gerui- 

men tijd heeft dan ook de meening geheerscht, dat ten tijde van de 

gletschers der diluviaalperiode de temperatuur van de aarde vele graden 

lager was dan tegenwoordig. A. DE LA RIVE, is de eerste geweest, 

die deze meening bestreden heeft en op grond van de natte zomers 

van 1812—1818, toen de gletschers in Zwitserland zeer waren toege- 

nomen, als reden van de gletschervorming in het diluviale tijdperk 

vooral de vochtigheid van de atmospheer aangaf. Dat er op het einde 

der tertiaire periode weinig land was, hebben wij gezien en dat 

de rivieren, die er in de quartaire periode gevormd werden, breede 

beddingen hadden en het land zeer dikwijls aan groote overstroomin- 

gen was blootgesteld, bewijst ons de lössformatie. Halen Heer en zijne 

voorgangers fossielen aan tot steun van hun gevoelen, de aanhangers 

Van DE LA RIVE, waaronder DE SAPORTAS eene eerste plaats bekleedt, trek- 

ken evenzoo uit gevonden versteeningen , waaronder velen die van voor 

weinige jaren dagteekenen, m. i. krachtige bewijzen voor de meening, 

dat de temperatuur toen in de vlakten niet beneden, misschien wel 

boven de tegenwoordige was. 

Zoo mag men niet uit het oog verliezen, dat behalve de mammoeth, 

die ruwharig was, ook eene andere olifantsoort (Elephas antiquus) is 

gevonden, die, blijkens de tanden, na verwant is zoowel aan den 

afrikaansechen als aan den indischen naamgenoot. In datzelfde tijdperk 

leefde het afrikaansche nijlpaard aan de oevers van de Seine, 

Dezelfde natuuronderzoekers, pr. LARTET en A. GAUDRY hebben een 
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schelpdier gevonden in de lössformatie van de Somme, Cyrene flu- 

minalis, dat thans nog in den Nijl voorkomt. Fossielen hebben on- 

tegenzeggelijk aangetoond, dat de kaapsche hyena in Z.-Frankrijk 

rondzwierf. Ook de plantenwereld heeft vele bewijzen aangebracht. 

In Z. en Middel-Duitschland vinden wij afdrukken van bladeren van 

wilgen en beuken, eiken en dennen, Ligusters en Sneeuw- 

ballen, om enkele planten te noemen. Niet alleen in Z.-Frankrijk maar 

tot zelfs bij Moret in de nabijheid van Parijs zijn in diluviale lagen 

afdrukken gevonden van bladeren van den wijnstok, vande laurier 

en van den vijgeboom. Ja, men heeft er blad-afdrukken ge- 

vonden van den canarischen laurierboom, die vrij wat teerder 

is dan de gewone laurier. Gedurende de iĳsperiode schijnen evenwel 

tijdvakken geweest te zijn, in welke de gletschers eene mindere uit- 

breiding hadden en de planten in de vlakten meer welig tierden, om 

later op nieuw door iĳsrivieren bedekt te worden. Een en ander is te 

lezen uit de Flora van interglaciale tufsteenen en schieferkool, waarin 

bovengenoemde planten werden gevonden, in verband met de onder- 

zoekingen van den Zweedschen geleerde Dr. A. NATHORST en anderen, 

over geheel middel-Europa en Frankrijk, waarin de overeenkomst wordt 

aangetoond van de flora der noordpoolstreken en der Alpen met die 

van den ijstijd. 

Mogen er dus in dit tijdperk vele gletschers bestaan hebben die 

hunne iĳsstroomen naar de vlakten schoven, in die vlakten zelven be- 

hoeft daarom de temperatuur niet zoo laag te zijn geweest. Merkwaar- 

dig genoeg hebben de waarnemingen en aanteekeningen van Dr, HAAST 

over de gletschers van Nieuw-Zeeland hier nieuwe gezichtspunten doen 

ontstaan en nieuwe feiten aangebracht, die ons tot de meening van 

DE SAPORTAS moeten doen overhellen. Het zuidelijke eiland Tawaipoe- 

Namoe van Nieuw-Zeeland bezit van ongeveer 43° 4. B. af een afge- 

broken bergketen, waarvan sommige toppen bijna 4000 meter hoog 

zijn. Verschillende gletschers dalen van deze bergen af en daaronder 

enkelen tot op 200 meters boven de oppervlakte der zee. De valleien 

waarin zij neerschuiven vertoonen eene flora, die naarmate men tot de 

oppervlakte der zee nadert, meer en meer een tropisch karakter aan- 

neemt. Zoo vindt men tot op 1370 meters boven het niveau der zee 

beukenbossehen en bloeien de gentianen en ranunkels, 

kruiskruid (Senecio) en Gaultheriën (tot de Ericaceën be- 

hoorende) met Aralia’s (Japan, China en N.-Amerika) en Eury- 
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bia’s. Lager in de vlakten vindt men Cordyline-soorten, aan de Dra- 

eaena’s verwant en zelfs boomvarens , zoo als Dicksonia antarctica Lab., 

planten die alleen bij warm en vochtig klimaat gedijen. Wij vinden 

dus aan den voet der gletschers tropische planten, maar hooger op 

planten die ook in de gematigde gewesten en nog hooger andere, 

die slechts in het Noorden kunnen groeien. Heer, de waarnemingen 

van Dr. zaasrT besprekende, tracht de waarde er van, als bewijs voor 

de meening van DE SAPORTAS te verminderen door de opmerking, dat 

deze gletschers met hunne plantenwereld, die de polen aan den evenaar 

verbindt, hunne eigenaardigheid te danken hebben aan het feit, dat 

Nieuw-Zeeland * een eiland is, maar dit was immers ook met Europa 

in het begin van het quarternaire tijdperk het geval, zooals wij boven 

gezien hebben. In plaats dus dat de opmerking van HEER onze over- 

tuiging verzwakken zou, versterkt zij ons in de meening, dat gedu- 

rende de quaternaire temperatuur de temperatuur van ons werelddeel 

in het algemeen niet lager is geweest. Het klimaat was veel meer voch- 

tig en daardoor meer gelijkmatig en in de plantenoverblijfsels zijn de 

bewijzen voorhanden dat in de lage vlakten de temperatuur (van Europa 

althans) hooger moet geweest zijn dan tegenwoordig. 

Treden wij nu terug in het tertiaire tijdvak en trachten we hier door 

vergelijking van de fossiele dieren en planten het klimaat vast te stellen 

Evenals in het quaternaire tijdvak bloeiden in het Zuiden van Frank 

rijk de laurier, de wijnstok en de vijgen in het midden van 

de plioeeenperiode *, maar daarnaast andere. Aan de oevers der Saône- 

vinden wij den Oleander in gezelschap van den A vogada-boom 

der Canarische eilanden, (Persea indica), van het bamboesriet en 

de Magnolia's. Deze boomen hebben eene gemiddelde jaarlijksche 

temperatuur van 17—18® C. noodig. Dewijl Dyon in het 4. van Frank- 

rijk thans eene gemiddelde jaarlijksche temperatuur van 11° C. heeft, 

ligt de gevolgtrekking voor de hand. 

Zoolang wij, meer en meer naar het verledene terug gaande , afdruk- 

ken vinden van plantensoorten, die geheel gelijk of zeer nauw verwant 

zijn aan nog levende, zooals bijv. den Avogadoboom of den Oleander, is 

het niet moeilijk de uiterste temperatuurgrenzen te bepalen, die noodig 

l Over Nieuw-Zeeland gaat de isotherm van 12° C, 

2 Wij herinneren, dat het tertiaire tijdvak in drie onderafdeelingen wordt verdeeld : in 

eene oudste (de Foceenperiode), eene jongere (de Mioceenperiode) en eene jongste (de 

Plioceenperiode), welke laatst dus het quarternaire tijdvak onmiddellijk voorafging, 
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zijn voor eene goede ontwikkeling dezer planten. Hebben wij echter met 

uitgestorven soorten te doen, dan worden de uitkomsten natuurlijk 

niet zoo nauwkeurig, maar wij hebben dan toch in de levensvoorwaar- 

den en in het vaderland van het plantengeslacht of des noods van de 

plantenfamilie voldoende steunpunten om over het klimaat te kunnen 

oordeelen. Als Palmen, Kamfer- en Kaneelboomen, Pisangs, 

Dracaena’s, Pandanen en Cycadeeën thans uitsluitend in tro- 

pische gewesten groeien en bloeien, en wij vinden Laurier- en 

Kaneelboomen in de mioceenperiode tot aan de oevers van de 

Oostzee, bij Dantzig bijv. in de nabijheid van de fossiele hars of barn- 

steenlagen van dáárlevende Thuja’s, wanneer Palmen in deze zelfde 

periode gevonden worden in België, Rijn-Pruisen, ja tot in het noor- 

den van Boheme, dan mogen wij wel besluiten dat in het noorden 

van Europa op eene breedte van ongeveer 50° de gemiddelde tempe- 

ratuur omstreeks 10—20° was. 

In het midden- en zuidelijk gedeelte van Europa schijnt de gemid- 

delde temperatuur, te oordeelen naar de tropische planten van dat tijd- 

vak, nog iets hooger geweest te zijn. Heer schat die temperatuur voor 

boven-Italië op 11° en zoo hoog is zij ongeveer ook geweest in Grie- 

kenland en in klein-Azië. Hier ziet men voor het eerst eene C ycas-soort 

optreden behoorende tot het afrikaansche geslacht Encephalartos, 

dat zieh thans niet noordelijker dan de kust van Zanzibar verspreidt. 

De uitkomsten van vele onderzoekingen samennemend, mogen wij tot 

het besluit komen, dat de palmen, die met uitzondering van den d wer g- 

palm (Chamaerops humilis) den 30—S5sten breedtegraad niet overschrij- 

den, in de mioeeenperiode tot op den 50° breedtegraad voorkomen. 

Indien ons vaderland toen ten tijde reeds aan de golven was ontwoe- 

kerd en de mensch reeds de aarde had bevolkt, zouden onze voorvade- 

deren hunne vermoeide leden onder de schaduw der palmen hebben 

uitgestrekt. 

Maar niet alleen het middengedeelte van Europa had toenmaals een 

hoogere temperatuur, ook de poolstreken bezaten in dat tijdperk eene 

weelderige flora, rijk genoeg dat wij, bewoners van middel-Europa 

in het quarternaire tijdperk, er jaloersch van kunnen zijn. Vergun ons, 

geachte Lezer, dat wij hier eenige oogenblikken langer stilstaan; de 

uitkomsten zijn te merkwaardig en te belangrijk om er slechts enkele 

oogenblikken bij te vertoeven. Wij hebben de honderden van doe umen- 

ten, die ons in staat stellen de natuurlijke geschiedenis van deze stre- 
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ken thans te lezen , te danken aan de onversaagde en onvermoeide noord- 

poolzeevaarders ROSS, PARRY, MAC-CLURE, INGEFIELD, FRANKLIN @N BEL- 

LOT, die steeds met gevaar voor, de twee laatsten iet opoffering van hun 

leven, zijn doorgedrongen in deze woeste streken en er overwinterd heb- 

ben, om zoo aan die doodsche natuur hare geheime schatten te ontrukken. 

Eene aandachtige beschouwing van een aardglobe of van eene we- 

reldkaart kan ons leeren, dat de Noordpoollanden zoodanig zijn gele- 

gen, dat zij als een gordel vormen, om eene groote en waarschijnlijk 

opene zee, waarvan de Noordpoolzee het middelpunt is. Deze opene 

Noordpoolzee heeft door de Behringstraat gemeenschap met den Stillen 

Oceaan en met de Atlantische zee door een tweetal open vakken tus- 

schen Groenland en IJsland eenerzijds en het laatste eiland en Scan- 

dinavië aan de andere zijde. Ten noorden van Seandinavië ligt Spits- 

bergen, een archipel waarvan de meest noordelijk gelegene kaap over 

den 80sten breedtegraad ligt. Beneden den zoogenaamden poolcirkel ligt IJs- 

land en ten W. van dit eiland Groenland, een schiereiland of eiland mis- 

schien, welks noordelijke grens nog niet bepaald is, maar dat toch 

reeds grooter is dan Duitschland en Frankrijk te zamen. Langs den 

zuidelijken punt van Groenland geraakt men door de Davisstraat in de 

Baffinsbaai, die het Baffinsland, vermoedelijk drie groote eilanden, 

oostwaarts begrenst. Den uitersten punt van het hooge noorden, het zoo- 

genaamde Grinelland en Washingtonland (82° N.B.) genaakt men uit 

de Baffinsbaai door de Smithsund. Westwaarts ontmoet men, door de 

Lancastersund en Barrowstraat varende,op ongeveer 75° N.B. een vier- 

tal eilanden, N.-Devon, Cornwallis, Melville en Prince Patrick en is 

dan als men de Banksstraat heeft gepasseerd in de opene IJszee. Wij 

schrijven “opene IJszee” ofschoon zij tot heden ten gevolge van de ijs- 

massa’s die er zieh bevinden voor den mensch is gesloten gebleven. Is 

ook het open vak dat zich oostwaarts van Spitsbergen en ten N. van 

Azië en Russisch-Amerika tot aan het Prince Patrick eiland uitstrekt 

door een gordel van eilanden omzoomd, zooals dit westwaarts van Spits- 

bergen ’t geval is? 

Overal waar koene reizigers en natuuronderzoekers in deze onher- 

bergzame streken zijn dóórgedrongen , hebben zij verbaasd gestaan over 

de overbijfselen der rijke flora van eertijds. Mac-cLurr en DR. ARM- 

STRONG waren verstomd van verbazing, toen zij de hoopen versteend 

hout aan de N.W.kust van Banksland aanschouwden. Boomstammen 

van allerlei grootte, nu eens door kalk-, dan eens door ijzerhoudende 

18 
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stoffen omkorst of doordrongen, lagen in de bonste wanorde dooreen 

en tusschen heuvelrijen neergeworpen, terwijl hier en daar een ver- 

steende wortelstok uit den grond te voorschijn kwam. Het maakte op 

hen den indruk als of een doodende wind over al deze landen eens- 

klaps was heengewaaid en had doen sterven wat eens een krachtig 

leven ademde. Gelijk de prins in het sprookje van de schoone slaap- 

ster in het bosch aanschouwden die natuuronderzoekers eene natuur , die 

duizende en duizende jaren geleden door een loodzwaren slaap was 

overmand, maar om er nimmer meer uit te ontwaken. Wanneer men 

die eenzame dalen binnen dringt of de besneeuwde toppen bestijgt, 

waarop die boomstammen verspreid liggen, hebben al de takken of 

bladeren geene andere veranderingen ondergaan, als dat kalk- of ijzer- 

deeltjes tot in hun weefsel zijn doorgedrongen en ze daardoor hebben 

verhard en voor verrotting gevrijwaard. 

Een der meest beroemde vindplaatsen is Atanakerkluk, aan de west- 

kust van Groenland op ongeveer 70° N.B. Vlak aan het strand vindt 

men fossiele boomstammen, die met dikke lagen van steenkolen afwis- 

selen. Stijgt men in een smal dal tegen een bergrug op van ongeveer 

300 meters hoogte, dan vindt men daar een iĳjzerhoudend gesteente, 

waarin duizende bladeren van allerlei soort en grootte zijn afgedrukt, 

en daar tusschen vruchten, bloemen en insekten, alsmede stukken van 

boomstammen, die er op wijzen , dat hier ter plaatse eens een rijke planten- 

groei was. Hier waren bosschen van Sequoia’s (als thans in Californië), 

populieren, eiken en Magnolia's (China, N. Amerika) die af- 

wisselden met notenboomen en Diospyros (Ceylon). Maar ook 

IJsland en Spitsbergen hebben talrijke planten-afdrukken opgeleverd 

uit het tertiaire tijdvak. Vooral geldt dit voor de westkust van Spits- 

bergen, alwaar door den bekenden Zweed NORDENsKJÖLD eene belang- 

rijke hoeveelheid afdrukken van planten, niet alleen uit de tertiair-periode , 

maar ook uit de Jura-, krijt en steenkolenformatiën zijn ontdekt en 

verzameld. Wij zouden te uitvoerig worden, indien wij de verschil- 

lende vindplaatsen wenschten te vermelden en de planten beschrij- 

ven die daar gevonden zijn. Voor ons doel is het genoeg, indien wij 

weten, dat platanen en linden, eschdoorns en lijsterbessen 

er voorkomen tegelijk met Thuja’s en dennen, maar dat ook moeras- 

en waterplanten als plompen en biezen er geen vreemdelingen 

waren. De Magnolia's (China, N.-Amerika) vormden er bosschen, 

dietoen tot op 80° N.B. gevonden werden. 
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Prof. neer, die den veelomvattenden arbeid op zich heeft genomen 

deze overblijfselen eener vroegere flora der noordpoolgewesten weten- 

schappelijk en stelselmatig te bewerken en daaraan 10 jaren lang 

(1868—1878) werkte, heeft uit den aard dier plantenafdruksels en hunne 

verspreidiug over die noordpoolgewesten gevolgtrekkingen gemaakt die 

van zeer groot belang zijn. Zijne onderzoekingen over de planten der 

mioceenperiode brengen hem in de eerste plaats tot het gewichtige be- 

sluit, dat men thans tusschen den 40 —50sten breedtegraad dezelfde plan- 

ten moet gaan zoeken die toen op den 70sten breedtegraad in overvloed 

te vinden waren. Door den kapitein FEILDEN zijn in 1876 op Grinnel- 

land bij de Smithssund (82° N.B), dat is ongeveer 200 uren van de 

Noordpool „fossiele planten verzameld, waaronder de zilveren en am e- 

rikaansche Cypres, zoowel als berken, hazelnooten, po- 

pulieren en Viburmum voorkomen. Riet begrensde de oevers van 

moerassen, waarvan het brakke water door eene waterlelie (Nym- 

phaea arctica nmr.) bedekt was. Wij vinden den zilverden, de berk, 

de hazelnoot en de klaterpopulier thans nog in elkaärs gezel- 

schap en wel op de hoogvlakten der Vogesen of in de boschrijke berg- 

streken van Wurtemberg en Saksen. De gemiddelde jaarlijksche tem- 

peratuur is daar thans tusschen 7° en 8° C. Het noordelijkst gedeelte 

van Groenland zal dus in de mioceenperiode vermoedeliĳjk eene ge- 

middelde temperatuur hebben gehad die daarvan weinig afwijkt. De 

aanwezigheid van platanen, Sequoia’s of Wellingtonia’s 

(Californië), amerikaansche Cypressen en Magnolia's op Spits- 

bergen in diezelfde periode wettigt ons tot het besluit, dat ook 

daar de gemiddelde temperatuur niet lager, misschien wel iets hooger 

was (9°C.). Dewijl thans volgens mARTIuS de gemiddelde jaarlijksche 

temperatuur op Spitsbergen op —8,6° C. moet gesteld worden, ligt de 

gevolgtrekking niet ver, dat in de mioceenperiode de temperatuur op 

dat eiland ongeveer 18° C. hooger was dan tegenwoordig. Enkele Ma g- 

nolia-soorten, n.l. die met niet afvallende bladeren (M. Inglefieldi Hr.) 

kwamen toen, blijkens de onderzoekingen van HEER niet op Spitsber- 

gen, maar wel op Groenland voor, d.i. op 70° N.B, en wel tegelijk 

met Sequoia’s of Mammoethboomen,esechdoorns en eiken. 

Maar deze planten vinden wij thans in elkaârs gezelschap in Ohio, 

Californië en tropisch midden-Amerika, waarvan de gemiddelde jaar- 

lijksche temperatuur ongeveer 12° C. is. Ook hier ligt de gevolgtrek- 

king voor de hand. Herinneren wij ons verder, hoe wij boven aanstip- 
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ten, dat bij Dantzig in de barnsteenlagen afdrukselen zijn gevonden 

uit dezelfde mioceenperiode van Laurieren, Kamfer- en Kaneel- 

boomen, alsmede van Oleanders, en dat wij daarom de gemid- 

delde temperatuur op die breedte d. 1. op 55° N.B. op 20—18° C. 

stelden, dan zien wij hier het belangrijke verschijnsel, dat ook in de 

mioceenperiode de streken op eene lagere breedte een hoogere tempe- 

ratuur hadden: m. a. w. de gemiddelde temperatuur van de verschillende 

deelen der aardoppervlakte was eene veel hoogere, maar zij nam 

evenals thans met hoogere breedte af. 

Maar bij den aandachtigen lezer rijst hier misschien onmiddelijk de 

vraag op: tegenwoordig hebben de plaatsen, die op gelijke breedte 

liggen niet dezelfde gemiddelde jaarlijksche temperatuur, of wat op 

hetzelfde neerkomt, tegenwoordig loopen de isothermen tengevolge van 

de onregelmatige verdeeling van water en land niet evenwijdig met 

de breedteeirkels, die wij ons over de oppervlakte der aarde getrokken 

denken, hoe was dat vroeger het geval? 

De scherpzinnige onderzoekingen van meer hebben hierop een zeer 

voldoend antwoord gegeven. Hem is toch gebleken, dat de planten- 

afdruksels van de Sikta-eilanden bij Ataschka (de N.W. punt van Rus- 

sisch Amerika) en die van de Maeckenzie-rivier eene zoodanige treffende 

overeenkomst hebben met die van Atanekerdluk op de westkust van 

Groenland, dat men met zekerheid tot een zelfde klimaat mag beslui- 

ten. De Sikta-eilanden evenwel liggen op 57°N.B., de vindplaatsen 

aan de Mackenzie-rivier op 65° en die van Atanekerdluk op 70°. 

Hieruit besluit HEER, en wij gelooven te recht, dat dit gelijke kli- 

maat moet toegeschreven worden aan de verdeeling van water en land 

toen ter tijde, en dat dus eene miocene isothermische lijn mag getrok- 

ken worden over die plaatsen, eene lijn die eenigermate in buiging, 

overeen zou komen met de tegenwoordige isotherm van 0®, die in het 

midden van N.-Amerika op eene hoogte van 55 N.B. ligt, zieh over 

IJsland heen in de nabijheid van de Noordkaap tot 70° N.B. ver- 

heft, om weldra in het midden van Azië weer tot eene gelijke 

laagte te zakken. 

Een ander niet minder belangrijk besluit heeft neer opgemaakt uit 

de overeenkomst van de mioceen-flora van Alaschka, de Mackenzie 

rivier en Groenland met die van IJsland en Spitsbergen. De vindplaat- 

sen van Alaschka en die van Spitsbergen liggen tegenwoordig bijna 

180° lengte van elkaar verwijderd, en Grinnelland van Spitsbergen 
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bijna 90°, toeh vindt men er bijna dezelfde soorten van planten gedu- 

rende de mioceenperiode. Dat de pool onveranderd is gebleven, wij 

vermelden het reeds vroeger, is door de astronomen bewezen: een 

nieuw bewijs kunnen wij putten uit de bovengenoemde ovoreenstem- 

mende flora’s. Indien toch de pool tijdens de mioceen-periode eene 

andere richting had gehad, het klimaat van bovengenoemde streken 

zou nooit eene zoodanige overeenkomst gehad hebben als door de 

onderzoekingen van HEER is aangetoond. 

Wij hebben in het vorige meer bepaaldelijk het oog gericht op de 

flora van de pliocene en miocene perioden, omdat deze beter dan de fauna 

ons de gemiddelde jaarlijksche temperatuur kan doen bepalen. Onze 

schets van de mioeeenperiode bijv. zou nog opgeluisterd moeten worden 

met Giraffenen Gazellen, terwijl SlankapenofSemnopithe- 

ken,die thans Z. en 4. O. Azië bewonen, toen inde bosschen rondsprongen. 

We hadden de zeeën moeten bevolken met tropische koraalvormen enz. 

Is door het vorige aangetoond, dat Europa en Azië gedurende het plio- 

eene en het miocene tijdvak eene veel hoogere temperatuur hadden en 

geldt hetzelfde ook van N.-Amerika, dan volgt hieruit niet dat de 

temperatuur van alle deelen van de oppervlakte der aarde op gelijke 

wijze hooger was dan hunne tegenwoordige. Zoo moeten wij uit de 

onderzoekingen van K. MAYER over de miocene flora en fauna van 

Madeira besluiten, dat zich deze zeer nauw aan die van het toenma- 

lige Europa en Azië aansloten, al hadden zij een iets meer tropisch 

karakter. Ook in tropische streken zijn de tertiaire aardlagen onder- 

zoeht. Zoo zijn wij door onderzoekingen van meer bekend met de ter- 

tiaire planten en schelpdieren van Java en Sumatra, terwijl Dr. GÜNTHER 

de visschen heeft onderzocht; al deze onderzoekingen wijzen er op, 

dat in het tropische Azië toen hetzelfde klimaat heerschte als tegen- 

woordig. 

Alleen het klimaat van de meer noordelijke gewesten was hooger en 

wel hooger naarmate wij meer in het miocene tijdvak terugtreden, 

zooals vergelijkend onderzoek van de verschillende aardlagen der mioceen- 

lagen geleerd heeft. Maar wij kunnen daarover niet in nadere bijzon- 

derheden treden; wij zouden al te uitvoerig moeten worden en het 

wordt tijd, dat wij trachten berichten in te winnen over het klimaat 

der eoceenperiode. 

Daartoe moeten wij een blik werpen in de eocene herbariën van 

den Monte Bolca, van Provence, van de bruinkoollagen van Saksen 
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en van het eiland Wight, om slechts de meest bekende te nemen. Wij vinden 

hier de dikbladerige vijgeboomen, overeenkomende met den indische 

Kaoetschoekboom (Ficus elastica), langbladerige Euecalyptus-soor- 

ten (Australië), die afwisselen met Myrte- en Sandelboomen 

(O. Indië) en vinbladige Guajak- of pokhoutboomen (W. Indië). 

Doornige Caesalpineën, die thans alleen in de subtropische gewes- 

ten gevonden worden, spreidden hunne dubbelgevinde bladeren in deze 

bosschen uit. Struiken van Aralia’s vulden de ruimten tusschen de 

stammen op, Jacaranden en Bignoniaciën slingerden hunne 

twijgen langs stammen en takken en omwonden deze met bonte guir- 

landen , zooals hunne verre naneven in de tegenwoordige tropische en 

maagdelijke bosschen nog doen. De Palmen breidden zich tot hoog 

inhet noorden uit, Pandanen- en Pisangboomen waren in Duitsch 

land en Engeland inheemsch. ij 

Het geheele karakter der Flora van middel-Europa in de eoeeenperiode 

is in weinige woorden te schetsen. Vonden wij de flora der mioeeenperiode 

als eene tropische evereenkomende met die van het tegenwoordige middel- 

Amerika, dan kunnen wij de flora der eoceenperiode schetsen als: 

subtropisch indisch-australisch en stellen de gemiddelde temperatuur van 

Europa toen ter tijde met pr sAPORTAS op ongeveer 25° C., zij overschrijdt 

30° C. niet. De documenten uit de eoceenperiode, die ons het hooge 

noorden verschaft heeft, zijn weinig talrijk, maar toch voldoende om 

te besluiten, dat zich toen daareen plantengroei ontwikkeld heeft, die 

in wezen en karakter overeenkomt met die van de mioceenperiode in 

in middel-Europa. Wij hebben derhalve ook hier het verschijnsel vast 

te stellen, dat van het N. tot het Z, de temperatuur toenam, met dien 

verstande, dat de geheele tegenwoordige gematigde klimaatgordel en 

de heete klimaatgordel eene gelijkmatige temperatuur bezaten , die zich 

laat aflezen aan de Indisch-Australische flora. 

In nog andere tijdvakken moeten wij naar bewijsstukken gaan zoe- 

ken. In de krijtvormingen ' vinden wij ook afdrukken van planten en 

dieren, die voor de bepaling van het klimaat van veel belang zijn 

Zoo treffen wij in Bohemen, Moravië en Saksen in eenomaanlagen de- 

zelfde planten aan als in N.-Groenland en in N.-Amerika nl. talrijke _ 

Varensen Coniferen, maar vooral tweezaadlobbige planten, waaronder 

__} Tot gemak van den lezer herinneren wij dat de krijtformatie in eenige onderdeelen 

wordt verdeeld die bij de tertiaire periode beginnende elkaâr aldus opvolgen: Senon, 

Turon, Cenomaan, Gault en Neocoom, 
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planten, zooals het uitgestorven geslacht C redneria, met zeer groote bla- 

deren, voorts Araliaceën,Magnoliaceën, Myrtaceëen, alsmede 

Sassafras- en Ficussoorten, enkele boomvarens houden een paar 

Cycas-soorten gezelschap. In aardlagen, die denzelfden geologischen 

ouderdom hebben, bij Bausset in de nabijheid van Lyon vinden wij, 

merkwaardig genoeg, bijna geen dicotyle of tweezaadlobbige planten, 

maar wel Araucaria’s en varens met leerachtige bladeren , die ons her- 

inneren aan de planten der Juraperiode , welke de krijtperiode voorafging. 

Van de Gaultvorming zijn betrekkelijk zeer weinig planten bekend. 

Ceders, dennen en andere Coniferen vindt men in België en 

Engeland, terwijl NORDENSKJOLD op 78° N.B. lagen van fossiele planten 

ontdekt heeft in gronden welke tot deze vorming behooren. De m am- 

moethsboom (Sequoia) die elders, in Saksen, Bohemen, Moravie in 

alle krijtlagen voorkomt, vormde hier groote bosschen. 

Besluiten wij onze wandeling door de krijtformatie met een blik op 

de fossiele planten der Wealdenvorming. Deze vorming heeft haar ont- 

staan te danken aan groote landopheffingen, die in het begin der krijt- 

formatie hebben plaats gehad en waardoor de zee uit vele streken 

verdween en eene groote strook land werd gevormd, die zieh van En- 

geland over Frankrijk tot W.-Duitschland uitbreidde. Dat land was bedekt 

met varens, allerlei Coniferen en Cycadeeën. Onder die varens 

vinden wij merkwaardige vormen, o.a. het geslacht Gleichena, met 

zijne vorksgewijze en gevederde bladeren , dat thans uitsluitend in subtro- 

pische streken voorkomt. Deze varens vormden uitgestrekten bos- 

schen in iets jongere lagen, die gevonden zijn bij Wernsdorf in 

Moravië en op het Schiereiland Noursoak en N.-Groenland (70° 35’ N.B.) 

De laatste vindplaats heeft niet minder dan 35 varensoorten, 9 

Cyeadeën, 17 Coniferen, 6 soorten van eenzaadlobbige planten 

en 1 tweezaadlobbige plant opgeleverd. Volledigheidshalve voegen wij 

er nog bij, dat Gingko’s (Salisburea) die thans in Japan voorkomen, 

in de Neocoomperiode in Zwitserland gevonden werden met C ycas en 

bamboesriet, maar dat ook uit N.-Groenland een tweetal soorten 

van dit geslacht zijn meegebracht. 

Welke gevolgtrekkingen kunnen wij thans maken uit de vluchtig ver- 

melde feiten? Wij meenen deze, dat in de oudste krijtperiode (Neocoom) 

het klimaat over de geheele aarde * gelijkmatig was en zooals wij 

l Om niet al te uitvoerig te worden, laten wij hier de onderzoekingen over andere 
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weldra zullen zien, gelijk aan dat van de Juraperiode en vervolgens, 

dat in de latere krijtperiode (Cenomaan, Turon, Senon) zich misschien 

eenigermate de invloed van de breedte doet gevoelen, ofschoon wij 

eerst in de tertiaire periode verschil in het klimaat der noordelijke 

poolgewesten met de lager gelegene landen konden vaststellen. 

De Gingko’s en de Cyeadeën van zooeven brengen ons gemakke- 

lijk in de Jura-periode. Want in dit tijdvak, dat, zooals wij weten, aan de 

krijtvorming voorafging, vinden wij deze zelfde plantengeslachten 

overal verspreid. Zoowel in Engeland als in Spitsbergen (kaap Bohe- 

man op 78° 24’ N.B.) maar ook in Zwitserland en in O.-Siberië tref- 

fen wij bijv. Gingko Huttontaan. De Cyeadeën (Zamites) van de oud- 

ste krijtvorming zijn na verwant aan die van de Jura-eilanden en be- 

hooren tot een zelfde geslacht. Wij spraken daar van “Jura-eilanden”’ 

In het midden van de Jura periode bestond nl. Europa uit eenige 

eilanden, die boven de zee uitstaken. Middel-Duitschland was een eiland 

en van Weenen tot Turyn strekte zich een ander smal eiland van het 

Oosten tot het Westen in eenigszins zuidelijke richting uit. Zuid-Frank- 

rijk was eveneens een eiland, dat door eene smalle straat gescheiden 

was van een groot eiland, dat Nantes met Liverpool verbond. Een 

groot deel van de ZO. punt van Engeland was door de zee bedolven. 

Al deze eilanden waren bedekt met Sagoboomen (Zamites), varens 

en Coniferen. Eénzaadlobbige planten zijn hoogst zeldzaam, twee- 

zaadlobbigen ontbreken geheel. Zonderbare vliegende hagedissen 

(Pterodactylus) bewogen zich door de lucht, azende op groote gla- 

zenmakers of Libellen, of eene slachting aanrichtende onder de 

sprinkhaanzwermen. De grond wemelde van insecten en 

spinnen, terwijl kleine zoetwatermeertjes krioelden van water- 

wantsen en waterscorpioenen. De zeeën waren bevolkt met 

talrijke schildpadden, die hunne eieren legden aan het strand 

en de prooi werden van reusachtige krokodillen. Millioenen ko- 

ralen van de zonderlingste vormen vervulden de zeeën en tracht- 

ten sierlijke schelpdieren in hunne vangarmen te stikken. Overal 

een gelijkmatig klimaat, warm en vochtig. Hetzij men Jura-ver- 

steeningen in O.-Indie of in N.-Amerika op Spitsbergen, in Z.-Ame- 

rika of in Europa vindt en onderzoekt, allen wijzen op één feit: 

werelddeelen, vooral Azië en Amerika weg. Ip het algemeen is de gevonden flora zeer 

gelijkvormig aan die van Enropa. 
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er was geen onderscheid tusschen den plantengroei in het hooge noor- 

den of in de nabijheid van den evenaar; de eilanden van het toen- 

malige Europa verheugden zich in een warm indisch-australisch klimaat, 

hetzelfde wat wij gedurende de oudste krijtvormingen hebben waar- 

genomen en dat nog in de eoeeënperiode over een groot gedeelte der 

aardoppervlakte heerschende was. 

Gaan wij nog verder in de aardlagen terug en wel naar de Trias- of naar 

de Steenkolenperiode, dan mogen wij andere, thans niet meer bestaande 

plantenvormen vinden , nieuwe soorten van boomvarens of reusachtige 

paardenstaarten, die langs onmetelijke moerassen troonden, of den 

grootsten rijkdom zien in overschoone varens van allerlei afmetingen en 

die aantreffen op alle gedeelten van den aardbol, overal wijzen ons 

dezelfde planten- of diersoorten op een gelijk klimaat met veel warmte 

en vooral veel vocht. Want groote landoppervlakten zijn er niet. Ver- 

brokkelde eilanden door straten afgesneden, maar niet zelden tot archi- 

pels verbonden, rijzen uit de zee op en zijn bijna onzichtbaar door 

zware neveldampen, die door eene warme zon steeds worden gevoed; 

‚de planten in die verzadigde warme atmospheer tot krachtige boomen 

opgroeiend, vormen ondoordringbare wouden, wier drassige bodem 

aan groote landdieren geen genoegzamen steun kan verschaffen. 

Reusachtige salamanders kruipen daar over de oppervlakte van 

deze moerasveenen en laten hunne voetsporen achter langs het 

zeestrand. 

Hier braken vulkanen gloeiende lavastroomen uit of slingeren kolos- 

sale granietblokken hoog in de lucht. Met de oogen van den geest 

zien wij ginds een eiland, waarop eenige dagen geleden nog de weel- 

derigste flora hare kruinen ten hemel hief ten gevolge van eene vul- 

kanische aardstorting in de zee wegzinken, terwijl elders een ander 

eiland dat misschien duizende jaren geleden zich boven de oppervlakte 

der zee verhief, gedeeltelijk te voorschijn komt om op nieuw door eene 

weelderige flora bedekt te worden. Zoo ontstonden in die voorwereld- 

lijke tijdperken de oude steenkolen-lagen, die afwisselen met versteende 

lagen van zeeklei en zand ‚ waarin honderde diersoorten begraven liggen. 

De eilanden Melville, Bathurst en Prins Patrick in het hooge noorden 

hebben steenkoolbeddingen, welke tot de oudste aardlagen behooren 

en de overtuigende bewijzen zijn voor de stelling: dat in de oudste 

geologische tijdperken zoowel de planten als de dieren ons aantoonen, 

dat een gelijkmatig zeer vochtig en warm klimaat, hooger misschien 
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dan tegenwoordig in de indisch- australische landen bekend is, over 

de geheele aardoppervlakte heerschte. | 

Na de bovenstaande, een weinig uitvoerige schets, waarin wij ge- 

tracht hebben zoo beknopt mogelijk eenige der voornaamste verschijn- 

selen: te bespreken, wier geschiedenis door het wezen en de verspreiding 

van fossiele planten en dieren is opgeteekend, zullen wij eene poging 

wagen om de oorzaken te doorgronden, waaraan de hooge temperatuur 

in de oudste geologische perioden moet worden toegeschreven. Verge- 

ten mogen wij echter niet, dat de wetenschap in deze hoogst moeielijke 

vraagstukken haar laatste woord nog niet gesproken heeft, en dat wij 

weinig meer kunnen doen dan uit de meer of minder waarschijnlijke 

hypothesen , die door verschillende geleerden zijn opgesteld, de naar 

onze meening minst onwaarschijnlijke uit te kiezen, als zij tevens de 

boven geschetste toestanden op de eenvoudigste wijze verklaart. 

Waar zullen wij die oorzaak gaan zoeken? 

In de aarde? in de zon? in andere verschijnselen der sterrewereld ? 

of meer nabij in den dampkring? Ziedaar de vier hoofdrichtingen, 

waarin wij ons bewegen kunnen om de waarschijnlijke oorzaak op te 

sporen. 

(Wordt vervolgd.) 



OMTREK VAN HET HOOFD, 

In den vorigen jaargang, bl. 95 is, naar aanleiding van een reeks 

van mededeelingen van engelsche hoedenfabrikanten in het tijdschrift 

Nature, volgens welke de gemiddelde omtrek van het hoofd der be- 

schaafde engelschen gedurende de laatste dertig jaren verminderd zoude 

zijn, door mij tot onze Nederlandsche hoedenfabrikanten de uitnoodi- 

ging gericht om, wanneer sommigen hunner in het bezit mochten zijn 

van lange reeksen van metingen der hoofden hunner kalanten , mij deze 

wel te willen toevertrouwen, ten einde te kunnen nagaan, in hoeverre 

bovenstaande bewering ook voor Nederland geldig is. 

Aan die uitnoodiging is tot dusver, door bemiddeling van Dr. carrIe 

te Arnhem, alleen voldaan door den heer 3. r. purvy, hoedenfabrikant 

aldaar, wien ik daarvoor mijnen dank betuig. Van den heer cArrTIe 

ontving ik eene lijst van door den heer puPuy verrichte metingen van 

den omtrek van 138 hoofden zijner kalanten, gedurende de jaren 1857 

tot 1880. Uit de bijgevoegde namen en qualiteiten blijkt dat deze allen 

tot den beschaafden stand behooren. Die namen, als voor ons doel over- 

bodig, voorbijgaande, zij het voldoende uit deze lijst de uitkomsten 

der verrichte metingen mede te deelen, gerangschikt naar de grootte 

van den omtrek, welke verschilt van 51 tot 66 centimeters. 

Getal der hoofden. Omtrek in centimeters. 

Pas oe ette end t 51 

EET EEN EN 52 

Ebert peet vig rf 53 

WEN deo En 54 

BOETE beed rid. dele Get 55 

festo, Bean „soon 55,5 
ES Vee teke. wekte veen 56 
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Getal der hoofden. Omtrek in centimeters. 

de ER 57,5 
| ne AE Ai aha de 58 

Bih nn ee 58,5 
BEURS EE MET; 59 

verge vuingvekan 59,5 
peerd Wend Hdi Beke 60 

dvn dijk. ve 60,5 
DER ok MENE LIE 61 

Zur rist lemari 61,5 
Brea AGODA ek 62 

EN EE A er 64 

Eert atten: 65 

US re ere rende 66 

Telt men de omtrekken van al de hoofden tezamen, dan verkrijgt 

men het getal 79195, hetgeen, door 138 gedeeld, voor den gemiddel- 

den omtrek 57,39 centimeters geeft. Rondom dit cijfer als middelpunt, 

dat nagenoeg geliĳk is aan dat (57,6 eentim.) hetwelk door mij voor 

den gemiddelden omtrek van 512 hoofden van Utrechtenaars is gevon- 

den (zie bl. 98 van het vorige opstel), slingeren als het ware de uitkom- 

sten der overige metingen, gelijk uit het tafeltje blijkt. Bij de beschouwing 

daarvan bespeurt men echter dat de metingen op geene groote nauw- 

keurigheid kunnen aanspraak maken en ter nauwernood kunnen gezegd 

worden tot op een halven centimeter juist te zijn, daar er toch geen 

enkele reden is, waarom b. v., terwijl 20 hoofden een omtrek van 57 

centimeters hebben, slechts 8 eenen omtrek van 57,5 en dan wederom 

17 eenen omtrek van 58 centimeters zouden hebben. Dit verschil, in 

het voordeel der geheele cijfers, wijst duidelijk op eene onwillekeurige 

neiging em de maten in geheele centimeters, met voorbijgang der hal- 

ven, uit te drukken. 

Dat ook de Engelsche hoedenfabrikanten ten dien aanzien niet boven 

hunne Nederlandsche vakgenooten uitmunten, blijkt uit hetgeen vroe- 

ger (Jaarg. 1882, bl. 95 en 97) door mij gezegd is. Ook beschouw ik 

het als eene volkomen hopelooze poging om uit de uitkomsten van een 

zoo beperkt getal metingen met eenige zekerheid besluiten af te leiden 

omtrent het al of niet toenemen of verminderen van den omtrek des 

hoofds na een betrekkelijk zoo kort tijdsverloop. 
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Toch moge hier ook eene samenstelling van de metingen bevat in de 

lijst van den heer puruy naar de verschillende jaren volgen, voor zoo 

ver namelijk in die lijst ook de jaartallen vermeld zijn, hetgeen slechts 

bij iets meer dan de helft der metingen (80) het geval is. 

1857 

1858 

1859 

1860 

1862 

1863 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1878 

1874 

1875 

1876 

18777 

1878 

1879 

1880 

Omtrekken in centimeters. 

57,5 — 59,5. 
56. 
58. 
A55 555 55,5 bob 56 — 65-59 — 60,5. 
Rt 
571,5. 
53 — 56,5 — 58. 
55,5 — 56 — 56 — 56,5 — 56,5 — 56,5 — 58,5 — 58,5 — 59 — 

59,5 — 60,5 — 62. 
56 — 58 =— 58,5 59. 
DD 5 — 57. 
ee ed 
57. 
DD D6 58 58 58,5. 
56. 

58 — 60,5. 
Dre Be 95, 
Bien ie DE 0 BE, 
A 
54. 
55,5 — 56 — 56 — 56,5 — 57. 
58. 

Uit de samentelling van de 32 metingen gedurende het tijdvak 

1857-—1867, berekent men een gemiddelden omtrek van 57,31 centi- 

meters. Gelijke samentelling van de 41 metingen gedurende het tijd- 

vak 1870—1880 geeft een gemiddelden omtrek van 57,63 centimeters. 

Van vermindering des omtreks, gelijk men bij engelsehe hoofden wil 

gevonden hebben, bestaat derhalve geen spoor bij de arnhemsche hoof- 

den, eer het tegendeel. Het veiligst is echter te besluiten, dat er ge- 

durende dat tijdsverloop geen merkbare verandering in den gemiddel- 

den omtrek des hoofds heeft plaats gehad. 
HG, 



BESTAAT ER EENE TRADITIE BĲ DE DIEREN ? 

De volgende waarnemingen, gedaan door den bekenden natuuronder- 

zoeker Fr. mürver in Brazilie, gaven hem aanleiding om bovenstaande 

vraag te stellen. 

De bijen van de geslachten Melipona en Trigona maken, zooals be- 

kend is, horizontaal geplaatste raten, die uit eene enkele rij cellen be- 

staan, welke, indien er ruimte is, alle van regelmatige gedaante zijn, 

in dier voege dat de naar den omtrek geplaatste cellen zich alle op ge- 

lijken afstand van de middeneel bevinden. In 1874 nu nam MÜLLER een 

nest van 7'rigona'’s waar, dat gebouwd was in de holte van een ouden 

kaneelboom. In dit nest was de raat zeer onregelmatig van gedaante, 

ten gevolge van de nauwe ruimte der holte waarin het gebouwd was. 

Mürver nam het mede naar huis en plaatste het in een groote doos. 

Na verloop van een jaar waren al de bijen, die het nest in den kaneel- 

boom gebouwd hadden, dood; in dien tijd was echter een nieuwe kolonie 

ontstaan; deze afstammelingen der eersten bouwden nu ook onregel- 

matige raten, in weerwil dat er ruimte genoeg was en andere daar naast 

geplaatste bijen der zelfde soort voortgingen regelmatige raten te bouwen. 

Hij voert ook een ander nog treffender voorbeeld aan. Hij vond twee 

nesten van dezelfde soort van Melipona , maar geplaatst in de nabuurschap 

van verschillende soorten van boomen, zoodat de was van het eene 

nest eene roode, van het andere eene bruine kleur had. Ook deze nesten 

nam hij mede naar zijne woning. In weerwil nu dat de bijen aldaar 

de tweederlei soorten van boomen tot hare beschikking vonden, gin- 

gen die van het eene nest voort met roode, die van het andere met 

bruine raten te bouwen. Men heeft derhalve hier niet te doen met een 

aan de soort eigen erfelijk instinkt; evenmin met een gevolg van op- 

gedane ondervinding, daar de sappen van elk der beide boomsoorten 

voor het gebruik even geschikt zijn. Moet men dan hier aan een soort 

van traditie denken ? 

Het komt ons voor dat het niet anders is dan een duidelijk voor- 

beeld van erfelijkheid der gewoonte, die tot instinkt wordt. 

HG, 



KINDERMOORD VAN EEN ZWAAN, 

In de afgeloopen week was een groot aantal wandelaars in het Von- 

delpark alhier getuige van een treurspel van zeer bijzonderen aard. 

Het mannetje van een zwanenpaar, dat aldaar verblijf houdt, greep 

een der jongen bij den nek, sleepte het tegen wil en dank naar den 

vijver en hield den kop van het arme dier onder water met de blijk- 

bare bedoeling om een moord te plegen. Zelfs nam hij den poot te 

baat om het tegenspartelen van het jong te overwinnen. De tuinman, 

schoot, met een haak gewapend toe, om den ontaarden vader te ver- 

drijven, maar te vergeefs. De moeder stond met de overige jongen den 

moord bedaard aan te zien, zonder eene enkele poging aan te wenden 

om haar kind te redden. 

Nu is het van algemeene bekendheid, dat in de dierenwereld zeer 

dikwijls gevallen voorkomen van moord door den vader op zijn kroost 

gepleegd. Van den zwaan had ik echter betere gedachten. Van de 

huwelijkstrouw der zwanen worden dikwijls treffende voorbeelden ver- 

teld. Van de zorg der ouders voor de jongen heb ik in hetzelfde park 

mede proeven opgemerkt, en nog heden zag ik , waarschijnlijk in dezelfde 

familie, de moeder zwemmen met een paar jongen onder hare gekort- 

wiekte vleugelen. 

Misschien hadden de ouden aan het jong eenig gebrek opgemerkt 

dat den vader op zoo spartaansche wijze deed handelen. 

Opmerkelijk vind ik bovendien het overleg, waarmede het doodvon- 

nis voltrokken werd. 

In ieder geval strookt het gebeurde slecht met het dichterlijk karak- 

ter dat men den zwaan gewoonlijk toekent. 

Amsterdam, 10 Juni '83. H, 



ROLLENDE PLANTEN, 

In het dal van de Kansas in Noord-Amerika heeft men soms gele- 

genheid een zonderling planten-produkt waar te nemen. Ballen, enkel 

bestaande uit gedroogde lange bladeren en bladsteelen, met een mid- 

dellijn van 0,30 tot 1,50 meter en zelfs meer, worden door den wind 

voortgerold en opgewaaid om elders weder neder te vallen en op nieuw 

op te springen en verder te rollen. Men zegt dat, wanneer, gelijk soms 

het geval is, een groot aantal dezer ballen over de vlakte wordt 

voortgewaaid, dit in de verte den indruk maakt van een voor den 

wind vluchtende kudde dieren, zoodat zelfs jagers er zich wel eens 

door zouden hebben laten misleiden. 

Deze ballen en de wijze van hun ontstaan zijn onderzocht door den 

heer DANIEL G. BAARD, op eene reis in Westelijk Amerika. Elke bal 

bestaat uit een enkele plant, waarvan de botanische naam Cyclotoma 

platyphyllum is. Oorspronkelijk is deze met een enkelen dunnen stengel 

aan den bodem bevestigd. Wanneer de wind dien doet breken en het 

gewas doet voortrollen over den bodem, neemt het de gedaante van 

een grooten bal aan, uit verdroogde bladeren samengesteld. (La 

Nature, 10 Fevrier 1883 p. 161). 

Uit eene latere mededeeling in hetzelfde tijdschrift (10 Mars, p. 234) 

door den heer a. capus,‚ blijkt dat een overeenkomstig plantenprodukt 

ook elders voorkomt, namelijk in de steppen van Turkestan. Wanneer 

men deze in de maand Maart doortrekt, dan ontmoet men soms der- 

gelijke plantenballen die door den wind worden voortgejaagd, opsprin- 

gen en verder rollen, als het ware een phantastischen dans uitvoeren, 

zoodat de paarden er soms voor schrikken. De nomaden die in deze 

streken rondzwerven, en voor wie deze ballen van gedroogde planten 

eene welkome ontmoeting zijn, daar zij ze als brandstof gebruiken, 

geven er den naam van Jéti-Mek aan, hetgeen windheksen beteekent. 

Volgens carus worden zij gevormd door verschillende, in de steppe 

groeiende Cariophyllaeën, voornamelijk door eene soort van Saponaria. 

HG. 



HET KLIMAAT DER VOORWERELD. 
DOOR 

Dr. J. Th. CATTIE. 

(Vervolg van bldz. 282.) 

Wij hebben vroeger gezien, dat het klimaat van verschillende fac- 

toren afhankelijk is, van welke wij slechts één enkele behoeven te wijzigen 

om onmiddellijk andere verschijnselen te zien optreden. Maar behalve 

deze bekende factoren kunnen misschien nog andere onbekende in ’t 

spel zijn gekomen, welke met de eersten hebben samengewerkt om de 

bedoelde klimaatsveranderingen in ’t leven te roepen. Als één dier fac- 

toren heeft men te hulp geroepen de eigen warmte van de aarde, die 

in genoemde overoude geologische perioden zoo krachtig zou geweest 

zijn, dat zij — aangenomen dat de andere factoren hunne eigene kracht 

behielden — het verschil in breedte in den beginne onderdrukte , hetgeen 

later, toen die eigen warmte minder werd, langzamerhand wêer te voor- 

schijn kwam. Volgens OMALIUS D'HALLOY zou deze eigen warmte nog 

in de tertiairperiode grooten invloed hebben gehad; bewijzen geeft 

deze geleerde echter niet. Burmeister in zijne “Schöpfungsgeschichte” 

meent, dat de gloeiende lavastroomen, die door de vulkanen werden 

uitgeworpen, tot de verwarming van de atmospheer in hooge mate heb- 

ben bijgedragen. Toch mist ook deze meening elken redelijken grond. De 

toppen van vulkanen zijn even goed met sneeuw bedekt als alle andere 

hooge bergen en niemand zal de meening durven uitspreken, dat de 

19 
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bronnen van de Geyser of de uitbarstingen van de Hekla aan IJsland 

een zacht klimaat geven. Of dat de Vesuvius bijv. de oorzaak is van het 

warme klimaat van Napels. Maar nemen wij aan, dat de eigen warmte 

van de aarde haren invloed heeft doen gelden in die vroegere geolo- 

gische tijdperken, dan is daardoor immers nog niet het gelijkmatige 

klimaat in die perioden verklaard, want de aardwarmte zou haren in- 

vloed in even sterke mate moeten doen voelen, zoo wel aan den evenaar 

als aan de polen en, mocht daardoor al de tropische warmte aan de 

polen zijn verklaard, het klimaat in de tegenwoordige heete zone zou 

dan zoo onverdragelijk heet zijn geworden, dat organisch leven onmo- 

gelijk zou zijn geweest. Er is meer. Uit de verschillende aardlagen mag 

men afleiden dat de mioceenperiode, wat tijdruimte betreft, korter bij 

het tegenwoordige quarternaire tijdvak is gelegen, dan de mioceenperi- 

ode bij het Jura-tijdvak of zeker bij de steenkolenperiode. Indien dus 

de gemiddelde temperatuur van bepaalde landstreken in den tegenwoor- 

digen tijd een zeker aantal graden lager is dan die in het mioceene 

tijdvak, dan moet de gemiddelde temperatuur in het steenkolentijdvak 

een veelvoud van dat aantal hooger zijn geweest dan in de mioceen- 

periode. Wijzen nu de gemiddelde temperaturen van de miooeenperiode 

tot de Jura-, Trias- of steenkolenperioden op eene dergelijke vergelijken- 

der wijze gesproken kolossale temperatuursverhooging, — in de vooronder- 

stelling, dat dan nog organische wezens bestaan konden ? Immers neen ! 

De boomvarens en Equisetaceëön der Devon- en Steenkolenperioden 

behoeven geene grootere warmte dan de Cycadeënen Pandaneën van 

de Jura- en Krijt- of Koceenperioden. Gedurende geruimen tĳd is de 

gemiddelde temperatuur der aarde stationair en komt 25° C. waarschijnlijk 

niet te boven. Wat de boomvarens en reusachtige paardenstaar- 

ten, in tegenstelling van de Pandaneeën, Cycadeeën en Palmen, 

niet behoeven is: veel licht; nevelachtig licht is voor hen voldoende. 

Met een enkel woord hebben wij reeds melding gemaakt van de hypo- 

these, welke vooral door engelsche natuuronderzoekers, bijv. EvANs , op 

den voorgrond is gesteld: nl. dat de as der aarde hare richting zou ver- 

anderd hebben. Dat de aanwezige afplatting aan de polen en uitzetting 

aan den evenaar reeds onmiddellijk met die onderstelling in strijd 

is, behoeft zeker niet herinnerd te worden; evenmin dat wij in de on- 

derzoekingen van HEER de meest overtuigende bewijzen hebben gevon- 

den, dat de pool van de mioceenperiode ook is de pool van het quar- 

ternaire tijdvak. ’t Is misschien hier de meest geschikte plaats om mel- 
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ding te maken van eene theorie, het eerst verkondigd door werrt- 

STEIN in zijn werk “Die Strömungen des Festen, Flüssigen und Gas- 

förmigen’ waarin deze schrijver, om de aanwezigheid van de steen- 

kolenbeddingen op Spitsbergen te verklaren, al deze tropische plan- 

ten onder de keerkringen laat groeien en bloeien en ze tegelijk 

met de dáár gevonden fossiele dieren door zeestroomen laat transpor- 

teeren naar de noordpool, waar zij bezonken zijn!! Andere kosmische 

verschijnselen heeft men aangevoerd als vermoedelijke oorzaken van 

de warme klimaten der voorwereld. Zoo heeft JAMES CROLL in een uit- 

gebreid werk: “Climate and Time in their geological relations. Lon- 

don 1875”, als hoofdoorzaak genoemd: de periodieke veranderingen van 

de excentriciteit der aardbaan. Zoo als bekend mag worden vooronder- 

steld, is de loopbaan der aarde om de zon geen cirkel maar eene 

ellips, die echter geene standvastige excentriciteit of uitmiddelpuntig- 

heid heeft; deze verandert langzamerhand binnen zekere grenzen zóó, 

dat de baan tegenwoordig meer en meer tot den cirkel nadert. Na on- 

geveer 23900 jaren zal die excentriciteit haar minimum bereikt hebben, 

om dan weer langzamerhand toe te nemen. Den gemiddelden afstand van 

de aarde tot de zon stellen wij op 91.400.000 engelsche mijlen ; de grootste 

excentriciteit is ongeveer !/,, en de kleinste !/,,,. Als de aardbaan hare 

grootste excentriciteit heeft, dan is de aarde, in het aphelium zijnde, 14 

millioen engelsche mijlen verder van de zon verwijderd dan wanneer 

zij in het perihelium, dus de zon het meest nabij is. Thans is dit ver- 

schil ongeveer 3 millioen mijlen. Tevens moeten wij in het oog hou- 

den, dat in het tegenwoordige tijdperk de aarde, als het noordelijke 

halfrond winter heeft, het kortst bij de zon staat (perihelium), daar- 

entegen in de zomer er het verst van verwijderd is. Maar ook deze 

toestand is aan periodiciteit onderhevig; de periode duurt namelijk in 

een rond getal 21000 jaren. Uit crorr’s berekeningen volgt nu, dat 

in ongeveer 10000 jaren de zomer van het noordelijk halfrond zóó zal 

vallen, dat de aarde dan het meest nabij de zon is, en de winter als 

de aarde er het verst van af, (aphelium). Op het zuidelijke halfrond is 

natuurlijk de toestand juist omgekeerd. In de tijdperken , waarin de aarde 

haar maximum van excentriciteit heeft en de aarde in den winter in 

het aphelium staat, dus het verst van de zon verwijderd is, zullen de 

winters lang en koud zijn op het noordelijke, kort en warm op het zui- 

delijke halfrond, maar de zomers zullen kort en warm zijn op het noor- 

delijke en lang en koud op het zuidelijke halfrond. Gedurende die lange 
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en koude winters van het noordelijke halfrond zal er zich nu, volgens 

CROLL, zoo veel ijs op de oppervlakte der aarde vormen, dat de korte 

warme zomers niet voldoende zijn om dit ijs te smelten. Aldus zal zich 

langzamerhand in die periode eene zoodanige ijsmassa op de aarde ver- 

zamelen, dat de temperatuur der aarde en der lucht zeer veel lager 

zal worden, m.a.w. het noordelijke halfrond heeft zijn iĳstijdvak, maar 

het zuidelijke halfrond geniet een meer gematigd en warm klimaat, te 

meer, omdat naar de meening van croLL, ten gevolge van de veran- 

dering der excentriciteit, de zeestroomingen, die anders veel warmte 

naar het Noorden voeren, haar richtingen zullen veranderd hebben, 

Crouu , de excentriciteit der aardbaan 3 millioen jaren terug berekenende, 

heeft drie perioden van grootste exeentriciteit gevonden, en wel valt de 

Iste periode van 2,680duizend jaren tot 2,460duizend jaren; de tweede 

begon 98Oduizend jaren geleden en eindigde 720.000 jaren voor ons. 

De derde periode zou geduurd hebben van 240duizend tot 8Oduizend 

jaren. Gedurende die perioden zou telkens voor het noordelijk halfrond 

een diluviaal of liever iĳstijdperk zijn ingetreden als de zon in den win- 

ter in het aphelium was: het zuidelijk halfrond was op hetzelfde tijd- 

stip warm en zacht van klimaat, en dit zou zich dan van 10.000 tot 

10.000 jaren herhaald hebben. 

Het quarternaire iĳjstijdvak, de zoogenaamde Diluviaalperiode, zou nu 

gevallen zijn naar croLL’s berekeningen, tusschen de 240 en 8Oduizend 

jaren geleden, terwijl de tweede periode nl. van 980 —720duizend jaren 

voor ons, een gletschertijdvak in de mioceenperiode aanduidt. De derde 

gletscherperiode van croLL van 2,630duizend jaren tot 2,460duizend 

jaren ligt in de Boceenperiode. 

Hoe verleidelijk nu bovenstaande uiteenzetting ook schijnen moge, 

zij heeft geen enkele reeks van feiten, aan de fossiele planten- of die- 

renwereld ontleend, tot steun. Wat meer zegt, de fossielen der mioceen- 

periode, die het meest nauwkeurig van allen onderzocht is, volgen zoo 

geregeld op elkander en wijzen — zooals wij boven uiteen hebben ge- 

zet — op eene zoo regelmatige opeenvolging van tropische planten en 

dieren, dat er voor eene diluviaalperiode volstrekt geen plaats is. Gaan 

wij met cROLL nog eenige millioenen jaren verder terug, dan hebben 

er in de meeste der andere perioden, ja zelfs in de steenkolenperiode 

dergelijke gletschertijdperken geheerscht, waarvan wij echter noch in 

het hooge noorden, noch in de gematigde streken eenig spoor aan- 

treffen. Bovendien, en dit is, gelooven wij, voldoende reden om crouu’s 
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theorie, hoe nauwkeurig ook met cijfers opgesmukt, te verwerpen, 

verklaart hij niet waarom in de Steenkolen-, Trias- en Jura- alsmede 

in de eoceenperiode over het grootste gedeelte der aarde een tropisch 

klimaat heeft geheerscht, terwijl zich eerst later langzamerhand de in- 

vloed der breedte deed gevoelen. Ook de berekeningen van pove zijn in 

strijd met crouu’s hypothese. Volgens deze toch ontvangt de aarde, als 

zij in Juni in het aphelium, dus het verst verwijderd is van de zon, 

van deze meer warmte dan in den winter, als zij er ’t kortst bij is (perihe- 

lium). De oorzaak van dit verschijnsel is gelegen in de ongelijke ver- 

deeling van land en water over het noordelijk en zuidelijk halfrond, 

waardoor het eerste een warmeren zomer heeft. 

Een ander kosmisch verschijnsel is ingeroepen om ons de warme 

klimaten der voorwereld te verklaren. Wij hebben vroeger reeds aan- 

geteekend, dat de aardas niet steeds evenwijdig aan zich zelf blijft, 

maar dat zij kleine periodieke schommelingen maakt. De oorzaak van 

deze schommelingen is gelegen in de aantrekking, die de maan op de 

afgeplatte aarde uitoefent. Het verschijnsel noemden wij “nutatie”’. Doch 

ook de zon doet die aardas van haren evenwijdigen stand in het hemel- 

ruim afwijken. Zon en maan tezamen zijn mitsdien de oorzaak dat de 

as der aarde in het hemelruim een eigenaardig kegelvlak beschrijft. De 

evenaar zal dientengevolge ook niet steeds op dezelfde punten de eclip- 

tiea kunnen snijden, maar de schommelingen van de as moeten volgen. 

De snijdingspunten van die beide vlakken zullen daardoor moeten ver- 

anderen, en zij verplaatsen zich tegen de richting van de teekens van 

den dierenriem in. Na verloop van ongeveer 26000 jaren zullen die 

evenachtspunten weer op hare oude plaats zijn terug gekeerd. Dit ver- 

schijnsel draagt den naam van “de praecessie der nacht-eveningspunten’’ 

en heeft tot gevolg, dat de lengte van het jaar en dus ook van de 

jaargetijden aan kleine veranderingen onderhevig is. Thans bijv. duren 

zomer en voorjaar op het noordelijk halfrond ongeveer 7 dagen korter 

dan de herfst en de winter. De veranderingen zijn echter in het alge- 

meen zeer gering en bovendien periodiek, zoodat daaraan ongetwijfeld 

niet kan worden toegeschreven het warme en gedurende tienduizenden 

van jaren constante klimaat, dat vroeger heerschte. 

Heer heeft in zijne Urwelt der Schweiz eene koene hypothese op- 

gesteld, die wij niet onvermeld willen laten. Behalve de zon zijn nog 

millioenen hemellichamen en vaste sterren, andere zonnen, in het we- 

reldruim verspreid, die even als onze eigene zon warmte en licht uit- 
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stralen. Het is daarom niet onmogelijk, dat andere hemelstreken als 

waar wij ons op het oogenblik bevinden eene veel hoogere temperatuur 

hebben. Nu is door waarnemingen vastgegesteld, dat onze zon zich om 

eene andere ster heenbeweegt, hare dubbelster en op dien weg, welke 

millioenen mijlen lang is, haar geheel planetenstelsel met zich mede 

voert. Is het nu niet mogelijk, vraagt deze geleerde, dat de zon op 

haren tocht door het eindelooze hemelruim, toen de aarde in hare vroe- 

gere perioden verkeerde, in een gedeelte van het wereldruim is geko- 

men, dat een veel hoogere temperatuur had en dat wij daaraan den 

tropischen plantengroei van deze tijdvakken te danken hebben? Onge- 

twijfeld is de mogelijkheid van zulke gebeurtenissen niet te ontkennen. 

Eene andere vraag is echter alweer, of door mreR’s hypothese de ge- 

lijkmatige temperatuur in die tijdperken van alle aardgordels verklaard 

wordt. Wij gelooven van niet. 

De vorige hypothesen zochten allen de oorzaak in kosmische ver- 

schijnselen, thans zullen wij onze toevlucht gaan nemen tot de zon 

en trachten op te sporen of haar toestand zich zoo kan gewijzigd heb- 

ben, dat zij de vermoedelijke oorzaak is. Met betrekking tot dit he- 

mellichaam is door dr, BLANDET een hypothese opgesteld, die eene na- 

dere beschouwing overwaard is. BLANDpET gaat daarbij uit van de zoo- 

genaamde nevelhypothese van LAPLACE. In die hypothese was ons ge- 

heele planetenstelsel, de zon er in begrepen, vroeger eene kolossale nevel- 

vlek, die zich meer en meer verdichtte en daarbij ringen uitstiet die 

zich langzamerhand tot de planeten met hare loopbanen vervormden !. 

Verminderde dientengevolge het middelpunt van deze nevelvlek of 

het centraal gesternte, onze toekomstige zon, in den loop van dit ont- 

wikkelingsproces gaandeweg aan afmetingen, de kosmische stof , waaruit 

die toekomstige zon was opgebouwd, werd dichter opeen gehoopt, daar- 

door meer lichtend en warmer. De zon heeft aldus verschillende toe- 

standen doorloopen, waarin zij op achtereenvolgende tijdstippen eene 

afnemende grootte had, om ten slotte de afmetingen te erlangen, die 

zij thans bezit. Hen waarschijnlijkheidsbewijs voor deze hypothese is 

1 Zie eene meer uitvoerige behandeling van deze hypothese in No, V van de Gemeen- 

zame brieven van een vriend der natuur door MAX VAN EDYCK, Arnhem P. GOUDA QUINT. 

In den jaargang 1855 van dit Album, bl. 225, is dit zelfde onderwerp behandeld 

door professor HARTING, onder den titel: Het werst verledene en de verste toekomst, 

een blik in de schepping des heelals. 
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gelegen o.a. in de omstandigheid, dat de verschillende planeten eene 

zeer ongelijke massa hebben, die, welke het verst verwijderd zijn van 

de zon in het algemeen ook het geringste gewicht hebben, terwijl bijv. 

Mercurius, welke het meest nabij de zon is, ook de grootste dicht- 

heid heeft. 

Nadat de aarde als ring van de toekomstige zon is afgeslingerd, zijn 

achtereenvolgens Venus en Mercurius ontstaan, en het is zeer goed 

denkbaar, dat toen, waarschijnlijk millioenen jaren geleden, de aarde 

in de steenkolenperiode of in eene nog vroegere verkeerde en de zon 

die haar bescheen niet dien graad van dichtheid had, welken zij tegen- 

woordig bezit. Haar licht was daarom ook minder schel, meer dof 

en nevelachtig. Zij was toen ook grooter van middellijn. Nemen wij 

bijv. aan dat zij een middellijn had ongeveer van de grootte van de 

baan van Mercurius. Zij zou dan door ons worden gezien onder een 

hoek van 40° en dus bijna '/, gedeelte van den horizont bedekken en 

zoo veel licht geven en zoo langdurige schemeringen teweegbrengen, 

dat er van stikdonkere nachten geen sprake zou zijn. Hare stralen 

zouden over de polen heengaan. Indien wij de zon met eene middellijn 

denken geliĳk aan de halve grootte der Mercuriusbaan, dan zouden 

wij de zon toch nog onder een hoek van ongeveer 20° zien, dus zij 

zou ons toch nog 40malen grooter schijnen dan nu ’t geval is. Tenge- 

volge van hare mindere dichtheid zou zij met eene zachter licht eene 

meer gelijkmatige warmte over de aarde verspreiden. Door hare grootte 

zouden de schemeringen langer, dus de nachten korter worden en meer 

verticale stralen worden uitgezonden, waardoor de tropische streken 

tot ver boven onze breedten, dus meer naar het noorden en zuiden, 

zouden worden uitgebreid. Bij langzame vermeerdering van dichtheid 

is de zon kleiner van middellijn geworden, zoodat het licht krachtiger 

en de warmte intensiever geworden is, doch de tropenstreken der aarde 

smaller geworden zijn. 
t Is niet te ontkennen, dat deze hypothese vrij natuurlijk de alge- 

meene levensverschijnselen verklaart, die wij in de verschillende voor- 

wereldlijke tijdperken hebben leeren kennen. Zijn er echter ook andere 

oorzaken, die van invloed kunnen zijn geweest op die levensverschijn- 

selen, oorzaken die wij op onzen aardbol zelf te zoeken hebben. Kan, 

om ééne dier oorzaken te noemen, eene andere verdeeling van land en 

water over de aardoppervlakte niet voor een zeer groot deel tot dat 

gelijkmatige tropische klimaat hebben bijgedragen ? 
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Dr. SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN heeft, in zijne “Untersuchungen 

über die Klimaten der Gegenwart und Vorwelt'’ 1865 , voor het eerst de 

aandacht daarop gevestigd, en dit denkbeeld is door Dr. 5. Progsr zeer 

kort geleden in eene uitvoerige verhandeling * nader uitgewerkt. De 

schrijver gaat daarbij uit van de eenvoudige onderstelling, dat de 

geheele aarde gedurende de oudste perioden tot en met de krijtperiode 

een zeeklimaat heeft gehad, welke vooronderstelling eene zeer groote mate 

van waarschijnlijkheid heeft, omdat toen het grootste deel der aard- 

oppervlakte zee en het kleinste deel eene groep van eilanden was. De 

eilanden, waarop de planten der steenkolenperiode groeiden, verhieven 

zich weinig boven het peil der zee, zooals kan worden aangetoond 

door de herhaalde overstroomingen, waaraan zij, blijkens de vele ko- 

lenkalklagen, die herhaaldelijk met de steenkolenlagen afwisselen en 

zeevormingen zijn, bewezen wordt. De keupervorming der Triasperiode, 

die op de steenkolenperiode volgt en aan de Juraformatie voorafgaat, 

is evenzeer door de zee ontstaan; van de Jura- en krijtformatie’s kan 

hetzelfde in vele gevallen worden aangetoond, en anders zijn het land- 

vormingen in zeer moerassig of althans laag gelegene streken. Omdat 

de afgekoelde waterlagen onmiddellijk naar den bodem zinken en ver- 

vangen worden door warme lagen en het water tevens niet zoo ge- 

makkelijk zijne warmte afstaat als het land, zijn sterke temperatuurs- 

afwisselingen op eilanden, die midden in de zee zijn gelegen, groote 

zeldzaamheden’, en zij hebben dan ook eene veel hoogere gemiddelde 

jaarlijksche temperatuur dan plaatsen van het vaste land, die op de- 

zelfde breedte liggen. Denken wij ons nu een groot deel van het vaste 

land weg en slechts hier en daar overeenkomstig de geologische vor- 

mingen van af de Devon- en de steenkolenperioden tot aan de tertiaire 

periode, kleinere of grootere eilanden, dan moet men voor deze eilan- 

den een veel hoogere gemiddelde temperatuur aannemen en een meer 

gelijkmatig klimaat. Eerst tegen het einde van de krijtperiode begon- 

nen zich hier en daar meerdere aaneengesloten strooken van vasteland 

boven de oppervlakte der zee te verheffen. Maar daardoor begon zich 

ook langzamerhand meer en meer het onderscheid tusschen land- en 

zeeklimaat te doen gevoelen; de verdeeling in aardgordels afhankelijk 

van de breedte werd daardoor langzamerhand ingeleid. Op die strooken 

t In het 37e Jahres-Heft des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Wür- 

temberg 1881. 
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land van meerdere of mindere uitgebreidheid verhieven zich tenge- 

volge van vulkanische opheffingen in de tertiaire periode de Pyrenaeën, 

de Alpen, de Karpathen, de Kaukasus, het Himalayagebergte en de 

Cordilleras, terwijl nu eens gansche landstreken werden opgeheven en 

andere verdwenen; een en ander bracht groote veranderingen in het 

klimaat teweeg. 

Om deze algemeene beschouwingen op vastere basis te plaatsen heeft 

dr. proBsr de uitkomsten der berekeningen van pover over het normaal- 

klimaat van het noordelijke halfrond en die van voN WALTERSHAUSEN 

over het zuivere zeeklimaat naast elkander geplaatst, in de tabel die 

hier onder volgt. 

Onder normaalklimaat verstaat pove het gemiddelde klimaat van een 

breedtecirkel langs het niveau der zee, dus de temperatuur die alle 

plaatsen van den breedteeirkel hebben zouden, indien de temperatuur , 

welke zij te zamen hebben, tot eene gemiddelde herleid was. Het zui- 

vere zeeklimaat werd door voN WALTERSHAUSEN berekend uit een aan- 

tal op eilanden gelegene meteorologische stations en met inachtneming , 

dat de geheele aarde zeeklimaat had of, wat op hetzelfde neerkomt, 

de land-massa’s uiterst gering zijn in verhouding tot de oppervlakte 

der zeeën. 

Breedtegraad Noemealklimaat pia En Verschil tusschen 

EE laoed VON WALTERSHAUSEN| kolom 3 en 2, 

90 — 16,5°C. +- 1,05°C. 1550: 

80 — 14 +- 1,86 15,86 

70 — 8,9 + 4,2 18,1 

60 — 1 + 7,7 8,7 

50 + 5,4 + 12,1 6,7 

40 + 13,6 + 16,66 3,06 

30 + 21, + 20,88 — 0,12 

20 + 25,2 + 24,17 — 0,3 

10 + 26,62 —+- 26,11 — 0,51 

0 + 26,5 + 26,42 — 0,08 

Uit deze tabel ziet men dat onder de keerkringen het verschil tus- 

schen het zeeklimaat en het normaalklimaat zeer gering is en het nor- 
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maalklimaat zelfs tot 30° N.B. hooger is dan het zeeklimaat; ten ge- 

volge van de zeestroomingen en de groote soortelijke warmte van 

het water wordt dit verschil naar de polen toe schielijk groot. 

Een tweede factor, die bij de beoordeeling van het klimaat in geolo- 

gische tijdperken niet moet worden uit het oog verloren, is de bewol- 

king, die bĳ de weêrs- of klimaatsveranderingen in onze noordelijke 

breedten een eigenaardige ‘rol speelt. Onze drooge landwinden (N.0. 

winden) bijv. zuigen als het ware al onze wolken op, waardoor de uit- 

straling in den nachtelijken hemel wordt bevorderd en de aarde dus 

afkoelt. Daar in die voorwereldlijke tijdperken dergelijke droge land- 

winden niet bestonden, was de bewolking eene meer regelmatige en 

standvastige. De sierlijke wolkhoopen, die in onze hoogere breedten 

dikwijls een spel der winden zijn, waren vermoedelijk afwezig ; zoowel 

de lucht- als de zeestroomingen hadden een zeer regelmatig verloop , om- 

dat noch uitgestrekte vaste landen , noch hooge bergketenen ze van hunne 

gewone richting konden doen afwijken. Denken wij ons nu aan de keer- 

kringen en elders weinig vast land, maar eilanden van grootere of klei- 

nere afmetingen en de zon in haren tegenwoordige toestand en dicht- 

heid, dan zullen de luchtstroomingen zeer sterk met waterdamp beladen 

naar hoogere breedten afvloeien in streken, die minder door de zon 

verwarmd worden, en daar zal de waterdamp als nevel of wolken zicht- 

baar worden en neêrslaan, maar, dewijl de luchtstroomingen constant 

zijn, zullen de wolken een overal gelijkmatig dichten gordel vormen, 

die van de polen naar den evenaar in dikte zal afnemen. De nachte- 

lijke afkoeling zal er door verminderd worden en het klimaat op de 

weinig zich boven het niveau der zee verheffende eilandstrooken stand- 

vastig zijn. Maar de zeestroomingen, die het water van den evenaar naar 

hoogere breedten toevoeren, zullen het klimaat op die breedten ook ver- 

hoogen, zooals zij reeds nu doen. Dr. Progsr heeft nu uit metereologische 

tabellen, die door prof. voN ZECH zijn samengesteld, afgeleid , dat als men 

rekening houdt met de dichte wolkenlagen, welke in die geologische 

tijdperken, zooals wij boven zagen, de aarde moeten omhuld hebben, 

de gemiddelde temperatuur op de verschillende breedte verkregen wordt, 

door de kolommen 4 en 3 van bovenstaande tabel bij elkaar te tel- 

len. Wij vinden dan als de vermoedelijke gemiddelde temperatuur de 

volgende getallen : 
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Vermoedelijke gemiddelde tempe- 

Breedtegraad ratuur in de oudste voorwe- 

reldlijke tijdperken. In ronde getallen. 

oade BE ind vie he Tr KSC TEE: 

cn Kd OR a <t iel ee E 

pen tr rol, Mh 1 5 ree 
Tad it AW ant a 16,4 5 

OENE, TOGO PR 18,8 N BE se 

ZD ed de ancance hd e (En Zen ze 0D 

SE WDR TOON, ZOET 0T DOD 

Ld eren che PEA a 23,87 „ ongeveer 24 

eerden ed dad dai 25,60 „ ruim 25,5 

nor a ne ant 26,34 „ „E20 

Een beschouwing van deze laatste tabel leert ons, dat, als de zon in 

die oude geologische tijdperken in haren tegenwoordigen physischen 

toestand had verkeerd, de gemiddelde temperatuur in het steenkolen- 

tijdvak van de landen binnen den noordpool-cirkel volgens pProBsr 

ongeveer 17.5° C. zou geweest zijn, eene temperatuur die , ProBsr erkent 

het zelf, niet of ternauwernood voldoende is voor het leven van de 

tropische planten en dieren van de Steenkolen-, Trias- en Juratijdvak- 

ken. Hij neemt daarom zijne toevlucht tot de eigen warmte der aarde 

en tracht aan deze bron de meerdere hoeveelheid warmte te ontleenen, 

die de dieren en planten welke toen de aarde bevolkten om te leven 

noodig hebben. Wij gelooven dat dit gedeelte van zijne uiteenzetting 

het zwakste is, om redenen die wij vroeger ontwikkelden. Liever zou- 

den wij BLANDET’s nevelzon thans te hulp willen roepen, om ons die 

meerdere warmte te verklaren. Eene dergelijke zon met hare matte 

licht- en warmtestralen en voortdurende schemering , waardoor de nachten 

aan de dagen werden gekoppeld, vergoedde door den duur van haar 

lieht de mindere intensiteit. Ben dichte wolkengordel omhulde de aarde 

en deed haar, van buiten gezien, gelijken op de planeten Jupiter en 

Saturnus, die, volgens de waarnemingen der astronomen , thans nog door 

een dergelijken gordel van wolkenlagen, welke evenwijdig loopen met 

den evenaar (strepen) omgeven worden. Eene nevelzon schoot hare mat- 

glanzende lichtstralen door dit omhulsel der aarde en liet in haar nevel- 

achtige licht op alle breedten varens en reusachtige paardenstaarten 

ontwikkelen (steenkolenperiode). Die toestand bleef voortduren in de 

Trias- en Jura-periode; de nevelzon werd kleiner van afmetingen maar 
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helderder van licht; hoogere planten die meer licht maar dezelfde hoe- 

veelheid warmte behoeven, verschenen op de aarde; wij treffen Cyca- 

deën en Coniferen aan. In de krijtperiode beginnen de eerste loof boo- 

men te verschijnen; over de geheele oppervlakte der aarde heerscht 

een zuiver zeeklimaat, de nevelzon verdicht zich meer en meer. Nieuwe 

landen komen te voorschijn, andere verdwijnen. Er vertoonen zich spo- 

ren van landwinden, omdat het vaste land grootere afmetingen begint 

te verkrijgen. — De tertiairperiode is begonnen, en daarmede zijn groote 

eilanden uit den schoot der zeeën verrezen , door nauwe straten geschei- 

den. Nieuwe opheffingen doen groote vaste landen ontstaan; landwin- 

den verdrijven de wolken: de lucht- en zeestroomingen nemen andere 

en meer veranderlijke richtingen aan (mioeeenperiode). De invloed der 

breedte doet zieh mitsdien meer en meer gevoelen. Wij zijn aan het 

einde der tertiairperiode genaderd. Reeksen van bergen zijn door vul- 

kanische werkingen tot in de wolken opgeheven en verzamelen sneeuw 

(Alpen, Pyreneeën, enz.) De gletscherperiode is ingetreden en weldra 

vinden wij de eerste sporen van den mensch met zijn ruwe werktuigen 

van steen, strijdende den strijd om het bestaan tegen zijne omgeving 

in een klimaat, dat het onze, het tegenwoordige is. 

Wij hebben in het vorige getracht een beknopt overzicht te geven 

van de onderscheidene theorieën en hypothesen welke verschillende be- 

oefenaars der wetenschap hebben voorgesteld om ons het tropisch en 

gelijkmatige klimaat te verklaren, dat, blijkens de talrijke dierverstee- 

ningen en plantenafdrukken duizende en nogmaals duizende jaren 

lang over de geheele aarde verbreid was en daarna langzamerhand af- 

nam in warmte, terwijl klimaatgordels gaandeweg gevormd werden. 

Onder die verschillende theorieën en hypothesen scheen ons die 

van PROBST, verbonden aan BLANDET’'s nevelzon, op de meest een- 

voudige wijze eene verklaring te geven van de verschijnselen, die 

wij in de aardlagen in het letterschrift van fossiele dieren en planten 

vonden opgeteekend. Maar al deze onderzoekingen zijn slechts nog in 

haar begin. Veel wat wij waarschijnlijk hebben genoemd moet waar 

worden, talrijke vraagpunten wachten nog op een antwoord. Misschien 

zal menige vraag eerst langs een omweg kunnen worden beantwoord. 

Maar het onderzoek naar de oorzaken der veranderingen, die het kli- 

maat in geologische tijdperken heeft ondergaan, zal steeds in hooge 
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mate de belangstelling kunnen opwekken van den denkenden mensch, 

wiens geest tracht door te dringen tot in het verre verleden. Hij zal 

er in bevestigd vinden, dat de verschijnselen van het tegenwoordige in 

een onafgebroken keten samenhangen met die van het verledene en 

bewaarheid zien wat eens voN HUMBOLDT zoo kernachtig en juist uit- 

drukte: “je tiefer man eindringt in das Wesen der Naturkräfte desto 

mehr erkennt man den Zusammenhang von Phänomenen, die lange 

vereinzelt und oberflächlich betrachtet jeglicher Anreihung zu wider- 

streben schienen.…” 

Arnhem, 18 Juni 1882. 

me en 



IETS OVER DE CHLADNISCHE KLANKFIGUREN 

DOOR 

P. VAN DER BURG. 

Naar aanleiding van de onlangs door een leeraar in de natuurkunde 

tot mij gerichte vraag, hoe ik indertijd de klankfiguren had voortge- 

bracht, waarover hij een lid der vroegere Natuurkundige Vereeniging 

alhier met veel ingenomenheid had hooren spreken, voel ik mij opge- 

wekt eenige oude, maar naar ik hoop niet geheel waardelooze, koeien 

uit de sloot te halen. Te meer acht ik mij daartoe geroepen, omdat 

ik geen enkel natuurkundig leerboek, dan het mijne van vroegere 

dagen, ken, waarin mijne methode in deze is opgenomen. Toch heb 

ik haar op aandrang van wijlen den hoogleeraar R. vAN REES, vijf en 

twintig jaar geleden, in POGGENDORFF's Annalen kenbaar gemaakt. Mis- 

schien sprak voor weinige jaren een onzer uitmuntendste natuurkun- 

digen, die mij de proef zag nemen, de reden van het zwijgen er over 

uit, door te zeggen: “ja, maar men moet werkelijk het verschijnsel 

zien, om er waarde aan te hechten „ 

in den volgenden druk van mijn werk er melding van maken.” Of dit 

is geschied, weet ik niet. Nog eens, ik kan de verzoeking niet weer- 

staan, mijn hoogst eenvoudige vinding weer op te rakelen. Ik ben te 

oud, om de vrees te koesteren dat men mij van ijdelheid zou kun- 

’ en, voegde hij er bij, ik zal 

nen verdenken. 
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In PoGGENDORFF’s Annalen, Band 103, pag. 620, schreef ik in 1858 

nagenoeg het volgende; ik heb daaruit, op een enkele uitzondering 

na, weggelaten, wat hier niet rechtstreeks te huis behoort. 

Over de wijze waarop men gelwidsfiguren kan voortbrengen en opmer- 

merkingen over longitudinale trillingen. 

Zij, die zich met het voortbrengen van Chladnische figuren bezig 

hielden, zullen opgemerkt hebben, dat het niet gemakkelijk is, deze 

scherp afgezet in een sierlijken vorm te doen optreden. Er behoort dik- 

wijls een herhaald strijken en zekere handigheid toe, en er moeten soms 

kunstgrepen worden aangewend. Wil men namelijk eenigszins samen- 

gestelde vormen verkrijgen, zoo is de samenwerking van meer perso- 

nen noodig, om de plaat op verschillende punten met de vingertoppen 

aan te raken of te drukken. Vooral wordt dat vereischt, als men op 

eene, in het midden op een voet bevestigde, ronde plaat concentri- 

sche cirkels wil te voorschijn roepen. In de meeste gevallen, zooals 

CHLADNI zelf zegt, gelukt het niet, en men heeft later daartoe aanbe- 

volen, om in het midden van de ronde of metalen schijf een gat te 

maken, en daar doorheen met een strijkstok of een band de excen- 

trisch bevestigde plaat aan te strijken, of wel om dit gat kleiner te 

maken, de schijf dan aan het einde van een houten of glazen stang 

te bevestigen, en deze laatste te wrijven met een doek, die met hars 

bestreken of vochtig gemaakt is. 

Ik ben zoo gelukkig geweest, bij het gebruik van op waste voeten 

rustende schijven, op zeer eenvoudige wijze, zonder hulp van anderen, 

concentrische cirkels te verkrijgen en de klankfiguren plotseling met 

den toon te doen ontstaan, zóó scherp begrensd, als dit op de ge- 

wone wijze niet mogelijk is, en waarbij zij bovendien een vorm ver- 

krijgen, dien men, zonder eenige mislukking, telken reize kan oproe- 

pen. Men zet namelijk een stok loodrecht op een klankschijf, die door 

middel van een schroef, onbeweegliĳjk op een van onderen breeden 

voet stevig is bevestigd, vat den stok met de volle hand flink in het 

midden aan, drukt hem sterk op de schijf, om ’t even waar, behalve 

op de “schroef, en strijkt zijn bovenhelft, aan den top beginnende, 

van boven naar beneden met de andere hand door een lapje laken of 

flanel, dat met harspoeder is bestrooid. Zoodra de toon zuiver is, springt 

het op de plaat witerst dun verspreide laagje zand als een geheel plot- 

seling op, en zet een scherp begrensde figuur af. Ten einde het om- 

kantelen der schijf te vermijden, drukt men den voet op het verbreede 
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onderstuk van den drager der plaat. De dragende oppervlakte van het 
boveneinde des voets moet zoo klein mogelijk zijn. 

De schijven, die ik gebruikte, zijn vierkant, rond, elliptisch of drie- 
hoekig. De beide eerste zijn van geelkoper of messing , de andere van ijzer. 

Chladnische klankfiguren. (Naar photographieën.) 

(Later is mij gebleken, dat messing boven ijzer te verkiezen is). Zij 

zijn ongeveer 2 millim. dik; de vierkante heeft 831 centim. zijde, de 

ronde 34,1 centim. diameter; van de langwerpig ronde is de groote as 

35, de kleine 23 centim. lang. De zijden van den driehoek hebben 50 

centim. lengte. [Met de driehoekige schijf heb ik slechts zeer weinig 
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proeven genomen. De platen , door crLApNr gebruikt, waren veel kleiner] 

De vier dennenhouten stokken, die ik gebruikte, hebben de volgende 

armetingen : 

A is lang 2 meter, de middellijn der doorsnede 13 m.m. 

B ” ” l ‚S 6 ” ” ” »” ” l 5 »” 

C ” »” 1,7 »” ” »” »” ” 9 ” 

D ” ” l ‚5 4 »” ” »” ” ” 9 ” 

E »” »” 2 ) 6 ” »” »” »” ” 2 0 ’” 

Wanneer men de proeven op boven omschreven wijze neemt, wor- 

den natuurlijk de lengtetrillingen van het hout in dwarstrillingen der 

10 11 | sit 

13 14 

Chladnische klankfiguren. (Naar photographieën.) 

plaat omgezet, en tegelijk wordt de laagste of grondtoon der in het 

midden door de hand bevestigde staaf hooger of lager. Met de veran- 

dering van de plaats, waar de stok op de schijf rust, wordt ook door- 

gaans de toonhoogte gewijzigd. Het verschil in die hoogte is voor de- 

zelfde staaf niet veel meer dan een kwart of halve toon. 

Hieruit vloeit voort, dat men voor de afwisseling van toon de lengte 

der stokken niet behoeft te veranderen, en het is hierbij opmerkelijk, 

dat bij het verplaatsen van den stok dezelfde toon behouden wordt, 

maar de figuur geheel en al verandert. Om den grondtoon der plaat 

bij deze handelwijze uit haar op te roepen, zal wel immer de vioolstrijk- 

20 
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stok noodzakelijk blijven, tenzij men tot aanrakingspunten de toevlucht 

wil nemen. 

Het verdient vermelding, dat er wederkeerig omzetting van de trans- 

versaaltrillingen der plaat in longitudinale van den stok plaats grijpt. 

Heeft men namelijk stok en schijf een toon doen geven en houdt dan 

plotseling met strijken op, terwijl men den eerste op de laatste sterk 

gedrukt houdt, zoo duurt de toon in de staaf nog een oogenblik voort, 

en men neemt in het boveneind, door de eigenaardige roteerende be- 

weging van de hand waar, dat zij op nieuw longitudinaal trilt. 

Wanneer ik de stokken B of D enkele centim. van het middelpunt 

der ronde plaat zet, ontstaan er drie concentrische cirkels. Zijn deze 

op enkele plaatsen niet zuiver, zoo kan men ze door verzetting van 

den stok volmaken. Men kan voor denzelfden toon de knooplijnen voort- 

durend laten oprukken, en dan is het verrassend te zien, hoe bij die 

oprukking het zand zich als één massa opheft, en zich oogenblikkelijk 

tot vorming van andere knooplijnen neêrzet. 

Strooit men tusschen het zand het bekende stuifpoeder (lycopodium), 

zoo hoopt zich dit, door een enkelen korten streek, oogenblikkelijk 

op de buiken der schijf in sierlijke ronde heuveltjes op. Een verande- 

ring in ligging van die heuveltjes is voor denzelfden stand der staaf 

onmogelijk. Een enkele maal wandelen zij er over. 

Voor de ronde en elliptische platen zijn al de beschreven stokken 

zeer bruikbaar. Voor de vierkante en driehoekige voldoen A, B en C 

het best. E werd zelden gebruikt. De lengtetrillingen van zeer dunne 

staven kan men slechts met zeer veel moeite in de genoemde groote 

platen tot transversale maken. Met glazen buizen van 1,5 M. gelukt 

het ook zelden. Zij geven op de plaat gezet geen toon. Misschien zou 

men daartoe kleinere platen of geheel massive langere staven moeten 

gebruiken, of wel de glazen buizen met een, buiten de opening rei- 

kende, kurk van onderen kunnen sluiten. 

Indien men een vlies van dun papier over een vierkant of rond hou- 

ten raampje spant, het met een klemschroef horizontaal bevestigt, en 

de staaf loodrecht op den rand zet en toon laat geven, zoo ontstaan er 

ook klankfiguren. 

Door den stok E in het midden, tusschen een bankschroef, aan den 

rand der tafel bevestigd, in een weinig van den horizontalen stand 

afwijkende richting, stevig vast te klemmen, kan men de lengtetrillin- 

gen, in den stok opgewekt, voor een groot auditorium op de volgende 
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wijze, en dus anders en gemakkelijker dan door een vlierpitten balletje , 

zichtbaar maken. Onder het laagst liggende einde van den stok plaatst 

men een ondiep schaaltje met gekleurd water, en op eenige decimeters 

afstand er van houdt men een blad wit papier, vertikaal en loodrecht 

op de richting der staaf. Wordt nu het boveneind gestreken, terwijl 

het ondereind in het vocht reikt, dan wordt dit in een genoegzaam hori- 

zontale richting tegen het papier gespat. Ter wederzijde van de schaal 

wordt het spatten niet waargenomen. Heeft het lage einde eenige oogen- 

blikken in het water gestaan, neemt men dit vervolgens weg en drukt 

de vingers los tegen het einde, dan wordt bij het strijken het vocht 

met zooveel kracht en zoo fijn verdeeld uit het hout gejaagd, dat men 

meent met de vingers een laag ijs aan te raken. 

Ziedaar wat ik ongeveer schreef. Die lust heeft, om dit stukje op 

de aangewezen plaats na te slaan, hebbe de goedheid, de voor mij on- 

verklaarbare vergissing te herstellen, die dan ook in het 104de deel 

is aangewezen, en voor het woord decimeters telkens centimeters te 

lezen en het cijfer 5 op pag. 605, eerste regel bovenaan, in een 2 te 

veranderen. 

Kort na de verschijning van de bovenstaande mededeeling kwam ik 

op het denkbeeld om de verkregene toonfiguren blijvend te maken en 

geraakte eindelijk tot de volgende handelwijze. Niet zeer fijnkorrelig wit 

zand werd in een oplossing van lakmoes geworpen, daarna de massa 

gedroogd, waardoor al de korrels met een zeer dunne laag lakmoes 

waren bedekt. Nadat dit blauwe zand zich op de knooplijnen der plaat 

had geplaatst en de figuur een gewenschten vorm had aangenomen, 

werd een blad wit papier met een heete, dunne oplossing van gelatine 

in ruime mate, zoo snel mogelijk bedekt, zoodat er onder het opstrij- 

ken geen stolling kon plaats grijpen; daarna werd het blad door twee 

personen op de plaat gelegd, nu voorzichtig overal goed aangedrukt, 

eindelijk zoo spoedig mogelijk van de plaat verwijderd en rustig te droo- 

gen gelegd. De figuren verliezen daarbij niets van haar scherpte en 

kracht; het zand kleeft zoo vast op het papier, dat thans, na 25 jaar 

en bij herhaald gebruik, de verkregen afbeeldingen weinig of niets 

geleden hebben. Ik heb, bij deze gelegenheid, aan die natuurlijke tee- 

keningen een paar anderen toegevoegd, ten einde de plaatsing van het 

Iyeopodium op de buiken zichtbaar te maken, en opdat die stof goed 
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zou witkomen, en ook omdat ik geen blauw zand meer bezat, wit zand 

genomen en tot dragende vlakte dof, ewart papier gebruikt. Jammer 

dat bij het onvermijdelijk aandrukken de half kogelvormige heuveltjes 

van het stuifmeel niet meer met al hun zachtheid en bevallige groe- 

peering in het oog konden vallen. Op de plaat zelf dragen die opeen- 

hoopingen de onmiskenbare bewijzen, dat daar op die buiken mikros- 

kopische eyclonen of dwarrelwinden hebben plaats gegrepen. Bij het 

aanhouden van den toon zijn zij steeds in roteerende beweging. 

Ik meen te mogen vooronderstellen, dat de genoemde wijze van be- 

vestiging der figuren de voorkeur verdient boven die door sAvART daar- 

toe aangegeven. Zeker is zij eenvoudiger. Verder zij vermeld, dat de 

gewone, helder doorschijnende gelatine door geen stijfsel of gom te 

vervangen is. Beide trekken bij het drogen het papier te veel samen, 

terwijl bovendien de eerste de zandkorrels niet genoeg vast houdt en 

de laatste het papier hinderlijk doet glanzen. (Zie verder het Bijvoeg- 

sel.) Tot illustratie en verduidelijking van het medegedeelde zijn veer- 

tien van de alzoo verkregen platen voor deze gelegenheid gephotogra- 

peerd en verkleind, ten einde ze door den houtgraveur gemakkelijk zouden 

kunnen worden overgenomen en tot afdrukken geschikt gemaakt. 

De lezer is thans voor de eerste maal in staat gesteld het, door de 

natuur zelve, langs den beschreven weg gevormde waar te nemen. Het 

zal hem in het oog vallen, dat het karakter dezer figuren hier en daar 

aanmerkelijk van de door crLApMi of anderen verkregene verschilt, en 

vooral wat CHLADNI in zijn doorwrocht, klassiek werk: Praité d'acous- 

tigue, opgedragen aan NAPOLEON le grand, Paris 1808 pag. 126 en 

127 zegt, namelijk dat de vorm der knooplijnen altijd gebogen is en ge- 

lijkt op hyperbolen, eyeloïden en andere soorten van krommen (STREHLKE 

zegt hem dit na), en verder, dat op de plaatsen, waar de lijnen elkan- 

der snijden, zij zich altijd verbreeden en daar dus eigenlijk noch knoop 

noch buik bestaat. Zie fig. 2, 3, 4, 14, enz. Verder ben ik, even als hij, 

gewaar geworden, dat de tonen, behoorende bij de figuren, waar het 

binnengedeelte van de plaat door genoegzaam aaneenverbonden knoop- 

lijnen is ingesloten (zie fig. 1, 2, 6, 14), zich door een bijzonderen 

klank of kleur van de andere onderscheiden; zij zijn minder aange- 

naam en het is of de octaaf er in doorheen schemert. 

Uit het voorbericht van bovengenoemd merkwaardig boek blijkt, dat 

CHLADNI reeds voor ongeveer honderd jaar met zijne proefnemingen 

aangaande de geluidsfiguren begon. 
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Het geheele werk dwingt ons tot hooge waardeering van den waar- 

heidlievenden, wetenschappelijken * proefnemer en zijn onuitputtelijk ge- 

duld. Hij zegt in dat voorbericht iets, dat een oogenblik mijn aandacht 

trok, nl.: “Men kan nagaan, hoe verwonderd ik stond, toen een ver- 

schijnsel optrad, dat nog niemand vóór mij had gezien”, en ik maakte 

de gevolgtrekking, dat ik me dan ook niet behoefde te schamen om 

te bekennen, dat de eerste proef met die eenvoudige stokken mij zeer 

verraste. ’t Is waar, zulke bekentenissen behooren tot den ouden tijd. 

Men voelt zich thans met zulk een geestdrift verlegen. Toen de bekende 

astronoom JANSSEN voor de eerste maal de protuberances bij de onbe- 

dekte zonneschijf waarnam, kon hij zieh met moeite bedaard houden, 

zegt hij, want hij kon zijn verrukking toch niet aan de om hem staan- 

den doen blijken. Ik geloof, dat er onder de sterre-, natuur-, plant- 

en dierkundigen weinigen zijn met oesternaturen; men vernam immers 

nog onlangs, hoeveel dichters, schilders en musici er onder beide eerst- 

genoemde categoriën van geleerden vroeger gevonden werden. Waarom 

wil men, dat zij onverschilligheid of een zekere deftigheid veinzen ! ’t Is 

alweder waar, de wetenschap wordt door zulk een enthousiasme geen 

schrede vooruit geholpen; maar zou zij soms bezielend op het jeugdig 

geslacht kunnen werken? Men nivelleert tegenwoordig bij het onderwijs 

dikwijls de verdiensten van corypheeën op het gebied van wetenschap, 

geschiedenis en letteren, of het gewicht van merkwaardige gebeurte- 

nissen, waarlijk reeds genoeg, dan dat men zou kunnen vreezen door 

zijn voorbeeld bij de jonge lieden te warme belangstelling in de ver- 

hevene verschijnselen der natuur op te wekken en hen overgevoelig te 

maken. Alleen door (en zelfs door de minste) overdrijving maakt men 

zich belachelijk. Slaan wij nog even het oog op onze toonvormen. 

De figuren 2, 10, 13 en 14 zijn door de staaf E verkregen. Zij be- 

hooren tot de laagste tonen, die ik kon doen ontstaan. Fig. 1 heeft 

wat den buitensten cirkel betreft iets geleden; ook liggen de lycopo- 

dium-verzamelingen bij fig. 11 niet altijd midden op de buiken, en 

sommige lijnen zijn een weinig verwrikt of de symmetrie iets geschon- 

den. Dit alles is het gevolg van de niet volkomen homogeniteit en dus 

van de ongelijkmatige elasticiteit der geluidsplaten. Wat dit laatste be- 

1 Men zie, wat dr. KRECKE in zijn zeer belangrijk opstel over de Meteoorsteenen, in 

dezen jaargang van het Album op pag. 70, 110 en 111, aangaande cHLADNI's scherp- 

zinnigheid meêdeelde. 
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treft, men staat inderdaad verbaasd over de samengesteldheid van de 

beweging der moleculen in die trillende lichamen. Men beschouwe b.v. 

fig. 3 en 11. De stoutste verbeelding is niet bij machte, zich een denk- 

beeld te vormen van dit gewirwar der stofdeelen. En toch moet alles 

geregeld geschieden! Het aantal deelen, waarin de omtrek der platen 

verdeeld wordt, is altijd even. Bij de hierbij gevoegde voorstellingen 

loopen die verdeelingen van 24 (fig. 11) tot 2 (fig. 14). 

Er doet zich bij de besproken verschijnselen nog een omstandigheid 

voor, die wel de aandacht verdient. De schijven leeren als ’t ware het 

voortbrengen der teekeningen. Toen ik de beide reeds genoemde vor- 

men (fig. 8 en 11) voor het Album deed ontstaan, hadden de metalen 

platen en de stokken ongeveer drie jaar rust gehad, en het was mij 

aanvankelijk onmogelijk, de stokken, en evenmin de platen, zuivere 

tonen te doen geven. Het gelukte mij eerst na herhaalde pogingen; 

onder de bewerking werden zij steeds gedweeër, en eindelijk ging het 

als van zelf. De moleculen hadden zich dus in den tijd van rust zoo- 

danig geordend, als het meest aan haar natuurlijke ligging of slinge- 

ring voegde. 

Ik had reeds meermalen die ondervinding opgedaan, en vind dit mo- 

leculair verschijnsel geheel in overeenstemming met de volgende: 

De metaaldraad, die ten slotte door een zekere opening van het trek- 

ijzer met geweld is getrokken, kan er na eenige dagen van rust niet 

meer doorheen. Bij een kwik-thermometer rijst na eenige jaren het nul- 

punt door de wel langzame, maar toch zekere verplaatsing der glas- 

moleculen van den bol. De bekende waterhamer geeft, na lange rust, 

veel moeilijker het eerste geluid dan bij het geven van een tweeden 

of derden stoot. Twee op elkander vrij rustende vaste lichamen kunnen 

na eenigen tijd slechts met meer krachtsinspanning van elkander wor- 

den verwijderd dan kort nadat zij op elkander zijn gelegd, enz. De eeuwige 

beweging der moleculen wordt dus ook door de geluidsplaten sprekend 

bevestigd. 

BĲ VOEGSEL. 

Het welslagen der bevestiging van het zand door gelatine, in het 

vorenstaande vermeld, heeft mij er toe gebracht, ook het magnetisch 

spectrum blijvend te maken, 
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Daartoe werden twee gaten in een dunne plank gemaakt, in dier 

voege, dat de beide pooleinden van een sterken magneet er los in 

pasten. Deze werd nu verticaal opgesteld, en het bordje zoodanig ho- 

rizontaal gelegd, dat zijn bovenvlak met dat der beide pooleinden een 

geheel uitmaakte. Vervolgens werd een droog, met gelatine bestre- 

ken, vel papier op gemeld vlak glad neergelegd, dit met zeer fijn 

ijzervijlsel dun bestrooid, en een zacht tikken op het bord zoolang aan- 

gehouden, tot het vijlsel een vasten stand had ingenomen. De hoef 

werd nu voorzichtig verwijderd, het papier op een zeer vochtige onder- 

laag gelegd, zoolang tot de week geworden lijmstof de ijzerkorrels in 

zich had opgenomen en het daarna gedroogd. Sedert 18 jaar heeft 

zich het verkregen spectrum goed gehouden; de krachtlijnen strekken 

zich, flink zichtbaar, tot op 11 à 12 eentim. van de polen uit. Dat 

het iĳjzer sterk is geoxideerd schaadt niet aan de sierlijkheid. 

Een verzameling van zeer fraaie Lichtenbergsehe figuren werd in- 

dertijd door mijn vroegeren amanuensis, den heer vAN DREEVEN, thans 

te Utrecht, volgens mijn aanwijzing, gemaakt. Zij berust in het natuur- 

kundig kabinet te Utrecht. Die figuren zijn, zooals van zelf spreekt, 

verkregen door het met gelatine gedekte papier nat op de harsvlakten 

te leggen en verder te handelen als bij de geluidsplaten is vermeld. 

Nijmegen, 8 Februari 1883. 
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ELISE SOER. 

(NAAR VON RICHTHOVEN.) 

In het Noorden van China, begrensd door de steppen van Mongolië 

en van Koko-nor, bedekt een fijne gele aardsoort de berghellingen, ter- 

rassen en vlakten, welke laatste aan de golf van Petsjili en de Gele 

zee in een steeds aangroeiend alluvium eindigen. Maar niet alleen in 

het 19000 OQ G. mijlen beslaande Hoang-ho-gebied ook bij Nanking aan 

den Yang-se-kiang wordt deze gele aarde aangetroffen. lets westelijker 

vormt de Tsing-ling-Shan, vroeger Peling geheeten, eene scherpe grens- 

scheiding. Aan diens noordelijken voet komt het löss nog in dikke 

banken voor, maar in de provinciën ten zuiden van dit gebergte is 

geen spoor van gele aarde meer te vinden. Wanneer men de aangege- 

ven grenzen op de kaart volgt, blijkt het, dat voornamelijk de provinciën 

Shen-si en Shan-sìi, gedeeltelijk Honan en verder in het oosten Shan- 

tung en Kiang tot de bevoorrechte lössgebieden behooren. Wij zeggen 

bevoorrecht, want onuitputtelijk vruchtbaar is er de grond. Bij vol- 

doenden regen wast er het graan tot op eene hoogte van 2000 ja 2400 

meter. In sommige streken wordt het löss zelfs tot bemesting van min- 

der vruchtbaren grond gebezigd. Behalve door zijne fijnheid en gele 

kleur kenmerkt het löss zich door zijne neiging om loodrechte wanden 

te vormen, terwijl het geene lagen vertoont. Beide laatste eigenschap- 

pen zijn in hooge mate belangrijk voor de bepaling der herkomst dezer 

aardsoort, Het löss behoort tot de jongste diluviale vormingen, daar 
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het in Europa steeds op en tusschen de erratische blokken voorkomt. 

In noordelijk China zijn, zooals FERDINAND VON RICHTHOVEN aangeeft, 

geene erratische blokken of moraines te bespeuren; dit duidt op afwe- 

zigheid van gletschers in den iĳstijd. Genoemde geleerde besluit uit dit 

verschijnsel, dat China toenmaals een veel droger klimaat in deze stre- 

ken bezat, dan tegenwoordig het geval is, welke droogte veroorzaakt 

kan zijn, doordat Azië zich toen veel verder oostelijk uitstrekte dan 

thans; maar dat ook daar het löss tot de jongste formaties behoort, 

bewijst zijne ligging aan de oppervlakte. — De meeningen over het 

ontstaan dezer aardsoort zijn zeer uiteenloopend. Het komt zoowel op 

vlakten en aan berghellingen, als op terrassen duizenden voeten boven 

het zeevlak, op kammen en in dalketels voor. Men ontmoet het aan 

de zeezijde en honderden mijlen binnenslands. Het ontbreekt soms daar , 

waar aan de zuidzijde van een gebergte moraines het bewijs der vroe- 

gere aanwezigheid van gletschers geven (ltaliaansche alpen), en ten 

noorden dierzelfde gebergten komt het op eene hoogvlakte (de Beier- 

sche) voor. Deze in verticalen en horizontalen zin ongelijke versprei- 

ding bereidt den geologen groote moeilijkheid. Neemt men aan, dat 

het zich in water heeft afgezet, hoe is zijne aanwezigheid op zoovele berg- 

kammen te verklaren, tenzij men de meest onwaarschijnlijke opheffin- 

gen boven en dalingen beneden het zeevlak aanneemt? Gelooft men, 

dat het uit gletscherslib is ontstaan, waarom komt het dan niet bij 

iedere moraine voor, waarom wordt het niet nog heden aan de glet- 

schertongen, die in de dalen uitloopen gevormd? Hebben zoetwater- 

stroomen het bijeengespoeld, hoe is het löss zoo onvermengd, hoe zijn 

de fossielen er in aanwezig zoo in hun geheel gebleven? Werd het in 

riviermonden onder invloed van den golfslag bijeen gebracht, waarom 

zulk een totale afwezigheid van zeeplanten en zeedieren ? Bovengenoemde 

theoriën met nog vele andere vermeerderd en de bezwaren er tegen, 

worden door Fr. v. RICHTHOVEN in zijn beroemd werk over China be- 

sproken. Geheel in tegenoverstelling van hen, die het löss een bezink- 

sel of bijeenspoelsel achten, gelooft v. RicHTHOVEN dat een droog kli- 

maat tot zijn ontstaan noodig is, dat droge heftige luchtstroomen de 

voornaamste factoren bij dit ontstaan zijn, dat de vorming van steppen 

en lösslanden ten nauwste samenhangt. Een continentaal klimaat geeft 

tot steppenvorming aanleiding; de bewijzen hiervoor zijn in Oude en 

Nieuwe wereld in overvloed voorhanden. Groote uitersten in het klimaat 

werken vernietigend op alle gesteenten; vooral door groote hitte, onder 
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den invloed der verzengende zonnestralen splijten en barsten de ge- 

steenten ; zoodra deze af brokkelingen klein genoeg zijn, veegt de wind 

ze bijeen, en onder zijn snerpenden vleugelslag worden ze tegen elkaâr 

gestooten, vergruisd, als ’t ware fijngemalen, in stofwolken opgevoerd 

en voortgejaagd. Alle reizigers in centraal en oostelijk Azië kennen 

deze stofstormen. De lucht ziet dan vaalgeel, de zon is er door om- 

sluierd, de horizon wordt enger en enger. Als de wind gaat liggen, zakt 

het stof, en het geheele landschap verft zich met eene gele kleur, de 

heilige kleur der Chineezen, de kleur van hun keizerlijk huis, de kleur 

der lösslanden! Deze stofstormen werken nu eens doodend, dan weder 

bevruchtend ; wanneer zij wateren afdammen, als ’t ware onder zandheuvels 

begraven en verstikken, kunnen zij op den langen duur woestijnen 

doen ontstaan waar eerst cultuurlanden bloeiden; maar overdekken 

zij den uitgeputten akker, dan geven zij nieuwe groeikracht aan de 

planten: het stof blijft tusschen die planten liggen, de regen kan het 

niet wegspoelen, het verhoogt zoodoende den grond. Ja, hoe langzaam 

ook, herhaalde heftige stofstormen moeten het terrein, waar het stof 

nedervalt, verhoogen. Daarbij, de wind is niet aan plaats gebonden; hij 

dringt in de ontoegankelijkste kloven, wanneer zijne richting er heen 

wijst, en strijkt over hooge toppen en kammen; wat hij met zich voert 

kan hij laten vallen, waar hij een oogenblik tot rust komt; daar hij 

machtiger is dan de gletschers en krachtiger dan de waterstroomen, 

vrijer in zijne bewegingen dan die beide, kan het voorkomen van löss 

diep in de binnenlanden, hoog op de terrassen en bergkammen aan 

hem worden toegeschreven, zonder dat herhaalde opheffingen en dalin- 

gen van den grond daarmede in verband staan, of er toe noodig zijn. 

Een der gewichtigste bewijzen voor RICHTHOVEN's theorie leveren de 

huisjes der landslakken, die in het löss aanwezig zijn. Deze diertjes 

moeten over het algemeen gestorven zijn, waar men hunne omhulsels 

nog heden aantreft. De slakkenhuisjes zijn te fijn en te bros om door 

geweldige waterstroomen in gaven toestand te worden overgebracht; zij 

worden in aanmerkelijke diepten, honderden meters beneden de opper- 

vlakte, aangetroffen, wat voor eene langzame ophooging der lösslan- 

den spreekt. Dat het löss meestal geene lagen vertoont, is mede een 

bewijs voor de juistheid van v. RICHTHOVEN’s theorie. Alle grond, die 

zich in water afzet, is gelaagd, het löss daarentegen vormt een door- 

loopende poreuse massa door diepe kloven en insnijdingen gekenmerkt; 

waar banken (somtijds voor lagen aangezien) aanwezig zijn, danken 
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deze hun ontstaan aan de zoogenaamde lössmäünnchen , mergelknollen, 

die vaak met ander gruis vereenigd bleven liggen, waar het fijnere 

zand om hen heen werd weg geveegd door den wind of medegevoerd 

door een bergstroom, of wel eenvoudig door de poreuse gesteldheid van 

het löss in den letterlijken zin des woords verregende. Deze poreus- 

heid is oorzaak, dat een lösslandschap zich door tallooze kloven, uit- 

holingen en loodrecht afgaande terrassen kenmerkt, — waar het regen- 

water stroomen vormt, wordt het löss ondermijnd; hierdoor is het aan- 

leggen van wegen en straten zeer moeilijk. Dikwijls wordt eene lang 

gebruikte straat door ondermijning gevaarlijk. Von RICHTHOVEN wijst er 

op, met hoevele bezwaren het aanleggen en nog meer het in stand 

houden van spoorwegen in honderden meters dikke echte lössterrassen 

gepaard zou gaan. Behalve de schelpen der landslakken komen in het 

löss ook de beenderen van fossiele landzoogdieren voor. Vooronderstel, 

dat de dieren daar gestorven zijn, waar zij voedsel vonden, dan moet 

het löss, waarop zij leefden een weideland zijn geweest, zooals nog 

heden de lösslanden ten oosten van de Roeky-mountains en in het La 

Platagebied. Sporen van planten komen in de lösslanden dan ook bij 

millioenen voor, niet hunne overblijfsels, maar de holle ruimten , waarin 

zich eens hunne wortels uitstrekten; daarom noemt v. RICHTHOVEN het 

löss een kerkhof van ontelbare generaties grassen. Waren dan vroeger 

de lösslanden welige weiden, de hand van den mensch wierp graan in 

de aarde, die slechts regen behoefde om honderdvoudig vrucht te ge- 

ven, en het grasveld was in een korenveld herschapen. Zeker geen 

eigenaardiger tooneel dan een lösslandschap. Staat men op den bodem 

eener kloof, dan ziet men slechts geelbruine loodrechte wanden, waar 

boven terrassen zich steil verheffen, en langs den rand van ieder terras 

een zoom van grashalmen. Staat men daarentegen op eene hoogte , van 

waar men het geheel overziet, dan treffen allerwege groene velden 

het oog, of terras aan terras draagt een oogst van rijpe halmen, die 

nederbuigende van zwaarte den sikkel des landmans wachten. Maar 

het löss geeft den mensch niet alleen brood, het verstrekt hem ook tot 

woning. In de zijwanden der terrassen graaft hij zich holen , wier wan- 

den en zoldering hij door een zeker cement, mede uit het löss verkre- 

gen, bevestigt. Zulke woningen, koel in den zomer , warm in den winter 

dienen soms een zelfde familie geslachten achtereen. Af en toe moeten zij 

verlaten worden, waar ondermijning langer vertoeven gevaarlijk zou ma- 

ken; evenwel schijnt dit niet vaak voor te komen; langdurige ondervinding 
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heeft het oog gescherpt, waardoor de stevigste lössbank tot woning ge- 

kozen wordt. Zoo ziet men dan in N.-China uitgestrekte graanvelden 

zonder dat een spoor van den bezitter aanwezig is, nergens verheft zich 

een huis of iets wat daarop gelijkt; treedt men nu aan den rand van een 

terras, dan bemerkt men de oorzaak dezer schijnbare verlatenheid; als 

mieren komen de menschen er uit alle hoeken en gaten van den löss- 

wand te voorschijn; daar wonen zij, in de aarde, en het graan wast 

boven hunne hoofden. De verticale afscheiding aan het löss eigen, is 

oorzaak van een ander eigenaardig tooneel, waardoor een lösslandschap 

aan schoonheid wint. De alleenstaande lössbanken slijten namelijk vaak 

aan alle kanten door verweering en regen zooveel af, dat zij de zon- 

derlingste vormen aannemen, zij gelijken soms op oude veelhoekige 

kasteelen, soms op torens, dan weder op gedenkteekenen; staan zij in 

eene vlakte, dan waant men eene verlaten stad voor zich te zien, wier 

grootsche ruïnen van eene dichte voormalige bevolking getuigen. — Ook 

deze op forten gelijkende lössstompen worden vaak door de Chineezen 

tot woning gebezigd. Bij opstanden vlood de bevolking dikwijls in deze 

natuurlijke burchten, een trap verleent toegang tot de woning , die zich 

nu boven den beganen grond bevindt; het geheel wordt door een tem- 

pel gekroond; soms hebben deze toevluchtsoorden eene hoogte van ver- 

scheidene honderd voet. Niet alleen in dit opzicht kan het löss in tijden 

van oorlog goede diensten bewijzen. De moeilijkheden, die het aan 

het dagelijksch verkeer in den weg kan leggen, biedt het in nog hooger 

mate den vijand, die met het terrein onbekend de schijnbaar effen ter- 

rassen wil overschrijden, maar zich plotseling voor eene gapende kloof 

geplaatst ziet, waarin het lastig is af te klimmen. Op deze kloof volgt 

eene tweede, eene derde, andere loopen er in uit, weldra is hij door 

een labyrinth van kloven omringd. Wisten de Chineezen met bewon- 

derenswaardige kennis van het zoo moeilijk terrein een pad te banen, 

wie dat gebaande pad eenmaal verlaat, en zich in de lösskloven waagt, 

is een verloren man. De gebaande wegen zijn daarom van groot stra- 

tegisch gewicht. 

Tot dusverre hebben we ons alleen met het löss, waar landslakken 

in voorkomen, bezig gehouden. Er is ook een soort van löss, dat laags- 

wijze structuur vertoont. Von RICHTHOVEN noemt dit meerlöss. De naam 

wijst aan, waar het zich gevormd heeft: in meren. Waar zich door 

inkrimping hier, en opzwelling daar van de aardkorst, bekkens vormden 

door bergwanden omsloten, moest zich het regenwater in zulke bek- 
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kens verzamelen en tot zoutmeren aanleiding geven. In deze bekkens 

brachten water en luchtstroomen overvloedig materiaal ter ophooging 

van het terrein. Overtrof nu de aanvoer van water de verdamping, 

dan werd het meer steeds grooter, eindelijk vloeide het over een zijner 

randen, of er vormde zich op andere wijze een soort van afvoerkanaal ; 

de grond werd langzamerhand uitgeloogd, de zoutsteppen om het zout- 

meer verdwenen en vruchtbaar löss kwam er voor in de plaats. 

Is daarentegen de verdamping grooter dan de toevoer, zoo moet het 

zoutmeer inkrimpen, de steppen er om heen gedoogen slechts enkele 

zoutplanten, zij zijn onbruikbaar voor allen akkerbouw; bij wateraan- 

voer een zoutmoeras, bij groote droogte een wit gebleekte oppervlakte, 

die slechts natron, keukenzout of soda oplevert. Bij den overgang van 

zoutmeer tot lössland treedt eene periode tusschenbeide , waarin de slechts 

ten deele uitgeloogde grond nog geen akkerbouw, maar wel weiden 

veroorlooft; geen wonder, dat op zulke plaatsen slechts herdersvolken 

rondzwerven. Waren de landbouwende Chineezen niet zelven eens no- 

maden, die, vóór zij zich in de lösslanden aan akkerbouw wijdden, een 

bestaan voerden als de Mongolen tegenwoordig in de landen ten noor- 

den van hun rijk? Von rrcurHoOveN werkt in zijne beroemde reisbeschrij- 

ving en studie over China het verband tusschen steppen en meerlöss- 

vorming breed uit; hij toont tevens aan, hoe een vruchtbare lössgrond 

bij verandering van klimaat, gebrek aan regen, weder in eene steppe 

kan verkeeren. 

Rehalve in China schijnt Azië nog andere lösslanden rijk te zijn. 

V. rrcHTHOVEN besluit na eene nauwkeurige studie van de meest vertrouw- 

bare reisbeschrijvingen (PUMPELLY, RADDE, SCHLAGINTWEIT) dat löss 

voorkomt o.a. aan den bovenloop van de Bramapoetra en van den Indus , 

ten Westen van het Tarymbekken, aan den Isyk-koel in het Tindshan- 

gebergte, aan de zacht geronde hellingen van den Khingan, hier en 

daar in Mongolië en... hier betreedt men de ware lösslanden van noor- 

delijk China weder, zoodat geheel centraal-Azië vermoedelijk door löss- 

landen in wording, volkomenheid of achteruitgang omringd is. Ook 

het hoogland van Eran en het zuiden van Toeran worden door v. ricHT- 

HOVEN gedeeltelijk tot de lössgebieden gerekend. 

In Europa vormt het löss evenals in China de vruchtbaarste landen ; 

de zwarte aarde van Rusland schijnt er nauw mede samen te hangen. 

‘Zie blz. 244 Zeitschrift für Wissenschaftliche Geographie. Band II, Heft 6, 
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In Gallicië, Hongarije, de Boekowina, een gedeelte van Polen, ver- 

der op de Boheemsche terrassen, in de Boven-Rijnsche laagvlakte, 

aan Neckar, Main, Moezel, Fulda, Werra enz. wordt het aangetroffen. 

V. RICHTHOVEN trekt eene lijn van Keulen naar Duinkerken; noorde- 

lijker schijnt het löss niet aanwezig te zijn. Onze Limburgsche klei be- 

hoort er mede toe. 

Ook op het ontstaan van het europeesche löss past v. RICHTHOVEN 

de theorie toe, waardoor hij de wording der lössstreken in Azië ver- 

klaarde. Waarschijnlijk waren de Alpen eertijds hooger, Groot-Brittanje , 

en Ierland nog met het continent verbonden en bewerkten deze beide 

gegevens een veel droger klimaat in midden-Europa dan er tegenwoor- 

dig mogelijk zou zijn. Al waren op de plaats der tegenwoordige laag- 

vlakten gedeeltelijk groote waterplassen aanwezig, dit behoefde het kli- 

maat niet regenachtig te maken; de woestijn Atacama, de Sahara enz. 

zijn dor, al grenzen zij aan oceanen. De regenbrengende warme zui- 

denwinden, moesten tegen den hoogen Alpendam stooten en opklim- 

mende wat zij aan vocht bezaten verliezen; kwamen zij nu over toppen 

en kammen heen in de noordelijk gelegen dalen en vlakten, dan waren 

zij droog; zandstuivingen moeten het gevolg zijn geweest van droge 

heftige winden op uitgestrekte vlakten, zandstuivingen, waarvoor nog 

heden de bewijzen aanwezig zijn in de meerdere of mindere massa’s stuif- 

zand, die op en om de erratische blokken in het oosten van Europa 

voorkomen en hier en daar onder het löss liggen of zijn plaats ver- 

vullen. Dat Europa niet zulke kolosale lössbanken kan aantoonen als 

China, ligt natuurlijk aan de mindere uitgestrektheid van bergen en 

laagvlakten beide. Ook de Nieuwe wereld heeft uitgestrekte lösslanden, 

en het ontstaan van deze wordt, waar geen overblijfsels van een brak- 

of zoetwaterfauna aanwezig zijn, door v. RICHTHOVEN ook op dezelfde 

wijze als de vorige verklaard. De zoutsteppen tusschen de Roeky-moun- 

tains en de kustgebergten, de in Zuid-Amerika aanwezige salina’s doen 

vaak aan Centraal-Azië denken. Het groote verschil tusschen dit ge- 

deelte der Oude wereld en het Great Basin bestaat in de richting der 

bergen en het geweldig vulkanisme, waardoor de Nieuwe wereld hier 

gekenmerkt is. Verschil in uitgestrektheid komt mede in aanmerking. 

De diepe bedding, die de Colorado zich in den bodem gegraven heeft, 

wijst, zooals GRISEBACH aangeeft, op een zeer droog klimaat. De groote 

vruchtbaarheid der middel-amerikaansche staten en de weelderige gras- 

steppen in het La Platagebied vertoonen analogie met de boven be- 
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schreven lössgebieden in Azië. Reeds LyeuL heeft op de overeenkomst 

der “bluff-formatie’” in Noord-Amerika in het Missourigebied met het 

löss van de Rijnstreken gewezen. HAYDEN spreekt eveneens over den 

gelen mergel van Noord-Amerika, die zich zoo effen als langzaam val- 

lende sneeuw over den grond heeft uitgespreid, en die zoo bijzonder 

vruchtbaar is. V. RICHTHOVEN noemt de prairiën een overdekt bergland, 

de hier en daar op de vlakte voorkomende bergen getuigen trouwens, 

dat de Roeky-mountains zich niet naast onberoerd gebleven aardlagen 

verheffen. In het droge seisoen vinden ook hier stofstormen plaats, 

die den grond langzaam maar zeker ophoogen. Het klimaat schijnt in 

_ langen tijd weinig verandering te hebben ondergaan, want de schel- 

pen der fossiele landslakken behooren tot soorten, die zooals HAYDEN 

getuigt, nog heden in deze streken leven. Aan de White-river liggen 

de zoogenaamde ‘““Mauvaises terres’, een veelgekloofde grond, die 

uit de verte gezien op de ruïnen eener groote stad gelijkt en bij- 

zonder rijk aan hoogst merkwaardige overblijfselen van fossiele land- 

dieren is. 

In Zuid-Amerika rekent men o.a. de Argentijnsche republiek, een 

gedeelte van Patagonië, verder Urugay en streken van Brazilië tot de 

lössgebieden. Aan de La Plata komen dezelfde soort van in rivier- 

monden gevormde lössvormingen voor als bij den Ganges; de beende- 

ren van zoogdieren zijn er in groote hoeveelheden in aanwezig. DAR- 

wIN’s verklaring over deze beenderophooping aldaar is bekend. 

De beteekenis van het löss voor alle beschaafde staten , die in akker- 

bouw hun hoofdbedrijf vinden, kan niet hoog genoeg worden aange- 

slagen. V. RICHTHOVEN vermoedt, dat het ook aan den Nijl, aan Eufraat 

en Tiger voorkomt. Wat Egypte betreft, de stofstormen uit de Lybische 

woestijn zijn er genoeg bekend. Jozer cHAVANNE “Afrika im Lichte 

unserer Tagen)’ verklaart de wording der zandheuvels, der zoogenaamde 

duinen van de Sahara op geen andere wijze als v. RICHTHOVEN de 

wording der lössbanken. Beide zijn door luchtstroomen opeengehoopt 

geworden; maar bij de Sahara trad geen regenrijk klimaat na misschien 

eeuwenlange zandstuiving zegenbrengend op; de Sahara bleef dor, hare 

zandheuvels verplaatsen zich door elken storm aangegrepen; slechts 

waar bevochtiging mogelijk is, verandert ook de woestijn in oase. — 

Het zou te ver voeren hier de verschijnselen in de Sahara met die van 

de woestijn Gobi te vergelijken; iets wat eene opzettelijke studie loonen 

zou. Zooveel is zeker, dat gebrek aan water woestijnen te voorschijn 
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roept; dat luchtstroomen in zulk een droog klimaat een grooter aan- 

deel hebben in de vorming van stuifzand, dan men tot dusver meende, 

en dat daardoor na verloop van eeuwen diepe kloven gevuld kunnen 

worden, en zoo het bergland in een plateau of eene vlakte kan ver- 

anderen; dat afgesloten bekkens tot zoutsteppen aanleiding geven; dat 

verandering van klimaat (regen) zulke bekkens, als zij uitgeloogd 

worden, in vruchtbaren grond herschept, en dat bij rijkelijke bevoch- 

tiging geen bodem tot op zulk eene hoogte graanbouw gedoogt, en 

in de laaglanden weelderiger vrucht voortbrengt dan de lössbodem. 

Rijswijk, 22 Mei 1882. 
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Dr. T. C. WINKLER. 

Sedert de laatste dertig of veertig jaren is er zekerlijk geen enkel 

handboek of leerboek der palaeontologie in ’tlicht gekomen, waarin 

men geen afbeelding vindt van een vertegenwoordiger van het beroemde 

geslacht van voorwereldlijke dieren, dat onder den naam van vleu- 

gelvinger, Pterodactylus, bekend is. Vooral is dit het geval met de 

afbeelding van een der meest in ‘toog vallende en bekendste soorten 

van dit geslacht, die van den Pterodactylus crassirostris. Doch hoe 

bekend dit dier ook moge zijn, wat zijn geraamte betreft, de levensbij- 

zonderheden van den vleugelvinger, de inrichting van zijn lichaam, de 

wijze waarop hij zich bewoog, enz. zijn zeker bij de meeste lezers van 

het Album der Natuur slechts onvolledig bekend. En daar er nu in de 

laatste jaren nieuwe soorten van vleugelvingers ontdekt zijn, soorten 

die een nieuw licht verspreiden over dit merkwaardige geslacht; daar 

er verder in Teylers museum te Haarlem steenplaten aanwezig zijn, 

die op verrassende wijze bevestigen wat de groote amerikaansche pa- 

laeontoloog Prof. Marsu ons betreffende den staart en de vleugels van 

een soort van pterodactylus heeft geleerd, kwam het mij niet onge- 

past voor in dit opstel een korte geschiedenis van den vleugel- 

vinger te geven, benevens een beschrijving van de merkwaardige 

21 
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steenplaten met overblijfselen van vleugelvingers, die te Haarlem in 

Teylers museum bewaard worden. 

Het is tegenwoordig, bij gebrek aan bescheiden, niet meer mogelijk 

uit te maken of de eerste overblijfselen van vleugelvingers, die bekend 

geworden zijn, opgeleverd zijn door het leigesteente van Stonesfield in 

Engeland of door den lithografischen steen van Beieren. Verder is het 

ook onzeker welke overblijfselen uit het laatstgenoemde gesteente de 

eerst gevondenen zijn, daar er van de uit oude verzamelingen af kom- 

stige versteeningen van deze soort, namelijk die welke onder de namen 

van Pterodactylus longirostris, Pt. giganteus , Pt. micronyax en Pt. (Ornú- 

thopterus) Lavateri bekend zijn, niet meer te bepalen is in welk 

jaar zij gevonden zijn. Slechts dit is zeker, dat couuint de eerste was 

die de aandacht der geleerde wereld op dit merkwaardige geslacht 

van dieren vestigde, door, in het jaar 1784, een beschrijving te geven 

van een raadselachtige versteening uit het kalkgesteente van Eichstädt, 

die hij in de verzameling van de Kur-Pfälzische Academie te Mann- 

heim had aangetroffen. Later gaf cuvierR den geslachtsnaam van Pte- 

rodactylus, vleugelvinger, en voN SÖMMERING dien van Orndthoce- 

phalus, vogelkop, aan dit zonderlinge dier. De langsnavelige 

vleugelvinger, Pt. longdrostris, was dus in elk geval de soort die 

het eerst bekend is geworden. Eerst 33 jaren later, in 1817, beschreef 

VON SÖMMERING een tweede soort uit den lithographischen kalk van 

Beieren, den P% brevirostris. Vroeger evenwel had srix reeds opmerk- 

zaam gemaakt op een paar leden van den langen vinger van een pte- 

rodactylus, die hij als aan een vampyr behoorende beschouwde, doch 

die later gebleken zijn afkomstig te zijn van het dier dat thans Rham- 

phorhynchus Gemmingi geheeten wordt, en waarover wij later zullen 

spreken. Kort daarna, ook nog in 1817, beschreef voN SÖMMERING een 

groote soort, den Pt. grandis. Van dit dier had BLuMENBACH reeds in 

het jaar 1783 — en dus een jaar vóór dat corrini den Pt. longdrostris 

bekend maakte — overblijfselen gezien, doch waarvan hij eerst in 

1801 melding maakte, in een tijd dus waarin cuvrer reeds de ware 

natuur van den vleugelvinger had erkend. In het jaar 1817 kende men 

derhalve reeds overblijfselen van vier verschillende soorten van pte- 

rodactylen. | 

Tot December 1828 bleven dezen de vier eenige vertegenwoordigers b 

van het geslacht, toen de ijverige verzamelaarster van versteeningen, 

Miss mary ANNiNG, in het lias van de zuidkust van Engeland een nieuwe 
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soort vond, die door BUCKLAND Pt. macronya werd geheeten, een soort 

die weldra ook door HERMANN vON MEYER in het lias van Frankenland 

werd aangetoond. 

Nu ging het sneller met het vinden van nieuwe soorten , of ten min- 

ste van zulke overblijfselen waarin men nieuwe soorten meende te zien, 

en aan welke men daarom ook nieuwe soortnamen gaf. Zoo verkreeg men 

in 1830 Pterodactylus Munsteri, aoLpruss. 

„ 1831 — medius, V. MÜNSTER. 

DR: — crassirostris, GOLDFUSS. 

„ 1832 — Bucklandi, Vv. MEYER. 

JAN — dubius, Vv. MÜNSTER. 

„ 1836 — longipes, V. MÜNSTER. 

„ 1837 — Kochi, WAGLER. 

BN B Lavateri, v. MEYER. 

„ 1839 — longicaudus, v. MÜNSTER. 

„ 1842 Es Meyeri, v. MÜNSTER. 

ml  . == secundarius, V. MEYER. 

at 1349 — giganteus, BOWESBANK. 

„1846 Te Gemmingi, V‚ MEYER, 

„ 1851 — Cuvieri, BOWERBANK. 

add — compressirostris , OWEN. 

ef — conirostris , OWEN. 

DRE — rhamphastinus , WAGNER. 

B — Redenbacheri, WAGNER. 

„ 1852 — gracilis, THROD. 

velden ds == longicollum, v. MEYER. 

ij — wurtembergicus, QUENSTEDT. 

„ 1855 — SUCDICUS ‚ FRAAS, 

„ 1856 — MICFOMYT , V. MEYER. 

„LOOT — crassipes, V. MEYER. 

dn — hirundinaceus, WAGNER. 

teder — propinguus, WAGNER. 

a af —- oultwrinus, WAGNER. 

„ 1858 Tan liasicus , QUENSTEDT. 

ade — grandipelwis, Vv. MEYER. 

ae — cirinensis, V. MEYER. 

Later zijn er niet slechts nog eenige nieuwe soorten, zooals de be- 

roemde Pt. spectabilis en anderen, beschreven, maar zijn er ook van deze 
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soorten herhaaldelijk nieuwe exemplaren gevonden, afgebeeld en be- 

schreven. Zoo, bij voorbeeld, is er in Teylers museum een fraai exem- 

plaar van Pt. Kochi waar. en een van Pt. micronyx v. MEYER, waar- 

van het eerste in 1873 en het laatste in 1872 is gevonden. Beide 

voorwerpen zijn door mij in de Archives du Musée Teyler beschreven 

en afgebeeld. En in het jaar 1878 werd het merkwaardige overblijfsel 

gevonden, dat Bhamphorhynchus phyllurus is geheeten, door Prof, 

MARsH te Newhaven, Connecticut in Amerika, is beschreven, en waarop 

wij straks uitvoerig zullen terug komen. 

Hoewel het door later onderzoek is gebleken, dat het getal der bo- 

ven opgesomde soorten verminderd moest worden, blijkt het toch uit 

deze optelling, dat de vleugelvingers in hunne dagen geenszins zeld- 

zame dieren waren: zij behoorden zekerlijk tot de schepselen die een 

eigenaardig karakter gaven aan de fauna van dien tijd. 

Voordat wij overgaan tot het bespreken van de verschillende denk- 

beelden over den pterodactylus uit een physiologisch oogpunt, is het 

noodig eerst ons oog te vestigen op zijn beenig geraamte, het eenige 

bijna wat er voor ons onderzoek bewaard is gebleven. Ter verduidelij- 

king geef ik hier eerst een afbeelding van het fraaie exemplaar van 

Pt. Kochi uit Teylers museum, een van de volkomenste en best bewaard 

gebleven overblijfselen van vleugelvingers, die tot heden bekend zijn. 

ARS 6 6 
SS 

Ptero actylus Kochi, wacL. (het exemplaar van Teylers museum). 
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a het snavelvormige uiteinde van de boven- | # de buikribben 

kaak o het schouderblad 

5 het achterhoofdsbeen p het ravenbeksbeen 

e het voorhoofdsbeen q het opperarmbeen 

d het tongbeen r het steunbeentje van het vlies 

ede oogkuil sde onderarm 

f het neusbeen tde hand 

g de bovenkaak u de lange vinger 

hde halswervelen v het dijbeen 

ì de rugwervelen x het scheenbeen 

kde staartwervelen yde voetwortel 

1 het bekken zde teenen 

mde borstribben 

De kop. De schedel van den vleugelvinger, die volgens oren tus- 

schen dien van den krokodil en van den kameleon zou staan, is 

eigenlijk slechts met den vogelschedel en den hagedissenschedel te ver- 

gelijken: zijn groote overeenkomst met den vogelschedel kan niet ont- 

kend worden, doeh sommige deelen gelijken zoo weinig op die zelfde 

. gedeelten van den vogelkop, dat zij meer naar het type van den hage- 

dissenschedel overhellen. 

Verscheidene soorten hebben een vrij platten bek, wat ook veel bij 

vogels voorkomt. Overigens is ook de algemeene vorm van den kop 

eerder die van een vogel, dan die van een reptiel. De vledermuis 

heeft een geheel anderen kop, ook is zij een zoogdier. Gelijk bij de 

vogels zijn ook bij de pterodaectylen de grenzen der schedelbeenderen 

slechts onduidelijk en somtijds zelfs in ’t geheel niet te herkennen, ter- 

wijl de schedelnaden zelfs bij volwassene reptielen steeds nog duidelijk 

te zien zijn. 

Het slaapbeen vormt bij de pterodactylen een zeer groot gedeelte 

van den schedel, ’t welk als een van de hoofdkenmerken van den vogel- 

schedel gerekend wordt, terwijl het bij de hagedissen juist het tegen. 

overgestelde is. Ook de bek vertoont de grootste overeenkomst met den 

vogelbek, daar de bovensnavel slechts uit een enkel been bestaat, dat 

voor het tusschenkaakbeen wordt gehouden. Dit been reikt, zooals bij 

de vogels, tot aan het voorhoofdsbeen. Doch dit eenige been, waaruit 

de bovensnavel bestaat, is intusschen niet sponsachtig, maar is een 

vast, dicht been. Wij zien dus bij den pterodactylus een vogelbek , doch 

die onbewegelijk met den schedel vereenigd en met tanden gewapend is. 
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Ook de overige beenderen die den schedel samenstellen, vertoonen 

de grootste overeenkomst met de beenderen van den vogelschedel: de 

verbinding van het achterhoofdsbeen met de wervelkolom leert ons 

dat de vleugelvinger zijn kop en hals bewogen moet hebben zooals 

een vogel, en niet zooals een zoogdier of een reptiel. 

Het jukbeen evenwel gelijkt niets op dat van den vogel. Het bestaat 

uit een enkel been, dat het grootste gedeelte van den voor- en onder- 

rand van den oogkuil vormt. Bij de vogels is de oogkuil gewoonlijk 

van onderen niet door een been gesloten, doch als dit het geval is, 

gebeurt het toch nooit door het jukbeen. 

De groote, rondom door beenderen begrensde oogkuilen bevatten, 

gelijk bij sommige sauriërs en vogels, een beenring tot versterking der 

sclerotica. Bij sommige vleugelvingers schijnt die beenige ring te ont- 

breken; ten minste bij het geslacht Rhamphorhynchus is hij tot heden 

nog niet gevonden. Waar hij aanwezig is, bestaat hij òf uit een enkel 

glad beenstuk (Pt. scolopaciceps en Pt. crassirostris) òf uit beenplaat- 

jes die met de randen over elkander heen liggen, die òf glad zijn (Pt. 

Kochi) of met korreltjes bedekt (Pé. Meyerí). 

De beide neusgaten waren zeer groot, en van binnen niet door een 

beenige plaat van elkander gescheiden. 

Een van de belangrijkste schedelbeenderen is het trommelbeen 

waaraan de onderkaak met een gewricht verbonden is. Dit been is 

niet vierhoekig, zooals bij de vogels, maar steelvormig en rolrond. 

Cuvier en OKEN zagen reeds hierin een onbedriegelijk teeken, dat de 

pterodactylus geen zoogdier, maar een reptiel, een sauriër, was. Hierin, 

alsmede in eenige andere deelen, vertoont dit dier de grootste over- 

eenkomst met den kameleon, welks schedel echter van achteren niet 

gewelfd is, als die van een vogel, maar spits en lang uitloopt, en 

dus zeer veel van dien van den pterodactylus verschilt. 

De onderkaak van den pterodactylus is zeer gelijk aan die van den 

vogel, doch mist de opening in de achterste helft der onderkaak, die 

men bij vogels en krokodillen vindt. Bij die groote overeenkomst wekt 

het des te meer verwondering de kaken gewapend te zien met tanden 

die, zooals die der krokodillen, in afzonderlijke tandkassen gezeten 

zijn, en, zooals bij de hagedissen, een plaatsvervangenden tand nevens _ 

den ouden tand vertoonen. 

De wervelen. Het is tot heden nog niet gelukt het getal en den 

aard der wervelen van den vleugelvinger nauwkeurig te bepalen. Zelfs 
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is het nog onzeker of dit dier lendewervelen bezat of niet. Ontbraken 

zij, dan geleken de pterodactylen hierin op vogels; ook de korte, 

stijve rug, alsmede de bewegelijke hals, doen aan vogels denken, 

maar daarbij bezitten de vleugelvingers een geringer getal van hals- 

wervels en een grooter getal rugwervels dan de vogels. Ook de lange 

hals, dien men in het eerst voor een teeken van het vermogen om te 

vliegen hield, wordt niet bij allen gevonden; bij eenige soorten is hij 

kort en stijf als die der reptielen, en daarbij gewoonlijk dik. De lengte 

van den hals wordt niet door een grooter getal van halswervels dan 

bij de vogels, maar slechts door de grootere lengte der wervels ver- 

oorzaakt. Intusschen is het hebben van een langen hals niet juist aan 

de vleugelvingers alleen eigen: ook watervogels, de giraffe, de ka- 

meel en andere dieren hebben een langen hals. Men neemt algemeen 

aan dat de pterodactylus zeven halswervels heeft, en ook is dit niet 

zelden aangetoond. Zeven halswervels is het gewone getal bij zoogdie- 

ren en krokodillen, terwijl de hagedissen minder, maar de vogels er meer 

hebben: de laatsten niet minder dan 9, doch meestal veel meer, zelfs 

23, zooals de zwaan. 

Voor vogels worden nooit meer dan 11 eigenlijke rugwervels, dat is 

wervels die ribben dragen, opgegeven (cuvier). De pterodactylen heb- 

ben er meer, in elk geval niet onder de 12, en sommige soorten 

zelfs 15 of 16. 

Het is nog niet zeker of alle pterodactylen een heiligbeen hebben, 

dat uit verscheidene samengegroeide wervelen bestaat: de meesten heb- 

ben het echter wel. OkeN vermoedde reeds dat de pterodactylus een 

uit vier wervelen bestaand heiligbeen had. Von meyer bewees het eerst 

dat Pt. dubius een heiligbeen bezat, ’t welk door vergroeiing van 5 of 

6 wervelen gevormd was. Burmeister meende dat von MEYER zich ver- 

gist had, en zegt: “Alle amphibiën hebben twee heiligbeenswervelen, 

nooit meer.” Glansrijk bevestigd werd echter von MEYER’s waarneming, 

door het fossiel dat onder den naam van Pt. grandipelwis bekend is 

en zich thans in Teylers museum bevindt: dit, uit 5—6 vergroeide 

wervelen bestaand heiligbeen is nog duidelijker en beter bewaard ge- 

bleven dan dat van Pt. dubius. Ook Pt. Kochi schijnt een uit 5—6 

wervelen gevormd heiligbeen te bezitten, en ook is het waarschijnlijk 

dat de Ramphorhynchen zulk een heiligbeen hebben. Het heiligbeen 

der vogels bestaat uit ten minste vijf wervelen (Colymbus glacialis) 

doeh kan zelfs 22 bevatten (Casuarius indicus). 
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Zoolang men slechts kortstaartige pterodaetylen kende, hield men 

den staart voor een bewijs dat die dieren geen reptielen waren. Die 

korte staart werd met dien der vogels vergeleken, doch wegens zijn 

spits uitloopend einde vond men dat hij meer op den staart der zoog- 

dieren geleek. Men meende dat de reptielen-natuur in dit orgaan in 

tgeheel niet vertegenwoordigd was, toen er de eerste langstaartige 

pterodactylen gevonden werden. Nu echter verwonderde men zich over 

den langen staart bij een vliegend dier, evenzeer als men zich over 

den korten staart bij een reptiel had verwonderd. Het getal der wer- 

velen, waaruit de korte bewegelijke staart bestaat, schijnt niet bij alle 

soorten het zelfde te zijn: in Pé. scolopaciceps schijnt het 15 te zijn, 

en evenveel telt waeLER ook in Pé. longirostris; het zelfde is het ge- 

val met Pt. Kochi, terwijl Pt. grandipelwis (als ten minste de staart 

volkomen bewaard gebleven is) slechts 10 wervelen heeft. Bij de vogels 

zijn 6 tot 10 staartwervelen aanwezig, waarvan de laatste zich echter 

door zijn grootte en vlak-schijfvormige gedaante onderscheidt: bij de 

zoogdieren kan het getal der staartwervelen zelfs nog kleiner zijn dan 

bij de vogels, doch het kan ook veel grooter zijn. Doch niet alle vleu- 

gelvingers hadden korte staarten: de lange stijve staart der Rham- 

phorhynchen vertoont 38 tot 40 staartwervels, die door hun gewrichts- 

vlakten op de zelfde wijze als de vingerleden van den vliegvinger met 

elkander verbonden zijn, en tusschen beenachtige draden liggen, welke 

aan de peesdraden in den staart van de rat doen denken, bij welk 

dier, zooals ook bij de didelphen, het getal der staartwervelen groo- 

ter dan 30 kan zijn : bij sommige tandeloozen of edentaten bedraagt het zelfs 

tot 46 (Manis macrura). Bij de thans levende sauriërs vindt men gewoon- 

lijk 30 staartwervelen: de kaaiman heeft er 38, en de Monitor nigri- 

cans van Java heeft zelfs 115 staartwervelen. De lange stijve staart 

der Rhamphorhynehen eindigde ook, evenals die der vogels, in een 

plat been, zooals wij straks zullen zien: zulk een staart was noch voor 

een landdier, noch voor een waterdier geschikt, wel echter voor een 

vliegend dier. Het getal der wervelen, waaruit hij bestaat, komt over- 

een met dat in den staart der zoogdieren en der kaaimans, doch de 

vorm der wervelen is verschillend. 

De ribben. De borstribben der pterodactylen gelijken op die der 

reptielen: bij de zoogdieren, namelijk bij dezulken die niet tot de 

vleescheters behooren, alsmede bij de vogels, zijn zij breeder, en bij 

de laatsten bovendien voorzien van een achterwaarts gericht uitsteeksel, 
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de processus uncinatus, die ook bij den krokodil, doch hier slechts 

kraakbeenachtig, wordt gevonden. Het eerste paar ribben of de beide 

eerste paren onderscheiden zich soms door een groote dikte (Pt. dubius, 

Pt. longicollis, Pt. wurtembergicus). QuenNstepr meent in deze ribben 

een plaatsvervanger voor het ontbrekende sleutelbeen te hebben ge- 

vonden, doch dit kunnen zij niet zijn, omdat geen enkele bekende 

pterodactylus een sleutelbeen heeft, en slechts enkele soorten zulke 

dikke eerste ribben hebben. 

De buikribben der vleugelvingers gelijken niet op die der vogels, 

noch op die der zoogdieren, maar wel op die der reptielen. GoLpruss 

noemde de buikribben van den Pt. erassirostris borstribben, of zulken 

die met het borstbeen verbonden waren. Bij den Rhamphorhynchus 

ziet men nog eigenaardige beenachtige ribbenuitsteeksels, die door von 

MEYER in het eerst met de schuinse uitsteeksels der borstribben van 

vogels en krokodillen vergeleken werden, doch die hij later voor or- 

ganen hield die aan buikribben beantwoorden. Bij den Rhamphorhyn- 

chus Gemmingi vindt men 6 paar buikribben. Voor de andere ptero- 

daetylen is hun getal niet met zekerheid te bepalen. 

Het borstbeen. Het borstbeen der vleugelvingers gelijkt op dat 

der vogels en ook min of meer op dat der hagedissen. Het bestaat uit 

een eenvoudige plaat, zonder de bij de vogels voorkomende insnijdin- 

gen, gaten en kam: ook vormt het geen zoo groot schild als bij de 

vogels, waar het borst en onderlijf bedekt. Het vormt bij de pterodac- 

tylen een flauw gewelfd beenig schild, breeder dan lang, en dus eer- 

der te vergelijken met het borstbeen van zulke vogels die slechts ge- 

brekkige vleugels hebben, zooals de struisvogels en anderen, dan met. 

dat van vogels die goed kunnen vliegen. Het vertoont geen kam of 

kiel, en men kan daaruit besluiten dat, daar de gelegenheid tot aan- 

hechting van krachtige spieren om te vliegen ontbrak, de pterodacty- 

len ook geen goede vliegers kunnen zijn geweest. In het ontbreken 

van een borstbeenskam schijnt intusschen slechts een aanwijzing te 

liggen, dat de vleugelvingers geen vogels waren. Het borstbeen der 

vledermaizen gelijkt zelfs, door het bezit van een kam, meer op dat 

van den vogel. Maar ook de mol heeft een borstbeenskam, en derhalve 

kan zulk een kam niet onvoorwaardelijk voor een kenmerk van een 

vliegend dier gehouden worden: zij bewijst slechts dat er groote en 

dikke borstspieren bestonden, die daaraan bevestigd waren. Zelfs bij 

zulke zwemvogels die niet kunnen vliegen, is een kam tot aanhechting 
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van groote borstspieren aanwezig, die hier tot zwemmen even noodig 

zijn als de mol haar noodig heeft om te graven. Een lang borstbeen 

en de aanwezigheid van een kam zijn dus geen dingen waaruit men 

het vliegvermogen van een dier kan afleiden. Uit deze beschouwingen 

blijkt dus dat de vleugelvinger wegens zijn borstbeen noch een zwem- 

mend dier, noch een gravend dier, maar eerder een dier was dat zich 

in de lucht kon bewegen. 

Het sleutelbeen. De vleugelvinger heeft geen sleutelbeen. Vele 

zoogdieren hebben het ook niet; de monotremen evenwel hebben het 

wel: bij de vleermuizen is het lang, dik en wel gevormd. Men wist niet 

beter of om te vliegen was een sleutelbeen noodig. Intusschen bestaan 

er verschillende gevoelens betreffende het sleutelbeen der vogels: som- 

mige geleerden houden het vorkbeen, fwreula, voor de sleutelbeende- 

ren, anderen beschouwen het vorkbeen als een aan den vogel eigen 

been, en het ravenbeksbeen, os coracoideum, als het sleutelbeen. 

Neemt men dit laatste aan, dan zou den pterodactylus het vorkbeen of 

een vertegenwoordiger daarvan ontbreken. Slechts bij de vogels die niet 

vliegen, is het vorkbeen òf niet aanwezig, òf slechts zeer gebrekkig 

ontwikkeld. Daaruit zou men zeker afleiden dat dit been tot die orga- 

nen behoorde, waaraan het vermogen om te vliegen verbonden was. 

De pterodactylen maken hierop een merkwaardige uitzondering. Door 

het ontbreken van het sleutelbeen schijnen deze dieren meer tot de 

sauriërs te naderen, daar dit been ook ontbreekt bij den krokodil, als- 

mede bij den kameleon, welks ravenbeksbeen in ’toog vallend korter 

en breeder is dan bij den vleugelvinger. De meeste hagedissen evenwel 

hebben sleutelbeenderen. Quensrepr hield het voor mogelijk, zooals wij 

boven reeds zagen, dat de beide eerste paren ribben van den Pt. wur- 

tembergicus, die zieh door lengte en dikte onderscheiden, het vorkbeen 

der vogels vertegenwoordigden. Als dit het geval was, dan moesten 

de voorste ribben van alle pterodactylen ook even lang en dik zijn: 

slechts nog twee soorten (Pt. dubius en Pt. longicollis) gelijken in 

dit opzicht op den zooeven genoemden. Ook vindt men niet dat in 

andere dieren het ontbrekende sleutelbeen door zulke ribben vervan- 

gen wordt. 

Het sehouderblad en het ravenbeksbeen. Het ontbreken 

van het sleutelbeen bij de pterodactylen valt des te meer in het oog, 

daar het schouderblad en het ravenbeksbeen de grootste overeenkomst 

met de zelfde beenderen bij de vogels hebben: de eenige afwijking 
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bestaat hierin, dat het laatstgenoemde been niet, zooals bij de vo- 

gels, met een gewricht aan het borstbeen verbonden is. 

OkKEN wil bij den Pt. brevirostris bevonden hebben, dat het schou- 

derblad, gelijk bij de hagedissen, uit een bovenst en een onderst stuk 

bestaat; ook meent aoupruss een bovenst stuk in Pt. crassirostris ge- 

zien te hebben. Vor meyer beweerde evenwel dat zulk een vervallen 

in twee stukken niet in het karakter van het schouderblad gelegen 

heeft. 

De opperarm. Het boveneinde van het opperarmbeen is, zooals 

bij alle vliegende dieren, delta- of vleugelvormig uitgebreid. De plaats 

waarmede het been het schouderblad aanraakt, vormt een knobbel op 

den bovenrand, die bij de soorten, waarbij deze rand diep ingesneden 

is, meer naar achteren ligt. Ook het onderste gewrichtseinde van het 

opperarmbeen vertoont overeenkomst met dat der vogels. 

De onderarm. De onderarm bestaat uit twee even dikke beende- 

ren, die in lengte slechts weinig van elkander verschillen. Met dien 

der vogels vertoonen zij geen overeenkomst, en van de vleermuizen 

onderscheiden zij zich doordat bij deze dieren de ellepijp een dun been 

is, dat niet tot het ondereinde van het spaakbeen reikt. 

De handwortel. De handwortel was zeer ontwikkeld: hij bestond 

uit twee reeksen beentjes: bij de vogels bestaat de handwortel uit een 

enkele reeks die slechts uit twee beentjes is samengesteld. 

De middenhand. De middenhand bestaat uit verscheidene been- 

deren. Hun lengte zou aan die der herkauwers doen denken, bij 

welken zij echter, ten minste voor de beide voornaamste vingers, in 

een enkel ongedeeld been bestaat, terwijl elke vinger van den ptero- 

dactylus zijn eigen middenhandsbeen heeft. De middenhand bestaat dus 

uit vier, volgens MARsH uit vijf beenderen, die, vooral van boven, dicht 

tegen elkander aan liggen, doeh niet met elkander vergroeid zijn. 

De hand. De hand is zekerlijk het zonderlingste orgaan van het 

geheele pterodactylusskelet. OkEN, WAGLER en coLprUss beweerden 

reeds dat hij vijf vingers had: aoLpruss geeft zelfs een afbeelding van 

een vleugelvinger met vijf volkomen ontwikkelde vingers. Later heeft 

men beweerd dat dit niet waar was: voN MEYER zegt zelfs uitdrukke- 

lijk: “alle thans bekende pterodactylen hebben slechts vier vingers”. 

Alle vleugelvingers die ik in Teylers museum heb kunnen onderzoe- 

ken, vertoonen slechts vier vingers, doch het laatst ontdekte exemplaar, 

de Rh. phyllurus, heeft zoo duidelijk vijf vingers, dat Prof. o. c‚ MARSH 

- 
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thans beweert dat dit getal het normale is bij het geslacht Rhampho- 

rhynchus. 

Uit het getal vier der vingerleden heeft men afgeleid dat de vleu- 

gelvinger in dit opzicht met de hagedissen overeenkwam: zelfs cuvrer 

meende dat de lange of vliegvinger van den petrodactylus aan den 

vierden vinger der hagedissen beantwoordde. Doch de hagedissen heb- 

ben, gelijk de krokodillen, een vijfvingerige hand. Er zijn vleugelvin- 

gers gevonden die in hun vingerleden van anderen verschillen, zoo, 

bij voorbeeld, schijnt bij Pé. longicollis de duim uit slechts één lid te 

bestaan, doch het is niet zeker of dit niet een toevallige omstandig- 

heid is, veroorzaakt door het versteenen of een andere oorzaak. 

De lange vinger of de vliegvinger had geen nagel, maar de korte 

vingers waren van nagels voorzien. In het feit dat het vingerlid waar- 

aan het nagellid bevestigd is, langer is dan het voorgaande, heeft men 

eenige gelijkenis met de hagedissen willen zien, doch ook deze ver- 

houding is niet standvastig, en zelfs de nagelleden gelijken niet altijd 

op die der hagedissen. Bij sommige soorten zijn de nagels zoo zwak, 

dat zij het dier nauwelijks tot klauteren of om zich ergens aan vast te 

houden, konden dienen. 

Bij de vleermuizen is de hand vijfvingerig, en dat zij tot vliegwerk- 

tuig kan dienen, is vooral te danken aan de lengte der middenhands- 

beenderen in verband met de vingerleden: slechts de duim neemt geen 

deel in die inrichting: de derde vinger is de langste. 

De handwortel der vogels is zeer verschillend van die der vleugel- 

vingers, daar zij slechts uit een enkele reeks van twee kleine beentjes 

bestaat. Er zijn hier drie middenhandsbeenderen, die van boven met 

elkander vergroeid zijn: het middenhandsbeen voor den duim bestaat 

slechts uit één kort uitsteeksel; de beide anderen zijn langer en ook 

aan het ondereinde met elkander vergroeid. De duim heeft twee leden, 

de daarop volgende lange vinger heeft drie, en de kleine vinger twee 

leden; de leden zijn meer griffel- of mesvormig. De hand van den pte- 

rodaetylus verschilt dus in alle opzichten zoowel van die der vleermuis 

als van die des vogels. 

Het bekken. Het darmbeen van den vleugelvinger gelijkt meer op 

dat van het zoogdier en den vogel, dan op dat van een reptiel. Door 

zijn groote lengte naar voren wijkt het darmbeen af van dat der sau- 

riërs, vooral van dat van den krokodil. Bij de vogels vormt dit been, 

in volledigen toestand, een enkel been met het heiligbeen. Het zitbeen 
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gelijkt meer op dat der reptielen. Dit zelfde kan met nog meer reden 

van het schaambeen gezegd worden, ’t welk men met de buidelbeen- 

deren van zekere zoogdieren heeft vergeleken (goLpruss). Bij de vogels 

is het schaambeen geheel anders, en beslaat ook een andere plaats in 

het bekken: het is namelijk griffelvormig, naar achteren gericht, en 

neemt deel aan de vorming van de gewrichtsholte voor het dijbeen. 

Dat het schaambeen der pterodactylen geen deel neemt aan de gewrichts- 

holte, doet denken aan den krokodil en ook aan den Archegosaurus, 

waaruit blijkt met hoe weinig zekerheid men uit zulk een kenmerk tot 

den trap van bewerktuiging van een dier kan besluiten. 

Het bovenbeen. Het is niet te miskennen dat het dijbeen van 

sommige pterodactylen , ook in zijn bovenst gewrichtsuiteinde, een groote 

overeenkomst met dat van den vogel vertoont. Daarentegen is bij andere 

soorten van vleugelvingers dit been zoo recht geplaatst als bij de zoog 

dieren, waaraan het ook door de ontwikkeling van het dijbeenshoofd 

en door de aanwezigheid van een draaier of trochanter doet denken. 

Het onderbeen. Anders evenwel is het met het scheenbeen, ’t welk 

door het feit dat het onder de beenderen van de achterste ledematen 

het langste is, te vergelijken is bij dat van een vogel of een vliegend 

zoogdier. Een andere duidelijke overeenkomst vindt men in het rudimen- 

taire of griffelvormige kuitbeen. Ook bij verschillende vleermuizen is 

het kuitbeen griffelvormig, doch dan ontbreekt er een stuk van het 

boveneinde, terwijl dit bij de pterodactylen aan het ondereinde ontbreekt, 

zoodat het even lang is als het scheenbeen. 

Een beenige knieschijf, zooals bij de zoogdieren en ook bij vogels 

voorkomt, wordt niet bij den vleugelvinger gevonden. 

De voetwortel is tweerijig, en gelijkt op dien der reptielen. Het 

getal beenderen waaruit hij bestaat, is nog niet met zekerheid bepaald. 

Een plotselinge overgang van de vogels tot de reptielen is in den 

middenvoet te erkennen: zooals bekend is, bestaat hij bij de vogels, 

vooral bij de moerasvogels, met den voetwortel uit een enkel been. 

De voet. Cuvier, wAGLER en GOLDFUSS meenden dat de voet van 

den vleugelvinger vijf volkomene teenen bezat, doch latere onderzoe- 

kingen hebben er nooit meer dan vier aangetoond, en ten hoogste daar- 

nevens een beenstompje of een rudimentairen teen. Uit de getallen van 

de leden der teenen, heeft men besloten dat de voet overeenkomst had 

met dien der thans levende hagedissen, doch deze onderscheidt zich 

reeds door het bezit van vijf wel gevormde teenen: vier teenen zouden 
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eerder op den krokodil wijzen. Met de nagelleden vindt men voor de 

vier teenen, met den grooten teen beginnende, de volgende getallen : 

2. 3. 4. 5., die men als de normale mag beschouwen. Deze getallen 

beantwoorden wel aan die der hagedissen, als men namelijk geen acht 

slaat op den kleinen of buitensten teen, en eveneens zijn zij ook gelijk 

aan de getallen bij de vierteenige vogels. Doch het schijnt alsof deze 

getallen niet bij alle pterodactylen de zelfden waren. Bij Pt. scolopaciceps 

schijnen 2. 8. 3. 4. leden en bij Pt. micronya slechts 2. 3. 3. 3. voor 

te komen. Alle vier teenen waren van nagels voorzien, doch die veel 

kleiner waren dan de nagels der vingers. Dit is juist het tegendeel van 

hetgeen bij de vogels wordt waargenomen: de pterodactylen bezaten 

een echten reptielen-voet. Bij de vleermuizen bestaat de voet uit vijf 

volkomen ontwikkelde, allen bijna even lange teenen. 

Sommige pterodactylen hadden zulke zwakke achterste ledematen , 

dat zij het dier nauwelijks konden dienen om er op te rusten, terwijl 

zij bij andere soorten krachtig genoeg waren om er mede op den grond 

te loopen en te springen. 

De huid. Over de huid van den pterodactylus heeft men zeer ver- 

schillend gedacht. Gorpruss wilde op den steen, waarin de Pt. crassi- 

rostris ligt, sporen van haren en van vederen gevonden hebben: latere 

onderzoekers konden die sporen echter niet weder vinden. CHARLES BELL 

zei, over den vleugelvinger sprekende: “Dit dier kan niet met vederen 

bedekt zijn geweest, omdat het geen snavel had. Geen dier heeft vede- 

ren zonder een snavel om hen schoon te maken of te reinigen.” Kan 

men ook van een bekleeding met vederen tot een snavel besluiten, 

men kan toch niet, omgekeerd, beweren dat een snavel noodzakelijk 

vederen vereischt: ook is het snaveltje dat aan den punt van den bek 

van Rhamphorhynchus Gemmingi zit, zóó klein dat het niet voldoende 

is om tot het reinigen van vederen te kunnen dienen. Bovendien heb- 

ben wij in het vogelbekdier, Ornithorhynchus, een voorbeeld van een_ 

soort van snavel, die niet met een bevederde, maar met een behaarde 

huid verbonden is. Qurnsrepr beweerde in de verzameling van Dr. 

HÄBERLBIN te Pappenheim een grooten vleugelvinger in een harde steen- 

plaat gezien te hebben, welks lichaam en vliegvliezen geheel en al 

met fijne naaldvormige indruksels bedekt waren, die hij voor overblijf- 

selen van een harige huid houdt, en zelfs meent hij bovendien op het 

vliegvlies onduidelijke vertakkingen van een adernet bespeurd te heb- 

ben. Vor meyer zegt dat dit voorwerp naar Haarlem of naar München 
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gegaan moet zijn. Te Haarlem, ten minste in Teylers museum, is het 

niet, en ook te München schijnt het niet te vinden te zijn. 

Met schubben, zooals cuvrer geloofde, zal de huid van den vleugel- 

vinger nog veel minder bedekt zijn geweest: immers er zouden dan 

zeker sporen daarvan gevonden zijn, daar zelfs indruksels door de plooien 

van het vliegvlies teweeg gebracht, bewaard gebleven zijn, zooals dui- 

delijk bewezen wordt door het merkwaardige exemplaar dat in Teylers 

museum te Haarlem bewaard wordt, en onder den naam van Pt. cras- 

sipes bekend is. Verder zijn er in de zelfde gesteenten niet zelden zeer 

dunne schubben van andere reptielen bewaard gebleven. Voor een vlie- 

gend dier zouden schubben ook weinig gepast zijn geweest; vooral zou- 

den zij de buigzaamheid van het vliegvlies zeer verminderd of verhin- 

derd hebben. 

Wij kunnen dus niet anders denken als dat de pterodactylen een 

naakte huid met een naakt vliegvlies bezaten. Dat vliegvlies schijnt, 

zooals uit de onderzoekingen van marsm schijnt te blijken, met de 

achterpooten in verband te hebben gestaan. 

(Wordt vervolgd.) 



EEN KINDERWEGER, 

Onder den naam van pèêse bébé vervaardigt de instrumentmaker n. 

GALANTE ef fils te Parijs een toestel, die bestemd is om kleine kinderen op 

eene gemakkelijke wijze te wegen. In hoofdzaak is het een dergelijke weeg- 

toestel als bij ons bekend is onder den naam van “familieschaal”. Al- 

leen rust de toestel niet op een voetstuk, maar wordt gedragen aan 

een vooruitpuilenden haak, die in den muur is bevestigd, en de schaal 

wordt vervangen door een langwerpige ondiepe mand , welke aan vier koor- 

den onder aan den wijzerweegtoestel is opgehangen. Daarin bevindt zich 

een matras, waarop het kind wordt gelegd. 

Op nevensstaande bladzijde bevindt zich eene afbeelding van zulk een 

toestel, dien men zich overigens gemakkelijk genoeg kan voorstellen. 

De vervaardigers H. GALANTE et fils geven daarbij ’t volgende tafeltje : 

Sen Ee Toeneming in een maand, 
kilogrammen. 

Pas geboren kind 3,250 

Na 1 maand. 4,000 0,750 

» 2 maanden. 4,700 0,700 

mn pkt 5,350 0,650 

» 4 » 5,950 0,600 

DO nt 6,500 0,550 

» 6 » 7,000 0,500 

dn: heer 7,450 0,450 

„8 » 7,850 0,400 

à 8,200 0,350 

» 10 » 8,500 0,300 

eme: 8,750 0,250 

» IAN 8,950 0,200 

Natuurlijk kunnen deze cijfers, die trouwens voor elk kind verschil- 

len zullen, slechts als benaderingen worden beschouwd. Zij toonen ech- 

ter duidelijk hoe de toeneming van het gewicht, onder normale om- 

standigheden, gedurende den eersten leeftijd het grootst is en later 

allengs afneemt. He. 
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HET ZEVENVOUDIG WERELDRAADSEL, 
DOOR 

Dr. G. DOIJER VAN CLEEFF. 

(Naar E. pu Bors-REIJMOND) 

De vorderingen, door de natuurwetenschappen in deze eeuw gemaakt, 

hebben de stoutste verwachtingen overtroffen. Menig geheim is ont- 

sluierd, waarvan de onthulling voor niemands geest als een liefelijk 

droombeeld opgerezen was. Wie toch had zich aan eene profetie om- 

trent de stoffelijke samenstelling der hemellichamen gewaagd, wie met 

eenigen grond van waarheid eene gissing uitgesproken aangaande den 

bouw dier zonnen, wier lieht duizenden van jaren noodig heeft om 

onze aarde te bereiken, aangaande den bouw der wereldstelsels, wier 

afstand van de aarde den mensch de geringheid, de nietigheid van 

zijn woelen en werken doet gevoelen? Evenwel, dat raadsel is voor 

onzen geest verklaard, nadat de spectraal-analyse, door BUNSEN en 

KIRCHHOFF tot een gemeengoed voor de menschheid gemaakt, in steeds 

ruimer en ruimer kring wordt toegepast. Oneindig moge de afstand 

van die hemelbollen zijn, hun glans moge afnemen, hun einde zicht- 

baar naderen, de lichtstraal, door het prisma gebroken, geeft een on- 

twijfelbaar getuigenis omtrent den aard der lichtbron, die hem uitzond, 

en omtrent de éénheid van het heelal. 

Levert de spectraal-analyse een duidelijk voorbeeld, tot welke groote 

dingen scheikunde en natuurkunde te zamen verbonden den mensch 

in staat stellen, iedere natuurwetenschap op zich zelve heeft wonderen 

aan het licht gebracht. Aan de hand der geologie slaan wij een blik 

in het verre verleden; zij verschaft ons een voorstelling, hoe uit den 

chaos vermoedelijk de orde en het licht te voorschijn kwamen, en hoe 

de aarde, die eerst woest en ledig was, door de werking van water 
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en van vuur hare tegenwoordige gedaante verkreeg. De grenzen van 

tijd en van ruimte hebben zieh dus voor den mensch uitgezet; tegelijk 

evenwel is het heden duidelijker voor hem geworden. De leer van het 

leven (biologie) heeft menig raadsel tot helderheid gebracht. De schei- 

kunde der bewerktuigde wereld heeft de natuur dikwerf op de daad 

betrapt en neemt haar het werk uit de handen. Zooals b.v. de aliza- 

rine, langs kunstmatigen weg uit steenkolenteer bereid, akkers, tot 

nog toe voor de meekrapcultuur gebruikt, voor een ander doel heeft 

beschikbaar gesteld, zal de indigo, door den Munchener hoogleeraar 

BAEYER ontleed en vervolgens langs den omgekeerden weg uit andere 

stoffen opgebouwd, voor de natuurlijke indigo een belangrijke mede- 

dingster op de markt worden, misschien haar geheel verdringen. 

Is het wonder, dat de eerste opgewondenheid over zulke en andere reus- 

achtige ontdekkingen op het gebied der natuurkennis, ontdekkingen, die 

dan toeh door menschen, de beoefenaars van die vakken, werden gedaan , 

bij velen een roes te weeg brachten, waarin zij van den verderen voort- 

gang in dezelfde richting alle heil en licht verwachtten, licht ook voor 

vele raadselen, wier oplossing de menschheid sinds onheugelijke tijden 

had gezocht, maar tot nog toe niet had kunnen vinden? Is het won- 

der, dat, waar de grootsche aanleg van den menschelijken geest zóó 

duidelijk werd in het licht gesteld, men de ware grootheid van den 

mensch meer zocht op verstandelijk dan op zedelijk gebied en in zijn 

eenzijdigheid voorbijzag, dat vermeerdering van kennis op zichzelve 

geen veredeling van het karakter te weeg brengt? Aan zulk een roes, 

veroorzaakt door de vreugde over de door de menschheid behaalde 

triomfen, meen ik het ook te moeten toeschrijven, dat men zich die 

menschheid als het hoogste, het grootste van alles, wat bestaat, voor- 

stelt en het redelijker vindt in de langzame ontwikkeling der eeuwige 

stof uit zichzelve den grond van het bestaan des menschen te zoeken, 

dan in de werking van eene eerste, eeuwige, zelfbewuste oorzaak, 

die de stof, het leven, het bewustzijn te voorschijn riep en wier heer- 

lijkheid zieh in de heerlijkheid van den menschelijken geest openbaart. 

Zelfs dan, wanneer het geloof aan God geen ander, geen hooger ka- 

rakter had dan dat van een bloot verstandelijke hypothese en wanneer 

voor die hypothese geen andere grond bestond dan hetgeen ik zoo even 

noemde, zelfs dan zou ik meenen, dat deze als verklaring van het be- 

staan der wereld de voorkeur verdiende boven de meening, die aan 

de eeuwige onbezielde stof het vermogen toeschrijft zich uit zichzelve door 
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haar eigen kracht tot de bezielde natuur, tot den mensch te ontwikkelen, 

Velen denken er evenwel in den tegenwoordigen tijd anders over. 

Sommigen gaan zelfs zóóver (en bij een oppervlakkig publiek vinden 

zij een gretig gehoor), dat de natuurwetenschap hun inderdaad de woor- 

den op de lippen schijnt te brengen, die Beers spottend uitsprak: 

Het is een systema van schakels en lussen 
En haken en oogen, geen speld kan er tusschen, 

In ’t stoflijk, in “t zeedlijk, in hemel en aard — 

En daarmee zijn alle problemen verklaard! 

Gelukkig laten zich van tijd tot tijd meer bezadigde stemmen hoo- 

ren, die den mensch binnen de perken van het gezond verstand trach- 

ten terug te brengen *. Zulk een stem, en dat wel van een machtheb- 

bende, is die van EMIL DU BOIS-REIJMOND, hoogleeraar in de physiologie 

aan de Universiteit te Berlijn, beroemd vooral door zijn onderzoekingen 

omtrent dierlijke elektriciteit. 

Reeds in 1872 had hij te Leipzig, ten aanhoore van de keur van 

Duitschland’s natuur- en geneeskundigen, in eene redevoering over de 

grenzen van de kennis der natuur, zijne denkbeelden ontwikkeld om- 

trent datgene, waartoe de natuurwetenschap in staat is, en omtrent de 

eindpalen, waar haar een “tot hiertoe en niet verder’ wordt toege- 

roepen, Naar zijne meening zou geen natuuronderzoek ons brengen tot 

het begrip van hetgeen de stof en de kracht eigenlijk zijn, hoeveel 

licht ook over de verschijnselen moge opgaan, die door bewegingen 

van de stof worden te weeg gebracht. Evenmin zal eenige scheikundig 

ontleding, eenig mikroskopisch onderzoek of eenige andere wijze van 

waarneming ons brengen tot de kennis van het bewustzijn, dat wel aan 

de stoffelijke veranderingen in het zenuwstelsel gebonden is, maar daaruit 

niet zal worden verklaard. Het slotwoord: “Zgnorabimus” (wij zullen 

het niet weten), waarmede hij zijn rede besloot, heeft korten tijd 

nadat het binnen de wanden der gehoorzaal uitgesproken werd, door 

de geheele wereld geklonken. 

Aan belangstelling in dat woord heeft het niet ontbroken; immers 

voor korten tijd zag eene vijfde vermeerderde en verbeterde uitgave 

van deze rede het licht. Lof en berisping zijn den spreker in hooge mate 

ten deel gevallen. De kritiek, zoo getuigt hij zelf, heeft alle toonen 

aangeslagen, Velen prezen hem omdat hij trachtte het onverstand van 

\ In dien geest sprak o. a. Professor P, HARTING in het Album der Natuur 1869. 

(lets over Materialisme enz.) 
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den overmoed aan te toonen; immers waar men inziet, dat de natuur- 

wetenschap nog in volslagen onkunde verkeert omtrent de stof, het 

substraat van de verschijnselen, met welke zij zich bezighoudt, daar 

zal men zich minder geneigd gevoelen de verklaring van verder af- 

liggende verschijnselen op natuurkundig gebied te zoeken. Anderen 

noemden zijn woord “den natuuronderzoeker van de negentiende eeuw 

onwaardig’, omdat het ontmoedigend en verlammend werken zou op 

de zucht tot onderzoek; zelfs de gelijkstelling van de uitspraak “Igno- 

rabimus” met de verklaringen van het onfeilbare Vaticaan en de zwarte 

internationale bleef niet achterwege. Waartoe dweepzucht een mensch 

van de negentiende eeuw al niet voeren kan! ! 

Niet minder duidelijk sprak de Berlijnsche hoogleeraar zijne meening 

omtrent den omvang der natuurkennis uit in de rede, welke hij den 

Ssten Juli 1880 hield in eene openbare vergadering van de koninklijke 

akademie van wetenschappen te Berlijn, gehouden ter eere van den 

verjaardag van LEIBNITz. Deze rede werd in den loop van dit jaar on- 

der den titel “Die sieben Welträthsel” uitgegeven, tegelijk met de 5de 

uitgave van de redevoering den 14den Augustus 1872 te Leipzig ge- 

houden. Haar inhoud seheen mij belangrijk genoeg toe, dat ik voor 

eene korte bespreking daarvan aan de redactie van het Albwm der 

Natuur plaats in haar tijdschrift vroeg. 

Ook in dit opstel heeft pu Bors-Rersmonp zich ten taak gesteld aan 

te wijzen, waar de mechanische wereldbeschouwing, die hij toegedaan 

is, op ondoordringbare geheimen stuit, wanneer zij het wezen der wereld 

tracht te verklaren, Sommigen van die moeielijkheden schijnen hem 

volkomen onoplosbaar, voor andere hinderpalen bestaat er kans dat 

zij eens uit den weg zullen worden geruimd. Aan de eersten wordt de 

naam “transcendente moeielijkheden’ gegeven. 

Het eerste raadsel, en dit wel van transeendenten aard, is 

1 Dr. PAUL HARTING (Albwm der Natuur 1881, bl. 121) vindt het te bejammeren, 

dat pv BOrs-REIJMOND zijn “Ignorabimus’’ uitsprak. Zijne verwachting omtrent de toe- 

komstige ontdekkingen, wat de betwiste punten betreft, is echter niet veel hooger ge- 

spannen. Immers, hoewel hij onderstelt, dat de menschheid in lateren tijd, van betere 

werktuigen voorzien, in scherpzinnigheid en combinatievermogen meer geoefend, beproe- 

ven zal een démenti te geven aan de verklaring van den duitschen natuuronderzoeker, 

erkent hij, dat het wel bij de poging blijven zal, dat de menschheid het beoogde doel 

wel meer nabij zal komen, evenwel zonder het ooit te bereiken. Het is mij niet duide- 

lijk, waarom Dr. PAUL HARTING op dit standpunt, waar hij toch ook een onoverschrijd- 

bare grens erkent, de uitspraak van DU BOIS-REIJMOND bejammeren kan. 
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het wezen van stof en dat van kracht, Waarin deze moeielijkheid be- 

staat, zal ik trachten op de volgende wijze te verduidelijken. De ver- 

schillende voorwerpen, die wij rondom ons waarnemen, kennen wij al- 

leen in zooverre, dat zij verscheidene werkingen doen, die ieder op 

onze zenuwen een bepaalden indruk te weeg brengen, ten gevolge 

waarvan in ons bewustzijn eene bepaalde voorstelling wordt opgewekt. 

Gele zwavel, om een concreet voorbeeld te gebruiken, kennen wij hier- 

aan, niet dat die zwavel op zichzelve een gele kleur bezit, maar om- 

dat zij in de beweging der haar omgevende aethermoleculen een bepaalde 

verandering te weeg brengt, omdat de daardoor gewijzigde beweging 

door de achter elkander geplaatste aethermoleculen tot aan de staafjes 

in ons netvlies wordt voortgeplant en daar een bepaalden prikkel te 

weeg brengt, welke prikkel langs de gezichtszenuwen naar de hersenen 

wordt overgebracht en waardoor dien ten gevolge bij ons de gewaarwording 

van geel licht wordt opgewekt. Eveneens herkennen wij de hardheid van 

een stuk zwavel hieraan, dat de cellen van onze gevoelszenuwen bij 

de aanraking op zoodanige wijze geprikkeld worden, dat in ons de ge- 

waarwording van een weerstand, waartegen wij ons verzetten , ontstaat, 

Nu stelt de tegenwoordige natuurbeschouwing zich voor, dat alle 

lichamen bestaan uit de samenvoeging van atomen , d. i. de kleinste deeltjes 

der stoffen. Leert ons nu de ervaring, dat de atomen zwavel tot een 

geheel verbonden zoodanige werkingen uitoefenen, dat wij aan zulk 

een geheel de eigenschappen hard en geel toekennen, zij is niet in staat 

ons te onderrichten, waarom die werkingen zoodanig zijn en niet anders. 

Dezelfde stof wordt bij verwarming vloeibaar en heeft bij sterkere ver- 

hitting op de beweging der aethermoleculen zoodanigen invloed, dat 

wij eene gewaarwording van bruin licht ontvangen en daarom de ge- 

smolten, verwarmde zwavel bruin, eveneens den zwaveldamp bruin 

noemen. Toch kennen wij geen verschil tusschen de deeltjes zwavel op 

zichzelve, wel in hare werkingen. 

Dat de atomen van andere stoffen zich geheel anders gedragen, zoodat 

wij naast zwavel andere grondstoffen, zuurstof, koolstof enz. onder- 

scheiden, de ondervinding dringt ons deze kennis op, doch zij onthoudt 

ons iedere redelijke voorstelling omtrent den grond van dit verschil. 

Ja zelfs het begrip van die atomen, de kleinste deeltjes, de hoek- 

steen , waarop o. a. het gebouw van de hedendaagsche scheikunde steunt, is 

niet aan de ervaring alleen ontleend. Het is een metaphysisch begrip. Hoo- 

ren wij wat DU BOIS-REIJMOND daaromtrent zegt: “een natuurkundig atoom, 
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“een massa, die deelbaar is, ondanks het denkbeeld, dat aan zijn naam 

“ten grondslag ligt, is voor de scheikunde, voor de mechanische gas- 

“theorie een uiterst nuttig werdichtsel. Een philosophisch atoom daaren- 

“tegen, een massa, die niet verder deelbaar is, is bij nadere beschou- 

“wing een onding” *, Merkwaardig is de overeenstemming tusschen 

deze woorden en die van Dr. HERMANN ULRICI, hoeverre de wereld- 

beschouwing van deze mannen overigens uiteenloopen moge. Laatst- 

genoemde brengt het begrip der atomen tot een soort van begrippen, 

die hij “Mülfs-” of Gränzbegriffe’’ noemt, en die dit eigenaardige heb- 

ben, dat zij van den eenen kant een vereischte voor onze denkwetten 

zijn, van den anderen kant echter het voorkomen hebben enkel van 

postulaten van ons denken, van onmisbare begrippen, die niet conse- 

quent kunnen worden toegepast, van enkel aanwijzing van iets, dat 

onbekend is en toch noodwendig ondersteld moet worden ®%. Van waar 

deze tegenspraak? Volgens pu BoIs-REIJMOND ligt haar oorzaak in ons 

onvermogen, om ons iets anders te kunnen voorstellen dan datgene, 

waarvan wij òf langs den weg van onze zintuigen òf door inwendige 

ervaring kennis verkrijgen *. Daar nu de stof haar aanzijn alleen door 

de verschijnselen aan onze zintuigen openbaart en wij omtrent het 

blijvende in die verschijnselen geene ervaring verkrijgen, blijft dit 

laatste altijd voor ons verborgen. 

Hetzelfde is het geval met de oorzaak der verschillende bewegingen, 

waaraan gewoonlijk de naam “kracht” gegeven wordt. Beperken wij 

ons weder tot een bijzonder geval: wij zien dat de verschillende lichamen 

elkander aantrekken, maar het ligt weder voor ons in het duister, 

waarom zij zulks doen. Nemen wij waar, dat twee lichamen elkander 

in een sterkere mate aantrekken dan twee anderen, dan schrijven wij 

dit hieraan toe, dat hun onderlinge afstand kleiner is dan die der 

beide andere lichamen of dat hunne massa’s grooter zijn, omdat wij 

de wet kennen, die de aantrekkingskracht tusschen de verschillende 

liehamen volgt. Het waarom van die wet, het waarom van het bestaan 

der aantrekking op zich zelf is daarom niet opgehelderd. 

1 Die Grenzen des Naturerkennens, 1882, bl. 18 enz. 
2 @dass sie vou der einen Seite vollkommen denkbar, ja sogar denknothwendig, von 

der anderen Seite dagegen als blosse Postulate an unser Denken, als geforderte, aber 

unvollziehbare Gedanken, als blosse Bezeichnung eines unerkannten und doch noth- 

wendig vorauszusetzenden Etwas erscheinen…”’ Gott und die Natur òtte Auflage, 

S. 617, 1875. 
3 e, 1. S, 20, 
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Neen, ook hiermede is het, zooals met onze kennis van de stof: de ver- 

schijnselen worden door ons ontleed; den achtergrond dier verschijn- 

selen te doorzien gaat onze bevatting te boven. 

Is het wezen der stof ons onbekend, de wijze, waarop zij ontstond, is 

dit eveneens. Wij weten, dat zij sinds lang bestaat, maar hoe ? De waar- 

schijnlijkste onderstelling is deze, dat zij voor een oneindigen tijd gelijk- 

matig, in uiterst ijlen toestand over het heelal was verdeeld. (Als een 

voorbeeld van deze iĳjlheid diene eene berekening van Dr. r. PprAFr, dat 

een bol van de grootte der aarde 4!/, K.G,, van die der maan 70 gram zou 

wegen; een gewone vlieg zou in hare vlucht gemakkelijk het Alpenge- 

bergte torschen, immers een kubus van 20,000 billioen M*zou slechts 

1 G., wegen !. Het is bekend, dat deze onderstelling een deel uitmaakt 

van de verklaring, door KANT en LAPLACE van de vorming van het zonne- 

stelsel gegeven, LapracE neemt nu wel aan, dat die reusachtige ne- 

velbol rondom hare as wentelde, maar verklaart daarom even weinig 

het ontstaan dier beweging als pu BOIs-REIJMOND , die zich voorstelt, dat 

de stof eerst in rust verkeerde en later in beweging geraakte. Die 

eerste beweging, hoe gering misschien in haren aanvang, had ont- 

zaggelijke gevolgen; hier en daar had eene opeenhooping in de ijlere 

omgeving plaats; die dichtere centra geraakten in eene wentelende 

beweging; stukken werden van haar af in de ruimte geslingerd; de 

verschillende: zonnestelsels met hare planeten enz. waren geboren. 

Wiens was de machtige hand, die zulke dingen te voorschijn riep? 

Langs natuurkundigen weg kan de samentrekking der iĳlere stof op 

verschillende punten niet worden verklaard; ongerijmd is het haar aan 

een druk van buiten, aan de algemeene aantrekking, aan scheikundige 

verbinding of aan afkoeling te willen toeschrijven °. Daar nu in de 

mechanische wereldbeschouwing voor een supranaturalistische opwek- 

king van beweging, voor een scheppingsgedachte geen plaats is, blijft 

zij hier voor het tweede raadsel staan, Ook hier geen uitzicht op 

oplossing; daarom is ook dit tweede wereldraadsel van transcen- 

denten aard. 

Nadat de aarde als een gloeiende bol zich van de zon had afge- 

scheiden, volbracht zij als een afzonderlijk lichaam, dat tevens om zijne 

as wentelde, de haar aangewezen loopbaan rondom het middelpunt, 

\ Fünf naturwissenschaftlige Vorträge, IIte Aufl, 1880, S. 6. 
1 Prarr, e. |. bladz. 8—10. 
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waarvan zij vroeger een deel uitmaakte. Naar alle kanten straalde zij 

warmte uit; dien ten gevolge vertoonden zich na verloop van tijd (wie 

zou een gissing omtrent het aantal eeuwen durven uitspreken ?) gestolde 

schollen op de gloeiende, overigens nog vloeibare massa en was nog 

later binnen de geheel vast geworden aardkorst een vuurzee opgeslo- 

ten, die zich niet zonder wêerstand te bieden boeien liet. Vreese- 

lijke uitbarstingen wisselden tijdperken van schijnbare rust af, uit- 

barstingen zonder gekraak en gedreun, immers er bestond nog geen 

schepsel, in staat om de hevige bewegingen der lucht te vernemen, 

Lang duurde het, voordat de regen, als waterdamp uit de aarde ont- 

weken en in het koudere luchtruim tot droppels verdicht, als vloeibaar 

water het oppervlak der aarde bereiken kon. Meer en meer naderde 

de plaats, waar de vallende droppel weder verdampte, de aardkorst, 

totdat deze voldoende was afgekoeld en het water zich voor het eerst 

in de holten en spleten verzamelen kon. 

Had de aarde hare gedaante tot nog toe alleen aan het vuur te danken, 

de langzame maar aanhoudende werking van het water zal voortaan 

de hardste rots langzamerhand doen verweeren en er naar streven het 

oppervlak der aarde zooveel mogelijk vlak te maken. Zoodra deze ge- 

weldige tweestrijd tusschen Pluto en Neptunus begint, mengt zich een 

derde strijder in den kamp. De levende natuur laat haren invloed op 

den vorm der aardkorst gelden; het mosplantje zal zijne wortelharen 

in de spleten der bergen drijven en aan het water den toegang tot 

meer inwendige deelen gemakkelijk maken; koraal en schelpdier zullen 

riffen opbouwen en kalksteenlagen vormen. Het bestaan van deze allen 

en van hunne bondgenooten, van alles, wat leven heeft, is eerst mo- 

gelijk geworden, nadat het water de aarde bevochtigen kon, 

Is nu dit lever ontstaan door de werking van de krachten, die tot 

nog toe op de aarde heerschappij hadden gevoerd, of heeft zich daartoe 

eene nieuwe onbekende in de rij der vorigen gevoegd? De schrijver 

van “die Sieben Welträthsel” ziet in het leven niet anders dan een 

samenloop van natuurkundige verschijnselen, Kon de menschheid een 

duidelijk inzicht verkrijgen in het wezen van de stof en van de 

krachten, die in de anorganische stoffen heerschen, het raadsel van 

het leven ware te gelijker tijd opgelost. De derde moeielijkheid, welke 

de mechanische opvatting van de wereld op haren weg ontmoet, wordt 

daarom niet van transcendenten aard geacht. 

Niet alle hedendaagsche natuurkundigen koesteren echter deze mee- 
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ning omtrent de levensverschijnselen. PAsTEuR en DE QUATREFAGES b.v. 

houden het daarvoor, dat men behalve met de scheikundige en natuur- 

kundige krachten, die de afzonderlijke deelen voortbrengen, een onbe- 

kenden factor in rekening brengen moet, die de deelen tot een onver- 

breekbaar geheel verbindt. Aan dezen onbekenden factor weet DE QUA- 

TREFAGES geen beteren naam te geven dan “het leven’, op gevaar af als 

een achterbliĳjver te zullen worden beschouwd. Toch acht ook hij het 

niet geheel onmogelijk, dat het levensgeheim eens zal worden onthuld. 

Hij, “schoon geen aanhanger van DARWIN's leer, een van de meestbe- 

“voegde en gunstigste beoordeelaars van de ruime bouwstoffen, door 

“den Engelschen natuur- en levenskenner verzameld |, zegt: het is 

“niet onmogelijk, dat de onbekende oorzaak, die de uitgestorvene en 

“de levende soorten in het aanschijn riep, nog op eenig punt van onze 

“aarde werkt, en misschien zal eenig gelukkig toeval een weinig licht 

“verspreiden over het groote mysterie van den oorsprong der organi- 

“sche schepselen”. * Niet veel stelliger klinkt pARWwIN’'s verwachting 

omtrent de onthulling van dit raadsel: “het onderzoek naar de wijze, 

“waarop de verstandelijke vermogens zich bij de laagst ontwikkelde 

“organismen het eerst ontwikkelden, is even hopeloos als dat naar den 

“oorsprong des levens. Zoo ooit, dan worden zulke vraagstukken 

“eerst in een verwijderde toekomst opgehelderd.” % 

De natuurwetenschap, zoo hooren wij dus door den mond van verschei- 

dene harer dienaars van den eersten rang bekennen, moet het ant- 

woord schuldig blijven op de vraag, hoe de levende wereld ont- 

stond. Blijft de mechanische wereldbeschouwing op dit punt staan, wie 

leeft bij de overtuiging, dat God de oorzaak van alles is en dat uit 

Hem alle dingen zijn, hij zal evenzeer zijn onkunde belijden omtrent 

de wijze, waarop het leven te voorschijn werd geroepen, maar toch mee- 

nen, dat zijne voorstelling het gemoed beter bevredigt. 

Het doelmatige van vele natuurverschijnselen is algemeen bekend. 

Wien wordt het niet geleerd, dat het leven van de dieren het bestaan 

van het plantenrijk mogelijk maakt en op zijne beurt daarvan afhangt ? 

Wie heeft niet gehoord, hoe zonder het merkwaardige verschijnsel, 

‘Jac. Morrscuorr, Gids 1882, Aug. bl. 338. 
2 L'espèce humaîine, p. 15. 

*In what manner the mental powers were first developed in the lowest organisms, 

is as hopeless an inquiry as how life first originated. These are problems for the dis- 
tant future, if they are ever to be solved by man (Ze descent of man, p. 36, 1871). 
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dat het water bij zijne vastwording vertoont, het leven der visschen 

en andere waterbewoners een onmogelijkheid zou zijn? Is het geen al- 

gemeen bekende waarheid, dat de vochten, die in het menschelijk 

lichaam de spijsvertering bevorderen, bij de normale lichaamstempera- 

tuur hunne werking het krachtigst doen? Pleiten nu dergelijke inrich- 

tingen er niet voor, dat aan de ontwikkeling der schepping een plan 

ten grondslag ligt, dat eene Voorzienigheid haar te voorschijn riep? 

Dit onderwerp biedt groote zwarigheden aan, welke wereldopvatting 

ook moge gekoesterd worden. Wie uit het nut van het geschapene tot 

de wijsheid van den Schepper meent te mogen opklimmen, vindt raad- 

selen in vele verschijnselen, die volkomen doelloos schijnen, tegenstrij- 

digheden in andere feiten, die niet alleen nutteloos, integendeel scha- 

delijk zijn. Zoo beweert ten minste zijne tegenpartij en, naar veler 

meening, met recht. Maar onbevredigend is ook de verklaring van hen, 

in wier gedachtenkring het denkbeeld van een werkend God eontra- 

bande is. De vierde moeielijkheid vinden dezen in de natuur, die 

met opzet doelmatig schijnt ingericht te zijn. Ongerijmd is als verkla- 

ring het denkbeeld, dat de stof den aanleg tot die doelmatigheid uit 

zich zelve bevat. Zulk eene onderstelling is geen verklaring. Toch be- 

staat hierop eenig uitzicht; deze moeielijkheid is niet transcendent. 

Darwin's hypothese heeft eenig licht ontstoken in de duisternis. Zij 

verklaart nuttelooze, soms schadelijke rudimentaire organen als over- 

blijfselen van vormen, die bij vroegere geslachten dienst deden; voor 

haar is de doelmatigheid het gevolg van den strijd om het bestaan, 

van de geslachtskeuze enz. Aldus beschouwd wordt de doelmatigheid 

het resultaat van de werking der natuurkrachten, niet het voorafge- 

stelde doel, waarop die krachten uitloopen. Het vierde raadsel wordt 

langs dezen weg opgelost, voor zooverre althans de onverklaarde stof 

en de onverklaarde kracht daarin niet bevat zijn. 

Of paARWIN's verklaring evenwel de zaak tot volkomen helderheid 

brengt? Wie zou dit met recht durven beweren, waar DU BOIS REIJ- 

MOND haar waarde gelijkstelt met die van een reddingsplank voor een 

man, die op het punt staat om te verdrinken, waar de Fransche ge- 

leerde (wij hoorden straks zijne beoordeeling, tevens zijn lof uit den 

mond van den Darwinist MoLescHorrt) tegenover DARWIN de onveran- 

derlijkheid der soort verdedigt? 

De toekomst moge beoordeelen, in hoeverre de poging door DARWIN 

gedaan, om den samenhang der organische wereld op te sporen, ge- 
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slaagd heeten mag. Zijne bedoeling is het in geen geval geweest 

de schepping als een voortbrengsel van de werking der natuurkrachten 

voor te stellen. Zijn streven betrof de middelen , waarmede het gestelde 

doel werd bereikt. Ondertusschen hield hij zich overtuigd, dat het re- 

delijker was in de inrichting der wereld de werking te zien van een 

Verstandige Oorzaak dan het gevolg van het blinde toeval. ! 

De schepping, tot dusverre beschouwd, biedt dus aan den mensche- 

lijken geest een viervoudig raadsel aan. Het wezen der grondstoffen, 

waaruit zoowel de onmeetbare hemelbollen als de zandkorrels aan het 

strand opgebouwd zijn, en de aard der krachten, waardoor de onder- 

linge verbindingen der grondstoffen en hare bewegingen worden be- 

heerscht, zijn de eersten in de reeks der onbekenden. De aanvang van 

de beweging in die stof of wil men beter de aanvang der stof, die 

altijd in beweging is, is door een ondoordringbaren sluier aan het 

geestesoog des menschen onttrokken. In den donker tast de natuur- 

kundige rond naar een verklaring van verscheidene doelmatige wer- 

kingen in de natuur, al meent hij somtijds eene lichte schemering te 

ontdekken. Te midden der onbewerktuigde natuur treedt het leven der 

bewerktuigde wereld als een nieuw mysterie op. 

Hier op het meer beperkte gebied van het levende leert de natuur- 

kundige nog meer dan eenmaal de beperktheid van de hem verleende 

vermogens kennen. Gesteld, dat voor eenigen mensch de vier bedoelde 

vraagstukken naar eisch waren beantwoord, dat het wezen van stof en 

kracht en leven voor hem waren onthuld. Zoodanige mensch zou zich 

een volledige rekenschap kunnen geven van de levensverschijnselen der 

plant. Het waarom van de kieming der zaadkorrels, van den groei der 

plant door celvermenigvuldiging, van de bewegingen der bladen en 

der stengels, ja alles lag dan als geopend voor hem. Met het dierlijk 

leven was dit evenwel nog niet het geval. De met de bedoelde kennis 

toegeruste geest zou b.v. met mathematische zekerheid kunnen voor- 

spellen, welke stoornissen zich over een bepaalden tijd in de werking 

van het een of ander lichaamsdeel van een mensch zullen openbaren, 

! “The birth both of the species and of the individual are equally parts of that se- 

quence of events, which our mind refuses to accept as the result of mind chance. The 

understanding revolts at such a conclusion, whether or Lot we are able to believe, that 
every slight variation of structure, — the union of each pair in marriage, — the 

dissemination of each seed, — and other such events, have all been ordered for some 

special purpose”. The descent of man, 1871, p. 390—396) 
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wanneer het stervensuur voor dien mensch aanbreken zal. Toch lag 

het leven in zijn geheelen omvang niet voor hem open. Hij zou kunnen 

verklaren, waarom de luchtmoleeulen door een of anderen hevigen 

schok in trilling moeten worden gebracht, hoe die luchttrillingen, aan 

het trommelvlies medegedeeld, daar een bepaalde beweging moeten doen 

ontstaan en hij zou volkomen het verband inzien tusschen de trillingen 

van het trommelvlies en de stoffelijke veranderingen in de gehoorzenuw, 

die het trommelvlies met de hersenen in verbinding stellen. Ook de 

stoffelijke veranderingen in de hersenen zelve waren hem volkomen 

duidelijk. Niet alleen de opeenvolging van al deze verschijnselen , zooals 

de hedendaagsche physioloog ze kent, ook het oorzakelijk verband, 

waarin zij tot elkander staan, zou hem bekend zijn. 

Maar hiertoe bleef dan ook zijne kennis bepaald. Waarom ten laatste 

de stoffelijke veranderingen in de hersenen de gewaarwording van een 

geluid, waarom een overeenkomstige prikkeling van het netvlies ons 

een beeld voor den geest toovert van de voorwerpen, zoodat wij ze zien, 

dat zou zelfs de meest nauwkeurige kennis omtrent de oorzaak der stof- 

felijke veranderingen niet openbaren. De verklaring van het ontstaan der 

zintuigelijke gewaarwording, zietdaar het vijfde vraagstuk , door pu Bors- 

REIJMOND weder als volkomen onoplosbaar, als transcendent beschouwd. 

Met deze duidelijke erkenning van de nieuwe moeielijkheid gaat 

echter de verzekering gepaard, dat pu BoIs-REIJMOND er prijs op stelt 

als monist te worden beschouwd. Geen dualisme, geen verdeeling van 

den mensch in stof en geest, neen, het bewustzijn is aan stoffelijke 

gebeurtenissen gebonden (an materielle Vorgänge gebunden). Maar met 

die stoffelijke veranderingen gaan dan toch feiten van niet stoffelijken 

aard gepaard. Immers verzet de Berlijnsche hoogleeraar zich, en m. 1. 

te recht, tegen de wijze, waarop HAECKEL eene verklaring van het be- 

wustzijn tracht te geven. Deze neemt het bewustzijn onder de eigen- 

schappen der stof als zoodanig op; ieder atoom hetzij van koolstof, 

hetzij van zuurstof of van welke stof dan ook, bezit het vermogen tot 

gewaarwording en wilsvermogen. Neemt men een zoogenaamde atoom- 

ziel aan, dan zijn alle verschijnselen verklaard. Een atoom wenscht of 

wenscht niet, begeert of stoot terug ... zietdaar den sleutel, die het 

geheim ontdekt. Dat men nu evenveel recht heeft, om naar het wezen 

der atoomziel te vragen en op die vraag een even onbevredigend ant- 

woord ontvangt, als toen het bewustzijn de onbekende was, heeft voor 

HAECKEL geen bezwaar, 
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De monistische verklaring van HAECKEL verklaart dus niet; de dua- 

listische verklaring van LeErBNiTz evenmin. Volgens deze laatste wordt 

het bewustzijn verplaatst naar de Monade, die aan het lichaam mede- 

gedeeld is en waarin Gods almachtige hand een reeks van gemoeds- 

aandoeningen te voorschijn roept, die beantwoorden aan de indrukken, 

door het lichaam ondergaan. Wetenschappelijk onverklaarbaar is het 

bedoelde verband tusschen de indrukken, die de mensch ontvangt, en 

de gewaarwordingen dientengevolge opgewekt. Hieruit volgt, dunkt 

mij, dat de geheele mensch iets anders, iets meer is dan een verza- 

meling van lichaamsdeelen, dat er bovendien iets in hem bestaat, wat 

men nu eenmaal gewoon is geest te noemen. Daartoe behoort dan ook 

het onbekende orgaan, waardoor wij zedelijke indrukken ontvangen, 

door pu Bors-REIJMOND zelven “inwendige zin” genoemd. 

Heb ik telkens, over het vermogen van zinnelijke gewaarwording 

handelende, het gezegde op den mensch toegepast, de reden daartoe 

lag voor de hand. Dat het genoemde vermogen algemeen in het die- 

renrijk is, omtrent de hoogere dieren weten wij zulks stellig, terwijl 

de analogie er toe brengt, om het ook bij de lagere dieren te onder- 

stellen. Het blijft evenwel zeer de vraag, in hoeverre het dier bewust- 

zijn verkrijgt omtrent hetgeen het gewaarwordt. Het dier ziet, maar 

weet het dat het ziet? geeft het zichzelven er rekenschap van? Het 

is een hoogst moeielijk te beantwoorden vraag, voor hoeverre het be- 

wustzijn bij de hoogere dieren tot zelfbewustzijn wordt. Als kind vangt 

een mensch indrukken op en ondervindt gewaarwordingen, zonder er 

van bewust te zijn. Het leert langzamerhand begrijpen dat het ziet, 

het gaat langzamerhand indrukken vergelijken en kiest woorden om 

zijne gewaarwordingen uit te spreken. Niet met volle overtuiging ziet 

DU BOIS-REIJMOND in het verstandige denken een zesde onbekende. 

Of is de langzame overgang van de onbewuste gewaarwording bij het 

kind tot het rijpe zelfbewuste nadenken van den volwassen mensch een 

bewijs, dat het vermogen tot gewaarwording en dat om zijn verstand 

te gebruiken in den grond één en hetzelfde vermogen is? Waar de 

beroemde physioloog aarzelt op deze vraag beslist te antwoorden, zou 

het van mij vermetel zijn, om dit te durven doen. Maar stel, dat het 

zesde raadsel met het vijfde samenvalt, is het dan op zich zelf niet 

wonderbaar, dat het hoogere zich uit het lagere ontwikkelt? Of wordt 
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misschien het oog blind voor het wonderbare, omdat wij het dikwijls 

zien gebeuren? ! 

Het is misschien niet geheel zonder belang hier te vermelden, hoe 

WALLACE, een van DARWIN's voornaamste geestverwanten, ook één der 

slippendragers bij zijne begrafenis, de moeielijkheid tracht te verklaren. 

Juist wegens de samenstelling van enkele deelen van het lichamelijk 

maaksel, bepaald van de grootte der hersenen, heeft hij bezwaar de 

afstamming van den mensch uit een algemeenen dierenstam te verkla- 

ren langs den weg der gewone middelen, die de onderlinge verwant- 

schap der dierengroepen verklaren. Een vreemde tusschenkomst is noo- 

dig geweest, om den mensch als zoodanig te voorschijn te roepen. 

Wallace schrijft die vreemde tusschenkomst toe aan een hooger ver- 

stand. Natuurkeuze, door de natuurwetten geregeld, zou voldoende 

zijn, om de wilde soorten in het leven te roepen, de kunstmatige keuze 

der menschen zou de dierenrassen en de plantensoorten kunnen ver- 

edelen; een goddelijke tusschenkomst alleen zou den mensch kunnen 

voortbrengen en hem in staat kunnen stellen een hooge verstandelijke 

en zedelijke ontwikkeling te bereiken. Merkwaardige woorden in den 

mond van een der grootste voorstanders der ontwikkelingshypothese. 

Het grootste raadsel voor de mechanische wereldopvatting is wel de 

mensch. Immers hij moge met de dieren de vatbaarheid voor zinnelijke 

gewaarwordingen bezitten; verstandelijk overleg, bij verschillende die- 

ren waargenomen, moge misschien er op wijzen, dat een schemerend 

zelfbewustzijn bij hen sluimert, de mensch heeft bovendien een gevoel 

van verantwoordelijkheid voor zijne handelingen. Hij gevoelt dikwijls, 

dat hij kan handelen, zooals hij deed, maar ook het omgekeerde had 

kunnen, ja misschien had moeten doen. De “vrije wil’ van den mensch, 

beter gezegd: “de zedelijke vrijheid van den mensch”, ziedaar volgens 

DU BOIS-REIJMOND een feit, dat op het standpunt der mechanische we- 

reld- en levensopvatting niet alleen niet wordt verklaard, maar daar- 

mede lijnrecht in strijd is. Zijn de bewegingen der moleculen de eenige 

omstandigheden, waardoor de wereld wordt geregeerd, zijn ook de ge- 

! Prof. Harting zegt hieromtrent in zijne bovengenoemde verhandeling het volgende: 
Het zelfbewustzijn, het gevoel onzer persoonlijkheid , onzer ik-heid, zijn onverklaarbaar 

en zullen ten allen tijde onverklaarbaar blijven, al mogt onze kennis van de stoffelijke 

verschijnselen, die in de hersenen plaats grijpen, nog oneindig zekerder en vollediger 
zijn dan thans het geval is. (Album der Natuur 1869, 143). 
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dachten, de gewaarwordingen, de gevoelens, is kortom de geheele gees- 

telijke mensch in laatste instantie afhankelijk van de stoffelijke veran- 

deringen, die in de hersenmoleculen plaats hebben, dan is de mensch 

aan een hoogst ingewikkelde machine gelijk. Men moge die achteruit- 

zetting van het menschelijke betreuren, dat gevoel van jammer en 

verdriet is weder niets personeels. Achting en eerbied, verontwaardi- 

ging en verachting, vreugde en verdriet, zelfvoldoening , verantwoorde- 

lijkheid en berouw hebben slechts een denkbeeldig bestaan. 

Daartegen verzet zich het bewustzijn, ook van den monist pu Bo1Is- 

REIJMOND. “Wil men ons doen aannemen, dat het een wet is, dat 

“jaarlijks in Duitschland van de 100,000 briefkaarten een bepaald aan- 

“tal zonder adres in de brievenbus wordt gebracht, welnu, dat feit 

“laat ons koel, ook dan wanneer een wet de oorzaak er van zou zijn. 

“Maar dat tevens een ijzeren natuurwet beveelt, dat jaar op jaar op 

“100,000 inwoners een bepaald aantal dieven, moordenaars en brand- 

“stichters moet worden aangetroffen, daartegen teekent ons zedelijk 

“bewustzijn met alle kracht protest aan.” 

De wet van oorzaak en gevolg geldt hier niet onbeperkt. “Wanneer 

“men uitgaat van de wet van het noodzakelijk verband tusschen oor- 

“zaak en gevolg, dan komt men logisch voortredeneerende, met nood- 

“zakelijkheid tot de leer van het determinisme. Ik kan die leer niet 

“wederleggen. Alleen is er, wanneer men haar aanneemt, geen sprake 

“meer van zedelijkheid, van verantwoordelijkheid van den mensch. Dit 

“is eenvoudig eene inconsequentie, daaruit voortvloeiende, dat elk ge- 

_ “voelt dat er aan eeme redeneering, die tot zulke uitersten voert, 

“iets haperen moet.” Zoo luidt het gevoelen van mijn eerbiedwaardigen 

leermeester prof. HARTING. ! 

Hoe de schrijver van die Sieben Welträthsel betoogt, dat de verkla- 

ringen soms kunstig genoeg bedacht, niet volbrengen hetgeen zij vol- 

gens hunne ontdekkers behoorden te doen, laat ik buiten behandeling. 

Het was mij er hier om te doen, aan te toonen hoe de wereldopvat- 

ting, die van de resultaten der natuurwetenschappen alleen uitgaat, 

onvolkomen is. Waar de mechanische wereldbeschouwing bij monde 

van één harer meest begaafde denkers zich zelve in strijd vindt met 

een onbetwistbaar feit, schijnt zij mij haar eigen vonnis te onderteekenen. 

t Wetenschap en Geloof, bladz. 47. 
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en zijne Tochtgenooten. ' 

Een vol jaar is verloopen sedert wij U, edele en wakkere mannen, 

die den roem van Nederlandsche wetenschap en van Nederlandschen 

heldenmoed zoo waardiglijk zoudt handhaven, uit het oog hadden ver- 

loren. Gij waart voor ons als verdwenen in den nacht en de nevelen 

der barre iĳjszee, die U in hare onverbreekbare boeien had opgesloten 

en belet den u toegewezen post in het belegeringscorps der geheim-_ 

zinnige poolstreek in te nemen. * Eene liefhebbende echtgenoote en hare 

kinderen, uwe talrijke vrienden en verdere betrekkingen, allen die 

vermeerdering van kennis, uitbreiding van het gebied der wetenschap 

op prijs stellen en hen bewonderen, die daartoe trachten mede te werken, 

zelfs op gevaar af van daarbij hun leven te verliezen, staarden vele 

maanden lang angstig naar de kleine plek op de wereldkaart, op om- 

streeks 70° tot 71° N. Br., vanwaar de laatste berichten van U tot 

ons gekomen waren. 

Wat mag er van de Varna met hare passagiers en bemanning ge- 

1 Hunne namen zijn: Luit, ter zee L. A. H. LAMIE, belast met de practische leiding, 

de astronomische observaties enz., Dr. H. J. KREMER, arts, de doctorandi 7. MAR. RUIS, 

zoöloog en H. EKAMA, physicus. Deze heeren vormden, met Dr. M. SNELLEN als chef, 

de wetenschappelijke staf der expeditie. Voorts namen daaraan deel: SVEND PEDERSEN, 

timmerman en visscher, A. A. D. VAN DOLDER, machinist, tevens adsistent van den dok- 

ter, J. DE BRUIN, kok, c. M. BEUTLER, stuurman en adsistent van den heer LAMIR, 

J. W. STAPPER, stoker en matroos. — Kapitein der Varna was de heer KNUDSEN. 

? Verg. Jaargang 1881, bl. 349 en 1882, bl, 85. 
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worden zijn? Ziedaar de vraag, die duizenden in den lande zichzelven 

en anderen schier dagelijks deden, zonder er een antwoord op te ont- 

vangen. De aanvankelijk nog gekoesterde hoop dat het U gelukt zoude 

zijn de boeien der Karazee te verbreken, bleek weldra ijdel te zijn. 

De lange nacht der poolstreek was eerlang aangebroken. Men wist nu 

met zekerheid dat in den eerstvolgenden tijd de hoop op tijding van 

U moest worden opgegeven. Die zekerheid leidde tot berusting in het 

onvermijdelijke, tot geduld en hield lang den moed staande van hen 

en van haar die dierbare betrekkingen aan boord der in het ijs opge- 

sloten Varna hadden. Zoo gingen de winter, de lente en eindelijk ook 

een groot gedeelte van den zomer voorbij. Geduld en hoop, onze wacht- 

woorden tot dusver, begonnen toen echter hunnen bedarenden invloed 

allengs te verliezen; het jaargetijde, waarin ook in de noordelijke ijszee 

de zon haar kracht doet gevoelen en de iĳjsbanden die haar beknellen 

althans gedeeltelijk slaakt, was aangebroken, maar daarmede tevens 

de tijd zoowel van het grootste gevaar als van het mogelijk welslagen 

van pogingen tot uitredding. Weldra verhieven zich dan ook van alle 

zijden stemmen die tot spoed aanmaanden, die meenden dat het hoog 

tijd was tot uitvoering over te gaan der reeds met vooruitziende zorg 

door den ontwerper der expeditie, professor Buys BALLOT , en zijnen wak- 

keren adjudant, den luitenant vorck, vooraf beraamde maatregelen. 

Onze natie, nogmaals opgeroepen tot het geven van bijdragen tot dat 

doel, liet zich niet onbetuigd, en toen de groote som, die vereischt 

werd, niet spoedig genoeg bijeen was, verklaarde de groothartige BUYs 

BALLOT dat hij zich persoonlijk aansprakelijk stelde voor eene schuld, 

die trouwens een eereschuld onzer natie is. Zoo alleen konden de premiën 

voor het vinden en redden der Varna worden uitgeloofd, de uitrusting 

van schepen die tot dadelijke hulp bestemd waren en hunne verzeke- 

ringskosten worden betaald. En ziet, toen alle maatregelen genomen 

en grootendeels tot uitvoering gekomen waren, verrast ons de heuge- 

lijke tijding dat Gij, over wier mogelijk lot wij ons zoo angstig bekom- 

merden, wier uitredding zoovele monden en pennen had in beweging 

gebracht, behouden in Europa waart teruggekomen (30 Augustus)! Die 

tijding doorvloog weldra het geheele land, en elk die haar hoorde, 

had een gevoel van verlichting, alsof hij persoonlijk aan een groot 

gevaar ontkomen was. 

En nu zijt Gij ook in het vaderland teruggekeerd! Onze driekleur 

wappert U van alle zijden tegen en verkondigt de algemeene belang- 
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stelling. Een hartelijk Welkom, hetzij bij monde of in gedachte, klinkt 

U uit alle oorden te gemoet. Geheel Nederland begroet U als zijn tel- 

gen, die hun vaderland tot eere strekken, en wenscht U geluk met 

de welvolbrachte poging om U van de zware U opgedragen taak te 

kwijten, al moest die poging dan ook voor een groot deel afstuiten op 

de ongunst van omstandigheden, die niet onder uwe macht stonden. 

Toch hebt Gij, in weerwil van het herhaaldelijk dreigend gevaar dat 

het schip, waarop gij U bevondt, te pletter zoude worden gestooten door 

het ijs dat het van alle zijden beknelde, zoolang het eenigszins mogelijk 

was de wetenschappelijke waarnemingen die het hoofddoel van uw reis 

waren voorgezet, deels aan boord, deels in een op het ijs opgericht ge- 

bouw, zelfs bij eene temperatuur die tot verre beneden het vriespunt des 

kwikzilvers daalde (— 47°, 2 C. of 84°, 9 F.) Doch nog vóór het einde 

des jaars (24 Dec.) waart Gij genoodzaakt de reeds zwaar beschadigde 

Varna te verlaten, om op de herbergzame Dymphna over te gaan, 

waar Gij door den gastvrijen bevelhebber ! als broeders werd ontvan- 

gen. Daar hebt gij het grootste deel van den langen poolnacht door- 

gebracht. Nog maanden lang werd de Varna, omgeven en gesteund door 

de balken, die voor het door U te bewonen huis bestemd waren, door 

het ijs gedragen, doch toen eindelijk (24 Julij) de zon reeds haar hoog- 

ste punt bereikt had en het omringende en steunende ijs meer en 

meer wegsmolt, zonk het eenmaal zoo statige, zoo sterke schip weg 

in de diepte. Dat moet een droevig en treffend oogenblik zijn geweest. 

Dit schip had Neerlands vlag gedragen. Het had U gedurende eenige 

maanden tot tijdelijke woonplaats verstrekt. Daar hadt Gij u nog om- 

ringd gezien van veel dat aan het vaderland herinnerde. Op zijn dek 

hadt Gij bij uw vertrek uit Nederland uwe vrienden en betrekkingen, 

die U uitgeleide deden, het laatst de hand gedrukt. En nu sloegen 

golven en iĳsschotsen over dit dek heen, totdat er ook zelfs van de 

hoogste uitstekende masten niets meer te zien was. Het moet U ge- 

weest zijn alsof met dat schip een gedeelte van Nederland zelf wegzonk. 

Toch verloort Gij den moed niet. Maar het lot, dat uw schip had 

getroffen, was voor U het sein dat de korte tijd was aangebroken, 

waarin eene poging om met booten en sleden den vasten wal te berei- 

ken, met hoop op goed gevolg kon worden beproefd. Toen volgde een 

tijd, drie weken lang (l Aug. tot 20 Aug.), gedurende welken Uw 

1 De Deensche zeeofficier HOVGAARD. 
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moed en volharding op de zwaarste proef werden gesteld. Het held- 

haftig voorbeeld, eenige jaren vroeger door WEYPRECHT en PAYER ge- 

geven, toen zij hun schip op de kust van Frans-Jozefland moesten ach- 

terlaten, volgende, vertrouwdet Gij u toe aan het bedriegelijk element, 

dat noch vast noch vloeibaar mocht heeten. Grootere en kleinere iĳs- 

velden, met op en over elkander gekruide iĳsschotsen, afgewisseld met 

plekken van open water, ziedaar de baan die voor U lag en die afge- 

legd moest worden in open booten, gesleept over het hobbelige, zich 

op vele punten tot grootere en kleinere heuvels verheffende ijs, en dan 

weder neerploffende door de plaatselijk zwakke ijskorst heen in het 

zich daaronder bevindende water. Zoo, van schol tot schol voortgaande, 

maar niet zelden met den stroom weder evenveel achterwaarts gedreven , 

bereiktet Gij na dagen van de grootste inspanning, gedurende welke 

uw leven meermalen moet hebben in gevaar verkeerd, het eiland Vai- 

gatz (20 Augustus), en Gij hadt het geluk dat uwe aanwezigheid aldaar 

reeds spoedig ontdekt werd door de bemanningen der Obj, Norden- 

skjöld en Louize, die trouwens reeds voorbereid waren op de mogelijk- 

heid van U te zullen ontmoeten en tot uwe redding te kunnen bijdragen. 

Op hetzelfde oogenblik toen hier te lande de bezorgdheid om U haar 

toppunt had bereikt, toen men angstig, ja zenuwachtig beraadslaagde 

over de beste middelen tot toezending van redding, waart Gij reeds ge- 

red en voerde U het reddende schip huiswaarts. 

Nog kennen wij weinig meer dan de boven herdachte hoofdgebeur- 

tenissen van Uw reis. De verbeelding, geholpen door hetgeen wij we- 

ten aangaande het verblijf van anderen in die onherbergzame streken, 

moet de leemten aanvullen. Maar wij verwachten meer van U. Een uit- 

voerig reisverhaal moge eerlang onze in hooge mate opgewekte en 

belangstellende nieuws- en weetgierigheid bevredigen. De tweede 

overwintering van Nederlanders in de poolstreek, drie eeuwen na 

de altijd gedenkwaardige overwintering van HEEMSKERK, WILLEM BARENTZ 

en hunne tochtgenooten op Nova Zembla, zal de stof voor een boek 

leveren, waarop wij allen en zelfs nog het verre nageslacht met trots 

zullen wijzen als een blijk dat het tegenwoordig levende geslacht nog 

mannen telt, die door hun moed en volharding getoond hebben de 

evenknieën hunner heldhaftige voorgangers te zijn. 

Amersfoort, 21 Sept. 1883. HARTING. 
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(Vervolg van blz. 835.) 

Wij willen nu zien welke denkbeelden de geleerden voorheen betref- 

fende den pterodactylus hebben gehad. Alles aan te halen wat er over 

dit wonderdier gedacht en geschreven is, naarmate van den indruk 

dien het op de fantasie te weeg bracht, is onnoodig. Wel echter ver- 

dienen de gevoelens vermeld te worden, die als de vruchten van eigene 

nasporingen en onderzoekingen te beschouwen zijn. Wij willen zien wat 

mannen als COLLINI, HERMANN, BLUMENBACH, CUVIER, VON SÖMMERING, 

OKEN, WAGLER, GOLDFUSS, VON MEYER, WAGNER, QUENSTEDT @n MARSH 

over den vleugelvinger hebben gezegd. 

Couvinr, de ontdekker van den vleugelvinger, deed reeds zijn best 

om zekerheid te verkrijgen betreffende de natuur van dit dier. Hij be- 

speurde reeds dat dit merkwaardige dier kenmerken van een reptiel of 

van een amphibie vertoonde, en zelfs dat het meer op een reptiel dan 

op een vogel of op een vleermuis geleek. Evenwel durft hij niet be- 

slissen in welke klasse van dieren de pterodactylus behoort, en eindigt 

met te zeggen dat men het origineel onder de zeedieren moet zoeken, 

doch zonder nader op te geven, onder welke zeedieren. Volgens von 

SÖMMERING ZOU COLLINI den vleugelvinger voor een visch hebben ver- 
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klaard. Dit is echter zoo niet, veeleer heeft coLLiNt, door te zeggen 

dat de kenmerken van het reptiel alle anderen overschaduwen, dit dier 

reeds goed beoordeeld. 

HERMANN, professor te Straatsburg, verklaarde aan cuvrer dat hij 

den Pt. longirostris voor een dier hield, ’t welk, duidelijker dan de 

vleermuis, den overgang van de zoogdieren tot de vogels vormde. 

BrLUMENBACH zag in den Pé. longirostris een watervogel, en later in 

de nog door hem geziene overblijfselen van Pt. grandis een groote, 

op den vliegenden hond gelijkende vleermuis, een vampier, Aan een 

reptiel werd door dien geleerde dus in t geheel niet gedacht. 

Cuvier daarentegen verklaarde reeds terstond den vleugelvinger voor 

een bijzonder reptiel, dat kon vliegen, op de wijze van de thans levende 

hagedissen die onder den naam van draak, Draco, bekend zijn. Van 

het laatste kwam hij toch terug, toen hij weldra ontdekte dat de vleu- 

gel slechts door één zeer langen vinger gesteund werd, terwijl de overige 

vingers kort en van nagels voorzien waren. In de woorden “vliegend 

reptiel” scheen hem iets elkander weêrsprekends te liggen. Als ken- 

merkend noemt hij den langen hals en den vogelsnavel, doch zegt dat 

de vogel breedere ribben heeft, die van een achterwaarts gericht uit- 

steeksel zijn voorzien; dat hij een middenvoet heeft die slechts uit een 

enkel been bestaat; dat zijn vleugel naar den onderarm heen slechts 

driemaal, maar bij den pterodactylus vijfmaal verdeeld is; dat de vogel 

geen tanden heeft, meer halswervels en minder rugwervels. Bij de vleer- 

muis zijn, met uitzondering van den duim, alle vingers, doch bij den 

vleugelvinger is slechts de laatste vinger verlengd. Door zijn eenvou- 

dige spitse tanden gelijkt het dier op den dolfijn, waarvan het overi- 

gens in alle opzichten verschilt. Het duidelijkst vertoont zich de rep- 

tielen-natuur van dit dier in den eylindrischen vorm van het kwa- 

draatbeen. Tot de bijzonderheden van den pterodactylus behooren de 

korte staart, de lange snavel, de lange hals, en de lange leden van den 

vierden vinger: Deze vinger zal een vlies ondersteund hebben, waar- 

mede het dier, gelijk de vleermuizen, vloog. Het kon zich slechts met 

insekten voeden, en de groote oogen doen aan een nachtdier denken. 

De pterodactylus, zegt cuvier verder, is een dier dat van de tanden 

tot de punt der nagels alle kenmerken van een sauriër vertoont. Hij 

twijfelt dan ook niet of het dier is met schubben bedekt geweest. Te- 

vens zou het vermogen van te vliegen hebben bezeten , en in den toe- 

stand van rust weinig gebruik van zijn voorste ledematen hebben ge- 
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maakt, ook al vouwde hij die niet altijd, gelijk de vogels, over den rug 

samen. Den kleinen eersten vinger kon hij gebruiken om zich aan boom- 

takken te hangen; gewoonlijk echter rustte hij op de achterpooten, ge- 

lijk de vogels, en kon hij ook, gelijk dezen, den hals achteruit bui- 

gen. Het dier is dus zoo volledig bekend, dat men het kan afbeelden 

zooals het levend was. Doch zulk een afbeelding zou door hem, die 

den lichaamsbouw van het dier niet kende, eerder voor een ziekelijk 

voortbrengsel der fantasie, dan voor de afbeelding van een werkelijk 

bestaand schepsel worden gehouden. 

Von sSÖMMERING hield den pterodactylus voor een onbekend, tot de 

vleermuizen behoorend dier, en dus voor een zoogdier. In dit gevoelen, 

dat hij door het bestudeeren van den Pt. longirostris verkreeg, werd hij 

nog meer bevestigd, toen hij bevond dat de kop en de hals van Pt. 

brevirostris in lengte nog meer tot de vleermuis naderden dan bij de 

eerstgenoemde soort. Hij gelooft dat cuvier, door coruinr’s gebrekkige 

beschrijving, verkeerdelijk het dier voor een reptiel houdt. Von söÖMMERING 

trachtte het geraamte van beide soorten te restaureeren naar het voor- 

beeld van het vleermuis-geraamte. Zelfs in de tanden zou hij overeen- 

komst met de zoogdieren gevonden hebben, en bij Pt. brevirostris 

meent VON SÖMMERING zelfs kiezen en hoektanden als bij de vleermuizen 

te kunnen onderscheiden. Deze onderscheidene tanden zijn echter later 

nooit meer gevonden. 

Hoe vast von SÖMMERING ook overtuigd was dat de pterodactylus een 

vleermuis was, bekent hij toch dat dit dier zich van de vleermuis 

onderscheidt door grootere oogkuilen, een langeren hals, door het be- 

zit van vier vingers aan elken poot, langere middenvoetsbeenderen, en 

een verlengden vinger, die het werk te doen had van de vier dunnere 

vingers van de vleermuis; den onderarm houdt hij voor korter dan den 

opperarm, ’t welk daardoor kwam dat hij den onderarm voor den op- 

perarm, dien hij volstrekt niet kende, en de middenhand voor den 

onderarm hield. De meeste overeenkomst in de vingers vindt hij met 

Pteropus marginatus van Bengalen. Hij plaatst het fossiele geslacht 

onder den naam van Ornithocephalus tusschen Galeopitheeus en Pteropus, 

doch kan de gedachte niet afweren, dat dit dier de opene ruimte tus- 

schen de vliegende zoogdieren en de vogels heeft gevuld: op den vogel 

geleek het door den langen smallen kop en door de lange smalle 

pooten. 

OkeN staat als ’t ware tusschen CUVYIER en VON SÖMMERING , waarvan 
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de eerste den vleugelvinger voor een reptiel, en de tweede hem voor een 

zoogdier hield. Voordat oen den vleugelvinger door eigen beschou- 

wing kende, beweerde hij: “dat de lange vliegvinger zijn analogon bij 

sommige zoogdieren had, namelijk bij den vliegenden eekhoorn; welk 

dier een beenige strook heeft, die van den voorpoot langs den rand . 

van het vliegvlies tot den achterpoot loopt. Bij Pteromys indica is dit 

vliegbeen wel 2,5 decimeter lang, en bekleedt de plaats. van den klei- 

nen vinger. Waren zijn tanden anders van vorm, en ook zijn schedel 

anders, dan zouden wij hem een vliegend buideldier heeten: de bui- 

deldieren hebben onder de viervoetige zoogdieren de meeste tanden 

Didelphys omstreeks 50. Enkelvoudige middenvoetsbeenderen vindt men 

bij de springhaas, groote oogen bij de lemurs, vooral bij Tarsius en 

Galago, die nabij den vliegenden Galeopithecus staan. Het dier schijnt 

veel op zijn achterste gezeten te hebben. Men moet niet meenen dat 

de vliegvinger zijwaarts uitgestrekt was, maar naar achteren tot aan 

de achterteenen en wel langs den rand van het vliegvlies. Daar wij 

iets dergelijks slechts bij zoogdieren en niet bij reptielen vinden, kan 

het bijna niet anders of wij moeten den vleugelvinger tot de zoogdie- 

ren rekenen. En dit zou ook niets tegen zich hebben, als wij slechts 

den kop weg konden denken. Maar zooals von sSÖMMERING hem getee- 

kend heeft, is en blijft hij een reptielenkop. Alles komt dus neer op den 

kop en wel op het kwadraatbeen en de spitse tanden.” 

Nadat hij dit geschreven had, vond oken gelegenheid de verstee- 

ning te Munchen te onderzoeken. Hij was zeer verwonderd het kwa- 

draatbeen, waarvan vON SÖMMERING zegt dat hij het zelfs met een ver- 

grootglas niet had kunnen vinden, terwijl het toch in de afbeelding 

opgenomen is, aan te treffen. Dit been besliste over de klasse en de orde 

van het dier. Het was niet breed en vierkant, zooals bij de vogels, 

maar steelvormig en dun, zooals bij de reptielen. OkeN verklaarde dus 

nu het dier voor een reptiel, welks kop tusschen het kameleon en den 

krokodil staat: door het kwadraatbeen en het ruitvormige borstbeen 

wordt het een salamander, door de tanden en de volkomene voeten 

een hagedis, en door de afwijkende teenen een kameleon. 

Waecrer zag in den vleugelvinger een zoogdier. De in holten inde 

kaak zittende tanden met vaste wortels waren hem een bewijs dat de 

vleugelvinger geen hagedis was; slechts de krokodil heeft tanden die 

in echte tandkassen gezeten zijn, maar dezen hebben holle wortels. 

De kop van den vleugelvinger stemt, volgens waGLER, volkomen 
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overeen met dien van den langsnaveligen dolfijn, en heeft niets met 

dien van een hagedis gemeen. Onder de zoogdieren is de dolfijn de 

eenige welks tandenrijen vóór de oogkuilen eindigen. Overigens heeft 

de pterodactylus niets van den dolfijn, behalve nog eenigermate de 

vinvormige gedaante zijner armen. Die vormen der armen en van den 

hals hebben den vleugelvinger belet zijn voedsel al vliegende te zoe- 

ken, omdat die deelen zijn evenwicht verstoorden. “De vorm van den 

hals’ zegt hij, “welke met die van een eend zoozeer overeenstemt , doet 

ons gelooven dat hij door duiken, of wel door met zijn gevoeligen 

snavel op den bodem van het water te snuffelen, zijn voedsel zocht. 

Op de oppervlakte van het water zwemmende, droeg hij den hals als 

een zwaan, S-vormig gebogen. De vorming der voeten doet ons ver- 

moeden dat hij, gelijk de walvisschen, het water nooit verliet. Einde- 

lijk bewijst ook de vorm der hand dat hij een waterdier was, ’t welk 

van visschen en weekdieren leefde, die dieren zonder kauwen inslikte, 

en daarom ook een onbewegelijke, dat is met de geheele onderzijde 

aan de kaak vastgehechte tong bezat. WaerLeRr gelooft ook dat de vleu- 

gelvinger een naakte huid heeft gehad; dat zijn voeten, gelijk die der 

lederschildpad en van de kleine oorrob, Otaria pusilla, vinvormig en 

met een dikke huid omgeven waren; dat er echter, gelijk bij dezen 

rob en bij de zeeschildpad, eenige nagels uit dat vlies staken. In ’t 

algemeen stemmen ook de vleugels der pingoeins met de armen van 

den vleugelvinger overeen. Het is bekend dat deze vogels hun vleu- 

gels als roeiriemen gebruiken. 

Gorpruss bestudeerde vooral den Pt. erassirostris. Aan dit dier, 

zeide hij, bespeurt men den weg dien de natuur heeft ingeslagen, om 

van het reptiel op te klimmen tot den vogel en het zoogdier, Vooral 

de bewegingswerktuigen ondergaan de grootste veranderingen, daar 

zij gedeeltelijk aan die van den vogel en gedeeltelijk aan die van de 

vleermuis gelijk worden, doch evenwel de beenderen van het reptiel, 

wat hun getal betreft, behouden, De schedel, op dien van den kroko- 

dil gelijkend, neemt uiterlijk den vorm van een vogelschedel aan, doch 

behoudt zijn tanden. De lange hals gelijkt uiterlijk op dien van een 

vogel, doch het getal zijner wervels verandert niet; slechts worden zij 

langer. 

De vleugelvinger kon ongetwijfeld, ten gevolge van de gedaante 

van zijn bekken en de lengte van zijn achterste ledematen, gelijk 

een eekhorentje zitten, en dit zou zeker zijn gewone houding zijn ge- 
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weest , als zijn lange vliegvinger hem daarin niet hinderlijk was ge- 

weest. Als hij zich kruipend wilde voortbewegen, had hij de zelfde 

moeielijkheden als de vleermuis, en tot huppelen waren hem zeker 

zijn grooten zwaren kop en langen hals, alsmede de betrekkelijke 

zwakte van zijn achterste ledematen hinderlijk, De vleugelvingers ge- 

bruikten hun nagels om daarmede aan rotshellingen, in scheuren en 

kloven der gesteenten of aan boomen, als die er waren, te hangen, 

en bij steile rotswanden op te klimmen. Door middel van hun vlie- 

zige vleugels zweefden zij waarschijnlijk over den waterspiegel, om in- 

sekten en misschien ook waterdieren te vangen. Hun tanden dienden 

zekerlijk meer om een prooi te grijpen en vast te houden, dan wel 

om hem daarmede te verkleinen. 

Ten opzichte van de huid van den vleugelvinger beweerde aoLpruss 

dat men zou verwachten dat zij met schilden of schubben bedekt was, 

omdat het dier zoo duidelijk het karakter van den krokodil en den 

monitor vertoonde. De toenadering tot de vogelgestalte doet de moge- 

lijkheid van een met vederen bedekt zijn onderstellen, en het in vele 

opzichten op een vleermuis gelijken geeft recht tot het vermoeden 

dat de huid met haar was bedekt. Gorupruss meende dat de door hem 

bestudeerde Pt. crassirostris dit duistere punt schitterend opklaarde. 

Het gesteente, waarin dit exemplaar bewaard is gebleven, is namelijk 

in den omtrek der beenderen zeer murw en zacht. Dit, zoowel als de 

kleur van het gesteente op die plaatsen, wordt toegeschreven aan de 

verrotting der zachte deelen, welke op die plaatsen gelegen waren. 

Kalkdeeltjes waren tusschen de plooien van het vliegvlies gedrongen, 

en na het verrotten der zachte deelen vormden zij de bladerige laagjes 

die tusschen den opperarm en den vliegvinger worden bespeurd. Zelfs 

zouden er sporen van een spier en, op de plaatsen die door de vlieg- 

vliezen ingenomen worden, afdruksels gezien worden van bosjes en vlok- 

ken van kromme, heen en weer gebogene haren. Dikkere afzonderlijke 

haarindruksels liggen tusschen de beide onderarmen, op den rug ziet 

men het afdruksel van vlokkige, opgerichte manen, en aan den hals 

een naar voren gerichte haarbos. Eenige zeer flauwe indruksels gelij- 

ken sprekend op kleine vogelvederen: twee rijen streepjes die diver- 

geeren; maar nooit vindt men een spoor van een schaft of kiel. Ook 

op de steenplaat die den Pt. medius bevat, ziet men op beide opper- 

vlakten, vooral op de onderste, vele strepen en vezels die als de baar- 

den van een veder gelegen zijn, en op de plaats waar de buik ligt 
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vindt men een zonderling vezelig weefsel, als een vilt van haar en 

veeren. Uit dit alles besloot aoupruss dat de Pt. crassirostris niet, 

gelijk de reptielen, met schubben of schilden, maar met een pels van 

zachte, bijna een duim lange haren, en misschien op vele plaatsen 

zelfs met vederen bedekt was, en dat men derhalve mocht vermoeden, 

dat ook zijne geslachtgenooten een dergelijke huidbedekking hadden 

gehad. 

HERMANN VON MEYER, die later het zelfde exemplaar van Pt. crassi- 

rostris heeft bestudeerd, gelooft evenwel niets van alles wat goLprFUSS 

over die haren en vederen heeft geschreven. Hij zegt dat hij overtuigd 

s, dat de door goupruss voor vliegvlies, haren en vederen aangeziene 

deelen op verschijnselen berusten, die niet slechts ook bij andere 

pterodactylen, maar ook en wel op volkomen gelijke wijze voorko- 

men nevens versteeningen die niets met vleugelvingers te maken heb- 

ben. De murwe toestand en het witachtige voorkomen van het gesteente 

op de plaatsen waar de beenderen liggen, zijn ongetwijfeld wel gevol- 

gen van het verrotten van zachte deelen op die plaatsen, maar 

de oneffenheden zijn volstrekt niet met plooien van het vliegvlies en 

met spieren in betrekking te brengen, en de indruksels die van vede- 

ren en haren afkomstig zouden zijn, missen de duidelijkheid waarmede 

zij prijken op de afbeeldingen die door eoLpruss gegeven zijn: die in- 

druksels enz. zijn niets anders als afzetsels van metaaloxyden in den 

omtrek van versteeningen, zoogenoemde dendrieten. 

WaAaeNer, die den pterodactylus den naam van Ornithocephalus, vo- 

gelkop, gaf, kwam door zijne studiën tot de volgende besluiten: In 

het water leefde dit dier zekerlijk niet: alle sauriërs, zij mogen in het 

water of op het land leven, zijn kortbeenig, en het zelfde kan men 

zeggen van de zwemvogels. De vleugelvinger integendeel heeft zulke 

lange achterpooten als een land- of liever een luchtvogel, en vooral 

overtreft, zooals bij dezen, het onderbeen het bovenbeen ver in lengte, 

en tevens liggen de teenen zoo dicht bij elkander , dat men daaruit 

wel het ontbreken van zwemvliezen mag afleiden. De groote ontwik- 

keling van de hand, door de lengte van de middenhand, en vooral 

door de ontzaglijke lengte van den kleinen vinger, bewijst ongetwij- 

feld dat hij het voornaamste bewegingswerktuig is geweest, en wel op 

de zelfde wijze als bij de vleermuizen en vogels, namelijk als vliegor- 

gaan, hoewel verschillend van deze beide typen. De lange vinger 

diende om het vliegvlies uit te spannen, hetwelk zich van den bui- 
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tenrand van dien vinger tot de zijden van den romp uitstrekte, en 

waarschijnlijk de achterpooten niet raakte. Dit laatste laat zich beslui- 

ten uit de omstandigheid, dat het dier in rust met opgevouwen vlieg- 

vliezen niet als een vleermuis op alle vier pooten rustte, maar als een 

vogel rechtop op de achterpooten stond; om dat te kunnen doen, moe- 

ten echter de pooten, even als bij den vogel, vrij zijn. Slechts in deze 

houding kon het dier voortgaan, zonder hinder te hebben van zijn 

vliegwerktuigen; slechts in opgerichte houding kon het zijn buiten- 

gewoon langen kop met den langen hals ophouden en in evenwicht 

houden, terwijl de laatste S-vormig gebogen kon worden, zooals een 

vogelhals. Waerer eindigt zijn beschouwingen met te zeggen: “De 

vleugelvinger is een sauriër, die bezig is een vogel te worden.” 

Zóó stond het met onze kennis van den pterodactylus ongeveer 20 

jaren geleden. Wel zijn er later nog eenige nieuwe exemplaren gevon- 

den — b. v. de Pt. spectabilis, door HERMANN VON MEYER beschreven, 

een prachtexemplaar van Pé. micronyx en een van Pt. Kochi, beiden 

door mij beschreven, en thans alle drie in Teylers museum te Haarlem te 

zien, en onder nos. 10341, 13104 en 13105 in den catalogus opgenomen, 

maar nieuwe gezichtspunten of belangrijke onbekende bijzonderheden 

hebben deze voorwerpen niet opgeleverd, en scheen het dus alsof onze 

kennis van dit merkwaardige dier op het door bovengenoemde ge- 

leerden veroverde standpunt zou blijven staan, toen er, eenige jaren 

geleden, een vleugelvinger gevonden werd, die in vele opzichten zoo 

merkwaardig is, dat wij hem hier eenigszins uitvoerig moeten be- 

schouwen. Zie een verkleinde afbeelding op blz. 361. 

Deze vleugelvinger, door Prof. o. c. MARSH te New-Haven, Connec- 

ticut, Amerika, Ramphorhynchus phyllurus geheeten, werd in 1873 

gevonden in de steengroeven van Eichstädt in Beieren, en wel in het 

zelfde gesteente, het lithographisch kalksteen, 't welk den ArcAaco- 

pterye, den Compsognathus en verscheidene soorten van Pterodactyli 

heeft opgeleverd. Dit exemplaar is zeer goed bewaard gebleven; de 

beenderen zijn bijna allen aanwezig, en nevens de vleugelbeenderen 

ziet men zeer duidelijke indruksels van de vliegvliezen. Bovendien 

bezit het uiteinde van den langen staart een vertikaal vlies, ’t welk 

klaarblijkelijk het dier onder het vliegen tot roer diende. 

De ontdekking van dit merkwaardige dier maakte natuurlijk in der 
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tijd een groot gerucht. Wel werd mij vrij spoedig na het vinden van 

het origineel een gipsafgietsel van dit fossiel ten geschenke ge- 

geven door den heer r. spaerTH, k. k. oberförster te Schernfeld bij 

Eichstädt, maar eer ik maatregelen kon nemen om het origineel voor 

Teylers museum aan te koopen, was er reeds een telegram gezonden 

uit Amerika, en daarmede werd het voorwerp, ik meen voor 9000 

gulden, aangekocht door Prof. o. c‚ MARsH voor het museum van Yale 

College te New-Haven, Connecticut, waar het thans wordt bewaard. 

Fig. 2. 

Een zorgvuldig onderzoek van dit fossiel leert dat zijn vliegvlies 

een zacht, dun vlies was, vrij gelijk aan dat der hedendaagsche vleer- 

muizen. Daar de vleugels min of meer opgevouwen waren, toen het 

dier in het slijk werd begraven, zijn de vliezen natuurlijk geplooid; 

ook ziet men fijne streepjes op de oppervlakte. Op het eerste gezicht 

zou men deze streepjes gemakkelijk kunnen aanzien voor indruksels 

van haartjes, doeh door nauwkeurig onderzoek blijkt het dat het niets 

anders zijn als kleine plooitjes van de oppervlakte van de vliezen, die 

met de onderzijde naar boven liggen. Het blijkt dat het vliegvlies van 

voren langs de geheele lengte van den arm en tot aan de punt van 

den verlengden kleinen vinger is vastgehecht geweest. Van die punt 

liep de buitenrand boogvormig naar binnen en achteren, naar den 

achterpoot. Waarschijnlijk strekte het vlies zich van den achter- 

poot tot den staartwortel uit, doch dit kan niet duidelijk gezien wor- 

den, ongeveer zooals aangetoond wordt in de restauratie van het dier 
) 
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die wij op blz. 363 zien voorgesteld. De binnenrand van het vlies was 

zonder twijfel aan het lijf gehecht, op de zelfde wijze als wij thans bij 

vleermuizen en vliegende eekhoorns waarnemen. 

Het grootste gedeelte van den langen staart is kaal en zonder vlie- 

zige aanhangsels , maar het uiteinde, dat is de laatste zestien zeer 

korte wervels, vertoont een verticaal vlies, van vorm als in de afbeel- 

ding op blz. 363 en in de natuurlijke grootte in fig. 3 is voorgesteld. 

Dit staartvlies was iets dikker dan het vliegvlies der vleugels. Het 

Fig. 8. 

Het staartvlies van Rhamphorhynchus phyllurus, natuurlijke grootte. 

bovenste gedeelte werd opgericht gehouden door een reeks van bee- 

nige uitsteeksels, elk gezeten midden op een staartwervel. Ook de 

onderste helft werd door zulke uitsteeksels gesteund. Deze steunsels 

waren kraakbeenig en buigzaam, doch stevig genoeg van weefsel om 

het vlies uitgespannen te houden. 

De zoogenoemde schoudergordel van dit dier is ook zeer merkwaar- 

dig; het schouderblad en het ravenbeksbeen zijn met elkander ver- 

groeid, doch het sleutelbeen ontbreekt. Het borstbeen vertoont geen 

duidelijke gewrichtsvlakten voor borstbeenribben. 

De hier beschrevene soort schijnt zeer na verwant te zijn aan den 

Rhamphorhynehus Gemmingi, is uit den zelfden geologischen horizon af- 

komstig, en ook ongeveer op de zelfde plaats gevonden waar men voor- 

heen den laatstgenoemden heeft aangetroffen. Dat de nieuwe soort 

evenwel belangrijk van den genoemden Rhamphorhynchus verschilt, 

wordt, behalve door het verschil in grootte, bewezen door de volkomene 

vergroeiing van het schouderblad met het ravenbeksbeen; door dat de 

vijfde vinger van den achtervoet wel ontwikkeld is, en hij drie leden 

heeft; en vooral ook door het bladvormige schild aan den staart. De 

laatste bijzonderheid wordt uitgedrukt door den naam dien Prof, 
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0. C. MARSH aan dit dier heeft gegeven, namelijk dien van Rham- 

phorhynchus phyllwrus , bladstaart. 

Uit alle boven opgesomde onderzoekingen is men nu tot het vol- 

gende besluit gekomen: De vleugelvingers zijn dieren die op merk- 

waardige wijze kenmerken vertoonen, die overeenstemmen met die der 

sauriërs, der vogels en der vleermuizen, zoodat zij dan ook beurtelings 

zoowel tot de reptielen, als tot de vogels en zoogdieren zijn gerekend. 

t Is evenwel duidelijk dat hun verwantschappen met de vleermuizen 

en de vogels meer schijnbaar dan wezenlijk zijn. Hun kegelvormige, 

allen even lange tanden, hun zeer kleine hersenen, hun vingers met 

Fig. 4. 

Restauratie van Rhamphorhynchus phyllurus, volgens Marsn, 

een verschillend getal van leden, hun borstbeen en schoudergordel en 

andere deelen bewijzen, dat het onmogelijk is hen voor zoogdieren 

te houden. En dat zij geen vogels kunnen zijn, wordt bewezen door 

de aanwezigheid van tanden, de dunne ribben, den vorm van het 

borstbeen, de dunheid van den staart, het getal der vingers, enz. 

Deze kenmerken, integendeel, maken dat men de vleugelvingers moet 

plaatsen in de klasse der reptielen; zij hebben de pooten van reptie- 

len, en vooral het getal van vingerleden, dat men bij deze dieren 

vindt. Maar zij vertoonen het merkwaardige feit dat zij vleugels had- 

den om er mede te vliegen, een vermogen dat de tegenwoordige rep- 

tielen missen. De draak, Draco, alleen heeft vliegvliezen, doch deze 

vliezen worden uitgespannen door de ribben, en bij geen enkel heden- 

daagsch type neemt het voorste lidmaat de gedaante van een vleu- 

gel aan. 
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Bovendien vertoonen de vleugelvingers een zeer bijzonderen vorm 

van vleugels. Bij de vogels dienen de weinig ontwikkelde en vergroeide 

vingers tot grondslag van de vederen. Bij de vleermuizen vindt men 

vier verlengde vingers, die het vliegvlies dragen: de duim alleen blijft 

rudimentair. Bij de vleugelvingers wordt slechts een enkele vinger zeer 

lang, en blijven de anderen kort of normaal van lengte. 

De vleugelvingers hebben ongetwijfeld een levenswijze gevoerd on- 

geveer zóó als die der vleermuizen. De vorm hunner tanden en de 

lengte der kaken toonen aan, dat zij vleeschetende dieren waren. De 

kleinste soorten zijn zekerlijk insekteneters geweest, en de grootsten 

hebben ongetwijfeld ook visschen of kleine reptielen kunnen vangen. 

De grootte der oogen bewijst dat zij nachtdieren waren. De achterpoo- 

ten waren krachtig genoeg om het dier te veroorlooven rechtop, als 

een vogel, op boomtakken te zitten. Door hun nagels waren zij in staat 

bij rotsen en boomstammen op te klimmen. 

De orde der vleugelvingers wordt, zooals wij boven reeds gezien 

hebben, in twee geslachten verdeeld, namelijk in het geslacht Ptero- 

dactylus en het geslacht Rhamphorhynchus. 

De eigenlijke pterodactylen hebben een langen vinger die het vlieg- 

vlies steunt, en die uit vier leden bestaat. De kaken hebben tot aan 

het uiteinde tanden. Het schouderblad en het ravenbeksbeen zijn niet 

vereenigd. De staart is kort en bewegelijk. De schedel is lang, en de 

tusschenkaakbeenderen zijn groot. De neusgaten zijn wijd, en ongeveer 

in het midden van den snuit gelegen. De oogen zijn groot, en hebben 

een beenring, uit een enkel been of uit een kring van losse beentjes 

bestaande. De onderkaak gelijkt op die van den krokodil, en heeft 

geen processus coronoideus; het gewricht ligt achter de oogen. Aan 

elke zijde vindt men vijf tot zeventien tanden, die ongelijk van lengte, 

kegel- of peervormig, een weinig gebogen en plat, spits, van onde- 

ren hol, en in afzonderlijke tandholten gezeten zijn. De hals is lang 

en uit zeven halswervels samengesteld: bovendien telt men dertien tot 

vijftien rugwervels, twee of drie lendewervels, zes vergroeide heilig- 

beenswervels en tien tot vijftien staartwervels. De schoudergordel, het 

borstbeen en het bekken zijn ingericht als die der hagedissen. De 

lange beenderen zijn hol, en hebben luchtgaten zooals die der vogels. 

Er zijn vijf of zes handwortelbeenderen, vijf middenhandsbeenderen, 

vijf vingers aan het voorste lidmaat, met een, twee, drie, vier en vier 

leden; de vier eerste vingers zijn kort en hebben kromme nagels, en 
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laatste of buitenste vinger is zeer lang en bezit geen nagel. Ook het 

achterste lidmaat heeft vijf vingers, maar geen van dezen is verlengd. 

De rhamphorhynchen verschillen van de pterodactylen doordat het 

voorste gedeelte hunner kaken geen tanden draagt, en dit gedeelte 

waarschijnlijk met een hoornachtigen snavel bekleed was. Hun schou- 

derblad en ravenbeksbeen zijn vereenigd. De staart is lang en stijf, 

uit ongeveer dertig wervelen samengesteld, en eindigt, ten minste bij 

één soort, in een bladvormig vlies of schild. Ook bij de rhampho- 

rhynchen heeft de vinger, die het vliegvlies steunt, vier leden. 

Ik heb getracht, in bovenstaande regelen, een kort overzicht te geven 

van onze tegenwoordige kennis van den vleugelvinger. Wie dit merk- 

waardige geslacht van voorwereldlijke dieren nauwkeuriger wil bestu- 

deeren, vindt daartoe de schoonste gelegenheid in ons eigen land, en 

wel in Teylers museum te Haarlem. Ten einde dit aan te toonen, 

veroorloof ik mij dit opstel te besluiten met een korte vermelding van 

wat het genoemde museum aan overblijfselen van vleugelvingers bevat. 

Behalve het boven reeds vermelde gipsafgietsel van Mamphorhyn- 

chus phyllwrus, vindt men in het museum ook een gipsafgietsel van 

Pterodactylus crassirostris. Boven zeide ik reeds dat de geleerden de orde 

der vleugelvingers splitsen in twee geslachten: Pterodactylus en Rham- 

phorhynchus. Het laatste geslacht onderscheidt zich hoofdzakelijk van 

het eerste door dat het voorste gedeelte der kaken geen tanden draagt, 

maar waarschijnlijk met een hoornachtigen snavel bekleed is geweest. 

Von meyer zegt hieromtrent: “Ik verdeel de pterodactyli in twee af- 

deelingen, naar den toestand van het voorste gedeelte der kaken. De 

eene dezer beide afdeelingen omvat mijne dentirostres of zulke ptero- 

dactylen welker kaak tot aan het voorste einde met tanden bezet is, 

en in de andere afdeeling behooren de subulirostres of dezulken wel- 

ker voorste kaakeinde tandeloos is. Voor de eerste afdeeling, de tal- 

rijkste, heb ik den naam Pterodactylus behouden, en voor de laatste 

den naam Rhamphorhynchus, snavelsnuit, als geslachtsnaam ingevoerd. 

Verder “onderscheiden beide afdeelingen zieh nog door andere bijzon- 

derheden; zoo hebben de pterodactylen een beenring in het oog, en 

een kort bewegelijk staartje, terwijl de rhamphorhynchen geen been- 

ring schijnen te bezitten, en hun staart zeer lang en stijf is. 

Vooral duidelijk valt dit alles in het oog aan het exemplaar van Ah. 

Gemmingi, dat onder No. 6920 en 6921 in den catalogus van Teylers 

24 
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verzameling voorkomt. Dit prachtexemplaar komt op twee steenplaten 

voor. Het zelfde is ook het geval met het andere exemplaar van Zh. 

Genmingi, met No. 6922 en 6923 gemerkt. Deze exemplaren leveren ons 

samen een volkomen beeld van dit merkwaardige geslacht van vleugel- 

vingers: terwijl het eene ons den kop, den hals, de wervelen , de ribben 

en bijna den geheelen staart vertoont, prijkt het andere met de vier pooten 

met alle nagels, de lange leden van de beide vliegvingers en vele 

andere bijzonderheden, die aan het eerste exemplaar ontbreken. 

Het eerstgenoemde exemplaar is indertijd door wijlen Prof. vAN BREDA 

in Teylers verzameling geplaatst: het is mij echter niet mogelijk 

geweest na te sporen van wien het voorwerp is gekocht, waar 

en wanneer het is gevonden enz.; ook is het, zoover mij bekend is, 

nergens beschreven en afgebeeld: ik stel mij voor weldra, in de Archi- 

ves du musée Teyler, een beschrijving van dit prachtexemplaar te geven. 

Het andere exemplaar daarentegen is door HERMANN VON MEYER be- 

schreven en afgebeeld, in zijn Zur Fauna der Vorwelt, alsmede in 

het eerste deel der Paleontographica, 1846, Het bevond zich toen in 

de verzameling van zekeren heer von GEMMING, in de Walburgis-Kapelle 

auf der Burg te Neurenberg, en is door bemiddeling van VON MEYER 

in het museum van Teyler te Haarlem gekomen. Von GEMMING deelde 

daarbij aan von MEYER mede, dat hij dit fossiel verkregen had met een 

oude verzameling versteeningen uit Solenhofen. Het was niet meer na 

te gaan uit welke steengroeve dit voorwerp afkomstig was, en ook 

niet in welken tijd het gevonden was, doeh men mag aannemen dat 

het een van de eerste overblijfselen van vleugelvingers is, die in Beieren 

zijn gevonden. Toen het voor het eerst door von MEYER in 1846 werd 

beschreven, was er slechts één vleugelvinger met langen staart bekend, 

en wel de door den graaf von MÜNsTER geziene Rhamphorhynchus 

longicaudus, waarvan deze melding maakt in het Jahrb. f. Minera- 

logie 1839. Ook dit merkwaardige fossiel bevindt zich thans in Teylers 

museum. HERMANN VON MEYER zegt hierover het volgende: 

“Van deze soort (Bèhamphorhynchus longicaudus) zijn er twee bijna 

volledige exemplaren bekend, het eene door den graaf von MÜNSTER, 

het andere door mij. Van het eerste zegt von MüNsTeER dat het een geheel 

nieuwe soort vormt, die zich door den dunnen en zeer langen staart 

onderscheidt, daar hij langer is dan de geheele wervelkolom, terwijl 

de overige bekende soorten slechts een kort staartje bezitten. Hij stelt 

voor deze soort den naam van Pterodactylus longicaudus voor, en zegt 
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dat zij uit de Solenhofer steengroeven afkomstig is. Het is niet bekend 

in wiens verzameling voN MÜNsTER deze, in het jaar 1838 gevondene, 

versteening te zien kreeg. Bij gelegenheid van een reis in de Neder- 

landen, in den zomer van 1847, trof ik haar aan in Teylers museum 

te Haarlem, waarin zij gekomen was met een door Prof, vaN BREDA 

aangekochte vroegere verzameling van Dr, HAEBERLEIN te Pappenheim”. 

De beschrijving die von MEYER vervolgens van dit voorwerp geeft, is 

niet opgesteld met gebruikmaking van het origineel, maar door mid- 

del van een gipsafgietsel, dat von Münster er van genomen had, eer 

het naar Haarlem werd gezonden. Dit afgietsel ging later met von 

MÜNSTER's verzameling naar Munchen, waar het ook door WwAGNER 

werd bestudeerd. Ik hoop ook van dit fossiel een beschrijving te 

geven. Verder is er ook nog in Teylers museum het exemplaar van 

Rh. longicaudus ’t welk in Zur Fauna der Vorwelt p. 84 is beschre- 

ven, een zeer gebrekkig exemplaar, daar het slechts uit de wervel- 

kolom en eenige losse beenderen der achterpooten bestaat. Het is in 

1855 bij Bichstädt gevonden. 

Onder de eigenlijke pterodaetylen valt vooral in het oog het prach- 

tige, op twee steenplaten liggende exemplaar van Pt. spectabilis, ook 

door von MEYER beschreven in Palaeontographicea. Onder no. 13104 

zien wij het exemplaar van Pt, mieronyr, waarvan ik indertijd een 

uitvoerige beschrijving heb gegeven in de Archives du musée Teyler, 

en onder no. 13105 het exemplaar van Pt. Kochi, waarvan men ook 

in het laatstgenoemde werk een beschrijving vindt. Dit voorwerp 

is vooral merkwaardig wegens eenige bruinachtige streepjes die tus- 

schen de arm- en vingerbeenderen voorkomen, en dus juist ter plaatse 

waar eenmaal het vliegvlies heeft gelegen. Die bruine streepjes zijn 

niets anders als ophoopingen van iĳjzeroxyde-hydraat; hun aanwezig- 

heid kan op de volgende wijze verklaard worden: toen het kalkachtige 

slijk waarin het dier bedolven geworden is, nog zacht was en niet tot 

steen was verhard, drong er water in, ’t welk iĳzeroxyde bevatte, en 

daardoor bruinachtig van kleur was. Dit is de oorzaak van de bruine 

wolk die men aan den rand van de geelachtig witte steenplaat be- 

speurt. Doch het gekleurde water drong ook verder in het slijk door, 

en werd daarbij min of meer gekeerd door de plooien van het vlieg- 

vlies, en op die plaatsen, dat is tegen die plooien, zette de kleurstof 

zich af, zoodat wij nu, nadat het vliegvlies zelf verdwenen en het 

slijk tot steen verhard is, eenige bruine strepen zien, waar eenmaal 
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het vliegvlies geplooid heeft gelegen: die bruine strepen bewijzen ons 

dus dat er eenmaal een vliegvlies is geweest. 

Zeer merkwaardig zijn ook de beide steenplaten met overblijfselen 

van den Pé. crassipes, no. 6928 en 6929 van den catalogus van 

Teylers verzameling: tusschen de arm- en handbeenderen ziet men 

hier duidelijke rimpels op de oppervlakte der steenplaten, rimpels die 

zonder den minsten twijfel ontstaan zijn door het vliegvlies, ’t welk 

eenmaal op die plaats in plooien heeft gelegen. Dit voorwerp is het 

eerste geweest 't welk ons het bestaan van een vliegvlies heeft bewe- 

zen, het tweede bewijs werd geleverd door den boven beschreven 

Pt. Kochi, en ofschoon wij die bewijzen nu niet meer noodig hebben, 

daar de vliegvliezen van Rhamphorhynchus phyllurus zoo volkomen 

zijn bewaard gebleven, dat er geen twijfel meer kan bestaan of deze 

dieren hebben zulke merkwaardige vliezen bezeten, zijn de bovenge- 

noemde exemplaren toeh altijd nog van het hoogste belang voor de 

geschiedenis van onze kennis van den vleugelvinger, en vormen zij nog 

altijd twee van de grootste sieraden van Teylers verzameling. 

Een zeer merkwaardig fossiel is ook het overblijfsel van den Pt. gran- 

dipelvis, dat met n° 6926 en 6927 is gemerkt. Het vertoont ons slechts het 

bekken en de lendewervelen. HERMANN vON MEYER heeft dit voorwerp 

in zijn Zur Fauna der Vorwelt beschreven. Bij deze gelegenheid spreekt 

hij ook over een ander fossiel, dat thans nevens de rhamphorhynchen 

en pterodactylen in een der vitrines van Teylers museum te zien is, 

en waarmede ik dit kort overzicht wensch te besluiten. Von MrYer 

zegt namelijk het volgende: “Over een vroegere verzameling van HAE- 

BERLEIN te Pappenheim, die door Teylers museum te Haarlem aan- 

gekocht is, schrijft QueNsrepr aan BRONN (Jalrbuch f. Mineral. 1840 

p. 688) onder anderen het volgende: “Vooral moet ik uw aandacht 

vestigen op een schedel, die, helaas, aan zijn onderzijde nog in den 

steen verborgen zit. Men ziet de bloote schedel- en voorhoofdsbeende- 

ren met hun naden, en de daarnevens liggende onderkaak bestaat 

uit één stuk, Ik moet bekennen dat mijn eerste indruk was: dit moeten 

overblijfselen van een zoogdier zijn! Daarbij behoort ook een, op een 

andere steenplaat gelegen, duidelijk heiligbeen, welks saamgegroeide 

wervels, als ik mij niet bedrieg, 5 paar foramina vormen, en wat ik 

slechts met zoogdierbeenderen kan vergelijken. Deze overblijfselen doen 

besluiten tot een dier van de grootte eener kat, en wie denkt hierbij 

niet aan den Didelphys van Stonesfield? Het bloot leggen der tanden 
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zal ongetwijfeld aantoonen of ik gelijk heb of niet’. Vor MEYER ver- 

volgt nu: “Gedurende mijn verblijf te Haarlem zocht ik te vergeefs 

naar dien schedel in Teylers museum, wel echter vond ik het heilig- 

been”, enz. 

Het spreekt van zelf dat ik, zoodra ik in 1858 het bovenstaande in 

VON MEYER’s werk gelezen had, ijverig aan het zoeken ging om dien 

merkwaardigen schedel in handen te krijgen, doch ook te vergeefs. De 

palaeontologische verzameling van Teylers museum was trouwens in dien 

tijd niet wetenschappelijk gerangschikt, ook bestond er nog geen cata- 

logus der voorwerpen. Later, in 1859, toen mij het in orde brengen en 

catalogiseeren dier verzameling was opgedragen, vond ik den bedoelden 

schedel in een lade, tusschen steenkoolplanten en visschen van Monte 

Bolca gelegen. Tot mijn spijt bevond ik dat de steen waarin hij ligt, 

zoo hard is, dat ik het niet wagen durfde, pogingen te doen om het 

in den steen verborgene gedeelte, het onderste gedeelte van den sche- 

del, er uit te beitelen, en ook met zuur durfde ik niet den steen aan 

te tasten, uit vrees van het kostbare voorwerp te zullen doen verloren 

gaan. Het fossiel zelf naar Frankfort aan von MEYER te zenden, 

mocht ik ook niet wagen, en derhalve schoot er niets anders over als 

een photographische afbeelding op de natuurlijke grootte te laten ma- 

ken. Ik zond die afbeelding aan den boven meermalen genoemden ge- 

leerde, en weldra ontving ik een brief van voN MEYER, waarin hij mij 

schreef, dat hij zeker was dat het geen schedel van een zoogdier kon 

zijn, maar zonder twijfel een schedel van een schildpad: welk gevoelen 

een grooten steun vindt in de naast den schedel liggende onderkaak, 

die duidelijk aan een schildpad heeft behoord. 

Dit hoogst merkwaardige voorwerp, met no. 4023 gemerkt, ligt 

thans niet in een lade tusschen andere fossielen verborgen, maar is 

voor iedereen zichtbaar in de zelfde vitrine in Teylers museum , waarin 

de pterodactylen zijn ten toon gesteld, 
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Het gebeurt niet dikwijls, dat dolfijnen en walvisschen aan onze kus- 

ten aanspoelen of stranden, maar het behoort toch ook weer niet tot 

de hooge zeldzaamheden. Soms worden zulke dieren door stormen op 

de kust geworpen of geraken zij tusschen de zandbanken, waar zij geen uit- 

weg meer weten te vinden en stranden als een schip; soms ook spoe- 

len zij dood aan, terwijl ook nog het geval zich voordoet, dat zij in 

de nabijheid van de kust door visschers gezien en gevangen worden. 

Onze groote dierkundige, Prof. Hm. scnurGEL, maakt in zijn werk 

“De zoogdieren van Nederland” melding van vele gevallen. Zoo werden 

in 1851 twee Witsnuit-dolfijnen aan de Belgische kust gevangen en 

strandde in 1829, aan den mond der Schelde, een Snawvel-dolfijn, en in 

1830 aan de Hollandsche kust een T'wimelaar; in 1841 dreef een Orca 

levend op het strand van Wijk op Zee, terwijl omstreeks 1850 een 

Brwinvisch, die ook tot de dolfijnen behoort, een uitstapje maakte in 

ons land en gedurende eene maand zich vermaakte in het Haarlem- 

mermeer en rondom liggende wateren, tot in de grachten van Leiden. 

Deze sinjeur was waarschijnlijk door de sluis van Katwijk binnenge- 

komen. Van den Gwindewal bezochten geheele troepen herhaaldelijk 

onze kusten, en in 1825, op den 9den April, werden er o, a. in de 
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Zeeuwsche stroomen bij St. Annaland 35 stuks gedood, waarvan er 

verscheidene in het Leidsche Museum prijken. De Spitsdolfijn werd 

waargenomen bij Ostende; de Bwutskop strandde meer dan eens op onze 

kusten en o. a. één te Zandvoort, op den 24sten Juli 1846. In de kerk 

te Scheveningen bevindt zich ook nog de schedel van een Cachelot, die 

den 20sten Januari 1617 bij Scheveningen strandde, en tusschen 1577 

en 1781 komen een twintigtal van die gevallen voor. De Walwisschen 

toonden minder geneigdheid voor ons te gevoelen, althans ik vind 

slechts vermeld dat er één strandde aan den mond der Elbe bij Vogel- 

sand, in 1824, en dat een andere soort strandde op Doggersbank. 

Alleen de Vinvisch, de langste soort van walvisch, een diertje dat 100 

voet lang wordt, strandde van tijd tot tijd aan onze kusten o. a. in 

1682, 1765 en 1791. 

Weinigen dier bezoekers zal echter zooveel eer zijn betoond, als een 

dolfijn, die den 20sten September 1608 tusschen Katwijk en Schevenin- 

gen (niet bij scmLeGeL vermeld) aan wal spoelde. 

Dit dier toeh genoot de zeldzame eer, vergeleken en afgebeeld te 

worden als....… de Koning van Spanje, die half vergaan op ons 

strand was gespoeld, en werd door de doorluchtigsten in den lande 

bezocht. 

Het merkwaardige geschrift waaraan ik een en ander heb ontleend 

is getiteld: | 

VVARE VERTHOONING 

ENDE AFBEELDINGHE VAN EENEN 

DOODEN ENDE MEEST HALF VERROTTEN VIS, DOOR 

DIE ZEE AEN DEN STRANDE OPGHEWORPEN, DEN 20 DER MAENT 

SEPTEMBER, ANNO 1608, WAS LANCK OMTRENT 20 VOETEN, ENDE 

LACH TUSSCHEN CATWIJCK ENDE SCHEVELINGEN BĲ DEN 

HaGr IN HOLLANDT, MET DIE BEDUYDENIS 

DAERVAN, HIER OUER VERKLAERT. 

Aenwijsende den Standt ende conditie des Coninex van Spaingien ende 

syn bedroch in den wtganck van desen Vredehandel gheopenbaart. 

kue 817 

Vvant daer en is niet verborghen dat niet openbaer en worde, oock 

niet heymelijex dat niet bekent en worde, ende aan den dach 

en come. 
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4 Esdra Cap. 4 vers. 46. 

Datter voorby ghegaen is dat weet ick, maer watter toecomende 

is dat en weet ik niet. 

Tot Middelbvrgh. 

Door Adriaen van de Vivere, Boeck-vercooper. 

MDCVIII. 

Op de eerste pagina, of liever de keerzijde van het titelblad, vol- 

gen het onderstaande vers en eene afbeelding. 

PROSOPOPOEIA. 

Alsoo ghy mijn ghestalt, hier dus mismaeckt aensiet. 

Stinckende vuyl verrot, ghesmeten aen den strande, 

Tghetal van lengd'en dach mijns aencompst u bediet 

Mijner gheboorten tijt, eerst in den Spaenschen lande. 

Binnen der stad Madril, doemen Neerlandt verbrande. 

Waer van ick mijnen Naem, Inguisiti verwerf. 

Om dat ick zedert heb, al om gheleeft met schande. 

Ick hier nu dus in stanck en vuylicheyt verderf. 

Twintich voet was ick Zlaneck, alsoo ick ben ghemeten 

Twintich September crank, vol stanck, opt strand ghesmeten, 

Dertich der selver maent, trocken mijn dienaers gram 

Wt Hollant, om dat elek den stanck in den neus qwam, 

Veel wenschten in persoon, datse die sou gheleyden. 

Die altijt is ghewoon, met vuylen stanck te scheyden. 

Het verdere handelt nu over de vergelijking van het gestrande dier 

met koning Filips, en over het voorkomen van andere zeemonsters 

aan onze stranden, waarvan ik enkele passages hier laat volgen: 

Na eene langwijlige opsomming van de wonderteekenen, die de Heer 

bezigde om zijnen uitverkorenen een teeken te geven, allen ontleend aan 

het Oude Testament, en de waarschuwing om die teekenen niet in den 

wind te slaan, gaat de schrijver aldus voort: 

“Dit hebben wy also noodich geacht den Leser voor te stellen, om 

te beter te verstaen en de opmerckinghe te nemen, want ’tgene wy 

hier naer tot verelaringhe van dese voorghestelde figure hebben willen 

schrijven, also ick die selve ghesien hebbe, ende na mijn beste ge- 
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conterfeyt ende wtgebeelt, ende ooe met eenen mijn gevoelen ende 

oordeel daerover by geschrifte ghestelt, . 

Iek en ben oock niet alleen van die nieusgierige geweest om die te 

gaen besien, maer ter selver tijt hebbe op den strande ghevonden, der 

Coninghen Potentaten en de Vorsten Ghesanten van Vranckrije, En- 

ghelant, Duytschlant, oock verscheyden Edelen Staten en de Magistra- 

ten, ooek me Vrouwe de Princesse, met hare Staet-Joffren, ende voort 

menichten van andere Karotsen, Koetsen ende Waghenen, ende veel 

volek te voet en te Peerde van alle quartieren, mitsgaders oock selver 

des Coninex van Spaigniens Ghesanten, die iek achte dat (hoe wel sy 

Hof-meesters gheweest sijn om soodanige doode vuijle krenghe in be- 

deekte Silveren schotelen op onse Tafel te rechten) daer op mogelijck 

niet sullen ghelet hebben, ende ooek bij den meerderen deel (van die 

sy nu ghesien hebben) weynich sal geacht wesen niet te min het gene 

van so veel volex ende treffelijecke personagien is weerdich geacht be- 

sien te syn, mach wel van een gheringe genoteert ende beschreven 

werden”. 

“Desen voorsz. Vis, ofte doode vuyle stinekende karognie, is door 

tspoelen der zee en de stercken noordwesten wint aende zee strande 

gheworpen op den 20 der Maent September, is so ontrent op een half 

ure naer by Schevelinghen in Hollant by den Haghe, alwaer ick hem 

op den 21. daer naer ghesien hebbe, ligghende met den buyek naer 

de strande, ende met den rugghe naer der zee zijnde meer als half 

verrot, sulex dat hem de graten in de lendenen ontbloot waeren, den 

buyek half wytgevallen, de huyt lach achter afgestroopt over den steert 

als een vuyle vodde ofte onnutte sletter, de tonghe oock half rot stack 

hem heel verachtlyek uyt de kelen, als van eenen dooden hont, het 

onderste kinnebacken, daer in hem de tanden ghestaen hadde, was 

heel bloot van Vleesch oft Vis, ende de tanden altemael wtghevallen, 

naer de maniere, soo den Leser ten naesten by de voorghestelde Fi- 

gure daer van sien mach, ende was onnuttelije bemost, bewassen , ende 

vuyl stinekende, dat men mach vryelyek oordeelen, dat hy in eenigh 

daghen (te voren) niet en zy ghestorven, hy was lanek omtrent 20 
Preek voeten, de diekte was onbequaem te meten”. 

1 Waarschijnlijk was deze dolfijn de Grindewal. De zeer onvoldoende beschrijving en 

slechte afbeelding verspreiden niet veel licht; maar uit de opgegeven lengte, de vorm 
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In de eerste plaats stelt de schrijver nu den aangespoelden dolfijn als 

een waarschuwend voorbeeld aan “alle gheweldige en groote Potenta- 

ten”, wie hij bij dien grooten visch vergelijkt, dat zij om “soodanighen 

grooten Monarchael schip te bestieren, oock eene groote Zee ende 

ruymen vloet van water van noode hebben, ende daerom wanneer sy 

hen te buyten gaan, seer lichtelijek van eenige Rotse, clippe, ofte 

Rechte strande gheplettert worde, dat is, van een cleyn volek wt ha- 

ren stoel ende Gouvernement ghestooten, ende te bersten ghesmeten”, 

om vervolgens in het dier “dien grooten, stercken ende gheweldigen 

Spaenschen Leviathan te zien, die van minder weerde ende deucht als 

syne voorsaten is”. 

Het voorkomen van andere zeemonsters aan onze stranden, is verder 

steeds de waarschuwing van de eene of andere belangrijke gebeurtenis 

in onze geschiedenis geweest, welke God door teekens en Monsters 

wilde te kennen geven. 

Ten bewijze hiervan het volgende: 

“In den Jare 66 (1566) op den 17 dach der Maent September , is een 

verschriekelijek, grouwelijek ende wonderlijek Monster van een Vis, op 

die zeestrande by Scheveringh ghevangen, hebbende den beck als eenen 

uyl, het hooft heel verwerselt, daer op stonden 10 groote hoornen, 

door malcanderen gegroeyt als Rams-hoorens, op die selve hoorens 

waren gefigureert, en alom doorsaeyt, merckelie gesneden ronde scho- 

telkens als bedelaers schotelen, of lasarus nappen, soomen die noemt, 

de steert was hem als een Papen ofte Jesuiten Cruys mutse ghestelt, 

soo iek daervaan de Figure (indertijt ghesneden, ende in druek wtghe- 

gaen) ghesien hebbe”. 

Dit is een belangrijk bericht, voor de kennis van de dieren van ons 

land. Want als onze geleerde landgenoot scHLEGEL, in het voorkomen 

van walvisschen bij den mond van de Elbe en op Doggersbank, reden 

vindt die dieren tot de fauna van ons land te brengen , dan bestaat er nog 

meer reden om den monsterpoliep, dien reusachtigen inktvisch, wat 

het aangespoelde boven beschreven dier ongetwijfeld is geweest, tot 

en plaatsing der vinnen, en het sterk gewelfde voorhoofd op de afbeelding, is dit 

zeer wel op te maken. De Grindewal toch wordt 20 voet lang, heeft een zeer gewelfd 

voorhoofd, zóó, dat het den geheelen snuit overwelft, bezit smalle, lange borstvinnen, 

terwijl de sterk naar achter gerichte rugvin veel dichter bij het hoofd dan bij den staart 

is geplaatst. 

ldntekednnnedean 



ZEEMONSTERS AAN ONZE STRANDEN. 319 - 

de dieren van Nederland te rekenen. Ik vertrouw dan ook dat dit be- 

richt nimmer ter ooren van een onzer dierkundigen is gekomen. 

Het aanspoelen van dit dier, was, volgens den schrijver, een voor- 

teeken van de kort daarna plaats hebbende invoering van de Inquisitie 

in de Nederlanden, en het aannemen van den bedelnap, als zinnebeeld 

van den naam van bedelaars, door de volgelingen van Margaretha van 

Parma aan de verbonden edelen gegeven, was, volgens hem, het beste 

bewijs voor die bewering, daar het dier nappen (zuigmonden) op de 

horens (armen) droeg, en zijn staart den vorm van den muts had, die 

de Spaansche priesters droegen. 

“In den jare 77 (1577) den 2 Juli is tot Saffingen in de Schelde 

eenen grooten Vis (een Sprutwal oft Waterblaser ghenaemt) aenghe- 

eomen, ende ghevangen, was lanck 58 voeten ende 43 voeten dick, 

Int selve jaer den 23 doch November, zijn in Hollant voor de strande 

ghesien 13 dierghelijcke waterblasers, bedrijvende groot ghewelt, ende 

ghetier, sulex dat er een van hun de strande te nae comende is vast 

ghebleven: De ander dit siende, deden groot ghewelt, met water voe- 

ren om hem wederom af te helpe, maer te vergheefs, sulex datter ten 

leste noch twee vade andere daertoe op strande vast raecte ende daer 

blijven moesten. Den grootsten was lanek 99 voeten”. 

“Maar wat teekenen zijn dit geweest?” vraagt de schrijver, wat is 

daarna gevolgd? Is dit zoo zonder eenig opmerkenswaardig voorval 

gepasseerd? Neen! Is niet in datzelfde jaar die groote Spaansche 

waterblazer Don Juan! als gouverneur in de Nederlanden gekomen, 

en wat listen, lagen en kwade praktijken heeft hij niet in ’t werk ge- 

steld, om die landen onder het Spaansche juk te brengen. De beroer- 

ten verergerden evenals die waterblazers de zee beroerden. Ten laatste 

is Don Juan aan de stranden der Spaansche hoogmoed geworpen en 

zijn verraderij is ontdekt; niettegenstaande het geweldig waterblazen 

zijner satellieten, die hem gaarne verlost zouden hebben, maar te 

vergeefs.” 

Den eersten Maart 94 (1594) is op de kust van Vlaanderen bij het 

Sluische Gat een groote visch gestrand. Het dier was 80 voet lang 

en had ongeveer 200 tanden, “so swart als oft ghet (git) gheweest 

ware”, een el lang en breed (balein). 

1 Dit moet doelen op Don Juan van Oostenrijk, die den 1sten Mei 1577, als alge- 

meen landvoogd der Nederlanden, zijn intrede te Brussel had gedaan, 
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Is ook dit niet een voorbode geweest van de komst der groote Spaan- 

sche galeien, te Sluys, welke den handelen de visscherij der vereenigde 

landen hoopten te vernielen? Door Gods genade richtten zij echter wei- 

nig uit; de galeien werden in den grond geboord en strandden , waarbij 

Spinola werd gekwetst en gedood. ! 

Ten slotte werd den 2den Februari 98 (1598), tusschen Scheveningen 

en Katwijk, een groote Potvisch gevangen. Dit dier was 52 voet lang, 

1 Te Sluis waren zes zwaar gewapende galeien van Spinola binnengeloopen. Het bin- 

nenloopen van die vaartuigen hadden de Zeeuwen niet kunnen beletten, maar zij be- 

sloten nu tenminste tegen het witloopen te waken. Doch dit was niet altijd mooglijk, 

de Spaansche schepen verrastten de Zeeuwen, liepen naar zee en roofden onze handels- 

en visschersvaartuigen. Een groote te Dordrecht gebouwde galei, opzettelijk uitgerust 

om deze galeien te bestrijden, nam een vaartuig dat Spinola reeds had genomen, weer 

af, en bewaakte hen zóó, dat zij een geruimen tijd niet meer durfden uitloopen. Het 

schijnt echter, dat Spinola zich toen ook om andere redenen te Sluis had genesteld, en 

wel om, in vereeniging met de te Antwerpen liggende Spaansche vloot, iets tegen 

Zeeland te ondernemen. Dit werd echter door het heldenfeit van Jan Evertsen voorko- 

men, die des nachts de voor Antwerpen liggende vloot overrompelde en veroverde. 

Inmiddels werd Spinola zóó ingesloten te Sluis, dat hij niets kon uitvoeren. Hij be- 

gaf zich daarom naar Spanje en Italië om versterking en kwam weldra met acht galeien 

te hulp. Van die vloot werden echter reeds terstond twee schepen, bij het uitloopen te 

St. Maria, door de Engelschen vernield en twee andere werden door de onzen in het 

kanaal overzeild. De overigen werden op de Vlaamsche kusten gejaagd en strandden. Het 

volk kwam echter behouden aan land en bereikte Sluis. Ben poos later wist Spinola 

nog twee schepen naar Sluis te doen komen, ondanks de scherpe blokkade, en toen be- 

sloot hij, de opsluiting moede, door eene stoute onderneming er een eind aan te maken 

en Zeeland tevens een gevoeligen slag toe te brengen, 

Hij bemandde zijne schepen zoo sterk mooglijk, vooral ook met soldaten uit het voor 

Ostende liggende leger en liep den 26sten Mei 1603 met 8 galeien en 4 fregatten uit. 

De Zeeuwsche vloot, die voor het Sluische Gat de wacht hield, bestond nog niet eens 

uit de helft en was slecht bemand. Ondanks die minderheid weerden zij zich zoo kloek, 

dat de Spanjaarden hen niet konden enteren. De Vlissingsche vloot, die op een afstand 

lag, kon wegens windstilte niet te hulp komen. De eerste aanval was geweldig en de 

Spanjaarden, bevreesd dat met het doorkomen van het getij de Vlissingsche vloot zou 

komen opdagen, vielen herhaaldelijk met de meeste woede aan, maar werden telkens 

teruggeslagen. Ten laatste stak onvoorziens de wind op, waardoor de onzen hunne zei- 

len konden ophalen, zich losrnkken van hunne bespringers en de kanonnen konden ge- 

bruiken. De Spaansche galeien geraakten in verwarring, en toen Spinola op het achter- 

dek staande, doodelijk werd getroffen, vluchtten zij in allerijl naar Sluis terug. 

Door deze overwinning had de vijand een gevoelig verlies geleden en moest voor- 

loopig van alle nieuwe ondernemingen afzien. 
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de staart was 3 voet breed, zijn onderkaak was 7 voet lang en daarin 

bevonden zich 42 tanden “die hem voren in het backhuys (daerin so 

veel groote holle gaten stonden) insloten”. Hij werd levendig op het 

strand gehaald, maar door het geweld dat hij maakte, werkte hij zich 

zoo diep in het zand, dat het niet mooglijk was zijne dikte te meten. 

Ten slotte berstte hij, zoodat op die plaats de zee rood was van het 

bloed. 

“Was dit niet een voorteeken van de aankomst van eene vloot, die 

4000 Spanjaarden in het land bracht, ten dienste van den nieuwen 

Kardinaal en Spaanschen Gouverneur, die nog kort geleden een meisje, 

om der geloofs wille, in het zand had laten delven, maar hoe diep zij 

in het zand zat is maar al te wel geweten. Deze vloot stond onder 

bevel van Don Zunchio Leyva, welke in last had het volk te doen 

_ landen, al zouden ook de schepen stranden. Hieraan werd ook gedeel- 

telijk voldaan, maar een schip werd door de onzen genomen, die 150 

Spaansche soldaten gevangen namen, “de reste vant volek zijn meest 

aan lant gecomen, ende de schepen vergaen, niet teghenstaende dat 

zij 14 van de grootste tot Oorloch schepen meynden toe te reden”. 

“Is ook niet in dat zelfde jaar den grooten Admiraal van Arragon, 

met een geweldigen macht gekomen, om de Vereenigde landen van 

alle kanten te bespringen; maar door Gods genade is zijn macht ge- 

broken ende heeft hem te bersten gheloopen ende sijne macht ghebro- 

ken op die neutrale landen ende stranden”, 

“In datzelfde jaar, den 13den December, is ook dien grooten Spaan- 

schen Leviathan (den Koning van Spanje) op een allerellendigste wijze 

gestorven. En heeft God er dan geen bedoeling mede gehad, om dien 

grooten leviathan op ons strand te bersten te werpen. Zijn 42 tanden 

zou men gevoeglijk kunnen vergelijken bij 42 regeeringsjaren van den 

koning, gedurende welke de Nederlanden hebben gevoeld, met welke 

scherpe tanden dien Spaanschen leviathan en potwalvisch hen heeft 

“gegrepen”, door het verbeurdverklaren en prijsmaken van zoovele 

Hollandsche schepen” 

“Den “19den December 1601 is ook nog nabij Wijk op Zee gestrand 

een potvisch van 63 voet lang en 38 voet dik, hebbende het baekhuys 

vol gheweldige tanden.” In datzelfde jaar is ook gevolgd het beleg 

van Ostende, bij welk beleg over de 150000 menschen zijn gebleven 

(so buyten als binnen). Stouter stormen dan door die Spaanschen 

leviathan op de stad zijn gedaan, zijn nooit voorgekomen. Én hoewel 
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hij na een beleg van 3 jaren de stad innam, is dat eerst het strand 

geweest waarop “den grooten Spaenschen Coninck ende Leviathan zich 

te bersten liep. Zijn middelen waren uitgeput, zijn volk verloren en 

veel tijd verspild, en geheel Vlaanderen verarmd en voor dat alles 

won hij slechts de puinhoopen van een stad” 

“Hebben wij dan geen goede reden om hem bij den gestranden 

visch te vergelijken?” vraagt de schrijver ten slotte. “Is hij niet in 

zijn eigen valstrik gevangen? De tong hangt hem verachtelijk uit den 

mond, hij is stinkend vuil en bemorst met de leugen, het lichaam 

der waarheid is van zijn lendenen vergaan, en de huid der eerbaar- 

heid is hem afgestroopt.”’ 

Tot zoover de onbekende schrijver, wiens philippica te lang is om 

hier verder af te schrijven. Doet hij ons een blik slaan in het zonderlinge 

bijgeloof dier tijden, dat zelfs in het aanspoelen of stranden van die 

groote waterzoogdieren, wonderteekenen en waarschuwingen van God 

zag, onbewust heeft hij ons tevens eene hoogst belangrijke bijdrage 

nagelaten, tot de kennis van de in of bij ons land voorkomende dieren. 



nr 

NATUURLIJKE SNEEUWBALLEN, 

In een brief, gedagteekend: “Trinity College, Hartford, Conn. U. 

5. A., February 22, en opgenomen in Nature 22 March 1883, geeft 

de heer sAmveL HART de volgende beschrijving van een zonderling, 

door hem en anderen waargenomen verschijnsel. 

“Op Dingsdagavond viel een lichte, doch vochtige sneeuw op de 

korst, die ontstaan was over de sneeuw welke den vorigen Zondag ge- 

vallen was, en een zuiden wind, die gedurende den nacht heerschte, 

bracht een vreemd verschijnsel te weeg. Woensdag morgen was het 

plein voor het college, het park en al de open plekken daarbuiten 

overdekt met natuurlijke sneeuwballen. Eenigen geleken bollen van één 

tot negen duimen in middellijn; anderen vertoonden zich als rollen van 

een cylindrische gedaante, maar in bijna elk geval met een kegelvor- 

mige indeuking aan elk einde en reikende tot aan of nabij het midden. 

Het was gemakkelijk te zien hoe de ballen zich hadden gevormd, even- 

als men ziet hoe jongens sneeuwballen maken. De wind had in ieder 

geval een klein klompje der vochtige sneeuw in beweging gebracht, en 

dit had zieh voortgerold en al rollende door aanhechting van nieuwe 

sneeuw vergroot, totdat de wind het niet verder kon blazen. De bal 

groeide daarbij niet alleen in dikte maar ook in lengte, daar onder 

het voortrollen zich gestadig nieuwe hoeveelheden sneeuw aan de beide 

uiteinden voegden, en wel in dier voege dat daaraan indeukingen ont- 

stonden’, evenals aan een gelijkzijdigen driehoek dien men oprolt, te be- 

ginnen aan den top. De grootste der rollen op het college-plein had- 

den een doormeter van twaalf duimen en een lengte van achttien dui- 

men, doch in de velden in den omtrek lagen eenigen die veel grooter 

waren. In vele gevallen liet zich de door de ballen bij het rollen af- 

gelegde weg over vijfentwintig of dertig voet vervolgen. De sneeuw, 
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waaruit zij waren samengesteld, was slechts los samen gevoegd, zoo- 

dat het niet mogelijk was een bal optenemen, zonder dien te breken. 

Waarnemers in andere deelen der stad deelen mede, dat sommige 

ballen zoo groot als een vat waren, en een spoor hadden achtergelaten , ter 

lengte van meer dan zestig voet. Van East Hartford wordt medege- 

deeld dat de velden dicht met zulke ballen overdekt waren, sommigen 

zoo groot of zelfs grooter dan een half bushel. Ook van Long Island 

Sound tot Massaschusett, over eene lengte van zeventig B. mijlen, en 

langs den spoorweg in de Connecticut-vallei over een afstand van veer- 

tig mijlen, zijn dezelfde sneeuwballen waargenomen. Overal waren zij 

door den wind ontstaan, en in sommige gevallen zelfs tegen de hel- 

ling der heuvels opgedreven. 

Ofschoon zeldzaam, komt dit verschijnsel in die streek meer voor. 

Het merkwaardigst voorbeeld, dat nog in de herinnering van sommige 

zeer oude inwoners leeft of bij overlevering vermeld wordt, had plaats 

te New-Jersey in 1808, en wel over dag, zoodat het oprollen der 

sneeuw tot massa’s van drie voet in doormeter duidelijk kon gezien 

worden.” 

Uit mededeelingen van de heeren a. 5. SYMONS en P. WM. GREY in 

Nature, March 29, 1883 blijkt, dat hetzelfde verschijnsel ook enkele 

malen in Engeland is waargenomen. De heer a. m. DARWIN geeft ter- 

zelfder plaatse de beschrijving van eene dergelijke vorming, niet van 

sneeuwballen, maar van sliĳjkballen, die hij voor eenige jaren met zijn 

broeder te Bromley in Kent waarnam, na een hevige regenbui en 

storm. 

HG. 
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STERREKUNDE. 

Een wig-photometer. — Een nieuw soort van photometer, uitgedacht door 

professor PRITCHARD te Oxford, wordt ook door professor PICKERING, in 

eene mededeeling aan de American Academy of Arts and Sciences, aan- 

bevolen. Dit kleine werktuig is meer bepaaldelijk bestemd voor het meten der 

betrekkelijke lichtsterkte van sterren, maar het beginsel schijnt ook wel voor 

andere photometrische doeleinden toepasselijk te zijn. Het hoofdbestanddeel 

van het werktuigje is een wigvormig geslepen stuk van slechts weinig door- 

schijnend glas, van die soort, welke, omdat zij alle kleuren gelijkelijk ab- 

sorbeert, neutraal getint wordt genoemd. Dit glas, in lang gerekten wigvorm 

gebracht en van een schaal voorzien, wordt, evenals een ringmikrometer, in 

het oculair geplaatst en kan daar heen en weder worden geschoven van het 

dunne naar het dikkere einde, totdat de ster, die men in het midden van 

het gezichtsveld heeft gebracht, geheel onzichtbaar wordt. De schaal geeft 

dan de dikte van het glas aan, waarbij dit het geval is. Nog eene andere 

wijze van meten is door professor PICKERING aangewend. Hij bezigt daartoe 

de dagelijksche beweging der aarde. Een staaf, evenwijdig met den kant der 

wig, wordt zoo geplaatst dat zij een rechten hoek maakt met de beweging 

der aarde, in dier voege dat de ster, door het gezichtsveld gaande, voorbij 

al dikkere en dikkere gedeelten der wig gaat en zoo eindelijk verdwijnt. De 

maat wordt dan aangegeven door het aantal sekonden dat voor dit verdwij- 

nen wordt gevorderd. (Nature, 13 Juli, p. 259 en 27 Juli p. 307). 

HG. 

1 
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NABEDURKUNDE. 

Warmte-uitzetting van isomorphe zelfstandigheden. — Professor SPRING 

bevond, dat vijf aluinen zich van 0’ tot 60° zeer regelmatig door de warmte 

uitzetten. Boven die temperatuur, welke hij de kritische noemt, en welke 

voor de verschillende aluinen verschillend is, begint ontleding, en daarmede 

houdt de regelmatigheid der uitzetting bij klimmende temperatuur op. SPRING 

besluit echter uit zijne proeven dat binnen genoemde grenzen zsomorphe zelf- 

standigheden gelijke of nagenoeg gelijke witzettingscoë ficienten hebben. Met 

waarschijnlijkheid mag men besluiten dat zij dan ook gelijke coëfficienten van 

samendrukbaarheid hebben. Dit vordert echter een opzettelijk onderzoek. 

Er schijnt derhalve eene gelijkheid in physische eigenschappen tusschen 

isomorphe lichamen en gassen te bestaan, en dat eene dergelijke wet als die 

van AVOGADRO ook voor de eersten geldig is, namelijk: dat gelijke volumina 

hetzelfde getal moleculen bevatten. Werkelijk zijn volgens SPRING's onder- 

zoekingen de quotienten van de specifieke gewichten der aluinen en hunne 

moleculair-gewichten gelijk. (Bull. de l Acad. Belg., 1882 N° 4.) 

HG. 

Absorbtie der zonnestralen door den dampkring. — Hieromtrent was reeds 

het een en ander door vroegere waarnemingen bekend, doch eene expeditie 

onlangs in Californië ondernomen, onder directie van de heeren s. P, LANG- 

LEY, O, E. MICHAËLIS, J. E. REELER en W.C. DAY, heeft die kennis 

zeer uitgebreid. Voor de vergelijkende waarnemingen op twee punten van ver- 

schillende hoogte, werd de Mount- Whitney, in Zuid-Californië gekozen. Deze 

bereikt bijna de hoogte van den Mont-blanc, maar de riĳzing is veel steiler. 

Twee stations werden gekozen, het eene aan den voet van den berg, op 

2000 voet hoogte, het andere op 18000 voet hoogte; van daar kon men 

dagelijks zich naar den nog 2000 voet hoogeren top begeven, om ook daar 

waarnemingen te doen. Beide stations waren voorzien van een grooten side- 

rostaat, waardoor een breede bundel zonnestralen geworpen werd op een spec- 

trometer, waar het oog vervangen was door een bolometer, zoo gesteld dat 

de warmte in elke afzonderlijke kleurenstraal van het spectrum en daarbuiten 

afzonderlijk gemeten werd. 

Uit de gevonden verschillen liet zich ook de regel afleiden hoe de absorb- 

tie op nog grootere hoogten en daarboven , buiten de atmospheer , zoude wezen. 

Dat er voorts actinometers, pyrheliometers en andere voor dergelijke waar- 

nemingen gewoonlijk gebruikte werktuigen voorhanden waren, spreekt van 
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zelf. De waarnemingen geschiedden in de maanden Juli, Augustus en het 

begin van September 1881. 

De zonneschijn op en nabij den top was zoo sterk, dat de huid brand- 

blaren kreeg. De temperatuur van een koperen vat, overdekt met twee platen 

van gewoon vensterglas, steeg tot boven het kookpunt, zoodat men op die 

wijze water kon koken te midden der sneeuwvelden. 

De invloed van den dampkring op het terughouden der warmtestralen is 

volgens de gedane waarnemingen nog grooter dan men reeds wist. Ontbrak 

de dampkring geheel, dan zoude de temperatuur van de oppervlakte der 

aarde, zonder de eigene warmte van deze, tot —50" Fahr., dus beneden 

het vriespunt van kwikzilver dalen. De warmte van de oppervlakte eener 

planeet hangt dus grootendeels van de dikte harer atmospheer af, Het kan 

op Mercurius zeer koud, op Neptunus zeer warm zijn. | 

Ook vloeit uit de verrichte waarnemingen voort dat de gekleurde stralen van 

het zonnespectrum eene verschillende absorbtie ondergaan. Buiten de atmos- 

pheer gezien, zoude de zon zich niet meer wit, maar blauw vertoonen. Uit- 

voeriger mededeelingen worden te gemoet gezien. (Nature, 3 Augustus 1882, 

p. 315). HG, 

Hout, dat door den bliksem is getroffen. — Dit bevat, volgens eene mede- 

deeling van den heer LAROQUE aan de Académie des sciences, in hare zit- 

ting van 28 Augustus Il., iĳzerdeelen, wier aanwezigheid zich verraadde in 

splinters, die van een boom door den bliksem waren afgeslagen, door hunne 

werking op de magneetnaald. Nadat zij in een porseleinen kroesje waren ver- 

brand, vond men in de asch kleine iĳzerbolletjes, gelijk aan die, welke rrrs- 

SANDIER onder de stofjes uit den dampkring heeft gevonden. LAROQUE meent 

dat dit ijzer door de elektrische ontlading tot binnen in het hout is mede- 

gesleept. 

Dat dit geheele feit, en vooral de laatstvermelde verklaring, nog zeer be- 

hoefte heeft aan nadere bevestiging, zal hier wel nauwelijks vermelding be- 

hoeven. LN. 

Verwarming van iĳzer bij het magnetiseren en demagnetiseren. — Het 

voor omstreeks 30 jaren door vAN BREDA in Teyler's museum te Haarlem ont- 

dekte, en later door GROVE, SIEMENS en anderen nader onderzochte feit, dat 

ijzer door snel opvolgend opwekken en weer doen verdwijnen van magneet- 

kracht daarin, merkbaar verwarmd wordt, is thans door PRILLEUX, volgens 

een bericht in een der laatste nommers van La lumière électrique , op nieuw 
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in het licht gesteld. Het is dezen gelukt om een iĳzeren staaf tot minstens 

300° C. te verhitten, door de afwisselende stroomen van een magneto-elek- 

trisch werktuig van MERITENS, welke hij door een geschikte spiraal daarom- 

heen leidde. PrirveEux heeft zich de na de proefnemingen van vAN BREDA 

vrij nuttelooze moeite gegeven om te bewijzen dat die verwarming niet, of 

althans slechts voor een gering gedeelte, te wijten is aan inductiestroomen 

in de massa van het iĳzer. Zijne uitkomsten zouden dus slechts ter wille van 

de zeer sterke temperatuurverhooging, die hij verkregen heeft, hier een voor- 

bijgaande vermelding verdienen, indien hij daardoor niet nog een, voor zoover 

ons bekend is, nieuw en voor de theorie der magnetiseering zeer belangrijk 

feit had in het licht gesteld: gehard staal wordt, onder overigens geheel 

dezelfde omstandigheden, veel sterker dan week ijzer verwarmd. 

LN. 

Geluidsschaduw in water. — Geluidsschaduwen zijn in het algemeen veel min- 

der duidelijk waarneembaar dan die van het licht. De oorzaken van dit ver- 

schil zijn velerlei. Ten eerste zijn de lichamen voor het geluid in den regel 

veel minder “ondoorschijnend” dan voor het licht, ten tweede geeft de zoo- 

veel malen grootere golflengte van het eerste aan de diffractie een evenveel 

malen grooteren invloed, en ten laatste is het orgaan waardoor wij het ge- 

luid waarnemen, ons oor, veel minder dan ons oog in staat tot het waarne- 

men van verschillen in intensiteit, daar het ons niet veroorlooft om het hulp- 

middel der nevenelkanderstelling voor geluid in toepassing te brengen. 

JOHN LECONTE heeft nu die geluidsschaduwen waargenomen in water (Phil. 

magazine (5) XIII. p. 98). In de haven van San Francisco werd een zand- 

bank opgeruimd door de ontploffingen van daarin geplaatste dynamietpatronen. 

Op omstreeks tien meters achter het middenpunt der verschillende ontplofin- 

gen was een houten pilaar in het water geplaatst. In de geometrische scha- 

duw van die pilaar bleef een in het water gedompelde glazen flesch bij de 

ontploffing ongedeerd, daarbuiten werd zij in kleine scherven verbrijzeld, on- 

verschillig in beide gevallen of zij juist achter de pilaar of op 3 of 4 meters 

afstand daarvan was geplaatst. Van bijna twee meter lange glazen buizen, 

gwars achter de pilaar in het water gedompeld, werden de uiteinden verbrij- 

zeld, maar een stuk in het midden daarvan, in lengte ongeveer met de breedte 

_der pilaar overeenkomend, bleef in zijn geheel, onverschillig wederom van den 

afstand tusschen beiden, althans binnen de boven aangeduide grenzen. 

Het is duidelijk dat men hier te doen heeft met de voortplanting, niet 

n eigenlijk gezegde geluidstrillingen, maar van den heftigen schok, die het 
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water van de ontploffing ondervond. Lord rAyLercH heeft nog voor korten 

tijd er op gewezen, dat het zeer moeielijk is om van de uitwerkselen in het 

eene tot die in het andere geval met zekerheid te besluiten. 

LN. 

Elektrolytische diffusie van vloeistoffen. — Gorm heeft zijn vroegere proef- 

nemingen over dit onderwerp hervat en beschrijft thans (Royal Society Pro- 

eeedings XXXIII, p. 140) een toestelletje, dat bij eenvoudige inrichting zeer 

geschikt is ora het verschijnsel duidelijk aan te toonen. In een cilindervormig 

glasvat is een van boven en onderen open wijde glasbuis geplaatst, die be- 

neden uitkomt op eenigen afstand van den bodem van het vat en van boven 

vernauwd is. Het vat is rondom de buis gesloten met een kurk, waardoor een 

open glasbuisje gaat van ongeveer gelijke wijdte met het zoo even vermelde 

boveneind der binnenbuis. Im het vat wordt eene oplossing van kwiknitraat 

(soortelijk gewicht 1,3) gegoten en in de binnenbuis eene van kopernitraat 

(soortelijk gewicht 1,22). Dit ingieten geschiedt langzaam en langs den wand 

der buis om de beide vloeistoffen niet met elkaar te vermengen. De hoeveel- 

heid van beide wordt zoo gekozen, dat de scheidingsmeniskus zich nog in de 

binnenbuis bevindt. Laat men nu den stroom van 18 GROVE-elementen, met 

behulp van op geschikte plaatsen aangebrachte elektroden, in de richting van 

het kwikzout naar het loodzout gaan, dan ziet men spoedig aan het schei- 

dingsvlak zich een volkomen kleurlooze laag vormen, die langsaam daalt tot 

beneden den rand der buis. Daarbij blijft het hoogteverschil van de vrije op- 

pervlakken der beide vloeistoffen geheel onveranderd. 

LN. 

SCHEIKUNDE. 

Onvolkomen verbranding van zwavelaether en andere vloeistoffen. — Toen 

W. H. PERKIN (Chemical News XLV, p. 105) zwavelaether op een sterk verhit 

zandbad verdampte, zag hij op een donkeren avond een blauwe vlam daarboven 

zweven. Dit reeds vroeger door DAVY, DOEBEREINER en BOUTIGNY waargenomen 

verschijnsel wordt ook voortgebracht wanneer men uit een spuitflesch een straal 

van zwavelaether blaast tegen een iĳjzerplaat, die bijna tot roodgloeiens is ver- 

hit, en ook nog bij veel lagere temperatuur daarvan. Dan vooral ontwikkelt 

zich een voor de ademhalingsorganen zeer onaangenaam verbrandingsprodukt, 

dat o. a. aldehyd en een weinig crotonaldehyd bevat, maar bij verbruik 

van 1,313 gram zuurstof vormt zich slechts 0,133 gram kooldioxyde. Een 
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aantal andere stoffen bezitten dezelfde eigenschap als zwavelaether , weder andere 

daarentegen — en daaronder sommigen als benzol, waarvan men dit niet zou 

verwachten — vertoonen niets desgelijks. Phosphorus onderscheidt zich van de 

eerstgenoemde dus alleen daardoor, dat hij hetzelfde verschijnsel reeds bij ge- 

wone temperatuur vertoont. LN. 

METEOROLOGIE. 

Zitplaats en oorsprong van het onweder. — In de Revue scientifique van 

12 Augustus 1882, komt een zeer lezenswaardig opstel voor van professor 

M. N. SPRONG, waarin hij, deels op grond van eigen waarnemingen in de 

hooge bergstreken van Zwitserland, deels van anderen, tracht te betoogen 

dat de hagelvorming in de hooge lucht, waar de temperatuur altijd ver be- 

neden het vriespunt en de lucht zelve zeer droog is, de eigenlijke oorzaak 

der onweders is. Reeds ten gevolge van de samenklontering der iĳsdeeltjes 

tot hagelkorrels wordt elektriciteit vrij, en bovendien ontstaat elektriciteit 

door de wrijving der lucht langs de nedervallende hagelkorrels. De bij een 

onweder vallende regen zoude meerendeels bij de nederdaling gesmolten hagel 

zijn. Dat alleen door de wrijving der lucht langs vaste lichamen elektriciteit 

ontstaat, heeft hij ook door eene proef trachten te bewijzen. 

HG. 

DIERKUNDE. 

Hypophysis. — Hen der organen, omtrent welker morphologische en phy- 

siologische beteekenis men nog zeer in het onzekere verkeert, is het aanhang- 

sel aan de basis der hersenen, bekend onder den naam van Aypophysis of 

glandula pituitaria. In een merkwaardig opstel, geplaatst in de Linnean 

Society's Journal, Dec. 1881, heeft Rr. OWEN althans de eerste opgehelderd. 

Hij doet opmerken dat dit orgaan, dat zeer klein bij den mensch is, afda- 

lende in de reeks der zoogdieren, betrekkelijk grooter en grooter wordt, zoo 

ook verder bij de vogels, de reptilien en de visschen. (Ref, vond bij een zeer 

grooten Orthragoniscus de hypophysis bijna zoo groot als de hersenen zelve). 

Bij de reptiliën doorboort zij als een vaatrijk kanaal de hersenen er de sche- 

deldoos, waar zich eene opening bevindt, die slechts door een vlies gesloten 

is, en bij Lepodosiren opent zich dit kanaal in de keelholte. In den em- 

bryonalen toestand der zoogdieren heeft hetzelfde plaats. Volgens OwWEN be- 

antwoordt deze opening aan den mond der ringwormen en der gelede dieren 

De holte van het spijsverteringskanaal heeft bij de gewervelde dieren achter- 
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eenvolgens drie openingen: het prostoma, dat aan de navelopening beant- 

woordt, het dewtostoma, dat overeenkomt met het hypophysiskanaal en bij 

de ringwormen en gelede dieren als mondopening blijft bestaan, het trito- 

stoma, dat de ware mond der vertebraten is. Denkt men zich nu een ring- 

worm of een geleed dier met de rugzijde benedenwaarts gekeerd, zooals reeds 

GEOFFROY ST. HILAIRE heeft gedaan, dan wordt de overeenkomst tusschen 

dezen en de embryo van een gewerveld dier duidelijk. Deze beschouwingen 

zijn eene merkwaardige bijdrage tot de ook op andere gronden meer en meer 

veldwinnende hypothese der stamverwantschap van de vertebraten en der 

ringwormen. HG. 

Het roode zweet van Hippopotamus. — Het is genoeg bekend dat uit de 

huid van Hippopotamus, telkens als het dier uit het water komt, een rood 

vocht naar buiten treedt. Uit een uitvoerig anatomisch onderzoek, dat zich 

over de geheele organisatie van dit dier uitstrekt, door den heer CHAPMAN, 

en geplaatst in de Proceedings of the Academy of’ natural sciences of Phi- 

ladelphia 1881, Part. II, stippen wij hier aan, dat volgens dien heer dit 

roode vocht in werkelijkheid niet anders is dan het zweet, afgescheiden door 

zweetkliertjes in de huid, die het gewone maaksel van dezelfde organen bij 

andere zoogdieren hebben. , HG. 

Levenskracht der trichinen in gezouten vleesch. — Dat het weerstands- 

vermogen der trichinen zeer groot is, ook al bevinden zij zich in gezouten 

varkensvleesch, is bekend en door proeven uitgemaakt. Toch meenen nog 

velen dat na langen tijd de trichinen in zulk vleesch sterven. L, FOURMENT 

nu heeft van gezouten varkensvleesch dat trichinen bevatte en in ‘t begin 

van Maart 1881 met een zeilschip uit Noord-Amerika was aangevoerd, den 

19den April 1881 een stuk afgesneden, dit in een flesch onder fijn zout be- 

graven en de flesch hermetisch gesloten. Den Aen April 1882, dus na bijna 

een jaar, werd de flesch geopend. Het vleesch was nu, wanneer men van ’t 

oogenblik der inzouting in Amerika tot het begin der proef 3 maanden rekent, 

15 maanden lang aan den invloed van het zout blootgesteld geweest. Kleine 

stukjes werden nu afgesneden en lang en krachtig ontzout en daarna gekneed , 

met eenig brood vermengd en den 4en aan een muis te eten gegeven. Het 

dier vertoonde weldra verschijnselen van diarrhee en stierf den 7den, De in- 

gewanden toonden duidelijke sporen van ontsteking en er werden levende en 

volkomen ontwikkelde trichinen van beide seksen in gevonden. Ook in een 

andere, aan hetzelfde régime onderworpen muis, werden zij aangetroffen. — 



8 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

De heer r. besluit, dat trichinen in gezouten vleesch kunnen sterven, even- 

als in andere middenstoffen, maar dat zij er even goed zeer langen tijd kun- 

nen in het leven blijven en dat dus ook gezouten varkensvleesch nooit is te 

vertrouwen. (Compt. rend. Tom. XCIV, pag. 1211.) Dao 

VERSCHEIDENHEID. 

Besmettelijkheid van de door teringlijders uitgeademde lucht. — De heer 

GIBOUX, die reeds in 1878 die besmettelijkheid heeft beweerd, heeft daarom- 

trent een nieuwe reeks van proeven genomen. Hij kon dagelijks beschikken 

over een ruime hoeveelheid lucht, door longteringlijders in den tweeden en 

derden graad uitgeademd. De proeven werden genomen op jonge konijnen, ge- 

boren van gezonde ouders, waarvan G. zich had overtuigd door deze te dooden 

en te onderzoeken. Vier van die dieren werden in twee afzonderlijke hokken 

geplaatst, zoo ingericht, dat de buitenlucht geheel kon worden afgesloten, 

en het hok uitsluitend met de uitgeademde lucht kon worden gevuld. Twee 

malen daags, des middags en des avonds, ademden nu de konijnen gedurende 

twee uren niets anders dan die uitgeademde lucht in; bij het eene paar ech- 

ter moest deze eerst dringen door gecarboliseerde watten. De proef werd voort- 

gezet van den 15en Januari tot den 29en April. In dien tijd vertoonden de 

konijnen, die de door de gecarboliseerde watten gedrongen lucht inademden, 

niets abnornaals; de beide anderen verloren den eetlust, hadden hevige dorst, 

kregen diarrhee, en vermagerden. Alle vier werden den 29en April geslacht; 

bij de zieken vond gGrBoux tuberkels in de longen, de lever en de milt, maar 

de ziekelijke toestand der longen was het verst gevorderd, en, evenals bij 

zijn vroegere proefnemingen, waren de bovenste longkwabben sterker aange- 

daan dan de onderste. De beide andere konijnen die tot het eind toe gezond 

waren gebleven, vertoonden geen de minste pathologische veranderingen. (Compt. 

rend., Tom. XLIV, pag. 139). Dedi 
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STERREKUNDE. 

Photographie van een komeet. — JANsEN heeft die van de komeet 5 1881 

verkregen aan het observatorium te Meudon, met den staart tot op 2°,5 van 

de kern. Aangaande de daaraan verbonden groote moeilijkheden en de wijze 

waarop het hem gelukt is die te overwinnen, geeft hij vrij uitvoerige bijzon- 

derheden in het Journal de physique, 2e Série I, p. 441. Wij kunnen hem 

hier daarin niet volgen zonder de grenzen van een bijblad-referaat zeer ver 

te overschrijden en moeten ons dus vergenoegen het feit van het welgelukken 

zijner pogingen hier aan te stippen, met vermelding van de volgende bijzon- 

derheden aangaande de door hem verkregen uitkomsten. 

1. De photographie van den staart vertoont een aantal hoogst belangrijke 

bijzonderheden, die door het oog, zelfs met een goeden teleskoop, niet 

rechtstreeks kunnen worden waargenomen. 

2. Door den tijd te bepalen welken het beeld van een bekend hemellichaam, 

b. v. van de maan noodig heeft, om eene even duidelijke photographie op 

te leveren als een bepaald deel van den staart der komeet, is het mogelijk 

om de lichtkracht van dit deel te meten. JANSEN vond op deze wijze dat de 

gemiddelde intensiteit van het licht der maan meer dan 300 000 maal grooter 

is dan die van het licht van den staart op 1° afstand van de kern. Door 

gelijke metingen bij verschillende afstanden der komeet hoopt hij te kunnen 

bepalen in welke verhouding eigen en teruggekaatst licht in het kometen-licht 

bevat zijn. 

3. Blijkt reeds uit 1 de grootere gevoeligheid van de photographisch ge- 

2 
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voelige oppervlakte in vergelijking met de gezichtszenuw, nog duidelijker treedt 

deze te voorschijn in het feit dat op de door JANSEN verkregen photographieën 

een aantal zeer kleine sterren te zien zijn, waarvan velen op geen enkele 

sterrekaart te vinden zijn. LN. 

NATUURKUNDE. 

Nieuwe perspomp voor de samendrukking der gassen. — Deze beschrijft, 

met behulp van eene goede afbeelding, cAILLETET in het Journal de physique, 

2e Série I, p. 449. Zijne inrichting onderscheidt zich van de gewone -pers- 

pompen met dompelaars, doordat de inlaat geschiedt door een kraan, welke 

bij het pompen automatisch wordt versteld en doordat het schadelijk ruim is 

weggenomen met behulp van kwikzilver, een hulpmiddel dat — het zij hier 

in het voorbijgaan opgemerkt — voor luchtpompen reeds voor vele jaren met 

goed gevolg is aangewend door KRAVOGL te Weenen. De lederpakking om 

den dompelaar is niet met olie, maar met glycerine doortrokken. 

CarLLETET heeft met zulk een pomp spanningen van meer dan 200 atmos- 

pheren kunnen verkrijgen en door een uur arbeids 400 à 500 grammen vloei- 

baar koolzuur of protoxydum azoti. Het kwik daarin geeft ook nog het voordeel 

dat zich de bij de samendrukking ontwikkelende warmte gelijkmatig in de 

massa van den dikken metaalcilinder verdeelt en deze zich snel genoeg ver- 

koelt om geene circulatie van koud water te behoeven. LN. 

Toestel voor het onderzoek en de demonstratie der wetten voor de uit- 

vloeiing der drup- en luchtvormige vloeistoffen. — Indien aan het begin van 

twee buizen, waardoor heen een vloeistof uitstroomt, uit een en hetzelfde 

vat, de drukking gedurende het witstroomen juist dezelfde is, dan moet, hoe 

die buizen overigens in wijdte en lengte enz. ook verschillen, de hoeveelheid 

vloeistof die er doorstroomt in denzelfden tijd juist dezelfde zijn. Het zou 

gemakkelijk zijn om volgens dit beginsel de wetten van POISEULLE en ande- 

ren aan een onderzoek te onderwerpen, indien men slechts een middel bezat 

om die voortdurende gelijkheid der drukking te cortroleeren. B. ELre (Journal 

de physique, 2e Série I, p. 459) heeft dit op zeer eenvoudige wijze mogelijk 

gemaakt. Hij verbindt aan elke van zijne uitstroomingsbuizen op de zoo even 

aangeduide plaats een zijdelings gericht buisje. De beide buisjes monden in 

juist tegenovergestelde richting horizontaal in eeu klein, overigens gesloten 

glasvat. Tusschen beider openingen, op gelijken afstand van elk daarvan, hangt 

een goudblaadje. Dit blijft bij de gezochte gelijkheid der drukking vertikaal 
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hangen; maar bij ongelijkheid wijkt het naar den kant af, waar de zwakste 

drukking heerscht. 

Om een bewijs van de gevoeligheid dezer methode te geven, vermeldt ure 

dat als men een gas door twee buizen laat uitstroomen en deze zoo heeft 

gekozen dat de uitstroomingshoeveelheden blijkens het goudblaadje dezelfde 

zijn, er een duidelijke afwijking daarvan zal waar te nemen zijn zoodra men 

een dier buizen met een spiritusvlam verwarmt, ten blijke dat de snelheid 

der doorstrooming in deze laatste door de verwarming wordt verminderd. 

LN. 

Nieuwe wijze van bepaling van koolzuur in de lucht. — De heer HEINE 

heeft proeven genomen over de absorptie van warmte door gasmengsels van 

verschillend gehalte. Hij bezigde daartoe inzonderheid mengsels van koolzuur 

en lucht in vooraf bepaalde verhoudingen, en stelde deze bloot aan de door 

een steenzout-plaat gegane warmte van een Bunsen-brander. De drukking 

werd opgeteekend door een pantograaph van KNOLL. Langs dien weg verkreeg — 

hij een kromme, die zich nu verder liet ontwikkelen tot voor gasmengsels 

waarin, zoo als in de dampkringslucht, slechts een zeer geringe hoeveelheid 

koolzuur aanwezig is. Werkelijk bleek hem, bij een vijftigtal analyses te Gies- 

sen in vier dagen gedaan, dat langs dien weg in zeer korten tijd, niet meer 

dan een half uur, en met slechts een paar liters vooraf van waterdamp 

bevrijde lucht, zich het koolzuurgehalte daarvan met groote nauwkeurigheid 

laat bepalen. De gevonden hoeveelheden koolzuur wisselden van 0,020 tot 

0,034, (WIEDEMANN’s Annalen, 1882, N°. 7.) HG. 

PLANTKUNDE. 

Oorsprong der cultuurplanten. — De heer DE CANDOLLE, die reeds in 1855 

in zijne Géographie botanique vele dwalingen hieromtrent heeft wederlegd, 

heeft met gebruikmaking van de nieuwste ontdekkingen van plant- en oud- 

heidkundigen, alle hem bekende cultuurplanten, 247 soorten in getal, bestu- 

deerd en thans de uitkomsten van zijn arbeid openbaar gemaakt in een ge- 

schrift „getiteld: Origine des plantes cultivées. Slechts van drie dier planten 

kan hij niet beslissen of zij uit de oude of uit de nieuwe wereld afkomstig 

zijn; zij zijn twee soorten van het geslacht Cucurbita en Phaseolus vulgaris. 

Hij weidt in dit boek bijzonder uit over die cultuurplanten, die nooit of 

slechts voor een enkele keer in het wild zijn aangetroffen , zooals maïs, boo- 

nen, tabak, linzen, tarwe enz. Wij verwijzen overigens naar het boek zelf 
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of naar het kort verslag in de Comptes rendus de U’ Acadámie des Sciences. 

Tom. XIV, pag. 572. Deil 

ANTHROPOLOGIE. 

Ethnographische afgietsels. — De hoogst belangrijke reeks van ethnogra- 

phische maskers en busten, door de gebroeders SCHLAGINTWEIT gevormd op 

levende exemplaren van verschillende menschenrassen in Britsch Indië, Thibet, 

Centraal-Azië, Marokko en Noord-Amerika, is in zink en pleister gereprodu- 

ceerd onder het persoonlijk toezicht van den overlevenden broeder. De Áziati- 

sche afdeeling van de verzameling telt 275 maskers, en onder deze zijn 

Hindoe- en Muzelman-typen uit Indië, Boeddhist- en Muzelman-typen uit 

Thibet, en Mongoolsche uit Centraal-Azië. De afgietsels uit Marokko zijn 26 

in getal, bestaande uit 21 maskers en 5 busten, die door EDUARD SCHLAG- 

INTWEIT gemaakt zijn gedurende de Spaansche expeditie van 1859—60. Er 

zijn mede 9 maskers, gemodelleerd door ROBERT SCHLAGINTWEIT naar Noord- 

amerikaansche inboorlingen. Men zegt dat de uitvoering van deze afgietsels 

zonder gebreken is, zoodat zelfs de kleinste oneffenheid van de huid er bij 

is waar te nemen. Zij zullen verkocht worden door JOHANN AMBROSIUS BARTH, 

te Leipzig; de prijs van de gansche reeks in metaal is 7216, in pleister 

1241 mark. (The Academy, Oct. 7, 1882, pag. 265.) Het ware ons inziens 

te wenschen dat ten minste eene van onze universiteiten zich deze verzame- 

ling aanschafte, al ware het dan ook maar die in pleister. Dr L: 

Het zog van Galibi-vrouwen. — Mevrouw MADELEINE BRÈS, bezig zijnde 

onderzoekingen in het werk te stellen omtrent de samenstelling van vrouwen- 

melk, heeft gebruik gemaakt van de aanwezigheid van twee Galibi-vrouwen 

(Z.-Amerika) in den Jardin d'acclimatation te Parijs om het zog van deze 

te onderzoeken. Beide vrouwen zijn nog jong; de eene zoogt haar zesde kind, 

't geen 3 maanden oud is, de andere haar zevende, twee jaar oud en in 

het bezit van al de melktanden. 

Melk van drie maanden. 

Specifiek gewicht op 20° . . . … . … «1029,4 

Botgris, 27000 en „510, TONITE GA AIB, AO, SRAL SEND 

Caseine en andere albuminoiden . . ... 9,54 

Ractogs:o51 vi kgn elv, mito „HI, 13 nesij de Rdd. ti A8 

Meh KOUTI RENEE MMK DIEVE HOU IE JRA, OL 1493 

Vaste stoffen in ‘t geheel (droog extract) . . 120,08 

nde aldaar 
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Melk van twee jaren. 

Spedifielessemiehtop- 200 „Ui Jot, , Mi 1027,85 

IBO Eed- oon vol oer dense dd dn RAR dk 

Caseine en andere albuminoiden. . . . . . 13,12 

MAENE KANERT IAA LAPDOE DO UCE dOr TL ZP 

Asen Ue at Babet EREN 1,62 

Vaste stoffen in ’t geheel (droog extract) . . 144,80 

Al deze resultaten zijn op een kilogram melk teruggebracht. De gevolgde 

methode is die van Dr. ApAM. Opmerkelijk is de rijkdom aan boter en lactose, 

en de armoede aan caseine. (Compt rend. Tom. XIV. pag. 567.) p. L. 

DIERKUNDE. 

Tegengift tegen slangenvenijn. — De heer coury‚ directeur van het labo- 

ratorium van het museum van Rio-Janeiro, waar de heer DE LACERDA met 

hem zijne proefnemingen gedaan heeft, heeft op honden een aantal proeven 

verricht, door in de vena saphena slangenvergift in te spuiten, terwijl de 

oplossing van permanganas kalicus in de andere saphena werd ingespoten. 

Het resultaat was, dat de dieren stierven en het tegengift onwerkzaam bleek 

te zijn. Echter merke men wel op, dat coury tevens zegt, dat het vergift , 

onder de huid, dus niet in de bloedvaten, ingespoten, niet merkbaar wordt 

opgeslorpt, waardoor zich laat begrijpen dat de ook onder de huid inge- 

spoten permanganas kalicus het vergift onder de huid ontleedt, even als dat 

zout dit doet, wanneer het buiten het lichaam met het vergift in aanraking 

komt. (Compt. rend. Tom. XIIV pag. 1198.) DH 

Sexualiteit bij den gewonen en den Portugeeschen oester. — De Portu- 

geesche oester (Ostrea angulata), zegt BOUCHON-BRANDELY, oorspronkelijk 

in den mond van de Taag te huis behoorende, is door een schip, dat wegens 

bekomen schade zijn vracht moest lossen, en de oesters, die een deel van 

die vracht uitmaakten, op een bank in de Gironde uitwierp, op de zuidwest- 

kust van Frankrijk vrij menigvuldig geworden. Terwijl nu de gewone oester 

(O. edulis) hermaphroditisch is, gelijk LACAZE-DUTHIERS, COSTE, DAVAINE, 

MOEBIUS, EYTON, HART en vele anderen hebben bewezen, — ofschoon de 

beide seksen zelden even ontwikkeld zijn, en het waarschijnlijk is dat hij zich 

zelven niet bevrucht — zijn bij den Portugeeschen oester de seksen over twee 

individuen verdeeld. Bij den gewonen oester geschiedt de bevruchting binnen 
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de schelp, — bij den Portugeeschen worden de eieren daar buiten gedreven 

en in het omgevende water bevrucht, even als de vischkuit. De eieren en 

embryo's van den Portugeeschen oester ontwikkelen zich in het zuivere zee- 

water, — die van den gewonen kunnen alleen, althans voor zekeren tijd, in 

't leven blijven in het binnen de schelp bevat vocht, dat, blijkens eene analyse 

in het laboratorium van BERTHELOT, veel eiwit bevat. Beide oesters zijn dus 

van elkander scherp onderscheiden soorten, en de proeven door B. B. genomen 

om bastaarden te verkrijgen, zijn dan ook volkomen mislukt, terwijl daaren- 

tegen de proeven met kunstmatige bevruchting van O. angulata met goed 

gevolg zijn bekroond. (Compt. rend. Tom. XIV, pag. 256.) ed en 

Levensduur der mieren. — In het Journal of the Linnaean Society deelt 

sir JOHN LUBBOCK mede dat hij nog, derhalve na acht jaren, twee mieren- 

koninginnen heeft, in een nest dat hem in 1874 uit een bosch was gebracht. 

De werkmieren leven in het algemeen korter; toch hebben , onder zijne hoede, 

sommige werkmieren tot zes jaren lang geleefd, vooral die in de nesten van 

Lasius niger. HG. 

Fossile marsupialiën. — Tot nog toe bepaalde zich de zekere kennis van 

fossile marsupialien uit het eocene-tijdperk tot de in de gips van Montmartre 

gevonden overblijfselen van Dridelphis Cuvieri, waaraan door een gelukkig 

toeval de buidelbeenderen zijn bewaard gebleven. De verdere kennis van eenige 

weinige vormen uit de Jura- en krijtperken berustte op het vinden van ge- 

brekkige overblijfselen, bijna uitsluitend onderkaakjes, van eenige kleine zoog- 

dieren die, vooral op grond van het maaksel van het gebit, als behoorende 

tot de afdeeling der Marsupialien werden beschouwd. Thans heeft professor 

E. D. COPE talrijker en vollediger overblijfselen ontdekt in de tot het oudere 

eoceen behoorende lagen van Puerco, in Nieuw-Mexico, en deze beschreven 

in de American Naturalist van Mei, Juni en Augustus 1882. Meerendeels 

zijn het kleine zoogdieren, die naderen tot het reeds uit de jura van Purbeck 

bekende geslacht Plagiaulax, maar er zijn daaronder ook merkelijk grootere, 

die eene opmerkelijke overeenkomst vertoonen met de Kangoeroes van Nieuw- 

Holland , ofschoon de gedaante der onderkaak meer aan die van een knaagdier 

herinnert, en. daarin slechts twee ware kiezen zijn, terwijl de vierde valsche 

kies zeer groot, scherp en soms kamvormig is, als bij de mede Nieuw- 

Hollandsche geslachten Hypsiprymnus en Phalangista. Corr heeft deze ver- 

eenigd in het geslacht Catopsalis. Daartoe behoort eene soort, Catopsalis 

Pollux corr, die zelfs de reuzenkangoeroe (Macropus giganteus) in grootte 
ET VN 
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overtrof. Andere door hem gevormde geslachten zijn : Polymastodon en Ptilodus. 

Tot dit laatste geslacht brengt hij ook de fossile Thylacoleo carnifex van 

Nieuw-Holland, een dier, zoo groot als een leeuw, dat door OWEN voor een 

roo'dier, door FLOWER voor een plantetend dier, tot de tegenwoordige soorten 

van Hypsiprymnus naderende, is gehouden. Core besluit uit het maaksel van 

het tandstelsel, dat de kleinere soorten van Ptilodus zich voedden met eieren 

en kleinere dieren, maar dat zij onmogelijk plantetend, zooals de Kangaroe- 

ratten, kunnen geweest zijn. Mogelijk voegden zij bij hun dierlijk voedsel ook 

vleezige vruchten, zooals de omnivore beren ook doen. 

Hoe dit zij, uit deze nieuwe vondsten blijkt dat er eenmaal een tijd is 

geweest, waarin de groep der Marsupialien, thans in Amerika alleen verte- 

genwoordigd door het geslacht Didelphys, talrijke soorten telde, zooals thans 

Australië. | HG. 

Anchipolypoda. — Dezen naam heeft de heer s. H. SCUDDER gegeven aan 

eenige soorten van Duizendpooten, die gedurende het steenkolen-tijdperk ge- 

leefd hebben en waarvan hij een aantal overblijfselen aantrof in de steenkolen- 

lagen van Mason Creek in Illinois. Zij kunnen gebracht worden tot de orde 

der Chilognathen of Diplopoden en hebben de meeste overeenkomst met het 

geslacht Julus. Zij bereikten echter eene aanzienlijker grootte, tot van meer 

dan een voet. Het voorname verschil van alle thans levende Myriapoden is 

echter, dat de rug bezet is met meer of minder vertakte doornen en knob- 

bels, zoo als men nu nog bij sommige groote rupssoorten aantreft. Ook had 

in 41845 wesrwoop zulk een in Engeland gevonden voorwerp werkelijk een 

rups genoemd en het als zoodanig beschreven en afgebeeld. Scupper onder- 

scheidt vier geslachten van zulke gedoornde duizendpooten: Acantherpes, 

Euphoberia, Arthropleura, Amynilyspes en Eelepticus. (Mem. of the Boston 

Society of Nat. History, 1882, III, 5.) HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Internationaal comité voor de maten en gewichten. — In de vergadering 

van de“ Académie des Sciences op 9 October jl., deelde de heer puMAS mede 

dat het bedoelde, in 1875 ingestelde Comité, zijne jaarlijksche zitting had 

ten einde gebracht. Van zijne werkzaamheden deelde hij meer bepaaldelijk 

het volgende mede. Het comité heeft een kilogram en meter, nieuw vervaar- 

digd uit de aangenomen stof (geiridiseerd platina) vergeleken met de oude 

platina-standaarden, die tijdens de aanneming van het metriek decimaalstelsel 
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als standaarden zijn aangenomen en in het archief van Frankrijk berusten. 

De uitkomst was, dat de lengte van den nieuwen door strepen afgebakenden 

meter, op 0° C., bevonden is gelijk te zijn, op °/,,„, millimeter na, aan 

den meter met uiteinden van het archief op dezelfde temperatuur, — en dat 

het gewicht van het nieuwe kilogram, op minder dan '!/,,, milligram na, 

gelijk was aan dat van het oude. Deze laatstgenoemde waarde, en die van 

den afstand tusschen de begrenzende strepen op den nieuwen meter, vermin- 

derd met ®/,,,, millimeter, zijn met eenparige stemmen door het comité aan- 

genomen als voorloopige waarden van het kilogram en den meter voor de 

werkzaamheden van het internationaal bureau van Breteuil, tot aan het sanc- 

tioneeren er van door de Vergadering voor de prototypen, die voor elke der 

deelnemende natiën zullen worden vervaardigd. Voorts heeft de fransche ad- 

ministratie eene overeenkomst aangegaan met het huis Matthey en Cie te 

Londen voor het leveren van de staven en cylinders van geiridiseerd platina, 

die de meters en kilogrammen zullen worden van de betrokken staten (Compt. 

rend. Tom. XIV, pag. 612.) B. mj 

Glossograaf. — De heer A. GENTILLI heeft een toestel uitgedacht om het 

gesproken woord te enregistreeren. In hoofdzaak bestaat deze toestel uit een 

zestal kleine hefboompjes die vereenigd een soort van kooi vormen, waarin 

de tong gestoken wordt. De beweging dier hefboompjes plant zich voort op 

een stift, die haar opschrijft op een strook papier, welke zich rondom een rol 

ontwikkelt. Het aldus verkregen teekenschrift is voor den daarin geoefenden 

leesbaar. Indien een stenograaf zich van dien toestel bedient, moet hij echter 

al de gehoorde woorden zelf naspreken. Hoe vernuftig ook uitgedacht, schijnt 

deze voor dit doel althans weinig praktisch toepasselijk. Voor de wetenschap- 

pelijke analyse echter van de menigvuldige bewegingen die de tong bij het 

spreken maakt, kan daarentegen deze toestel uitmuntende diensten bewijzen. 

(Revue scientifique, 12 Août. 1882, p. 293.) HG. 
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NATUURKUNDE. 

Voortplantingssnelheid van ontploffingen in gassen. — BerrrrLor en 

VIEILLE hebben reeds vroeger twee mededeelingen gedaan aan de Academie 

des Sctences aangaande hunne proefnemingen over dit onderwerp. De eerste, 

van voorleden jaar (Comptes rendus LXXXXIII, p. 18), bevat een verslag 

aangaande de methode van onderzoek en eenige voorloopige uitkomsten. De 

tweede, van het begin van dit jaar (Comptes rendus LXXXXIV, p. 101), 

geeft verdere bijzonderheden, vooral wat de uitkomsten betreft, en de derde 

eindelijk (ibidem p. 822) vult die aan met eenige verbeteringen in de bereke- 

ning daarvan, Om van het een en ander althans een denkbeeld te geven — 

voor hem die er meer van weten wil is de bovenstaande uitvoerige opgaaf 

der bronnen bestemd en vermelden wij nog, dat kort na de eerste mededeeling 

Van BERTHELOT en VIEILLE, MALLARD €en LE CHATELIER over hetzelfde on- 

derwerp aan de Académie berichtten (Comptes rendus LXXXIII, p. 145) — 

zij het genoeg hier het volgende te vermelden. 

BerrHeLor en VierLLE bepaalden die voortplantingssnelheid in buizen, ge- 

vuld met ontplofbare gasmengsels, door den tijd te meten, welke de ontbran- 

ding bij eene lengte dier buizen tot van meer dan 40 M. noodig had om zich 

van het eene einde daarvan, waar zij door een elektr. vonk werd voortgebracht 

voortteplanten tot het andere, waar zij een vooraf bestaanden elektr. stroom 

verbrak. Uit dien tijd hebben zij de voortplantingssnelheid in Meters voor de 

seconde bepaald. Deze bedroeg voor elektrolytisch knalgas: 2770; daarvoor 

is zij, zoodra deze meer dan 5 m. m. bedraagt, onafhankelijk van de middel- 

3 
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iĳn der buis. Voor een mengsel van cyaangas en zuurstof (2 Cy + 40) ge- 

middeld 2139,7 en is zij onafhankelijk van de spankracht van het mengsel. 

LN. 

Om het smeltpunt van licht smeltbare metaalmengsels gemakkelijk te be- 

palen, gebruikt LIEBERMANN (Chemische Berichte XV, S. 435) het vol= 

gende hulpmiddel. Hij plaatst een blokje van dit alliage tusschen twee pla- 

tinadraden, die met twee graphietplaatjes zijn verbonden, welke tegen het blokje 

aangedrukt zijn. Zoo toegericht dompelt hij dit in een bekerglas, dat met 

boomolie of lijnolie tot op geschikte hoogte is gevuld, welke hij langzaam onder 

omroeren verhit. Zoodra nu het blokje smelt wordt de elektrische geleiding 

tusschen de beide graphietplaatjes verbroken, hetgeen door een alarmapparaat 

hoorbaar of door een stroommeter zichtbaar wordt. 

LN. 

Geleidingsvermogen van gesmolten zwavel en selenium voor elektriciteit. — 

In een opstel over de chemische eigenschappen van beide stoffen vermeldt 

eross (Verhandlungen der physik. Ges: zu Berlin, 1882 5. 3.) dat zij, tot 

nabij haar kookpunt verhit, een duidelijk geleidingsvermogen vertoonen , zooals 

met behulp van een gevoeligen langdradigen rheoskoop kan blijken. 

LN. 

Geleidingsvermogen van een mengsel van zwavel en kool. 20 Gewichts- 

deelen van de eerste met 9 deelen graphiet te zamen gesmolten, geven, naar 

een mededeeling van SHELFORD BIDLEY aan de Physical society te Londen 

in hare vergadering van 25 Maart 1l., een mengsel dat de elektriciteit geleidt 

en wel des te beter naarmate zijne temperatuur lager is. Het kan dus in plaats 

van selenium en op dezelfde wijze voor photophonen of thermophonen wor- 

den gebruikt. LN. 

Elektrisch transport van het arbeidsvermogen op groote afstanden. — 

Derrrz heeft dienaangaande aan de Academie des Sciences, in hare zitting 

van 9 October 1l., medegedeeld wat wij in de volgende regels in hoofdzaken 

weergeven. 

Twee magneto-elektrische werktuigen van GRAMME werden met elkander in 

gemeenschap gesteld door een dubbelen telegraafdraad van eene gezamenlijke 

lengte van 184 kilometers. Daartoe was het eene te München en het andere 

te Miesbach geplaatst. De draad was de gewone, van ijzer, van 4,5 millime- 

ters middellijn. Zoodra nu het eerste werktuig in beweging werd gesteld hbe- 
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gon ook het andere te draaien en dit met eene kracht en snelheid, waardoor 

het, al de passieve wederstanden van allerlei aard in aanmerking geno- 
men, 60°, teruggaf van den arbeid dien het in beweging brengen van het 
eerste vereischte. 

De boven door ons gecursiveerde bijvoeging maakt de beteekenis der getal- 

lenopgave minder duidelijk. Maar zooveel blijkt daaruit in allen gevalle, dat 
de overbrenging van arbeidsvermogen door een gewonen telegraafdraad moge- 

lijk is op aanmerkelijken afstand, b.v. als men de aardkorst in de geleiding 

opneemt veel verder dan van Amsterdam tot Rotterdam, met een verlies, 

dat in vele gevallen niet te groot zal geacht worden. LN. 

Waterstemvorken. — Dezen naam (diapasons kydrauliques) geeft DECHARME 

in eene mededeeling aan de Académie des Sciences (zitting van 20 October 11.), 

aan toestellen die hij uitvond en die, in vorm aan gewone stemvorken vrij 

gelijk, ook trillen kunnen als deze, met het voordeel dat men ze een onbe- 

paald langen tijd kan in beweging houden. Hen daarvan, dien hij bepaaldelijk 

beschrijft, bestaat uit een geelkoperen buis van eene lengte van 0,5 Meter 

bij een inwendige middellijn van 6 en een wanddikte van 1 m.m. Die buis 

is in het midden harer lengte omgebogen tot de gedaante van een lange U 

en daar staat zij in verbinding met een andere buis, waardoor water onder 

drukking daarin kan worden gevoerd. De beide boveneinden zijn voorzien van 

dwarsbuizen, die in elkaârs verlengde liggen en waarvan de open einden tegen 

elkaâr zijn gekeerd en op geringen afstand van elkaâr geplaatst. De water- 

stralen, die nu tegen elkaâr uit de openingen stroomen ‘‘stooten’’, zegt 

DECHARME, “elkander af’ en de uitkomst van deze afstooting, die met ver- 

grooting van den afstand der beide openingen snel afneemt, en van de veer- 

kracht der buis, is het in trilling geraken van deze, welke aanhoudt zoolang 

als het water voortgaat met vloeien. Zijn de beide buiseinden niet met scherpe 

randen, maar van plaatvormige aanzetsels, voorzien, dan, zegt DECHARME, 

‘js er aantrekking’, hetgeen zeker wel zal willen zeggen dat de platen, ten 

gevolge van negatieve drukking op een kringvormige plaats van de binnen- 

vlakken, naar elkaâr toe worden gevoerd door de luchtdrukking, evenals bij 

het bekende verschijnsel van CLEMENT DESORMES. LN: 

Galvanische elementen met gloeiende kool in plaats van zink. — Reeds 

BECQUERELL en veel later JABLOCHKOFF hebben aangetoond dat een 

platinavat, waarin salpeter gesmolten wordt gehouden, en een gloeiend daarin 

gedompeld koolstaafje een galvanisch element opleveren, waarin de kool de 
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negatieve poolplaat uitmaakt, dus de rol van het zink in de gewone elemen- 

ten vervult. Dr. BRARD heeft getracht zulk een element in praktischen vorm 

te brengen. Zijne briquettes electrogènes zijn niet anders dan blokken van 

geperste kool, als de bekende koolmassa van BUNSEN, op het eene zijvlak 

bedekt met een mengsel van drie deelen gewone asch en een deel salpeter. 

In de kool en in het mengsel zijn geelkoperen geleiders aangebracht. Wordt 

nu het blokje in een vuurhaard gebracht, dan verkrijgt men al spoedig daar- 

van een stroom, die een elektrische schel in beweging kan brengen gedurende 

meer dan 1!/, uur en drie dezer “‘briquettes”’ achter elkaâr verbonden kun- 

nen water ontleden. 

Verdere bijzonderheden aangaande de inrichtingen, met afbeeldingen, kan 

men vinden in Za Nature, X, p. 292. LN. 

Snelheid van wit en van gekleurd licht. — Voor eenigen tijd hebben de 

heeren G. FORBES en JAMES YOUNG in de Fransactions van de Royal Society 

verslag gegeven van hunne onderzoekingen over de snelheid van het licht, 

waarbij zij in hoofdzaak de methode van rizrau gevolgd zijn. Een vreemd 

en onverwacht resultaat van dit onderzoek was, dat de snelheid van het blauwe 

licht grooter is dan die van het roode licht. Het verschil bedroeg tusschen 1 

en 2 proe. van de geheele snelheid. 

Dit onderwerp is op nieuw ter sprake gebracht door den heer FORBES in 

de onlangs gehouden vergadering der British Association en heeft daar aan- 

leiding gegeven tot eene discussie met Lord RAYLEIGH en Sir w. THOMSON. 

Lord RrAvvrerem erkende dat hij van de waargenomen verschijnselen geene 

andere verklaring geven kon dan de door rorgBrs daaruit afgeleide gevolg- 

trekking. Toch had hij er bezwaren tegen. Bij de proeven van MICHELSON, 

was zulk een verschil van snelheid voor stralen van verschillende golflengte 

niet gebleken. MrcueLsoN nu had de methode van rovcauLr gevolgd, en 

die methode moest toch duidelijker resultaten geven dan die van FIzZEAU, 

omdat mer daarbij een spectrum van grootere lengte verkrijgt. Hij deed echter 

opmerken dat hetgeen men de snelheid van het licht noemt, door beide metho- 

den verkregen, niet geheel hetzelfde is. 

De snelheid bepaald volgens de methode van rizrau of door de eclipsen 

van de Jupiter-manen, is niet de snelheid der voortplanting van een golf, 

zooals van die aan een wateroppervlakte, maar de snelheid van voortplanting 

van een reeks van intermissies van licht, hetgeen, indien de snelheid van 

voortplanting eene functie van de golflengte is, niet hetzelfde is als de ware 

snelheid; alleen dan is het hetzelfde, wanneer, zooals in de lucht, de snel- 
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heid van voortplanting dezelfde is voor alle golflengten. De methode van 

FOUCAULT, of die van MICHELSON, is gegrond op de bepaling van de hoek- 

beweging van een spiegel tusschen op elkander volgende terugkaatsingen , het - 

geen wederom een verschillende hoeveelheid is van de beide vorige. 

Ook Sir w. THOMSON legde de getuigenis af, dat de proeven van FORBES en 

Youre met de grootste zorg genomen waren, en dat hij er geen andere verklaring 

dan die door de genoemde heeren gegeven was, van geven kon. Toch voelde ook 

hij zich bezwaard door het vreemde dier gevolgtrekking. Daarbij deed hij op- 

merken dat de waarnemingen van FORBES en vouNe de snelheid der voort- 

planting kleiner maakten voor golven van kortere periode, terwijl wij toch , 

op grond der overeenkomst van het geluid in veerkrachtige lichamen, juist 

het tegendeel zouden moeten verwachten. (Nature 7 Sept. 1882, p. 465). 

HG. 

Diffusie-figuren. — In een glazen vat worden door Signor MARTINI voor- 

zichtig boven elkander twee vochten gegoten , die weinig in dichtheid verschillen, 

b.v. water en eene waterige oplossing van zout of van suiker. Men laat het 

vocht een uur lang in rust. In den bodem van het vat opent zich een capil- 

laire buis, die door een caoutchouc-buis verbonden is met een ander vat, waarin 

zich een ander, gekleurd vocht bevindt. Door dit tweede vat op te lichten, 

treedt het gekleurde vocht door de capillaire buis het eerste vat binnen. Is 

dit gekleurde alkohol, dan stijgt deze aanvankelijk als een dunne spiraaldraad , 

die zich echter fraai boomsgewijs vertakt, zoodra hij het lichtere vocht bereikt. 

Bezigt men, in plaats van alkohol, een zwaarder vocht, dan breidt zich dit 

bij de opstijging in de gedaante van een regenscherm uit. Zoo kunnen, al 

naar gelang van den aard der gebezigde vochten, verschillende diffusie-figuren 

verkregen worden. (Nature, 27 Juli 1882, uit Ac. N. Cim. 9, 1881). 

HG, 

Nevelblaasjes of nevelbolletjes. — Het is bekend dat de vesiculair-theorie, 

die de wolken en nevels voorstelde als holle waterblaasjes met waterdamp ge- 

vuld, enkel om het zweven der wolken te kunnen verklaren, haar recht van 

bestaan heeft verloren, sedert men heeft aangetoond dat waterbolletjes , indien 

zij maar klein genoeg zijn, in de lucht moeten dalen met eene snelheid, welke 

door den weerstand der laatste reeds standvastig wordt als zij nog zeer gering 

is. Met behulp van een vroeger door kircmuorr gegeven formule heeft nu 

A. KURZ (CARLS Repertorium XVIII, S. 567) die snelheid berekend en haar, 

alles in centimeters uitgedrukt, gelijk gevonden aan een millioen maal de tweede 
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macht van den radius van het bolletje. Als die radius dus 0,001 centimeter, of 

de middellijn 0,02 millimeter bedraagt, dan is de snelheid slechts 41 centi- 

meter in de seconde. LN. 

Michelson’s verbeterde luchtthermometer. — Het gesloten einde van een 

2 m.m. wijde glasbuis, die aan het andere einde een bol van 4 centimeters 

middellijn draagt, wordt met alle bij het vullen eens barometers gebruikelijke 

voorzorgen gevuld met een kwikkolom van omstreeks 1 decimeter lengte. Ver- 

volgens wordt, alles door eene aan den bol aangebrachte zijdelingsche opening » 

die bol en het niet met kwik gevulde eind der buis gevuld met droge damp- 

kringslucht van zulk een dichtheid, dat als men de buis vertikaal plaatst met 

den bol naar beneden, de kwikkolom door haar gewicht in de buis een eind- 

weegs daalt. Als nu de zoo even vermelde zijdelingsche opening gesloten is, 

dan heeft men een luchtthermometer, wiens aanwijzingen van de drukking der 

buitenlucht geheel onafhankelijk zijn. (siLLEMAN's American Journal XXIV, 

p. 92). LN. 

Verandering der wrijving door de polarisatie der elektroden. — Krovcu- 

KoLL heeft (Comptes rendus VC., p. 177) deze gemeten met behulp der vol- 

gende inrichting. Een aantal bezempjes van platinadraad wrijven tegen de 

oppervlakte eener glasplaat, die in een horizontaal vlak wordt rondgedraaid 

in een schaal, gevuld met verdund zwavelzuur. In die schaal is ook een poreus 

potje gedompeld , waarin eene oplossing van kopersulfaat met een koperelek- 

trode. De grootte der wrijving van de platinadraden tegen het glas wordt door 

een torsiebalans gemeten, terwijl er of geen stroom of een van willekeurige 

sterkte door de vloeistof wordt geleid, zoo, dat het platina door waterstof 

of door zuurstof gepolariseerd wordt. In het eerste geval wordt de wrijving 

verminderd, in het tweede vermeerderd, in beide gevallen des te meer naar- 

mate de elektromotorische kracht grooter is, welke deze polarisatie teweegbrengt. 

LN. 

“DIERKUNDE. 

Orang van Sumatra. — Is de Orang van Sumatra, die reeds verschillende 

namen ontvangen heeft, als van Smia Abelis, S. bicolor; S. gigantica 

PEARSON, inderdaad soortelijk verschillend van den orang-oetan (S. satyrus) 

die op Borneo leeft? Dr. ANDERSON, in zijn voorleden jaar uitgegeven Cata- 

logue of Mammalia in the Indian Museum, houdt het voor waarschijnlijk. 

De schedel van den Sumatraanschen orang is veel massiever, de snoet meer 
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vooruit puilend, met groote uitspringende hoektanden; op den schedel verheft 

zich een hooge sagittaal-kam; met één woord, de schedel heeft veel van dien 

van een gorilla. Er zouden dus ook in Azië twee groote anthropomorphen 

zijn, evenals in Afrika. 

Of die beschouwing juist is, zal een nader vergelijkend onderzoek, ook 

van andere lichaamsdeelen, moeten leeren. Het zij aan onze op Sumatra le- 

vende landgenooten aanbevolen. De aan den schedel opgemerkte verschillen 

zijn misschien slechts het gevolg van verschil in sekse of leeftijd. 

HG. 

Vedermotten. — Alle entomologen kennen de kleine vlinders, welker vleu- 

gels gesplitst zijn in een aantal op vedertjes gelijkende deelen , die echter, even 

als de vleugels van andere vlinders, met kleine schubjes overdekt zijn. Het 

aantal dier afdeelingen is verschillend, maar kan (bij Alucita polydactyla) tot 

vierentwintig toe bedragen. Wat mag de reden zijn dezer zonderlinge afwijking 

van het gewone maaksel der vleugels, niet alleen van die der overige vlinders, 

maar van die van alle gevleugelde insekten ? 

De heer 5. er. TAYLOR oppert het vermoeden, dat hier een geval van dier- 

lijke vermomming (mimicry) bestaat. Volgens srAINTON leven de larven van 

de meeste soorten van Pterophori op Compositac, welker zaden een pappus 

bezitten, waarop zij in de lucht gedragen worden. Op eene dergelijke wijze 

bewegen zich ook de vedermotten. Zelfs in den toestand van rust plooien zij 

de vleugeltjes niet tegen het lichaam aan, en wanneer zij vliegen, drijven 

zij in de lucht op eene wijze die hen geheel op pappus doet gelijken. Bepaal- 

delijk vermeldt rayLor een der grootere soorten van vedermotten, Pteropho- 

rus pentadactylus, als op een afstand zoozeer op pappus van een distel ge- 

lijkende, dat ook insektenetende vogels daardoor misleid kunnen worden. (Nature , 

14 Sept. 1882, p. 477). HG. 

AARDKUNDE. 

Arktis. — Dit is de naam, die de heer K. PIETTERSEN van Tromsöe ge- 

geven heeft aan eene groote uitgestrektheid land, dat zich eenmaal, en wel 

tegen het einde der quaternaire periode, uitbreidde tusschen Noorwegen , Nova- 

Zembla en Spitsbergen. Hij besluit daartoe uit het bestaan van een onder- 

zeesch plateau, dat in die streek door de laatste Noorweegsche expedities 

ontdekt is. Hierdoor wordt ook rekenschap gegeven van den tegenwoordigen 

geologischen en biologischen toestand dier beide eilanden, in verband met dien 

van Noorwegen. (Nature, 21 Sept. 1882, p. 513). HG. 
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Groote kristallen in Amerika. — In de redevoering, waarmede Professor 

BRUSH van New-Haven de vergadering der American Association, onlangs 

te Montreal gehouden, geopend heeft, wees hij op eene eigendommelijkheid 

van vele amerikaansche mineralen, namelijk dat zij, in vergelijking met de 

europeesche, in merkwaardig groote kristallen voorkomen. Mica wordt aange- 

troffen in platen van een yard in doormeter, veldspaath met klievingsvlakten 

van tien voet, beryl in prisma's van vier voet lengte, enz. 

Ook komen sommige elders zeldzame mineralen hier en daar in groote hoe- 

veelheden voor. Zoo: spodismene, met 5 tot 8 proc. lithia, bij tonnen, al- 

thans op ééne plaats; tellurium, in Colorado, in massa's van vijfentwintig 

pond gewicht; columbium wordt gevonden van Maine tot Georgia. (Nature, 

14 Sept. 1882, p. 481). HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Soldeeren zonder temperatuursverhooging. — Dit geschiedt volgens het Zeit- 

schrift für Optik und Mechanik III, S. 178, met behulp van een amalgama 

van twee deelen kwik en een deel koper, dat gemakkelijk bereid wordt door 

het in een mortier samenwrijven der beide metalen, het laatste in poedervorm, 

zooals het door zink uit eene oplossing van zijn sulfaat wordt verkregen. Als 

vloeimiddel dient daarbij kwik, dat 2°/, natrium bevat. LN. 

Een goede glaslijm verkrijgt men, naar eene opgave in het Polytechnisch 

Notizblatt XXXVII, S. 173, door het oplossen van 1 gram fijn gesneden 

caoutchouc in 64 grammen chloroform, onder bijvoeging, nadat de caoutchouc 

opgelost is, van 16 gram mastik in poeder. LN. 
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STERREKUNDE. 

De roode vlek van Jupiter. — Professor a. w. Hovuam te Chigago leidt 

uit zijne gedurende drie jaren, van September 1879 tot Maart 1882, gedane 

waarnemingen aan de roode vlek van Jupiter af, dat de schijnbare rotatie- 

periode 9 uren 55 minuten en 35,9 seconden bedraagt. Dit is afgeleid uit 2214 

omwentelingen van de planeet in 916 dagen. Sedert de oppositie in 1879 is 

de schijnbare rotatie-periode toegenomen met omstreeks vier seconden , hetgeen 

beantwoordt aan eene geheele verplaatsing in lengte van 40,000 E. mijlen. 

De groote roode vlek is dus niet een deel der oppervlakte van de planeet, 

maar zij is een onmeteliĳjk groot drijvend eiland, van bijna 30,000 mijlen 

lengte en ruim 8000 mijlen breedte, dat gedurende meer dau drie jaren zijne 

gedaante en grootte nagenoeg behouden heeft. Toch schijnen de mikrometrische 

waarnemingen van 1879 tot 1882 eene kleine vermindering (0’,95) van lengte 

aanteduiden. Op 3 Juli 1880 deed movam eene opmerkelijke waarneming. 

De tweede satelliet ging juist over de roode vlek. Bij de intrede maakte deze 

een inkeeping; negen minuten later vertoonde zich de satelliet in haar geheel 

daarop en zoo wit als buiten de schijf der planeet. (Nature, 19 Oct. 1882.) 

4 HG. 

Straalbreking door een Komeet. — De heer WILHELM MEYER heeft op 

drie verschillende tijden, nl. 29 Juni, 13 Juli en 1 Augustus 1381, aan 

den toen zich aan den hemel vertoonende groote komeet (III) met den positie- 

mikrometer nauwkeurige plaatspepalingen verricht van sterren, voorbij welke 

he 
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zich de komeet bewoog, met het doel nategaan of zich in de schijnbare 

afwijking der stralen die van de ster door de zelfstandigheid, waaruit de 

komeet bestaat, heengaan, sporen van eene daarbij ondergane breking ver- 

toonen. De heer GUSTAV CELLERIER onderzocht het vraagstuk theoretisch, 

en met behulp der door dezen aangewezen formules en zijne eigene plaatsbe- 

palingen kwam de heer MEYER tot de volgende uitkomst. 

«De zelfstandigheid, waaruit het hoofd der komeet bestond, gedroeg zich 

optisch als een gas, en haar brekend vermogen was, op 102000 kilometer 

van de kern, gelijk: 0,0000093. Deze en gevolgeliĳk ook de druk van het 

gas nam binnen het onderzochte gebied af in reden van het quadraat van 

den afstand van de kern.” (Naturforscher, N°. 1, 1883, p. 3, uit Astron. 

Nachrichten, N° 2471. HG. 

NATUURKUNDE. 

Het verschijnsel van Kerr. — Een glasmassa wordt dubbelbrekend , zoodra 

zij aan een elektrische inductie van genoegzame kracht wordt blootgesteld , 

doordat twee geleiders, die ter weerszijden daarvan zijn geplaatst, in be- 

hoorlijke mate de een positief en de ander negatief worden geëlektriseerd. 

Dit feit, dat voor de theorie der elektriciteit van veel belang worden kan, 

werd reeds voor bijna 8 jaren ontdekt door kerr en wekte toen de algemeene 

aandacht. Maar aan de meesten, die zijne proefnemingen herhaalden, gelukte 

het niet de door hem waargenomen en beschreven verschijnselen voort te bren- 

gen. Het bestaan daarvan was dus tot nog toe een open vraag gebleven, 

althans voor vaste nietgeleiders, al bracht Kerr later dergelijke verschijn- 

selen ook in vloeistoffen voort en al werden deze proefnemingen door an- 

deren met goed gevolg herhaald. Aan deze onzekerheid heeft thans Dr. BRON- 

GERSMA, naar het ons voorkomt, voor goed een einde gemaakt door een 

uitvoerig onderzoek van het verschijnsel, zooals het zich in glas en in zwavel- 

koolstof voordoet, dat hij in het laboratorium van Teyler's Stichting alhier 

heeft verricht en waarvan hij de uitkomsten in de Archives du Musée Teyler, 

tweede serie, derde deel ‘heeft beschreven. Om de grenzen van een Bijblad- 

referaat niet te overschrijden kunnen wij tot onzen spijt aangaande dit belang- 

rijk onderzoek niet in bijzonderheden treden, maar moeten ons bepalen tot 

de vermelding dat het behalve de reeds vermelde bevestiging van het door 

KERR waargenomene nog een aantal feiten bevat, die het mislukken der pogin- 

gen van vroegere proefnemers kunnen verklaren en belangrijke bijdragen leveren 

tot de kennis van de elektrische moleculairwerking. LN. 
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Eene bijdrage tot de kennis en waardeering der elektrische gloeilampen 

van verschillende systemen heeft Dr. r. vaN DER veN geleverd in hetzelfde 

deel der Archives du Musée Teyler. Men begrijpt de belangrijkheid van zulk 

een geheel onpartijdig onderzoek voor de praktijk, waarvan de wetenschappe- 

lijke waarde nog aanmerkelijk wordt verhoogd door twee berekeningen uit de 

verkregen verhoudingen tusschen lichtkracht en stroomsterkte, een van de 

elektromotorische kracht van een Bunsenelement en een van het aantal calorien 

dat in een Daniel voor elk gram verbruikt zink wordt ontwikkeld. Beide uit- 

komsten komen met de vroegere langs gansch andere wegen verkregene, binnen 

de grenzen der onvermijdelijke waarnemingsfouten, zeer goed overeen. 

LN. 

Het verdampen van metalen in eene luchtledige ruimte. — prmarcavy heeft 

die onbetwijfelbaar waargenomen (Comptes rendus VC, p. 183) : van cadmium 

reeds bij 160° C,‚ van zink bij 184°, van antimonium en bismuth bij 292°, 

van tin en lood bij 360’. Hij bracht het metaal daartoe in een aan ’teind 

toegesmolten glasbuisje van 12 m.m. middellijn, dat van buiten door een of 

anderen damp op de verlangde temperatuur werd gehouden, nadat de lucht 

door een sprengelpomp bijna geheel daaruit is verwijderd. Daarin is ook nog 

een U-vormig gebogen dun glasbuisje gedompeld , waardoorheen voortdurend koud 

water wordt geleid. Het metaal slaat dan op den buitenwand van dit laatste 

aan in een grauwachtige laag, die spoedig metaalglans vertoont en waarvan 

het gewicht na van 24 tot 48 uren voortzetten der proefneming, bij de ver- 

schillende metalen van 5 tot 15 milligram bedroeg. LN. 

AARDKUNDE. 

Een zonderlinge intermitteerende bron. — Voor eenigen tijd is in de Jachère 

(Hameau de 1’ Argentière, Hautes Alpes) een bron ontstaan, welke met regel- 

matige tusschentijden van vijf en zeven minuten telkens 10 liters water opwerpt. 

Het zonderlingst is echter dat dit water afwisselend lauwwarm en kleurloos, 

en bij de volgende uitwerping koud en wijnrood is. De heeren cHesTER en 

HADLEY hebben zich met een nader onderzoek van het verschijnsel belast 

(Nature, 16 Nov. 1882, p. 65). HG. 

DIERKUNDE. 

Groote Gephalopoden. — Reeds herhaaldelijk hebben wij in dit Bijblad gewag 

gemaakt van het vinden van reusachtige inktvisschen in den Atlantischen 
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Oceaan, vooral in den omtrek van Newfoundland. Dat zoodanige ook in de 

Stille Zee bij onze antipoden voorkomen, blijkt uit mededeelingen van den 

heer Tr. w. Kirk in de Transactions of the New Zealand Institute, vol. XIV. 

Eene soort, door hem gebracht tot het geslacht Architeuthis van STEENSTRUP 

en Architeuthis Verrill genoemd, werd gestrand gevonden te Island Bay in 

Cook'sstraat, Nieuw Zeeland, in Juni 1880. Toen het dier gevonden werd, 

leefde het nog. De twee lange armen waren vijf en twintig voet lang, met 

vijftien ter weerszijde op een rij geplaatste zuignappen en een middelrij van 

negentien dergelijke. De acht kleinere armen hadden eene lengte van ruim 

elf voet en eene breedte van zeven en een half duimen; het verbindende vlies 

was elf duimen breed. De omtrek van den kop bedroeg vier voet en drie duim. 

De doormeter der oogen was vijf duimen in de eene en vier duimen in de 

andere richting. Het lichaam was zeven voet en zes duimen lang en negen 

voet twee duim in zijn grootsten omtrek. 

De tweede inktvisch, ook gevonden in Cook's straat, miste een groot deel 

der lange armen, die blijkbaar afgescheurd waren. Zijn lichaam had een 

lengte van negen voet twee duim en was nagenoeg rolrond, alleen iets ge- 

zwollen in het middengedeelte; de lengte van den kop bedroeg bijna twee 

voet; de lengte der korte armen vier voet drie duim, met zuignappen op 

twee gelijke rijen, voorzien van hoornringen met veertig tot zestig gekromde 

tanden. De aan het achtereinde van het lichaam geplaatste vin was radvor- 

mig. De inwendige schelp of gladius had een lengte van zes voet en drie 

duim. De heer KiRK meent er een nieuw genus uit te moeten maken, waaraan 

hij den naam van Steenstrupia gaf, terwijl hij de soort $S. Stockei noemde. 

(Nature, 28 Sept. 1882, p. 542.) HG. 

Het Dwergzwijn. — Op dit oogenblik wordt in den tuin van de Zoölogical 

Society te Londen de opmerkzaamhoid van den bezoeker gewekt door een kleine 

kudde dwergzwijnen (Porcula Salvania) , af komstig uit de bosschen van Bhootan 

in Nepaul, waar zij uitsluitend voorkomen en in kleine troepen leven, maar 

zeer zelden gezien worden. Het is de eerste maal dat zij levend naar Europa 

zijn overgebracht. Het dwergzwijn is slechts 35 centimeter lang en heeft een 

zeer kort staartje, maar gelijkt overigens geheel op een klein varkentje. Het 

diertje werd voor het eerst in 1847 beschreven in het Journal of the Asiatic 

Society door den heer BRIJAN H. HODYSON. HG. 

Anastomosen der gestreepte spiervezelen bij de ongewervelde dieren. — 

De heer JOUSSET DE BELLESME merkt op dat zulke anastomosen dikwijls 
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werden aangetroffen, 't geen bij de gewervelde dieren niet dan in zekere be- 

paalde organen, zooals het hart, plaats heeft. Gemakkelijk neemt men ze 

waar in de lange blinddarmvormige aanhangsels van het darmkanaal van de 

crustacea amphipoda en isopoda (Gammarus, Ligia, Corophium enz.) welke 

aanhangsels de organen zijn, die het spijsverteringsvocht afscheiden. Zij zijn 

van afstand tot afstand cirkelvormig omgeven door bundels gestreepte vezelen. 

Soms loopt die bundel geheel om het aanhangsel heen, soms is hij ook afge- 

broken. Maar steeds hebben de bundels gemeenschap met elkander door dunne 

elementairvezels, die van den eenen bundel naar den anderen gaan. Zij kleu- 

ren zich zeer goed door picrocarmyn, en zijn gemakkelijk waar te nemen. 

Jousser merkt op dat er dus geen noodzakelijk verband schijnt te bestaan 

tusschen de streping der spiervezelen en de willekeur der beweging, maar 

daarentegen wel tusschen de anastomosen der spiervezels en de wijze van 

samentrekking der orgaren, waarin men die anastomosen aantreft, t. w. de 

gelijktijdige samentrekking van het orgaan in al zijne deelen. Er is namelijk 

niets dat meer op de contractie van het hart gelijkt dan de samentrekking 

van de bedoelde aanhangsels. Het vocht, dat zij afscheiden, wordt alleen 

gebruikt wanneer er voedsel in het spijskanaal komt. Maar dan wordt het 

uitgedreven, niet door eene golvende samentrekking, die van den bodem begint 

en zich tot de uitmonding voortzet, maar door ééne, in al zijn deelen ge- 

liĳjktijdige, samentrekking van het aanhangsel. (Compt. rend. Tom. XCV. 

pag. 1003.) D. L. 

Malaria-parasieten. — De heer LAvERAN had in October 1881 aan de 

Academie des Sciences medegedeeld, dat hij in het bloed van door moeras- 

ziekten aangetaste lijders te Constantine zekere parasitische wezens had ge- 

vonden. Hij heeft zijne onderzoekingen sedert voortgezet, en het aantal der 

zieken, in wier bloed hij in 't begin van den koortsaanval en wanneer zij nog 

geen chinine hadden gebruikt, die parasieten ontdekt heeft, bedraagt thans 

300, terwijl de onderzoekingen van anderen ook tot dezelfde uitkomsten hebben 

geleid. Die zeer goed gekarakteriseerde parasieten bevinden zich altijd in het 

bloed van lijders aan moeraskoorts en nooit in dat van lijders aan andere 

ziekten. Sedert rrericus heeft men overigens de aanwezigheid van ‘“pigment’”’ 

in het bloed van de bedoelde lijders geconstateerd, en de betrekking tusschen 

dit en de parasieten schijnt niet twijfelachtig. In de lucht en in het water 

heeft 1. de kiemen van die parasieten nog niet kunnen opsporen. (Compt. rend. 

Tom. XCV. pag. 737.) 
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Het vergift van de Schorpioen. — De heer Joyeux LArruim heeft nadere 

onderzoekingen over dit vergift en de giftorganen van den schorpioen (Scorpio 

occitanicus) ingesteld. Voor het anatomisch gedeelte naar het oorspronkelijke 

verwijzende, deelen wij hier mede dat dit vergift zeer actief is, — 

dat één droppel er van, bij een konijn in het bloed gebracht, dit dier zeer 

snel doodt; dat de vogels even gemakkelijk er door gedood worden als de 

zoogdieren; dat 7 à 8 kikvorschen door een enkele droppel er van bezwij- 

ken; dat de visschen, maar vooral de weekdieren, er veel meer weerstand aan 

bieden, doch dat daarentegen één honderdste droppel genoeg is om onmiddellijk 

een groote krab te doen sterven, terwijl spinnen, vliegen en andere insekten, 

waarvan de schorpioen leeft, door den steek met bliksemsnelheid sterven. De 

uitwerking van het vergift is in de eerste plaats convulsie, vervolgens ver- 

lamming, die zonder tusschenpoos in elkander overgaan. Op het bloed oefent 

het vergift geen invloed, maar wel op de zenuwcentra, waarheen het door 

het bloed wordt gevoerd. (Compt. rend. Tom. XIV, pag. 866.) Di 

Nieuw geval van Commensalisme. — Onder de hoogere dieren zijn de ge- 

vallen van het samenwonen (commensalisme) van twee verschillende soorten 

zeer zeldzaam. De meest bekende zijn die van de ratelslang in de holen der 

prairiehonden in Noord-Amerika en van een kleine soort van uil in de holen 

der visccacha in de pampas van Buenos Ayres. Thans vindt men in het laatst 

verschenen deel van de Fransacttons and Proceedings of the New Zealand 

Institute eene mededeeling door professor von HAAST over een nieuw en zeer 

belangwekkend geval van dien aard. 

In December 1880 bracht de heer RriscHeK een bezoek aan eenige kleine 

eilanden, die den naam van de chickens (kuikens) dragen en gelegen zijn ten 

oosten van Wangarei-baai op de oostkust van het noordelijk eiland van Nieuw- 

Zeeland. Deze eilanden zijn tegenwoordig onbewoond, maar talrijke hoopen 

keukenafval bewijzen ‘dat zij vroeger door de oorspronkelijke inwoners van 

Nieuw-Zeeland bezocht werden. 

Op die eilanden leeft thans nog in menigte de Tuatara (Sphenodon punctata), 

een zonderlinge soort van hagedis, die vroeger ook op het overige land van 

Nieuw-Zeeland voorkwam, maar thans daar uitgestorven is. 

Voorts leven op die eilanden ook vogels en daaronder eenige soorten van 

stormvogels (Procellaria Gouldi, P. Cookt en Puffinus gavius.) Het zijn 

nu deze vogels, die met de Tuatara's dezelfde holen bewonen. Het hol is 

gegraven door de hagedis, aan de westelijke helling van het eiland. De ingang 

heeft gewoonlijk eene wijdte van vijf of zes duim, en voert in een gang van 

8 nf nn nes a ie on 
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twee of drie voet lengte, die eerst nederdaalt en dan weder opstijgt. Die 

gang opent zich in een kamer van anderhalve voet lengte, een voet wijdte 

en zes duim hoogte, die inwendig bekleed is met gras en bladeren. De storm- 

vogels en de Tuatara's hebben elk hun eigen nest, de een links, de andere 

rechts. De heer REISCHEK vond soms twee stormvogels te zamen in één nest, 

maar nooit twee Tuatara's. Gedurende den dag wordt de Tuatara zelden 

gezien, maar des nachts gaat zij op buit uit: wormen, kevers enz. Ook 

voedt zij zich met de overblijfsels van visschen en schaaldieren, die door de 

stormvogels in de gezamenlijke woning gesleept zijn. (Nature, 19 Oct. 1882 ) 

HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Onder een inktvlek. — De heer FERRAND, te Lyon, heeft aan de Académze 

des Sciences gezonden een opstel met een aantal photographische proeven. 

die aantoonen dat het mogelijk is om letters, die door een inktvlek overdekt 

zijn, te voorschijn te brengen en zichtbaar te maken, ‘t zij door de inkt- 

vlek rechtstreeks te photographeeren , 't zij door haar vooraf met zekere reagentia 

te behandelen (Compt. rend. Tom. XCV, pag. 976). De vraag kan gedaan 

worden, of dit procédé niet met vrucht zou zijn aan te wenden bij de werk- 

zaamheden tot ontcijfering van zoodanige verkoolde handschriften , als de naspo- 

ringen te Herculaneum hebben aan den dag gebracht. D. L. 

Phosphorbrons en Siliciumbrons. — In het reeds hiervoor genoemde derde 

deel van de Archives du Musée Teyler geeft Dr. E. VAN DER VEN ook nog 

de uitkomsten van zijne proefnemingen en berekeningen aangaande de waarde 

van draden van beide bovengenoemde stoffen als telefoongeleidingen , waarvoor 

zij in den laatsten tijd waren aanbevolen. Het blijkt daaruit dat bij gelijke 

lengte draden van phosphorbrons een middellijn van 1,18 en van Silicium- 

brons een van slechts 0,77 m.m. behoeven te hebben, om in geleidingsweer- 

stand met de veelal gebruikelijke staaldraden van 2 m.m. middellijn gelijk te 

staan. De schrijver doet daarbij opmerken dat diensvolgens de vervanging van 

laatstgenoemde draden door die van silicium- of zelfs van phosphorbrons voor 

telefoorigeleidingen een groot voordeel zal geacht worden door iedereen, die 

de elkaar kruisende draadlijnen van zulk een geleiding in een stad niet juist 

voor een sieraad aanziet. Wij kunnen hier nog iets bijvoegen. Voor eenigen 

tijd zijn te Manchester bij het verbranden van een groot gebouw belangrijke 

verwondingen het gevolg geweest van het in gloeienden toestand neervallen 

der telefoongeleiders, welke op dit gebouw hun steun vonden. Dit gevaar is 
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zeker des te grooter naarmate die geleiders dikker zijn ; maar wordt nog boven- 

dien zeer aanmerkelijk vergroot als deze van iĳzer zijn gemaakt. Dit metaal 

toch, als het in heftig gloeienden toestand snel door de lucht wordt bewogen , 

verkoelt niet, zooals koper en zeker ook brons, omdat het bij die beweging 

aan de oppervlakte verbrandt. LN. 

Invloed van olie op de golven. — De heer virLer p’ Aousr deelt hieromtrent 

naar aanleiding van de proeven van den ingenieur smieps en de daarover gegeven 

verklaringen van VAN DER MENSBRUGGHE een paar ondervindingen mede, In 

1830 met een kleinen kotter Samothrace willende bezoeken, kon hij aan dat 

havenlooze eiland wegens storm niet landen. Het golvenstillend vermogen van 

olie is echter den griekschen zeeman nog na de tijden van ARISTOTELES en 

PLUTARCHUS bekend gebleven, en men nam dus op Thasos olie in en keerde 

naar Samothrace terug. De golven waren toen niet meer zoo hoog, maar 

hoog genoeg om de lánding gevaarlijk te maken. Op een afstand van een mijl 

begon men de olie vóór het schip uittegieten, en het gevolg was dat de 

oppervlakte der zee geheel effen werd en de landing met ’t meeste gemak 

plaats had. Diezelfde proef, later in volle zee herhaald, gaf altijd dezelfde 

uitkomst. In 41852 in Mexico zijnde, vernam hij van kustvaarders, dat de 

baai van Coatzacoalu, waarin de rivier van dien naam op deu isthmus van 

Tehuantepec uitloopt, — in de bedding van welke rivier, dicht aan hare uit- 

monding, petroleum-bronnen ontspringen, — gedurende het heerschen van de 

verschrikkelijke norté (noordenwind), die anders de overige kust bij Vera-Cruz 

gevaarlijk maakt, eene veilige ligplaats aanbiedt. (Compt. rend. Tom. XIV. 

pag. 797. D. L. 



WETENSCHAPPELIJK BIĲJBLAD. 

STERREKUNDE. 

Photographie van de zon-corona, zonder eclips. — Bij gelegenheid van 

de totale zoneclips van 17 Mei 1882, had de heer scuusrer opgemerkt dat 

dat gedeelte van haar spectrum, hetwelk tusschen G en H ligt, bijzonder 

sterk lichtgevend is. Dit bracht den heer muaarins op het denkbeeld om te 

beproeven of het niet mogelijk zoude zijn om, door geschikte absorbeerende 

middenstoffen op den weg der stralen te plaatsen , de corona te photographeeren , 

ook dan wanneer geen eclips plaats heeft, ten einde alzoo de veranderingen 

te kunnen bestudeeren welke het corona-licht zonder twijfel gedurig ondergaat. 

De daartoe strekkende proefnemingen hebben plaats gehad van Juni tot Sep- 

tember, en HUGGINS heeft daarover een verslag gegeven aan de Royal Society, 

in hare vergadering van 21 December j.l. 

Ter beeldvorming maakte hij gebruik van een NEwTON’s spiegelteleskoop, 

met een spiegel van 6 duim doormeter en 3'/, voet brandpuntsafstand. Ter 

zijde daarvan was de kleine photographische camera geplaatst, die het door 

het vlakke spiegeltje teruggekaatst zonnebeeld opving. Als absorbeerende mid- 

denstof bezigde hij deels violetkleurige glasplaten, waarvan er eenige aaneen- 

gevoegd werden met ricinus-olie er tusschen, deels eene oplossing van hyper- 

manganas kalicus in eeu glascel met vlakke en parallelle wanden. In beide 

gevallen werd het absorbeerend medium zeer dicht vóór de gevoelige opper- 

vlakte gebracht. 

Van de bij de proefnemingen verkregen photographische platen, zijn een 

twintigtal wèl genoeg gelukt om daarop duidelijk het beeld der corona te 

5 
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herkennen. De uitkomsten zijn derhalve voorloopig gunstig, maar HUGGINS 

zelf houdt het er voor dat de methode nog nader beproefd moet worden en 

dat men vooral bij meer doorzichtige lucht en op groote hoogten kans heeft 

van nog beter te slagen. HG. 

NATUURKUNDE. 

Afscheiding van zuurstof uit de dampkringslucht door dyalyse. — Volgens 

een bericht in de Revue Scientifique van 2 December 1882, zoude het den 

heer MARGIS te Parijs gelukt zijn het grootste gedeelte der in de dampkrings- 

lucht bevatte zuurstof langs mechanischen weg aftescheiden. Hij perst daartoe 

gewone dampkringslucht tegen een vlies van caoutchouc en verkrijgt dan aan 

den anderen kant van het vlies een mengsel van 40 proc. zuurstof en 60 

proc. stikstof. Een tweede caoutchouc-vlies brengt vervolgens de zuurstof tot 

eene verhouding van 60 proc., een derde tot 80 proc., een vierde eindelijk 

tot 95 proc. HG. 

Absorptie-spectrum van ozon. — Men weet dat reeds voor eenigen tijd door 

de heeren HAUTEFEUILLE en CHAPPUIS ontdekt is dat het ozon zoowel als 

gas als in den tot een vloeistof verdichten toestand blauw is. Het absorptie- 

spectrum van ozon is nu nader bestudeerd door den laatstgenoemden en de 

uitkomsten van dit en andere onderzoekingen over het ozon zijn medegedeeld 

in het Journal de Physique, 2de série, T. 1, p. 494. De geanalyseerde 

lichtstraal was gegaan door met geozoniseerde lucht gevulde buizen van 4,5 

meter lengte. In het geheel kunnen elf absorptie-strepen of banden optreden, 

welke cHaPPpuis nader beschrijft. Bij alle proefnemingen moest zorgvuldig de 

tegenwoordigheid van stikstof vermeden worden, want zoodra deze aanwezig 

is, komen in het spectrum tevens de banden van salpeterig zuur voor. De 

vraag ontstond nu of het niet mogelijk zoude zijn om in het spectrum , ver- 

kregen bij den doorgang der lichtstralen door de lucht, ook sporen van het 

ozonspectrum aan te wijzen. CrarPpuis meent dat dit werkelijk het geval is, 

bepaaldelijk wanneer het spectroskoop naar den horizon wordt gericht. De 

blauwe kleur des hemels schijnt, althans voor een deel, aan de eigenaardige 

kleur van het in de lucht aanwezige ozon-gas te moeten worden toegeschreven. 

HG. 

Telephoon zonder draad. — Volgens eene aan de Mlectrical Review ont- 

leende mededeeling van den heer J. smrru te Taunton, zoude het dezen ge- 
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lukt zijn het gesproken woord of den zang zonder draad telephonisch over 

te brengen, door middel van eene bobine van drie tot tien voet in door- 

meter, in verband met een mikrophoon. Spreekt of zingt men voor deze, dan 

wordt het gesprokene of de zang vernomen, door middel van een alleen uit 

een magneet en een schijfje samengestelden telephoon, die in het binnenste van 

de bobine gehouden wordt. (Revue scientifique, 28 Oct. 1882, p. 575.) 

HG. 

Golvenstillend vermogen van olie. — Ten vervolge op het daarvan op 

bladz. 32 van dit Bijblad aangevoerde maken wij er opmerkzaam op, dat in 

de Comptes rendus de Académie des Sciences, Tom XCV, pag. 1055 en 

1152, twee opstellen over dit onderwerp voorkomen. Het eerste, van den 

heer VAN DEN MENSBRUGGHE, levert eene theoretische verklaring van het 

bedoelde vermogen van eene dunne laag olie, verspreid op de oppervlakte 

der zee; — het andere, van den admiraal Bouregrors, maakt opmerkzaam 

op de twee verschijnselen, die den golfslag uitmaken: de golving of deining 

(houle) en den breker (brisant). Het ontstaan van dezen laatsten, niet dat 

der eerste, wordt door de olie verhinderd. Dj Lu 

Veranderlijkheid van gewichtsstukken. — Volgens scmwirkus (Zeitschrift 

Jür Instrumentenkunde IL, f. 310) wordt deze in zeer vele gevallen veroorzaakt 

door de poreusheid der stof waaruit de stukken zijn vervaardigd, en kan het ver- 

schil voor gietijzeren — natuurlijk voor groote — geheele grammen en zelfs bij 

zorgvuldig bearbeide en aan de oppervlakte vergulde geel koperen of bronzen 

gewichten meer dan honderd milligrammen bedragen. Het bedekken met een laag 

lakvernis, van welke soort ook, verhelpt dit gebrek niet, althans bij gietijzer ; 

daarentegen kan het bij gietijzer met niet al te grove poriën en dus nog zekerder 

bij geelkoper en brons, voldoende worden weggenomen door een dun laagje lijn- 

olie, waarmede men het gewichtstuk bedekt, als men na de bestrijking dit 

laatste verhit tot een temperatuur , hoog genoeg om de lijnolie te doen verbranden. 

LN. 

Barometrische hoogtemetingen. — In eene rede bij de jaarlijksche algemeene 

vergadering van de Engelsche Meteorological Society op 17 Januari Ll. , (Nature 

XXVII, p. 307) vermeldde de president, 1. Kk. LAUGHTON , o. a. dat in Amerika 

gelijktijdige barometerwaarnemingen bij een bekend hoogteverschil, wanneer men 

daaruit dit verschil naar de bekende formules berekende, uitkomsten hebben 

opgeleverd, die meestal sterk en zeer ongeregeld afweken van de bekende waarden 
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daarvan. Niet uit een of enkele van zulke waarnemingen dus, maar slechts uit 

een reeks daarvan, op verschillende tijden en onder verschillende omstandig- 

heden verkregen, kan een onbekend hoogteverschil der beide stations met eenige 

zekerheid worden opgemaakt. In hoever dit ook doorgaat voor de herleiding der 

barometerstanden ‘‘op de oppervlakte der zee’ en welken invloed dit kan hebben 

op den vorm der isobaren van de meteorologische kaarten, waagt hij vooralsnog 

niet te beslissen. LN. 

Amplitude der bewegingen van een telephoonplaat. — Sarerr heeft die nog- 

maals bepaald (Comptes rendus VC, p. 178) door toepassing van hetzelfde 

beginsel dat reeds voor jaren door Dr. srrks te Deventer werd aangewend. Hij 

bevestigde op het midden van zulk een plaat een klein, dun glasplaatje en daar- 

boven een lens van groote krommingsstraal, zoodat deze beide te zamen Newton- 

sche kleurringen vertoonden. Werd nu de telephoonplaat in trilling gebracht, 

hetzij rechtstreeks door daaraan medegedeelde geluidstrillingen, hetzij door een 

golvenden stroom van een anderen telephoon of van een mikrophoon , dan veran- 

derden de ringen onophoudelijk van middellijn , zelfs bij het voortbrengen van 

zeer lage tonen zoo snel, dat zij met het bloote oog niet meer te onder- 

scheiden waren. Maar wanneer men ze bezag door de radiale spleten van een 

schijfje, dat snel genoeg om zijn as werd gedraaid om door een luchtstroom 

denzelfden toon voort te brengen als het plaatje door zijn trillingen, dan werd 

het verschijnsel aanhoudend in dezelfde phase gezien of, bij een gering ver- 

schil in de hoogte der beide tonen, langzaam van de eene in de andere phase 

overgaande. Zoo kon sALET dus de middellijnen van een bepaalden ring meten 

bij de kleinste en bij de grootste elongatie van het trilplaatje en daaruit, als 

dit bij bestraling met homogeen licht van bekende golflengte geschiedde, die 

êlongatie berekenen. Hij vond die te zijn van 0,0002 tot 0,0003 millimeter. 

Bosscra had vroeger een nog veel malen kleinere waarde daarvoor gevonden 

bij het voortbrengen van altijd nog hoorbare tonen. Misschien werd dit ver- 

schil dooreen overeen in de sterkte der gebezigde geluiden en door bijzonder- 

heden in de inrichting der telephonen veroorzaakt. LN. 

GEOLOGIE. 

Zink in dolomietgesteenten. — De heer preuLararr heeft eenige zeer 

belangrijke onderzoekingen op het gebied der scheikundige geologie medege- 

deeld. Hij heeft bevonden dat zink algemeen in de dolomietgesteenten ver- 

spreid is, hoe deze ook in ouderdom mogen verschillen. Waarschijnlijk ver- 
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vangt het zink een deel van het magnesium in het bicarbonaat van magne- 

sium en calcium. Het is opmerkelijk dat al de groote vindplaatsen van zink- 

erts, — die van Belgie, Silezie, Sardinie en de Engelsche Mendix Hills, — 

met dolomiet verbonden zijn. Het ‘ontstaan van dit gesteente is altijd een on- 

derwerp van verschil geweest; eenigen beschouwen het als een oorspronkelijk 

sedimentair gesteente, anderen als een metamorphisch product. DirvLararr 

vindt dat dolomiet niet alleen zink, maar óók altijd bitumineuze stof en 

ammonia bevat, waaruit hij besluit dat het gesteente bezonken is in water, 

rijk aan organische overblijfsels, waarschijnlijk in een bijna afgesloten golf of 

in een aestuarium. (The Academy, Jan. 27, 1883. pag. 65.) Deen 

ANTHROPOLOGIE. 

Melk van eene negerin. — Gaf mevrouw BRÈS niet lang geleden (Bijblad 

bladz. 12) de analyse van de melk van Galibi-vrouwen, de heer Pp. Guvor 

deelt het resultaat mede van het onderzoek van de melk van eene negerin in 

het dal der Beneden-Zambese. Die melk was rijk aan boter en suiker, maar 

opmerkelijker arm aan caseine. De hoeveelheid zouten was normaal. Eiwit- 

achtige stoffen werden niet geconstateerd. (Compt. rend. Tom. XCV, pag. 1242.) 

Dela 

Overblijfselen van de Kaukasische bronsperiode. — In de Matériaux pour 

U’ histoire de homme is verschenen in een opstel van den heer ERNEST CHANTRE 

over eenige zeer belangrijke voorwerpen, onlangs verkregen uit de nekropolis 

van Koban, in den Kaukasus. Deze nekropolis is gelegen in het land der 

Osseten, en het onderzoek daarvan heeft een groot aantal geraamten met wape- 

nen en versiersels van brons opgeleverd. De ontdekking is de meest opmer- 

kenswaardige, die tot dusver in den Kaukasus is gemaakt, en schijnt veel 

licht te zullen verspreiden over de vraagstukken die in verband staan met de 

invoering van brons in Europa De studie der schedels is bewaard voor een 

later opstel. (The Academy. Jan. 20, 1883. pag. 48.) D. Le 

PLANTKUNDE. 

Leven der Zaden. — De heeren vAN TIEGHEM en G. BONNIER hebben eenige 

proeven genomen over de voortduring van het leven in zaden, die onder ver- 

schillende omstandigheden zijn geplaatst. Eenige pakken zaden, van erwten en 

snijboonen, geleverd door viLMoRIN, in Januari 1880, werden in drie deelen 

gescheiden; het eerste deel werd blootgesteld aan de vrije lucht, maar be- 
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schermd tegen de vochtigheid; het tweede deel werd bewaard in een met 

lucht gevulde, hermetisch gesloten glazen buis; het derde eindelijk in zuiver 

koolzuur. 

Na verloop van twee jaren werden de zaden gewogen en gepoot. Al de 

zaden, die aan de vrije lucht waren blootgesteld geweest, hadden in gewicht 

toegenomen: de erwten '/,,, de boonen {/,, van haar oorspronkelijk gewicht. 

Ook de in besloten lucht bewaarde zaden waren iets zwaarder geworden , doch 

in veel geringere mate dan de eerste: de erwten !/,,,, de boonen '/,‚,, van 

haar gewicht bij den aanvang der proef. Het gewicht der in koolzuur be- 

waarde zaden bleef onveranderd. 

De in den grond gepoote zaden leverden de volgende uitkomsten: 

Van 100 erwten, geplaatst in de vrije lucht ontkienden 90. 

bk} 29 2) 1) oh) besloten lb) 1) 45. 

” » ’ ‚„ koolzuur ’ 0. 

9) bk) boonen 5) 1 vrije 9) 9) 98. 

vlo) bb) bb 1 9) besloten bd 37 2. 

’) 17 13 ,) bb) koolzuur el) 0. 

Het blijkt hieruit dat het planten-embryo, om levensvatbaar te blijven, 

moet kunnen ademhalen, en dat — althans voor de onderzochte zaden —- 

geen onbeperkte verlenging van het leven mogelijk is. (Revue Scientifique, 

28 Oct. 1882. p. 575.) HG. 

Plantenbevruchting door insekten. — De heer ep. nreKEL antwoordt op 

het door den heer cm. Musser over het gelijktijdig bestaan van insekten en 

bloemen op de hooge bergen van Dauphiné aangevoerde (Bijblad 1882, bladz. 93) 

dat, al ware het ook dat de insekten daar even talrijk waren als op de 

vlakte ('t geen de heer musser niet heeft bewezen), die nog geen verklaring 

geeft waarom de bloemen op die groote hoogten zooveel grooter en fraaier zijn 

dan in de vlakte. Hij schrijft dit toe aan de sterkere straling der zon op de 

hoogte. Daar de insekten in de vlakte veelvuldiger zijn, zouden daar de bloe- 

men grooter en schooner moeten wezen, zoo de meening van MUsSET de ware 

was; doch dit is niet het geval. (Compt. rend. Tom XCV. pag. 1242.) 

Deil, 

DIERKUNDE. 

Een nieuwe visch. — In de vergadering der Parijsche Akademie van 11 

Dec. j.l. toonde de heer ALPH. MILNE EDWARDS een visch, die gedurende 
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den tocht van de Fravailleur uit eene diepte van 2500 meter, in den Atlan- 

tischen Oceaan, tusschen de kust van Marokko en de Canarische eilanden, 

werd opgehaald. Het maaksel van dien visch is, blijkens het nader onder- 

zoek door den heer L. VAILLANT, een der professoren aan het Museum, zoo 

eigenaardig en afwijkend van dat van alle bekende visschen, dat men deze 

soort als de type van een nieuwe groep moet beschouwen. De lichaamsgedaante 

van het 50 centim. lange voorwerp is dat van een aalvormigen visch, met 

rudimentaire vinnen. 

De door varvLaNT aan het dier gegeven soortnaam van ZEurypharynz 

pelecanoides is ontleend aan de twee meest in het oogloopende eigendomme- 

lijkheden van zijn maaksel. Vooreerst namelijk strekt zich de mondspleet tot 

zeer ver achter den schedel uit, zoodat de mond zich zeer wijd openen kan; 

in dien mond bevinden zich twee zeer kleine haakvormige tandjes. In de tweede 

plaats is de mondholte van onderen bekleed met een voor sterke uitzetting 

vatbare huid, zoodat deze tusschen de beide onderkaakstakken een zak vormt, 

vergelijkbaar bij dien van den pelikaan, waarin zich het voedsel kan ophoopen. 

Ook de bouw der kieuwen en de overige organisatie van dien diepzee-visch 

biedt verscheidene eigendommelijkheden aan. Er zijn zes paren inwendige kieuw- 

spleten en bij gevolg vijf paren kieuwen, uit een dubbele reeks van vrije 

plaatjes bestaande. Slechts door eene enkele opening onder aan de keel treedt 

het water naar buiten. Ook een zwemblaas is afwezig. HG. 

Een gemummifieerde wesp. — De heer masPrERO, directeur van het museum 

van Boulag in Egypte, vond te Deir-al-Bahari eene mummie, omgeven, z00 

als dat in de thebéische periode gebruikelijk was, van bloemkransen, Daar- 

tusschen trof hij het geheel verdroogde maar volkomen bewaarde lichaam van 

een wesp aan, die vóór minstens 3500 jaren, bij de begrafenis der mummie , 

mede in de sarcophaag is gekomen. HG. 

Statistiek van de preventieve inenting tegen het miltvuur in Frankrijk. — 

De Société vétérinaire et agricole te Chartres heeft de resultaten van de in 

1882 tot October in het departement Eure-et-Loire verrichte inentingen ver- 

zameld, en een van hare leden, de heer wr. Bourer, veeartsenijkundige te 

Chartres, heeft daaromtrent gerapporteerd. De heer pasrrur heeft daarover 

aan de Académie der Sciences eenige mededeelingen gedaan. Er zijn 79392 

schapen ingeënt. Sedert tien jaren was het gemiddeld jaarlijksche verlies door 

miltvuur bij zulk eene hoeveelheid 7237, dus 9,01”, ; sedert de inenting 

518, dus 0,65%. Van de met opzet slechts gedeeltelijk ingeënte kudden wer- 
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den 2308 ingeënt en 1659 niet; niettegenstaande allen onder volkomen de- 

zelfde omstandigheden bleven, was het verlies op de eerste 8, of 0,4’, , op 

de anderen 60, of 3,9°/,. Er zijn 4562 runderen ingeënt; het gemiddeld 

verlies per jaar was vroeger 322, nu 11. Pasreur doet hierbij opmerken, 

dat men de inentstof meer en meer leert kennen en zich moeite geeft om haar 

te verbeteren. In de laatste zes weken (voor half December 1882) heeft men 

13000 schapen, 3500 runderen, en 20 paarden ingeënt zonder dat zich eenig 

onaangenaam verschijnsel heeft opgedaan. (Compt. rend. Tom XIV. pag. 1250.) 

Prör, 

Hondsdolheid. — De heer PAurL BERT deelt daaromtrent het volgende mede. 

Het bloed van een dollen hond in zijn geheel in de bloedvaten van een ge- 

zonden hond gebracht, terwijl omgekeerd dat des gezonden in de bloedvaten 

des dollen honds werd gespoten, verwekte bij den eersten geen dolheid, ter- 

wijl het leven des dollen waarschijnlijk ettelijke uren verlengd werd. Het mond- 

speeksel van den hond bestaat uit het speeksel der glandulae parotis , submaxil- 

laris en sublingualis, mondslijm en slijm van het luchtpijp- en longenslijmvlies. 

Het uit de klieren zelve zuiver verkregen speeksel brengt bij inenting geen 

dolheid te weeg, maar wel het slijm der luchtwegen. Toch veroorzaakt het 

zuivere speeksel vaak den dood van de daarmede ingeënte dieren, niet door 

dolheid, maar door ernstige, plaatselijke aandoeningen , uitgebreide suppuratiën. 

De ontdekking door pPasrTeuR van het speeksel-microbium, zoo overvloedig 

voorkomende in het speeksel van dolle honden, geeft reden van dit verschijn- 

sel. Het gezamenlijk speeksel (mondspeeksel) van een dollen hond is onscha- 

delijk nadat het door gips is gefiltreerd, maar hetgeen op het filter is over- 

gebleven verwekt, ingeënt zijnde, dolheid, hetgeen zich tot dusver door de 

aanwezigheid van microbia als eigenlijke smetstof, laat verklaren. Het mond- 

speeksel van den dollen hond zet overigens het amylum om in glucose, even- 

als dat van den gezonden hond. (Compt. rend. Tom. XCV, pag. 1253.) 
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NATUURKUNDE. 

_Elektriciteitsontwikkeling door verdamping. — Frenman (Sulliman’s 

American Journal, XXIII, p. 428) heeft op nieuw met al de hulpmiddelen van 

den nieuweren tijd getracht de vraag te beantwoorden of er bij verdamping 

al of niet een ontwikkeling van elektriciteit plaats grijpt. Hij heeft dit gedaan 

met allerlei vloeistoffen, water, alkohol, aether en oplossingen van verschil- 

lende zouten en met behulp van een zeer gevoeligen rHOMSON-elektrometer , 

die een potentiaalverschil van slechts '/,,, van dat van een pANieL duide- 

lijk aanwees. Zijne uitkomsten waren volstrekt en ten eenemale ontkennend. 

LN. 

Elektrolyse van Kalium-zilver cyanide. — Gore te Birmingham heeft 

een uitvoerig onderzoek ingesteld van de verschijnselen die zich opdoen bij 

deze elektrolyse, als het dubbelzout in de oplossing nog met verschillende 

hoeveelheden kalium-cyanide is vermengd, zoo als dit bij de zoogenaamde 

galvanische verzilvering dikwijls opzettelijk geschiedt of een gevolg is van de 

bereiding der daartoe gebezigde oplossing. Van dit onderzoek en zijne uit- 

komsten heeft hij uitvoerig bericht in eene voordracht bij de Birmingham 

Philosophical Society op 14 December 1.1. Hen verslag daarvan is te vinden 

in Nature XXVII, p. 326. Onder een groot aantal bijzonderheden, die vooraf 

waren te voorzien en waarvan enkelen naar de tegenwoordige begrippen wel 

eenigszins scheef worden opgevat of althans voorgesteld, heeft dit onderzoek 

toch een feit in helder licht gesteld dat tot nog toe niet of ten minste niet 

6 
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in dien omvang bekend was. Het is dit: zoodra eene oplossing van kalium- 

zilver-cyanide eene, zij het ook kleine, hoeveelheid vrij kalium-cyanide be- 

vat, ontleedt een elektrische stroom beide zouten. De hoeveelheid vrijgemaakt 

zilver is dan bij gelijke stroomsterkte en in denzelfden tijd des te kleiner. 

naarmate de hoeveelheid van het laatstgenoemde zout in de oplossing grooter 

is in verhouding tot die van het dubbelzout. Voor de technische toepassing 

bij de galvanische verzilvering is de kennis van dit feit zeker van groot be- 

lang, niet minder voor het meten van stroomsterkten door de hoeveelheid van 

uit zulke oplossingen in de tijdseenheid gereduceerd zilver. LN. 

Differentiaal inductiebrug. — Onder dezen naam beschrijft Bouprr (Société 

frangaise de physique, Jan.-April 1880, p. 11 en Wiedemann's Beiblätter 

VII, p. 33) een werktuig, dat in verband met een telephoon of met een 

gevoelig kikvorsch-praeparaat kan dienen tot wederstandsbepalingen en tot 

velerlei andere doeleinden, met eenige bijvoegingen misschien ook ter vervanging 

van de zooveel meer samengestelde en duurdere inductiebalans van HUGHES. 

Drie geheel gelijke koperdraden worden nevens elkaâr en van elkaâr geïsoleerd 

tot een spiraal gewonden. Verbindt men nu de uiteinden van den eenen met 

een telephoon en leidt men een stroom in tegengestelde richting door de 

beide anderen, dan zal bij verbreking van dien stroom, b.v. door een mikro- 

phoon, de telephoon stom blijven als de weerstanden en dus de stroomsterk- 

ten in de beide spiralen gelijk zijn. Zoo kan het instrumentje in plaats van 

de Wheatstone'sche brug worden gebezigd. Andere toepassingen daarvan wijzen 

zich als van zelve aan. LN. 

Verdeeling der warmte in de donkere deelen van het zonnespectrum. — 

Uit een opstel van persAINs over dit onderwerp (Comptes rendus VC, p. 433 

en Wiedemann's Beiblätter VII, S. 26) nemen wij hier alleen over, dat zich 

de door een Melloni's thermoskoop bemerkbare warmte in zulk een spectrum 

van een crown- of flintglasprisma veel verder — tot 1°40'’ — buiten het 

zichtbare rood uitstrekte, dan in dat van een prisma van klipzout, waarin 

zij niet verder dan tot 1°20'’ kon worden waargenomen. LN. 

Spektroskoop met sterke dispersie. — Zulk een, met slechts één prisma, 

beschrijft corNu (Journal de physique (2) II, p. 53). Het licht van de 

spleet wordt daarin teruggekaatst onder rechte hoeken in een klein prisma, 

om vervolgens te gaan door een achromatische bolle lens van 1,2 Meter hoofd- 

brandpuntsafstand en 35-mM. middellijn, en daarop door een prisma van 
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flintglas of zwavelkoolstof. De zoo gebroken lichtbundel wordt nu opgevangen 

op een aan de oppervlakte verzilverden spiegel, welke hem vertikaal naar boven 

terugkaatst naar een tweeden, dergelijken, die hem weder in horizontale rich- 

ting brengt en hem ten tweeden male door het prisma doet gaan. Daarna 

valt hij in normale richting op een derden spiegel, wordt daardoor terugge- 

kaatst en legt nu bijna denzelfden weg in juist tegenovergestelde richting af, 

waarbij hij nogmaals tweemalen door het prisma gaat en ook door de lens, 

maar onder of boven het eerstgenoemde kleine prisma voor totale reflectie 

blijft. Daardoor vormt zich achter dit laatste een spectrum, dat door een 

daarachter geplaatste kleine bolle lens kan beschouwd worden en dat nu 

een even groote breedte heeft alsof het door vier derzelfde prisma’s was 

voortgebracht, waarvan er slechts één is gebezigd. Voor nadere bijzonderheden 

aangaande de voordeelen, de inrichting en het stellen van zulk een toestel 

verwijzen wij naar de aangegeven bron. LN. 

Photometrie van verschillend gekleurde lichtbronnen. — Hierover behelst 

hetzelfde nummer ((2) II, p. 64) van het Journal de physique een belang- 

rijk opstel van MACÉ DE LÉPINAY en NICATI, waarvan wij hier slechts eenige 

der merkwaardigste uitkomsten kunnen opteekenen. Deze zijn de volgende: 

1. Bij alle gewone photometrische methoden komt het aan op de vergelij- 

king der helderheid van twee oppervlakten, welke elk door een van de te 

vergelijken lichtbronnen worden bestraald, De ondervinding nu toont dat een 

waarnemer de gelijkheid of ongelijkheid daarvan met zekere nauwkeurigheid 

kan beoordeelen, indien die vlakten slechts klein genoeg zijn. De fransche 

geleerden bezigden een photometer van RuMrorp met een schaduwgevend 

stangje van slechts 1 mM. middellijn. 

2. In vele gevallen — in de meeste misschien — komt het er op aan 

om voor die twee vlakken niet de gelijkheid in helderheid, maar de gelijkheid 

in gezichtsscherpte te bepalen. Door deze laatste verstaat men het onderschei- 

dingsvermogen van het oog voor b.v. zwarte letters op een wit vlak. Deze 

is bij gelijke helderheid niet dezelfde, als de lichtbronnen verschillend ge- 

kleurd zijn. 

3. Bij de vergelijking naar de helderheid hebben bijzonderheden een aan- 

merkelijken invloed, die tot nog toe niet in aanmerking zijn genomen. Zoo 

b.v. zal, wanneer men van een geel en een blauw licht den afstand tot heg 

scherm zoo geregeld heeft, dat de beide schaduwen zich gelijk vertoonen voor 

een oog dat op den afstand van duidelijk zien is geplaatst, die gelijkheid 

ophouden en de blauwe schaduw zich sterker vertoonen als dat oog tot het 
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scherm nadert, terwijl omgekeerd de gele zich sterker voordoet als het oog 

verder van het scherm wordt verwijderd. LN. 

Elektrische barometer. — Jory (Nature XXV, p. 559) slaat daartoe de 

volgende inrichting voor. In het boveneind der buis van een barometer is 

eon ijzeren staafje bevestigd dat in een kooldraad eindigt, zoo als die in de 

elektrische gloeilampen wordt gebruikt. Verbindt men nu dit staafje en het 

kwik van den barometer elk met een der polen van een galvanische batterij, 

terwijl bovendien een geschikte stroommeter in de stroombaan is opgenomen, 

dan zal door elke rijzing van den barometer het deel van den kooldraad dat 

den stroom geleidt, korter, dus deze laatste — door den zeer grooten weerstand 

in zulk een draad — ook bij een zeer geringe rijzing aanmerkelijk sterker 

worden. Het omgekeerde geschiedt bij de daling. Met behulp van een Wheat- 

stonesche brug en eenige voorzorgen wordt het hierdoor gemakkelijk om de 

veranderingen in luchtdrukking tot op grooten afstand van de plaats waar 

zij voorvallen, waar te nemen en nauwkeurig te meten. LN. 

Bliksemslagen op een Robinson’schen anemometer. — De ROBINsON’sche 

anemometer van het meteorologische observatorium op den Puy de Dome 

wordt dikwijls door den bliksem getroffen. De heer ArLvArp bevond dat de 

sporen daarvan uitsluitend aan de bovenzijden der vier koperen halfbollen en 

ook aan den hen verbindenden iĳzerring voorkomen. Allen vertoonen eene duide- 

lijke smelting van het metaal, die zich uitstrekt over 4 tot 5 () millimeters, 

terwijl uit het midden zich een kleine kegel verheft, als het ware een vul- 

kanische kegel te midden van een krater. Het getal dier eruptiekegeltjes be- 

draagt voor de 4 halfbollen: 12, 15, 18 en 20, terwijl er zich aan den 

ijzeren verbindingsring nog 6 vertoonen. De anemometer is dus reeds 71 maal 

door den bliksem getroffen. (Compt. rendus XCV, p. 1199.) HG. 

Verdamping van alkohol en water door de wanden van een blaas. — De 

algemeen verspreide meening, dat wanneer slappe alkohol in een blaas aan 

de lucht wordt opgehangen, een sterkere alkohol door verdamping van het 

water daarin achterblijft, wordt door den heer GAL, op grond van vele proeven, 

tegengesproken. De proeven zijn onder zeer verschillende omstandigheden en 

bij zeer uiteenloopende temperaturen genomen, tot bij —10° toe. Daarbij is 

gebleken, dat de alkohol zich concentreert, wanneer de lucht bijzonder droog 

is, maar daarentegen slapper wordt, wanneer de lucht vochtig is. (Compt. 

rendus , 29 Janvier 1883.) HG. 
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Heliodynamuk. — Onze lezers kennen reeds de zonwerktuigen van profes- 

sor MOUCHOT, waardoor de zonnestralen, geconcentreerd door een grooten 

brandspiegel en geworpen op een zwart gemaakten ijzeren ketel die. omgeven 

is van een glazen mantel, waardoor de teruggekaatste donkere warmte-stralen 

teruggehouden worden, het in dien ketel bevatte water tot koken brengen. 

Een leerling van MovcuHor, de heer ABeL PirrE, heeft de toestellen nog 

verbeterd en de door of onder zijn toezicht vervaardigde te Bordeaux ten toon 

gesteld. De spiegel van zijn Zonwerktuig heeft eene opening van 9,25 (J meter. 

De ketel bevat vijftig liters water. Wanneer de hemel helder is, wordt dit 

water binnen veertig minuten aan de kook gebracht, en de druk klimt dan 

met een atmospheer elke zeven of acht minuten. Herhaaldelijk waren zes 

minuten voldoende om van de vijfde tot de zesde atmospheer te klimmen. 

(Revue scientifique, 1883, p. 18. HG, 

AARDKUNDE. 

St. Paulus-rots. — Dit kleine, volkomen barre eiland, aan onze lezers 

althans bij naam bekend door de aldaar geleden schipbreuk, die door onzen 

TER HAER werd bezongen, is een dier in den Atlantischen Oceaan verspreide 

eilanden (Tristan d'Acunha, Ascension, de Azoren, IJsland), welke door 

sommigen beschouwd worden als de zich nog boven de zee verheffende toppen 

van een groot land, dat zich eenmaal, in lang verleden tijden, tusschen de 

oude en nieuwe wereld uitstrekte en dat men, op grond van oude grieksche 

sagen aangaande het bestaan van een groot onder de zee bedolven eiland, 

Atlantis heeft genoemd. Er zijn echter velen die de genoemde eilanden als 

van uitsluitend vulkanischen oorsprong beschouwen en geenszins als de een- 

voudige overblijfselen van een vroeger zeer uitgebreid land. Alleen een 

nauwkeurig onderzoek van den aard der rotsgesteenten kan beslissen aan 

welke zijde de waarheid is, De leden der Challenger-expeditie hebben die 

eilanden bezocht en daar gesteenten verzameld, die aan verschillende petrologen 

tot nader onderzoek zijn toevertrouwd. Die van de Paulusrots zijn onderzocht 

door den heer RENARD te Brussel, en een verslag van de uitkomsten van 

zijn onderzoek is onlangs gepubliceerd in het 2ae deel van de Narrative of 

the Expedition of the Challenger. Het onderzoek is voornamelijk mikrosko- 

pisch geweest en met groote waarschijnlijkheid is daarbij gebleken, dat de 

hoofdmassa van het gesteente eenen vulkanischen oorsprong heeft gehad, 

ofschoon RENARD zelf zich daaromtrent eenigszins twijfelachtig uitdrukt en 
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het gesteente een kristallijnen schiefer noemt. Geikim echter, die daarover 

een verslag in Nature, (9 Nov. 1882) heeft gegeven, houdt het gesteente 

bepaald voor een uit een onderzeeschen vulkaan gevloeide lava. 

HG. 

Daling der kust van westelijk Europa. — Eene belangrijke bijdrage tot 

bevestiging van dit nog altijd open vraagstuk is onlangs geleverd door den 

heer AL. CHÈVREMONT in zijn boek: Les mouvements du sol sur les côtes 

occidentales de la France et particulièrement dans le golfe normand-breton, 

Paris, 1882, zijnde een antwoord op eene door de Académie des sciences 

in 1879 uitgeschreven prijsvraag. 

In deze verhandeling doet de heer CHÈVREMONT opmerken dat de golf, die 

zich uitstrekt van Kaap la Hogue tot aan de stad Tréguier, in welke golf 

de eilanden Jersey, Guernesey en Aurigny gelegen zijn, die politiek aan Enge- 

land maar geologisch tot Frankrijk behooren, zoo ondiep is, dat als de 

bodem der zee 20, ja zelfs slechts 10 meters rees, die nagenoeg droog land 

zouden zijn, waarvan de genoemde eilanden een deel zouden uitmaken, zoodat 

Jersey de kust zoude vormen. Nog tijdens JuLrus CAESAR zoude Jersey 

(Ansula Caesarea) slechts door een smal water van de kust gescheiden zijn 

geweest, dat men tijdens de eb op een plank kon overgaan. De berg St. Michel 

was nog vóór vijf of zes eeuwen te midden van het land gelegen; thans is 

hij tot een eilandje geworden, dat, althans tijdens den vloed, van alle zijden 

door water omringd is. Raadpleegt men oude kaarten, dan bevindt men dat 

verscheidene daarop geteekende eilandjes verdwenen zijn, terwijl andere ont- 

staan zijn uit stukken die vroeger tot het vaste land behoorden. 

De algemeene daling van dit gedeelte des bodems wordt ook bewezen door 

het voorkomen van onderzeesche bosschen nabij de kust, te Saint-Michel, te 

Morlaix, te Saint-Anne, langs de kust van het eiland Guernesey, op de lage 

gronden der kust van Arromanche. Daar treft men boomen met al hun wor- 

tels aan, als overblijfsels van den plantengroei die den grond bedekte, waar- 

over nu de zee zich uitstrekt. 

De heer CHÈVREMONT is van oordeel dat die daling, waarvan een terug- 

wijkende kustlijn het gevolg is, nog steeds voortgaat en zich noord- en 

zuidwaarts uitstrekt, van Denemarken tot aan Spanje toe. (Revue scientifique, 

1882, p. 826.) 

Men weet, dat ook langs de kust van ons vaderland verscheidene feiten 

voorkomen, die zulk eene algemeene daling des bodems in den loop der eeuwen 

schijnen te bewijzen, HG, 
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PLANTKUNDE. 

Diktegroei der dicotyledone boomen in tropische gewesten. — Dat de 

regel volgens welke zich jaarlijks een nieuwe houtring vormt, zoodat men 

den ouderdom des booms aan het getal der ringen op de doorsnede bepalen 

kan, alleen in die landen toepasselijk is waar een winter telken jare den 

groei tijdelijk doet stilstaan, maar ophoudt toepasselijk te zijn voor de boomen 

in tropische gewesten, is rerds lang bekend en onlangs op nieuw bevestigd 

voor de boomen in Mexico door den heer crarENcEyY (Revue scientifigue , 

2 Dec. 1882, N°. 23). 

Evenwel is ook aldaar in de sapstijging en de daarmede gepaarde dikte- 

groei der dicotyledone boomen eene zekere periodiciteit merkbaar. Volgens 

waarnemingen aan een aantal soorten van boomen in Guyane door den heer 

BOUSSENARD, zouden zich telken jare twaalf ringen vormen, waarvan echter 

ééne, die in Maart ontstaat, de dikste is. Bij de houthakkers aldaar bestaat 

algemeen de meening dat bij elke nieuwe maan zich een nieuwe houtring be- 

gint te vormen en de boomen , die voor timmerhont en voor den scheepsbouw ge- 

bruikt worden , worden altijd bij afnemende maan omgehouwen, omdat men meent 

dat het sap dan niet meer in beweging is en het hout zijne grootste sterkte heeft, 

Aan een mahagonie-boom telde de heer BOUSSENARD 2000 ringen, aan 

een Simarouba 1600 en aan een Bertholetia excelsa 1800. Aan een te 

Cayenne omgehouwen Mangoboom die vijf en twintig jaren oud was, telde 

hij met het bloote oog 265 ringen, waarvan het getal echter, toen hij de 

loupe daarbij te hulp riep, tot 291 aangroeide. Is het waar dat zich bij elke 

nieuwe maan een houtring aanzet, dan zoude dit getal 12 x 25 d. i, 300 

moeten bedragen. Het is echter zeer mogelijk dat eenige zeer dunne lagen 

bij de telling zijn over het hoofd gezien. (Bevue scientifique, 20 Janvier 

1883 N°’. 3. p. 95.) 

Het merkwaardigst in deze mededeeling is de vermeende invloed van de 

maan op den diktegroei der boomen. Bestaat deze werkelijk? Of heeft men 

hier weder te denken aan een dier talrijke gevallen, waarin aan de maan eene 

werking wordt toegekend die alleen in de verbeelding bestaat en berust op 

een overervend bijgeloof? Alleen een nader onderzoek in tropische landen kan 

dit uitmaken. HG. 

DIERKUNDE. 

Verwantschap der vogels met de dinosauriers. — Hierop hebben corr 

en HUXLEY reeds voor eenige jaren de aandacht gevestigd. Inderdaad is die 
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verwantschap zoo groot dat het vermoeden gewettigd wordt dat de dinosau- 

riërs de stamvaders der vogels zijn. De heer BAUR heeft dit nader bevestigd 

gevonden door een vergelijkend onderzoek van het maaksel van den voetwor- 

tel der dinosauriërs en van vogels. Hoe verschillend ook in den volvormden 

toestand, is de overeenstemming zeer groot, wanneer men den voetwortel van 

dinosauriërs, die in opvolgende tijden geleefd hebben, vergelijkt met dien 

der vogels in opvolgende embryonale toestanden. De laatsten zijn als het ware 

eene herhaling der eersten. Voor de bijzonderheden van dit onderzoek, dat 

eene belangrijke bijdrage tot de evolutieleer levert, verwijzen wij naar het 

Morphologisches Jahrbuch VIII, p. 417. HG. 

VERSCHEIDENHEID. 

Eucalyptus-olie als antisepticum. — Op het laatste congres der British 

medical Association gaf de heer MOYo ROBSON verslag van een reeks van 

proeven, die het bewijs leverden dat in hooi-infusies, waarin zich onder ge- 

wone omstandigheden tairijke organismen van plantaardigen en dierlijken aard 

ontwikkelen, waardoor het rottingsproces ontstaat, deze ontwikkeling en daar- 

mede de rotting achterblijft, wanneer in de nabijheid van het vat waarin 

zich de hooi-infusie bevindt, onder een glazen klok eenige eucalyptus-olie 

wordt gebracht. Ook bij chirurgische operatiën kan dit middel met vrucht 

worden aangewend. Lucht, eerst door watten gefiltreerd en vervolgens geleid 

in een flesch die gevuld is met stukken puimsteen welke met eucalyptus-olie 

doortrokken is, wordt daartoe met een blaasbalg op de wond geblazen. 

HG. 
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NATUURKUNDE. 

Photographie eener explosie. — Een schip zou, door eene onderzeesche 

dynamiet-lading te doen exploderen worden vernield. Dit bracht de ingenieurs , 

volgens de Scientific American, die het geval mededeelt, op het denkbeeld 

om door zes camera’s, voorzien van chronographische toestellen, de verschil- 

lende phasen der explosie achtereenvolgens te doen photographeeren. 

De eerste photographie, genomen een tiende eener seconde na de ontplof- 

fing, vertoont het gebroken schip en een opgedreven waterzuil van 70 voet 

hoogte. Bene tweede van anderhalve seconde na de explosie, toont de water- 

zuil tot 160 voet hoogte. Op de derde photographie, van twee seconden later , 

bereikt de waterzuil haar maximum, van 180 voeten, met de brokstukken 

van het schip in de lucht. Op cene vierde, van 3,3 seconde na de losbars- 

ting, ziet men hoe alles weder terugvalt, en op eene vijfde, genomen na 4,3 

seconde, is alles gedaan. (Revue Scientifique, 25 Nov. 1882. p. 703). 

HG. 

De duur der belasting bij proefnemingen over sterkte van materialen. — 

In Nature XXVII, p. 501, wordt onder de rapporten en verhandelingen bij 

gelegenheid der dertiende kijeenkomst, in 1881, van de American Association 

for the advanecement of science een daarvan aangehaald, die ook hier eene 

vermelding waard is. Het blijkt daarbij, als uitkomst van een groote reeks van 

proefnemingen, dat, wanneer een houten balk of lat wordt belast ver beneden 

de elasticiteitsgrens, die uit beproevingen van weinig minuten duur daarvoor 

is afgeleid, een breuk kan volgen zoodra de belasting langer, bijvoorbeeld uren 

7 
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of dagen achtereen werkt. Als die belasting slechts %, bedroeg van wat de 

lat weinige minuten achtereen als maximum kon dragen, dan brak die somtijds 

na een jaar. LN. 

Het uitblijven der elektrische ontladingen in sterk verdunde gassen wordt 

door purus (Wiener Sitzungsberichte 1882, S. 871 en daaruit Wiedemann’s 

Beiblätter VII, S. 133) toegeschreven, niet aan de te groote verdunning van 

het die ontlading dragende stoffelijk substraat, maar aan den invloed van de 

isolerende wanden, die met elektriciteit geladen worden, welke lading de op- 

hooping der daarmede gelijknamige E. in een der elektroden verhindert. Tot 

staving van deze beschouwingswijze voert P. het volgende aan. 

10, De ontladingen hebben bij denzelfden verdunningsgraad des te gemak- 

kelijker plaats, naarmate de glaswanden verder van de kathode verwijderd 

zijn, waaruit de waarschijnlijkheid volet dat zij ook bij de sterkst mogelijke 

verdunning zouden plaats grijpen, als de bovengenoemde ladingen verhinderd 

of veronzijdigd konden worden. 

20, Een glazen buis is in de gedaante van een in zich zelven gesloten 

rechthoek gebogen, en de lucht daarin tot op een spankracht van omstreeks 

0,06 m.m. kwik verdund. In een der “zijden” van dien rechthoek zijn op een 

afstand van 8 centimeter van elkaar twee elektroden aangebracht. Worden deze 

met een werkend inductorium in verbinding gebracht, dan grijpen de ontladingen 

plaats, zoowel langs den bijna vijfmaal langeren weg door de drie andere 

zijden’’, als rechtstreeks tusschen die elektroden. Maar dit houdt op en de 

ontlading geschiedt met sterkeren lichtglans alleen langs den eerstgenoemden 

omweg, zoodra men, tusschen en in de nabijheid der elektroden , de buis met 

twee vingers omvat. 

In dezelfde verhandeling zijn nog een aantal andere proefnemingen over 

“stralende materie’ beschreven, aangaande welke wij naar de aangegeven bron 

moeten verwijzen. LN. 

Invloed van de temperatuur op de stroomsterkte van galvanische elementen. — 

Prrerce heeft aangaande dit onderwerp eene mededeeling gedaan aan de Royal 

Society te Londen, in hare vergadering van 22 Februari Il, Dat die invloed 

slechts gering is, wat de elektromotorische kracht aangaat, maar zeer aanmer- 

kelijk, wat betreft den inwendigen weerstand, is door PrErce ‘voor Daniël-, 

Leclanché- en bichromaat-elementen op nieuw bewezen geworden door een reeks 

van zeer zorgvuldige metingen bij allerlei temperaturen tusschen 0” en 100’ C. 

Bij de eerstgenoemde elementen is die vermindering van den inwendigen weer- 

' Terr edna 
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stand veel grooter dan bij de beide volgende. Bij 100’ is die in een Daniël- 

element slechts !/, van dien bij O en bij 20° slechts %, van dien bij 10°. 

(Nature XXVII, p. 426.) LN. 

Theorie der werking van de koolmikrophonen. — In plaats van de ver- 

klaring daarvan door eenvoudig aan te nemen dat bij eene aanraking der beide 

koolvlakken op slechts enkele plaatsen, zoo klein, dat zij bijna met mathe- 

matische punten kunnen worden gelijkgesteld, het geringste verschil in druk- 

king van het eene tegen het ander een zeer duidelijk verschil in de grootte 

dier vlakjes, dus in den weerstand moet teweeg brengen , — heeft men zich in 

den laatsten tijd in Engeland beiĳverd om meer “diepgaande” verklaringen 

ingang te verschaffen. Zoo meent SHELFORD BIDWELL dat de warmte, op de 

aanrakingsplaats door den stroom voortgebracht, een belangrijk aandeel heeft 

in het verschijnsel van de afwisselende weerstandsveranderingen; terwijl daar- 

entegen MUNRO en WARWICK het grootste gewicht toekennen aan de aanwe- 

zigheid eener luchtlaag tusschen de beide raakvlakken, dun genoeg om den 

doorgang van den stroom te veroorloven. De weerstandsveranderingen zouden 

dan voornamelijk, zoo niet uitsluitend, in die luchtlaag plaats hebben. (Nature 

XXVII, p. 588). LN, 

Dichtheidsmaximum van het water. — HorrmanNN beschrijft (Chemische 

Berichte XV, p. 2656) onder een aantal demonstratie-proefnemingen van 

uitsluitend chemisch belang, ook eene voor dit meer physische feit. In 

een glazen buis, die met gedistilleerd water is gevuld, brengt men een ge- 

kleurd glazen cylindertje, dat juist bij 4" C. daarin — en nauwelijks — drijft. 

Is deze buis een tijdlang in ijswater geplaatst, dan ligt het cylindertje 

op den bodem, om bij langzame verwarming van dit water eerst te rijzen tot 

aan de oppervlakte en zoodra dit merkbaar boven 4° is verwarmd weder te 

zinken. LN. 

Blijvend zichtbaar maken der vormen van gekristalliseerd water. — Pen 

middél om dit doel te bereiken, is door prcHArME medegedeeld aan de Académie 

des Sciences, in hare zitting van 26 Maart Il. Hij bedekt een horizontaal 

geplaatste glasplaat met een dunne laag water, dat vooraf met fijn poeder van 

menie is vermengd, en laat het bevriezen. Na smelting en verdamping van 

het water vertoont de menie den vorm, waarin de waterdeelen bij het vast 

worden zich hadden gerangschikt. LN, 
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Meting van de intensiteit der luchttrillingen. — Een werktuig, dat hier- 

voor zeer geschikt moet zijn , beschrijft Lord rayLeren (Philosophical Magazine 

(5) XIV, p. 186.) Om het beginsel, waarop dit werktuig berust, te doen 

kennen, zal het genoeg zijn hier te vermelden dat het bestaat uit een op een 

derde der lengte door een goudblad afgesloten, aan het andere uiteinde door een 

glasplaat gesloten buis. In het midden tusschen het goudblad en de glasplaat 

is een magneetspiegeltje zeer bewegelijk opgehangen, dat onder een hoek van 

45° met de as der buis in evenwicht is. Wordt aan het open eind der buis 

een toon voortgebracht, waarvan de golflengte geliĳk is aan viermaal den afstand 

tusschen dit uiteinde en het goudblaadje, dan trilt de lucht in die buis , zooals 

bekend is, mede, en er ontstaat een trillingsbuik op de plaats waar het spie- 

geltje hangt. Dit stelt zich dus nu in een anderen stand, dien van evenwicht 

tusschen de magnetische en de nu daarop werkende mechanische krachten. Men 

kan de intensiteit dezer laatsten, dat is die der trillingen welke ze overbren- 

gen, uit het verschil tusschen beide standen berekenen dat waargenomen wordt 

met behulp van een op het spiegeltje teruggekaatsten dunnen lichtbundel. 

LN. 

Grenzen der hoorbaarheid voor hooge tonen: — Over proefnemingen dien- 

aangaande berichtte PAUCHON aan de Académie des sciences, in hare zitting 

van 9 April Il. Hij gebruikte, om die tonen voort te brengen, eene door stoom 

gedreven sirene en ook aan haar eene uiteinde bevestigde metaalstaven, die 

door wrijving op de gewone wijze in longitudinaaltrilling werden gebracht. Van 

zijne uitkomsten zijn de volgende wel het meest vermeldenswaard. 

1°. Als de toon voor eenigen waarnemer onhoorbaar was geworden door 

te groote hoogte, dan werd die in vele gevallen weder hoorbaar door een 

“gehoorhoorn.”’ De trillingwijdte heeft dus ook hierbij een merkbaren invloed. 

2°, Het wrijven der staafjes met verschillende stoffen, zooals hars, alkohol 

enz. bracht ook een aanmerkelijk verschil in de grens der hoorbaarheid , zoo- 

dat somwijlen bij het gebruik van een dier wrijfmiddelen een toon nog ge- 

hoord werd, die bijna een octaaf (? Reft,) hooger was dan de met een anderen 

wrijver verkregene, welke niet meer kon gehoord worden. 

3°, Een voor het oor te hooge toon vertoonde nog altijd hare werking op 

eene gevoelige vlam. 

Bij deze gelegenheid hebben wij nog te vermelden dat GALTON (Nature 

XXVII, p. 491) het volgende heeft voorgeslagen en gedeeltelijk uitgevoerd. 

Zijne bekende fluitjes voor de grenzen der hoorbaarheid hebben het nadeel 

dat zij, om bij geringe lengte nog een toon te kunnen geven, zeer nauw 
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moeten zijn, waardoor die toon zeer zwak wordt. Om aan dit bezwaar te 

gemoet te komen, slaat hij voor ze met waterstof in plaats van met damp- 

kringslucht aan te blazen, waardoor, gelijk bekend is, het aantal trillingen 

van dezelfde fluit tusschen 3 en 4 malen grooter wordt. 

Dit denkbeeld schijnt ons veel te beloven. Voorloopig heeft hij nog slechts 

met lichtgas proeven gedaan en zal nader over andere met waterstof berichten. 

LN. 

Kleur en kleurgewaarwording. — RosensrienL doet (Journal de physique 

(2) II, p. 120) opmerken dat deze twee uitdrukkingen, al worden zij ook in 

vele leerboeken, vooral bij de definitie der complementaire kleuren , met elkaâr 

verward, toch volstrekt niet van gelijke beteekenis zijn. Om dit in het licht 

te stellen, haalt hij de proefnemingen van HELMHOLTZ aan, die uit twee en 

die van MAXWELL, die uit drie kleuren van het spectrum een mengsel zamen- 

stelden, dat, op een wit scherm geworpen, de kleurgewaarwording van zuiver 

wit voortbracht. Stellen wij ons nu, zegt hij, een stof voor, die b. v. door 

Adrianopelrood zoo gekleurd is, dat zij alle kleuren opslorpt behalve rood 

en violet. Wordt deze door wit licht bestraald, dat door eene vermenging van 

rood en blauwgroen is verkregen, dan zal zij zich donkerrood vertoonen , zwart. 

daarentegen in het evenzeer witte licht, verkregen door vermenging van geel 

en blauw, en donker violet in dat, hetwelk uit geelgroen en violet is voort- 

gebracht. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Synthese van Cafeine en Theobromine. — Volgens eene mededeeling in de 

Revue Scientifique, 10 Février 1883, p. 192, overgenomen uit de Engineer, 

is het den heer p. Fiscper gelukt uit xanthine, eene stof die men in urine 

en in guano vindt, cafeine en theobromine te bereiden. Beide stoffen ver- 

schillen trouwens van de xanthine slechts door een of twee aequivalenten 

van het radicaal C H,. HG. 

PLANTKUNDE. 

Bewaring van Paddestoelen. — De heer G. LAUNAY, secretaris van de 

Sociëtf botanique van Maux, beveelt als bewaarvocht gefiltreerd water ver- 

mengd met '/,, zuiver zwavelzuur aan. Daarin worden volgens hem de roode, 

blauwe of groene kleuren der Agarici goed bewaard ; evenzoo de weeke Polypori, 

maar voor de vastere soorten van Polypori geeft hij de voorkeur aan eene 

andere methode. Hij laat namelijk de paddestoelen gedurende twee weken 
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weeken in eene oplossing van aluin, *, op f water. Daarna worden zij er 

uit genomen en eenvoudig gedroogd. De voorwerpen behouden daarbij hunne 

gedaante en reuk, maar worden hard als steen. (Revue Scientifique, 25 

Nov. 1882). HG. 

PAY 0 LOG TE 

Doorgang der lichtstralen door de middenstoffen van het oog. — Uit eene 

lange reeks van onderzoekingen, in het werk gesteld met oogen van men- 

schen, runderen, schapen, katten, hazen, vogels, visschen en vorschen, leidt 

de heer CHARDONNET als algemeen resultaat af, ‘dat bij vertebraten alle 

middenstoffen van het oog ondoorschijnend zijn voor buiten het zonnespectrum 

vallende lichtstralen. (Compt. rendus, 12 Févr. 1883). HG. 

DIERKUNDE. 

Hoe een bloedzuiger zich voortbeweegt. — Elk die wel eens een bloed- 

zuiger heeft zien kruipen, weet dat dit geschiedt door beurtelingsche vast- 

hechting en losmaking van de voorste en achterste zuignappen, met afwis- 

selende kromming en uitrekking van het daartusschen geplaatste lichaam. 

Doch hoe hechten zich de zuignappen daarbij tijdelijk vast? De heer G. CARLET 

heeft dit uitgemaakt, door bloedzuigers te laten kruipen over een blad be- 

rookt papier. De daarbij uitgevoerde bewegingen worden dan door het dier 

zelf geregistreerd. Men ziet dan dat de bloedzuiger, in plaats van, zooals 

men tot dusver meende, het midden des zuignaps het eerst vast te hechten 

en vervolgens zijn buitenrand te doen nederdalen, integendeel begint met den 

buitenrand vast te hechten en dan het middengedeelte te doen dalen, dat 

zich het laatste vasthecht. Bij het weder losmaken van de zuignap geschiedt 

de beweging in juist tegengestelden zin: eerst wordt de rand vrij en het 

laatst het middengedeelte. (Compt. rendus, 12 Févr. 1883). HG. 

Lepus Bairdij. — Herhaaldelijk zijn gevallen waargenomen van afscheiding 

van melk uit de melkklieren van mannelijke zoogdieren, doch bij een kleine 

soort van haas of konijn, Lepus Baird, die in de Yellowstone Mountains 

van Noord-Amerika leeft, gaat, volgens Dr. HAYDN, den bekenden onder- 

zoeker van die streek, deze anomalie nog verder. Hij ving namelijk vier 

mannetjes, wier borstklieren alle vol melk waren, en dat niet alleen, maar 

de haren rondom de tepels waren nat en tegen elkander en de huid aange- 

plakt, zoodat men wel moest aannemen, dat deze dieren, ofschoon mannetjes , 

EP 
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hunne jongen gezoogd hadden. Naar het schijnt draagt deze waarneming, 

hoe zonderling zij op den eersten blik ook zijn moge, toch den stempel van 

vertrouwbaarheid. (Revue Scientifique, 10 Février 1883, uit de American 

Naturalist.) HG. 

Microbien van zeevisschen. — De heeren orivrer en ricHerT hebben niet 

alleen geconstateerd dat bij de zeevisschen, evenals bij de land-vertrebraten , 

bacteriën in de spijsbuis worden aangetroffen, maar ook dat men die in de 

vochten der lichaamsholten en der weefsels van het levend organisme vindt. 

Alleen bij eene soort van haai (Scyllium canicula) en in het bloed van een 

conger-aal hebben zij ze niet kunnen ontdekken. Overigens werden ze in alle 

lichaamsdeelen aangetroffen, zeer talrijk vooral in het peritoneaalvocht, minder 

in het bloed dan in de lympha. Zij hebben meestal den vorm van bacilli met 

toegespitste uiteinden, en worden gekleurd door picrocarminaat van ammonia 

en door anilinekleuren. — Ook cultuurproeven zijn genomen. De cultuurvochten 

waren gesteriliseerde oplossingen van peptonen, vischbouillon enz., en daarin 

werden, met alle gebruikelijke voorzorgen , droppels bloed , lympha enz. gebracht. 

De uitslag der zestig alzoo genomen cultuurproeven bewees, dat de verschillende 

deelen van de zeevisschen kiemen bevatten, die zich in de ballons ontwikkelen. 

Soms werden in vochten, waarin bacilli gevonden waren, deze na eenige weken 

niet meer aangetroffen. Alleen de sporen waren overgebleven, en deze, op nieuw 

gezaaid, leveren bacilli, die gelijk waren aan de eersten. Zaai-proeven in 

dezelfde vochten met luchtkiemen gaven minder dunne en veel levendiger bacilli, — 

OLIvreRr en RICHET dompelden geheele visschen, en stukken van visschen, in 

gesmolten paraffine, en overdekten ze, nadat de paraffine weer vast was ge- 

worden, met verscheidene lagen Collodion en Canadabalsem. De aldus tegen 

de uitzaaiing door de lucht beschermde weefsels boden na verscheiden weken 

eene groote ontwikkeling van bacteriën aan. Zij waren geen rottingsbacteriën, 

want het dus geconserveerde vleesch had geen den minsten stank. Later aan 

de lucht bloot gesteld gingen zij, maar zeer langzaam, in rotting over (Compt. 

rend. Tom XCVI pag. 384). B. a 

Copulatie bij de Zeelamprei. — De bevruchting der eieren langs den weg 

der copulatie wordt bij eenige beenvisschen: de Blennoiden en de Siluroiden, 

en vooral bij de kraakbeenvisschen, zooals de Roggen en Haaien waargeno- 

men. Bij de Blennoiden, de Roggen en de Haaien ontwikkelt zich het bevruchte 

ei binnen de moeder en het jong komt levend ter wereld. Bij de Siluroiden 

treden de eieren uit het lichaam der moeder, maar blijven gehecht onder aan 
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den buik of den staart van deze, er het is daar waar de bevruchting plaats 

heeft. De heer FERRY nu heeft toevallig ontdekt, dat er ook bij de Zeelamprei 

eene copulatie moet plaats hebben. In 1874 ving iemand in het begin van 

Juni een Zeelamprei, opende die en deed de kuit in eene groote terrine. 

Het regende en het vat was weldra met water gevuld. Twintig dagen daarna 

waren alle eieren uitgekomen; de heer FERRY nam eenige van de kleine lam- 

preien mede, doch zij stierven den volgenden dag. De lamprei onderscheidt 

zich nog van de andere genoemde visschen, dat deze een zeer beperkt aantal 

aantal eieren bezitten, terwijl hun aantal bij de lamprei zeer groot is, daar 

zij niet grooter zijn dan een papaverkorrel en het ovarium bijna de gansche 

lengte van den buik inneemt. (Compt rend. Tom. XCVI, pag. 721.) 

D. Le. 

VERSCHEIDENHEID. 

Verzwakkingen door warmte van de besmettelijke eigenschappen van 

besmettingsbacteriën. — Proeven, door crAUVRAU genomen , schijnen te be- 

wijzen dat de kracht van vermenigvuldiging der bacteriën zelfs door eene 

temperatuur van 47° C. niet verloren gaat, maar tevens ook, dat de verzwak- 

kende invloed (influence atténuante) der warmte zich ook doet gevoelen bij 

de door cultuur verkregen, maar niet aan warmte blootgestelde onmiddellijke 

afstammelingen van de door warmte verzwakten. (Compt. rend. Tom. XCVI, 

pag. 612.) p. ps 
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NATUURKUNDE. 

Vloeibaar maken der gassen en stolling van alkohol en zwavelkoolstof. — 

In de zitting van 16 April Il. van de Académie des sciences, heeft wro- 

BLESKI eene mededeeling gedaan over dit onderwerp, welke in de volgende 

zitting, van 28 April, door hem en oLszewskr nog is aangevuld. Aan beide 

mededeelingen is het volgende ontleend. 

WeRroBLesk1 heeft de methode van zijn leermeester cAILLETET, die, zoo- 

als bekend is, de zamengedrukte gassen verkoelde door verdamping van vloei- 

bare aethyleen in de vrije lucht, verbeterd door die verdamping te doen ge- 

schieden in het luchtledige. Daardoor kon hij de temperatuur verlagen tot 

—136° C, terwijl cAiuLerer die slechts tot —405® had gebracht, alles 

door den waterstofthermometer gemeten. 

Bij —131® wordt zuurstof vloeibaar bij een drukking van 26,5 atmosphe- 

ren. Hetzelfde geschiedt bij —133,4" en 24,5 dampkringen en bij —135,8 

en 22,5 dampkringen. Zij is dan een kleurlooze, geheel doorschijnende vloeistof. 

Stikstof wordt eerst vloeibaar bij veel lagere temperatuur, die ook door 

WROBLESKI slechts kon verkregen worden door het bekende hulpmiddel van 

de plotselinge uitzetting. Bij —136® en een drukking van 150 dampkringen 

blijft zij nog gasvormig. Maar wanneer men dan gas laat ontsnappen ‚ zoodat 

de drukking plotseling tot 50 dampkringen wordt verlaagd, dan verdicht het 

overblijvende zich tot een vloeistof, even kleurloos en doorschijnend als de 

vloeibare zuurstof. 

Bijna geheel hetzelfde geldt in alles ook voor kooloxydgas. 
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Bij —116® stolt zwavelkoolstof tot een wit vast lichaam, dat bij —140® 

smelt. Bij —129” is alkohol dik vloeibaar en bij —130,5°® is hij vast. Ook 

hij is dan wit gekleurd. Is dit misschien aan het te snelle kristalliseren te 

wijten en zouden beide genoemde stoffen bij langzame verkoeling doorschij- 

nende kristallen opleveren? LN. 

De invloed van de condensatie tegen de wanden op de bepalingen der 

dichtheid van dampen. — MacarLuso en arimALDI hebben deze voor water- 

damp onderzocht (Att: della R. Acc. dei Lincei (3) VL. p. 264 en Wiedemann's 

Beiblätter VII, S. 209), door die bepaling te verrichten in een vat waar- 

van de wandoppervlakte, gedeeld door den inhoud, een quotiënt gaf van 0,59 

en ook nog in een ander, waarvoor hetzelfde quotiënt 3,79 bedroeg. De eer- 

ste bepaling gaf gemiddeld 0,6345 en de tweede 0,645. Het verschil van 

deze uitkomsten onderling en met de theoretische dichtheid 0,6225 stelt dien 

invloed in helder licht. LN. 

Mechanisch warmte-aequivalent. — CaANronr en GEROSA hebben dit op 

nieuw bepaald op zeer eenvoudige wijze (Attt della R. Acc. det Lincei (3) 

en Wiedemann's Beiblatter VII, S. 242). Zij lieten een hoeveelheid kwik- 

zilver van bekend gewicht van een nauwkeurig gemeten hoogte vallen in een 

andere bekende hoeveelheid van hetzelfde metaal. Het verlies aan arbeidsver- 

mogen was hieruit [zeer nauwkeurig bepaalbaar en evenzeer de hoeveelheid 

voortgebrachte warmte uit de temperatuurverhooging der beide kwikmassa’s, 

Zij vonden de calorie gelijk aan 423,82 kilogrammeters. LN. 

Nog eens: het zichtbaar maken der vormen van gekristalliseerd water. — 

Naar aanleiding van mijn referaat over de proefnemingen van DECHARME (zie 

hiervoor bl. 51) doet de heer P. VAN DER BURG aan de redactie opmerken 

dat hij reeds in 1880 volkomen hetzelfde doel langs geheel denzelfden weg 

heeft bereikt en daarvan in het Album van dat jaar een uitvoerig verslag 

heeft gegeven op bl. 249 e. v. Het doet mij leed dat bij het neerschrijven 

van dat referaat mij het feit, waarnaar de heer v. p. B. zeer terecht ver- 

wijst, onbegrijpelijker wijze niet voor den geest stond en ik dus verzuimde 

het te vermelden. LN. 

Pyro-elektriciteit. — In eene verhandeling van FRIEDEL en CURIE over 

de pyro-elektriciteit van kwarts (Bulletin de la société minéralogigue de 

France VNV, p. 282 en Wiedemann’s Beiblätter VII, S, 302), waarvan de 
te Senda. 

den 

enn 
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inhoud overigens niet in ’t kort kan worden saamgevat, spreken de schrijvers 

over pyro-elektriciteit in het algemeen als voortgebracht,-niet rechtstreeks 

door de verwarming en verkoeling van het kristal, maar door de ongelijk- 

matigheid daarvan, dat is door het daarbij noodzakelijk ontstaande verschil 

in temperatuur tusschen het kinnenste en de meer naar buiten gelegen deelen, 

welk verschil bij verkoeling een samendrukking en bij verwarming een uit- 

rekking van het inwendige des kristals teweegbrengt. LN. 

De elektrische ontlading in verdunde gassen. — Gorpsrein heeft hier- 

over weder een drietal verhandelingen in ’t licht gezonden (Philosophical 

Magazine (5) XIV, p. 366, 449 en 455 en Journal de physique (2) II, 

p. 176 e. s.) Het is onmogelijk om van den inhoud daarvan ook zelfs slechts 

een overzicht te geven zonder een voor dit bijblad te groote uitvoerigheid. 

Daarom vergenoegen wij ons met een aanwijzing van bovengenoemde bronnen 

voor wie in dit onderwerp bijzonder belang stelt en de mededeeling van enkele 

meest algemeen belangrijke uitkomsten en beschouwingen uit de eerste der 

drie opstellen. 

De uitstralingen van de negatieve elektrode bij zulke ontladingen in zeer 

verdunde gassen zijn bewegingen. Waarvan? Niet van het gas zelf, zegt 

GOLDSTEIN! Dit blijkt o. a. uit de twee volgende proefnemingen. 

Wanneer men aan het eene uiteinde van een met zeer verdunde stikstof 

gevulde buis natrium doet verdampen, dan verspreidt zich de damp zeer lang- 

zaam. De ontlading doet de stikstof rood en der natriumdamp geel lichten. 

Met behulp van een magneet kan men den lichtboog verplaatsen tot buiten 

de aanvankelijk door dien damp ingenomen ruimte. Deze verplaatst zich niet 

met haar, want de gele kleur verdwijnt geheel en al. 

Door een sterken elektromagneet kan men de ontlading, die anders eene 

„geheele buis vult, als ’t ware samendringen in een zeer kleine ruimte. De 

spankracht van het gas in het overige gedeelte wordt daardoor niet merkbaar 

verminderd. Dit blijkt wanneer men vooraf dit in verbinding heeft gebracht 

met een andere, evenzeer van elektroden voorziene buis, waardoorheen eene 

óntlading plaats grijpt en waarin, wat ook in de eerste moge geschieden, de 

vorm en de plaats der stratificatien niet de minste verandering ondergaan. 

Zijn het dan, zooals sommige natuuronderzoekers meenen, deeltjes, die van 

de elektrode door de ontlading worden losgerukt? GoupsrriN meent te heb- 

ben bewezen dat ook dit niet het geval is. Wanneer men in plaats van één 

negatieve elektrode van platina, die na eenigen tijd werkens van den licht- 

boog een aanslag van dit metaal rondom op den buiswand doet ontstaan, 
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er twee neemt op eenigen afstand van elkaâr, dan verkrijgt men twee afzon- 

derlijke lichtbogen, die elkaâr schijnen af te stooten en afzonderlijke deelen 

van den glaswand verlichten. Toch wordt de metaalaanslag ook dan langs 

den geheelen omtrek gelijkmatig gevormd. 

De ontlading is dus naar GOLDSTEIN's meening eene beweging van den 

aether, verschillend van de lichttrillingen, maar deze kunnende voortbrengen 

zoodra zij eenige stof treffen, als de stofdeeltjes of de wanden van eenig vat. 

Het volmaakt luchtledig zou dus volgens deze meening een geleider moe- 

ten zijn voor de elektriciteit, wat voor de kosmische verschijnselen zeer be- 

langrijk zou zijn. Men herinnere zich wat wij aangaande dit vraagstuk hier- 

voor bl, 50, naar aanleiding van een opstel van PuLuJ zeiden. LN. 

PH LS LOL 0: G LE, 

Licht- en kleurenwaarneming. — Uit een aan de Academie des sciences 

door vULPIAN aangeboden opstel van den heer A. CHARPENTIER nemen wij, 

onder verwijzing naar dat opstel zelf, de volgende conclusie over. “Er zijn 

zonder eenigen twijfel twee goed onderscheiden werkingen van de lichtstra- 

len op het gezichtsorgaan: eene, die de algemeene perceptie van licht doet 

ontstaan, welke perceptie nagenoeg gelijkelijk over alle punten der retina 

verspreid is; en eene andere die zich meer tot het centrum der retina bepaald, 

en die ter eener zijde tot de gewaarwording van kleur, ter andere zijde tot 

het onderscheiden van lichtende punten aanleiding geeft.” (Compt. rend., Tom. 

XCVI pag. 858.) Delig 

MINERALOGTIE. 

Vorming der primitieve meteorieten. — Dezen naam geeft STANISLAS 

MEUNIER aan de meteorieten, welke gewoonlijk chondrieten worden genoemd 

en die zich onderscheiden doordat daarin kleine bollen zijn opgesloten, welke 

volgens de voorstelling van MEUNIER, die hij synthetisch heeft trachten te 

bewijzen, het resultaat zijn van de wervelbewegingen waaraan de moleculen 

gedurende de precipitatie uit den gas- of neveltoestand onderworpen zijn ge- 

weest. 

Volgens zijne meening hebben alle tot ons zonnestelsel behoorende hemel- 

lichamen eenmaal in gelijken staat verkeerd, als waarin nu nog de zon is, 

en moet men de stralende stof waaruit de photospheer bestaat, als minera- 
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logisch vergelijkbaar bij deze meteorieten beschouwen. Daarin zijn als het 

ware de wervelbewegingen, waaraan zij hun ontstaan te danken hebben, vast 

gelegd, gefossilifieerd. Men zou haar fossile photospherische cyclonen kunnen 

noemen. (Comptes rendus, 26 Mars 1883, La Nature, p. 286). 

HG. 

DIERKUNDE. 

__Nieuw voorbeeld van dierlijke vermomming. — Men weet dat in de prai- 

riën van Noord-Amerika zeer talrijke zoogenaamde prairiehonden leven, die 

eigenlijk een soort van kleine marmotten, Spermophilus of Cynomys Ludo- 

vicianus, zijn en dat in de door deze diertjes gegraven holen zeer dikwijls 

ook een kleine uil, Alhene of Steotyto hypogaea, leeft. De heer s. GARMAN 

__nu had onlangs, tijdens hij geologische onderzoekingen aan gene zijde van 

het Rotsgebergte deed, gelegenheid de levenswijze en gewoonten van dien 

vogel nader te leeren kennen. Daarbij trof het hem, dat deze uilen van tijd 

tot tijd een geluid deden hooren, zoo volkomen gelijkend op het geratel van 

een toornige ratelslang, dat personen , die dit laatste geluid zeer goed ken- 

den, op eenige voeten afstands dat van den uil er voor hielden. Vooral in 

den jeugdigen toestand is de gelijkheid het grootst. Denzelfden indruk als op 

het gehoor van menschen, maakt dit geluid op dieren, waarvan GARMAN zich 

door opzettelijke proeven overtuigde. Daar nu in den omtrek talrijke ratel- 

slangen (Crotalus confluentus) voorkomen, wier beet gevaarlijk is voor de 

prairiehonden, alsmede voor de daar ook levende wezels, vossen en kleine 

wolven (Canis latrans), voor wie het geratel van de ratelslang een waar- 

schuwing is, zoo is de gissing niet onwaarschijnlijk dat de nabootsing van 

dit geluid voor deze uilen een bewaarmiddel is geworden, dat hen in jeugdigen 

staat tegen hunne vijanden beschermt. (Nature 21 Dec. 1882, p. 174). 

HG. 

Mollusca solenoconcha op groote diepten der zee. — De ingestelde onder- 

zoekingen hebben geleerd dat de meest voorkomende weekdieren in groote 

diepten zijn Solenoconcha (Dentalium, Cachilus), Gasteropoda epistobranchia 

(Scaphandes, Phyline, Cylichna), G. prosobranchia (Pleuratonia, Fusus), 

en Lamellibranchiata (Arca, Nucula, Leda, Pecten, Lima, Neaera etc). 

Onder deze nemen de Solenoconcha een voorname plaats in. De heer Pp. FISCHER 

bericht dat gedurende de drie tochten van de “Travailleur” (1880, 81 en 82) 

steeds Dentalia in groote hoeveelheid werden opgehaald langs de Z. W. kust 



62 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

van Europa en van Noord-Afrika. Im de zeeën van Europa is Dentalium 

agila de meest voorkomende soort, en haar gebied strekt zich uit van de 

IJszee tot de Canarische eilanden, en van de Middellandsche zee tot de golf 

van Mexico. De tocht van de Challenger leverde 36 soorten van Soleno- 

concha, die van de Travailleur 18, die van de Blake, in Amerika, ins- 

gelijks 18. Tusschen de westkust van Marokko en de Canarische eilanden 

werd aan boord van de Travailleur uit een diepte van 1900 M. opgehaald 

eene 0,09 M. lange soort, Dentaltum ergusticum gedoopt. Een in 1882 op- 

gehaalde Solenoconchum, die als fossiel in de pliocene van Siberië voorkomt, 

Cadulus ovulum Philippi, versterkt het vermoeden dat een groot aantal uit- 

gestorven gewaande pliocene vormen nog in de diepten der zee leven. De 

Solenoconcha schijnen overigens bewerktuigd te zijn voor het leven in het 

zand en den modder van den zeebodem. Geen gezichtsorganen bezittende, van- 

gen zij door middel van hunne voeldraden de foraminiferen, die zich daar 

vermenigvuldigen. (Compt. rendus, Tom. XCVI pag. 169) Diit 

Voedsel van Echinodermen. — In zijn wel bekend werk over de koraalrif- 

fen, had cm. DARWIN, op gezag van Dr. 5. ALLAN, gezegd dat de Holo- 

thurien zich met levende koraaldieren voeden. De heer H. B. GuEPPy heeft 

zich daarentegen bij onderzoekingen op de riffen van Santa Anna en Cristoral 

vergewist, dat de daarop rondkruipende Holoturien nimmer azen op het levend 

koraal, maar alleen op het doode, afgevallene, ter zijde der levende koraal- 

massa's, dat tot een fijn poeder wordt, en, na door den mond in het spijs- 

verteringskanaal geraakt te zijn en daarin zijne voedende bestanddeelen ver- 

loren te hebben, in groote hoeveelheden weder door den aars aan het achter- 

einde des lichaams ontlast wordt. (Nature, 2 November 1882). 

Hoe het voedsel in den mond geraakt, deelt hij echter niet mede. Dit nu 

is door den heer w. SAVILLE KENT waargenomen bij twee soorten van Holo- 

thurien, Cucumaris communis en Cucumaris pentactes, die in de Noordzee 

leven en welke hij in aquarien hield. Het voedsel was hier fijn schelpzand. 

De dieren bedienden zich van hunne rondom den mond geplaatste tien pluims- 

gewijs vertakte armen, die in onophoudelijke beweging waren om het voedsel 

naar den mond te voeren. Beurtelings strekte elke arm zich uit, greep eenig 

zand en schelpgruis, en boog zich dan om, waarbij het einde van den arm 

met het gegrepen voedsel in den mond tot diep in de pharynxholte gevoerd 

werd, S. KENT doet opmerken, dat dit zand en schelpgruis de woonplaats is 

van talrijke infusoriën en diatomeën, die zich daarop , vooral bij bestraling door 

zonlicht , ontwikkelen, 
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Ophiuren zijn mede zoophagen maar voeden zich niet met het gruis van 

koraal- of schelpdieren. Werpt men in een aquarium, waarin zich Ophiuren, 

onder zand bedolven, ophouden, een stukje visch, dan komen de Ophiuren 

te voorschijn, strekken hunne slangvormige lichaamsarmen uit, en bezigen 

deze om het voelsel te grijpen en naar den mond te voeren. 

Daarentegen zijn Echiniden phytophagen. S. kKeNr nam althans waar dat 

twee soorten van Echinus, H. miliaris en E. lividus , zich met groote hoeveel- 

heden zeewier, Ulwa latissema, voeden. (Nature, 8 March 1883. p. 433). 

HG. 

AARDKUND U, 

Eene uitgestrekte loess-formatie in China. — In het bekken van de rivier 

Hoangho komt eene streek voor van minstens 360,000 vierkante mijlen 

oppervlakte, die geheel gevormd is door een gele aarde of leem , welke ricur- 

HOFEN als een soort van loess beschouwt Zijne vorming schrijft hij toe aan 

de verweering der rotsen op de hooge plateaux van Thibet en aan de heer- 

schende westen winden, die de fijnste deeltjes oostwaarts voerden. Uit eene 

ruwe berekening besluit hij, dat tot vorming dezer laag, die op sommige 

punten eene dikte van 1800 voeten bereikt, een tijdperk van minstens 260,000 

jaren is noodig geweest, om de verweerde massa van de plateaux naar de 

lager gelegen landen over te brengen. (Maturé, 21 Dec. 1882, p. 171.) 

HG. 

De piek van Tenerife weder werkzaam. — Sedert 1798 heeft deze vul- 

kaan geen andere blijken van werkzaamheid gegeven dan het uitstroomen van 

dampen uit eenige kleine openingen nabij den top. De uitbarsting in genoemd 

jaar had plaats aan de westzijde van den berg, die van 1703, waardoor de 

stad Garachio verwoest en haar eenmaal schoone baai gevuld werd, op eene 

hoogte welke zich dichter bij het zeeoppervlak dan bij den top bevond. Thans 

heeft Prazzr SMYTH, wiens verblijf op dat eiland in 1858 wel bekend is 

door het lezenswaardig verhaal dat hij daarvan gegeven heeft, uit een brief 

van eene dame te Santa Cruz vernomen dat, terwijl reeds eenigen tijd vroe- 

ger het geheel ontbreken van sneeuw aan den top de aandacht had getrokken, 

uit den krater aan den top drie lavastroomen zijn voortgekomen en langzaam af- 

vloeien. Het middenkanaal naar den topkrater is dus nog niet voor goed 

afgesloten, zooals men uit de beide voorlaatste uitbarstingen besloten had, 

Dit mededeelende vermeldt pPrazz1 sMYru tevens het volgende. In een zeer 
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merkwaardig met teekeningen opgeluisterd manuscript, thans in het bezit 

van den graaf van CRAWFURD en BALCARRES, en omstreeks 1582 geschreven 

door zekeren chevalier EDMUND SHORY en opgedragen aan Sir FRANCIS BACON, 

maakt de schrijver gewag van het uitwerpen van vuur en groote steenen uit den 

krater aan den top. Het is derhalve langs denzelfden weg als die van vóór 

drie eeuwen dat thans ook de gesmolten lava zich weder baan heeft gebro- 

ken. (Nature, 1 Febr. 1883, p. 315.) HG. 

VERSCHEIDENHEID. 

Trichinen in gezouten Amerikaansch varkensvleesch. — Nadat de fransche 

regeering in 1882 het Comité consultatif d'hygiène en de Académie de 

médicine had geraadpleegd over het al of niet toelaten van gezouten varkens- 

vleesch uit het buitenland, bepaaldelijk uit Amerika, en beide wetenschap- 

pelijke lichamen vóór dat toelaten hadden geadviseerd, op grond dat nog 

nooit eenige nadeelige invloed van het eten daarvan was bespeurd, en de 

arbeidende klasse door den invoer zeer werd gebaat, werd in Juli de opheffing 

van het bestaande verbod van invoer door de Kamer der Gedeputeerden met 

eene kleine meerderheid aangenomen, maar door den Senaat verworpen. Aan 

de eene zijde was dan ook de uitslag van de proeven van FOURMENT (Bijblad, 

bladz. 7) niet geschikt om tot die opheffing aan te moedigen, maar aan den 

anderen kant gaf de omstandigheid, dat zich in Frankrijk nog nooit een 

geval van trichinose bij den mensch had opgedaan (één enkel geval te 

Crépy-en-Valois in 1878 uitgezonderd), — en dat het vrij zeker schijnt dat het 

in Frankrijk gebruikelijke gaar koken van het varkensvleesch de trichinen 

doodt, — veel grond om voor die opheffing te pleiten. Wij mogen niet ver- 

zwijgen dat ook bij ons van regeeringswege, onder leiding van DR. EGELING 

te ’s Gravenhage en DR. pUPONT te Rotterdam , een onderzoek van Amerikaansch 

varkensvleesch heeft plaats gehad, waarvan het verslag in de Staatscourant 

van 3 November 1882 verscheen. Ten aanzien van het gezouten Amerikaansch 

varkensvleesch bleek uit die onderzoekingen: dat dit geen levende trichinen 

bevatte, — en ook, dat het in den laatsten tijd beweerde voorkomen van 

trichinen ook in het spek door dat onderzoek niet is bevestigd. Het behoeft 

overigens nauwelijks herinnering dat de toebereiding van het varkensvleesch 

bij ons evenzeer als in Frankrijk van dien aard is, dat men met vrij veel 

zekerheid kan aannemen dat de trichinen, die er in mochten aanwezig zijn, 

daardoor onschadelijk worden gemaakt. Drin 
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NATUURKUNDE. 

Verbranding zonder vlam. zo De grootte van een vlam hangt, zooals wel 

iedereen beamen zal, die met eenige kennis van verkranding toegerust over 

de zaak een oogenblik heeft nagedacht, uitsluitend af van de snelheid der 

verbranding en die der uitstrooming of ontwikkeling van het gasmengsel, en 

is met de eerste omgekeerd, met de tweede recht evenredig. Zijn dus voor 

een door lucht of enkel zuurstof aangeblazen vlam van lichtgas of petroleum- 

damp alle voorwaarden vervuld om de verbranding zooveel mogelijk te ver- 

snellen, dan zal die vlam de kleinst mogelijke afmetingen hebben. Wanneer 

men daarin een vast lichaam plaatst en,‚ nadat dit tot de hoogst mogelijke 

temperatuur is verhit, den gastroom voor een oogenblik verbreekt om hem 

dadelijk weer te doen beginnen, dan kan het gebeuren dat de verbranding 

zich nu beperkt tot de gaslaag die aan de oppervlakte van het gloeiende 

lichaam onophoudelijk vernieuwd wordt, dat de vlam als t ware geen tijd 

heeft om zich voort te planten tot de monding der uitstroomingbuis. Zij 

wordt nu onzichtbaar door haar gering uitstralingsvermogen in vergelijking 

met dat van het vaste lichaam, en de temperatuur van dit laatste rijst, om- 

dat nu de geheele verbranding plaats grijpt in de onmiddellijke nabijheid 

daarvan. Is dit nu een bolletje van opgerold ijzerdraad, dat in de vlam wit- 

gloeiend is geworden, dan kan dit na de zooeven beschreven manipulatie tot 

smelting komen. 

THomas FLETCHER heeft dit laatste, voor de praktijk zeker niet onbe- 

langrijke verschijnsel waargenomen. (Dinglers Polytechn. Journal CCXLVI, 

9 
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S. 293, en Wiedemann's Beiblätter VII, S. 359). Hij houdt het voor eene 

verbranding zonder vlam (!) en neemt daaruit aanleiding tot allerlei vreemde 

beweringen; o. a. is volgens hem een vlam niets anders dan een brandstof 

in een toestand tusschen volkomen verbranding en rook! LN. 

Een nieuwe hygroskoop. -— Mrrrmorr (Dinglers Journal CCXLV, S. 452 

en Beiblätter als boven p. 364) verkrijgt die door reepjes van het dunne vlies, 

dat na de behandeling der schalen van kippen of ganzeneieren met zoutzuur over- 

blijft, met behulp van een oplossing van caoutchouc in benzine te bevesti- 

gen op een verzilverde spiraal van iĳzer of koper. Door de verlenging of ver- 

korting van het vlies bij veranderingen in den vochtigheidstoestand der lucht 

windt zich de spiraal af of op. 

De referent in DINGLER'’s Journal is met deze inrichting volstrekt niet ingeno- 

men. Toch kan zij misschien als hygroskoop, dat is als een werktuig tot het aan- 

wijzen van geringe of zeer snelle veranderingen in den vochtigheidstoestand , 

goede diensten bewijzen, al is ze ook als hygrometer veel minder bruikbaar 

dan de door KLiNkEeRFuss zoo recht bruikbaar gemaakte van SAUSSURE. 

LN. 

De werking van verhitte lichamen op de “stofjes” in de lucht. — Hier- 

over sprak Lord rAyurieH in December Il. voor de Aoyal Society te Lon- 

den. (Nature XXVIII, p. 139). Het is bekend dat voor een aantal jaren 

reeds TYNDALL waarnam, dat wanneer men de luchtstofjes door sterke ver- 

lichting van een deel eener luchtmassa heeft zichtbaar gemaakt, er in zulk 

een meestal horizontale kolom van steeds bewegende deeltjes plotseling een 

donkere ruimte ontstaat, zoodra men daaronder een vlam of zelfs een slechts 

matig verhit lichaam brengt. Lord rAYLriam nu toonde aan waarom hij de 

verklaring, welke TYNDALL van dit verschijnsel gaf, niet geheel kon beamen 

en nog minder die, welke FRANKLAND later daarvan voorstelde. Deze laatste 

schreef het aan verdamping dier deeltjes toe. 

Lord mr. ziet daarin niets anders dan een gevolg van de verandering in 

richting, welke de opstijgende en daarbij met het vaste lichaam in botsing 

komende “stofjes” ondergaan en die niet, zooals voor de luchtdeeltjes zelve, 

dadelijk weder wordt hersteld. De luchtstroom is het wezenlijke van het ver- 

schijnsel; de warmte alleen van belang doordat zij dien stroom doet ont- 

staan en door niets anders. Dit en tegelijk de volkomen onhoudbaarheid van 

FRANKLAND's bewering blijkt ten duidelijkste uit een van R's proeven. Hij 

plaatste in de stofjeskolom een door een bevriezend mengsel vooraf verkoelde 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 67 

glasstaaf, of ook een glazen buis, waardoor vooraf verkoeld water vloeide 

en zag nu daaronder dezelfde donkere vertikale laag als boven een verhit 

lichaam wordt waargenomen. LN. 

DrscartEs Of SNEL? — P, KRAMER geeft in den Supplementband van de 

historisch-letterkundige afdeeling van het Zeitschrift für Mathematik und 

Physik, 27e jaargang, p. 235, een uitvoerig betoog om aan te toonen dat 

DESCARTES ten onrechte van een plagiaat aan de nagedachtenis van den 

Nederlander sNeL wordt beschuldigd, dat de bekende brekingswet door den 

eersten onafhankelijk van den tweeden is ontdekt, Voor iederen belangstel- 

lende in de geschiedenis der natuurwetenschap is dit opstel zeer lezens- 

waard, evenals het uitgebreide referaat dienaangaande in Wiedemann’s Bei- 

blätter VII, p. 365, al is het ook dat velen daardoor niet zullen bekeerd 

worden tot des schrijvers meening. Aan zijn arbeid door een kort referaat in 

dit bijblad eenig recht te doen weervaren, is echter onmogelijk en daarom 

moeten wij ons tot de vermelding daarvan bepalen met verwijzing naar boven- 

staande bronnen. LN. 

Physische eigenschappen van sodium en potassium. — In eene zoover moge- 

lijk luchtledig gemaakte buis, voorzien van een voorkamer, waarin de. laatste, 

zeer geringe overblijfselen van zuurstof geabsorbeerd worden, kunnen sodium 

en potassium, zoolang men verkiest , met glanzende metaaloppervlakte bewaard 

worden. De heer er. HAGEN heeft met beide metalen in dien toestand en met 

een alliage van beiden in atomistische verhouding, dat bij de gewone tempe- 

ratuur vloeibaar als kwikzilver is, eenige proeven in het werk gesteld, met 

de volgende uitkomsten. 

Sodium ; smeltpunt 97°,6. Uitzetting tusschen O0’ en 95° nagenoeg even- 

redig aan de temperatuur; uitzettingscoëfficient: 0000071. Tusschen 95 en 

97® nam de uitzetting snel toe. Eenmaal vloeibaar, was de uitzetting even- 

redig met de temperatuur en bedroeg de uitzettingscoëfficient tusschen 97",6 

en 169": 0,000 278. 

Potassium ; smeltpunt 62°,1. Uitzetting tusschen 0’ en 50 nagenoeg even- 

redig aan de temperatuur. Uitzettingscoëfficient: 0,000084. Boven 50" is de 

uitzetting merkelijk sterker; de vermeerdering van het volume tusschen 50, 

en het smeltpunt bij 62°,1 bedroeg 3,1 proc. Boven het smeltpunt is de uit- 

zetting wederom evenredig aan de temperatuur. De uitzettingscoëfficient be- 

draagt dan 0,00029. 

Alliage van sodium en potassium, Smeltpunt : 4°,5. Tusschen —10’' en + 5? 
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zeer sterke toeneming der uitzetting. Boven het smeltpunt weder evenredig 

aan de temperatuur. Uitzettingscoëfficient tusschen 10° en 100°: 0,0002861, 

Vergelijkt men de gevonden uitzettingscoëfficienten met die van andere meta- 

len, b. v. lood — 0,0000285, ijzer — 0,000012, koper —= 0,0000175, 

zink =— 0,000029, dan blijkt dat die van de beide alkali-metalen aanmerke- 

lijk grooter zijn. Ook de uitzettingscoëfficient der gesmolten metalen overtreft 

verre die van het kwikzilver, welke 0,00001815 bedraagt. 

Voor de bijzonderheden der methode zij verwezen naar Verh. d. physik. 

Gesellsch. in Berlin, 1882, N°. 13. HG. 

Elektrische verlichting voor geneeskundig gebruik. — De Heeren núLoT 

en TROUVÉ deelen aan de Académie des Sciences de beschrijving van een 

toestel mede, welken zij photophore electrique frontal noemen. Het bestaat 

uit een gloeilamp, geplaatst tusschen een reflector en eene convergeerende 

lens. Men maakt het op het voorhoofd vast,en het geeft een zeer sterk licht, 

welks veld men wijzigen kan door eene kleine verplaatsing van de lens. De 

bron der elektriciteit is een element van bichromas potassae. 

Deze lamp kan, zeggen de genoemde heeren, hare toepassing vinden om 

de natuurlijke lichaamsholten of een diep gelegen operatie-veld te verlichten. 

(Compt. rend. Tom XLVI, pag. 1168). Duin. 

PHYSIOLOGIE. 

Bloedsomloop in de vingers. — Verscheidene ontleedkundigen hebben hun 

aandacht gevestigd op den grooten toevoer van bloed door slagaderen, wier 

kaliber geheel onevenredig is met de voedingsbehoefte, naar sommige vaat- 

rijke deelen, zooals de vingers, de teenen, het gelaat, waarbij men moeie- 

lijk begrijpen kan dat de capillaria, zooals men die zich gewoonlijk voor- 

stelt, een voldoenden en snellen doorvoer aan de bloedmassa kunnen verleenen. 

Op raad van VULPIAN en FARABEUF heeft de heer P. BOURCERET hierom- 

trent onderzoekingen ingesteld, vooreerst op de vingers. Wij geven hier alleen 

de slotsommen van die onderzoekingen. 1°. Er bestaat in het laatste vinger- 

lid een speciale bloedsomloop, die een snellen terugkeer van het bloed ver- 

oorlooft. Deze bijzondere inrichting bestaat uit dikke, zeer korte haarvaten, 

die eigenaardige vaatkluwentjes vormen en eene zeer gemakkelijke gemeen- 

schap tusschen de slagaderen en de aderen mogelijk maken. 2°. Deze speciale 

bloedsomloop is slechts eene wijziging van den algemeenen typus; het doel 

er van schijnt te zijn, de warmte van de vingers te onderhouden door het 
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bloed in overvloed er door heen te doer loopen. (Compt. rend. Tom XCVI, 

pag. 1085). D. L. 

Verrichting van de pylorus-aanhangsels bij visschen. — Bij een zeer groot 

aantal beenvisschen en bij de steuren vindt men daar, waar de darm aan de 

maag grenst, een min of meer aanzienlijk aantal buisvormige aanhangsels 

van den darm, die cuvrer vroeger met den naam van blinddarmen (coecums) 

bestempelde. De verrichtingen dier aanhangsels hebben een onderwerp van de 

studie van vroegere en latere natuurkenners uitgemaakt. SCHELLHAMMER, 

RATHKE, EDINGER beschouwden ze als opslorpende organen; zoo ook laatste- 

lijk KRUKENBERG; H. MILNE EDWARDS en E. MOREAU hebben ze daarente- 

gen als afscheidende organen beschreven en met de Lieberkühnsche kliertjes 

vergeleken. Anderen weder meenden dat zij het bij de visschen ontbrekende 

pancreas vervingen, totdat Lraours de aanwezigheid van een pancreas aan- 

toonde onder den vorm van kleine, door het mesenterium verspreide klier- 

eilandjes. — De onderzoekingen nu van den heer RAPHAEL BERTRAND toonen 

aan, dat de bedoelde aanhangsels afscheidende organen zijn; dat het door 

hen afgescheiden vocht het gekookt amylum zeer krachtig, het rauwe min- 

der krachtig verteert, en tevens de albuminoïden omzet. Daartoe bepaalt zich 

de functie dier aanhangsels: zij zijn dus zeer onvolkomene vertegenwoordigers 

van het pancreas, daar hunne afscheidingen op de vetten geen invloed uit- 

oefenen. (Compt. rend. Tom. XCVI, pag. 1241). D. Li 

DIERKUNDE. 

Fossile sporen van ongewervelde dieren. — De heer NArmorsr heeft in 

Kongl. Svenska Vetensk. Akad. Handlingar, Bd. XVIII N°. 7 en XIX 

N°. 1, een uitvoerig onderzoek bekend gemaakt over sporen die in zand- 

steenen, mergels, schiefers, die in verschillende formaties van Europa en 

Amerika worden aangetroffen en meerendeels als overblijfselen van planten 

(algen) zijn geduid, terwijl zij nu gebleken zijn van dieren afkomstig te zijn. 

H. NArHorsr had het gelukkige denkbeeld, verschillende zeedieren over weeke 

klei’ te doen loopen of kruipen of wel, vooral bij wormen, de door hen ge- 

boorde gaten en gangen met gipsbrei te vullen, waardoor hij afgietsels ver- 

kreeg. Omtrent een 40-tal zeedieren werden zoo door hem bestudeerd, waar- 

bij het hem bleek dat zeer vele als Fucoiden geduide sporen, inderdaad niet 

anders dan wormgangen zijn. Sommige soorten van wormen, o.a. ook de ge- 

slachten Goniada en Glycerea, maken zelfs boomvormige sporen of vertakte 
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gangen. Het meerendeel der in het werk van sAPORTA en MARION, L’dvolu- 

tion du règn. animal, als algen beschreven fossile indruksels zijn wormga- 

ten. Ook is het aan NArmHorsrT gelukt de door FORELL en LINNARSON On- 

der de namen van Spatangops costata en Astylospongia radiata beschreven 

en in de cambrische lagen van Lugnas in Zweden voorkomende lichamen tot 

hun waren oorsprong terug te brengen. Zij zijn gevormd door op het slib ge- 

legen Meduzen, met de mondvlakte naar beneden gekeerd, terwijl het gas- 

trovasculairstelsel zich gedeeltelijk met slib vulde. De zoogenaamde Prolichni- 

ten zijn hun ontstaan verschuldigd aan voortkruipende Isopoden, Zdothea enz. 

HG, 

AARDRIJKSKUNDE, 

De binnenzee in Algerie en Tunis. — De heer pe Lessers heeft in de 

Academie des Sciences hierover eene voordracht gehouden naar aanleiding van een 

plaatselijk onderzoek, door hem zelven in ’t werk gesteld in gezelschap van den 

kommandant ROUDAIRE en zeven deskundigen (drie ingenieurs, drie aannemers 

van publieke werken, en een zeeofficier). Hij begon met aan te toonen dat 

het eene dwaling is, wanneer men meent dat de Commissie, in Juni 1882 

belast met het onderzoek van het ontwerp van ROUDAIRE, dit had veroor- 

deeld. Zij was het er integendeel volkomen mede eens, doch, niet op de plaats 

zelve geweest zijnde, overdreef zij de moeielijkheden en dientengevolge de 

kosten van de uitvoering. Van degenen, die pw urssers vergezelden, waren 

eenigen niet zonder vooroordeelen, maar allen zijn teruggekeerd volkomen over- 

tuigd van de betrekkelijk gemakkelijke uitvoerbaarheid van het ontwerp, zoo- 

als blijkt uit het rapport dat zij gezamenlijk te Biskra hebben opgesteld en 

den Aen April 1883 onderteekend. Ten aanzien van de scheepvaart, verne- 

men wij daaruit, kunnen geene moeielijkheden rijzen. De ankergrond zal 

overal slijk, zand of mergel zijn en nergens rotsachtig. — Al de terreinen 

ten noorden van de ontworpen binnenzee zijn van denzelfden aard, als de 

vruchtbaarste van Algerije en Tunis, en wachten slechts op wat meer vocht 

om rijke producten te leveren, waartoe de klimatische veranderingen, welke 

die streken zullen ondervinden, dienstbaar zullen zijn. — De waterpassingen 

van ROUDAIRE blijken met de meeste zorg verricht en volkomen juist te zijn. — 

De terreinen, die uitgegraven moeten worden, zijn gemakkelijk te bewerken ; 

de kalkrotsen, door RouparrE in 1879 te Gabes geconstateerd, leveren geen 

groot bezwaar; in de plaats van den rotsdrempel te Kriz tusschen den chott 

Djerid en den chott Rharsa is te Tozeur een van 12 M. diep zand gevon- 
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den. — De onderteekenaars voegen er bij dat de politieke en militaire zijde 

der vraag hoogst gewichtig is, maar dat het niet op hun weg ligt daarover 

een oordeel uit te spreken. (Compt. rend. Tom. XLVI, pag. 1112). 

D. Ls 

VERSCHEIDENHEID. 

Miltvuur-inenting. — Pasteur geeft een verslag van een tusschen hem en 

de leeraren der veeartsenijschool te Turin gerezen verschil. Men weet waarin 

de proeven van PAsTEUR bestonden: een aantal schapen wordt in twee groe- 

pen verdeeld; de eene groep wordt ingeënt met miltvuurgift, maar dat door 

cultuur verzwakt is. Wanneer elk spoor van de op die inenting volgende goed- 

aardige ziekte is verdwenen, worden beide groepen met doodelijk miltvuur- 

gift ingeënt. In verre de meeste gevallen sterven dan de niet ingeënte scha- 

pen, terwijl de andere in het leven blijven. Zoo is het met de meeste 

proefnemingen in Frankrijk en in het buitenland gegaan. Soms echter stier- 

ven ook verscheidene ingeënte schapen, — doch dan bestond er reden om aan 

eene verkeerde manipulatie of aan het bij de inenting gebruikte gift de schuld te 

geven. Het meeste gerucht maakte eene proef te Turin, waarbij alle schapen 

bezweken. Het bleek echter dat men bloed had gebezigd van een schaap, dat 

reeds den vorigen dag gestorven was, en PASTEUR verkondigde nu dat de 

slechte afloop der proef daaraan was te wijten, dat het bloed van dat schaap 

ook septisch- was. Hiertegen zijn de professoren te Turin heftig opgekomen, 

doch pasteur heeft aangeboden naar Turin te komen en daar de gegrond- 

heid van zijne meening proefondervindelijk te bewijzen. (Compt. rend. Tom. 

LXVI, pag. 979). B 

Een nieuwe bereiding van zuurstofgas. — Fen aantal lagen van zijde, die 

met zwavelkoolstof of alkohol doortrokken en daarna met een dunne laag 

caoutchouc bedekt zijn, vormen te zamen een diaphragma , waardoor heen damp- 

kringslucht wordt gezogen. Zij laten zuurstof veel gemakkelijker dan stikstof 

door en een gevolg hiervan is dat na viermaal slechts door zulk een dia- 

phrägma te zijn gevoerd, van dampkringslucht een mengsel van zuurstof met 

slechts 5, stikstof is overgebleven. Zoo althans vindt men beweerd in Laterna 

magica V, p. 10 en daaruit in Wiedemanns Beiblätter VII, p. 417. Indien 

deze methode in de praktijk niet te groote bezwaren oplevert, dan kan zij 

een gasmengsel leveren dat tegen veel geringeren prijs de zuivere zuurstof in 

vele gevallen zonder eenig nadeel kan vervangen. LN, 
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Een nieuwen vorm van Seismograaf heeft cm. A. STEVENSON beschreven in 

een voordracht bij de Royal Scottish Society of Arts (Nature XXVIII, 

p. 117). Zijne inrichting komt op het volgende neder. 

Op een vlak geslepen en gepoliĳste glasplaat, die met het bovenvlak zuiver 

horizontaal is geplaatst, zijn drie nauwkeurig bewerkte ivoren ballen geplaatst 

en daarop een tweede glasplaat, waarvan het ondervlak even nauwkeurig plat 

is gemaakt. Deze laatste draagt een verlengstuk, waaraan een naar beneden 

gerichte scherp toegespitste naald is verbonden, wier spits in aanraking is 

met een al wederom zorgvuldig horizontaal geplaatste, met roetzwart bedekte 

glasplaat. Volgens den uitvinder moet nu bij elke beweging van den grond 

de op de bollen rustende glasplaat “practically’’ in rust blijven, terwijl de 

beide anderen in die beweging deelen en dus de stift op het lampzwart de 

mate en de richting der beweging opteekent. Hij schijnt geen zulke bewe- 

gingen te kennen, die een vertikalen component hebben. LN, 
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NATUURKUNDE. 

Verschil in den geliĳktijdigen barometerstand op twee verschillende pun- 

ten van dezelfde vertikaal. — KaArmrz had reeds in 18382 door gelijktijdige 

barometerwaarnemingen te Zurich, op den Rigi en op den Faulhorn uitgemaakt 

dat dit verschil verandert met het jaargetijde, dat het ’t grootst is in den 

zomer en het kleinst in den winter. JAMin heeft de waarnemingen van ALLUARD 

op zijn dubbel observatorium aan den voet en op den top van den Puy de 

Dôme, die vier jaren lang zes malen per dag onafgebroken werden gedaan, 

_ berekend met het doel om na te gaan of de uitkomsten van KAEMTZ daar- 

door werden bevestigd. Dit werd bevonden ten volle het geval te zijn, en 

bovendien toonde een vergelijking der gemiddelden voor verschillende uren, dat 

het verschil het grootst was op het midden van den dag, dus bij de hoogste 

temperatuur. In zijn verslag van deze uitkomsten (Journal de physique (2) Il, 

p. 197) toont JANiN duidelijk aan, hoe dit verschijnsel alleen door de ver- 

warming der dampkringslucht en hare daardoor teweeg gebrachte uitzetting 

in alle richtingen kan worden verklaard. 

Koudmakend mengsel. — Naar een bericht van J. Morirz in het Chemisch 

Centralblatt XIV, p. 6 en 95, geven sneeuw en absolute alkohol, in gelijke 

gewichtsdeelen bij 0° gemengd, eene verkoeling tot — 30, Gebruikt men in 

plaats van den alkohol gewone brandspiritus, dan daalt de temperatuur nog 

tot ongeveer — 20°, LN. 

10 
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Ongelijke voortplantingssnelheid van geluidstrillingen in gassen en vaste 

lichamen. — De wijzer van een differentiaal galvanometer, waarvan de beide 

omwindingen door een elektr. stroom worden doorloopen, welke op de bekende 

wijze dien wijzer op 0” laat, zal daarop blijven bij het verbreken van dien 

stroom, als deze voor de beide omwindingen volkomen gelijktijdig geschiedt, 

maar bij een stroom van niet te geringe sterkte heftig afwijken door het minste 

verschil in tijd der beide verbrekingen. Dit feit is door GrIvEAUX (Journal 

de physique (2) IL. p. 228) toegepast tot het gemakkelijk zichtbaar maken 

van het hierboven genoemde verschijnsel. Een glazen buis en een staaf van 

dennenhout van gelijke middellijn en beide omstreeks 1,5 M. lang zijn nevens 

elkander geplaatst. Tegen een vlies dat een der uiteinden van de eerste sluit, 

en tegen het daarnevens geplaatste uiteinde van de laatste rusten zonder merk- 

bare drukking twee spitsen, die wanneer zij ook slechts een weinig worden. 

opgelicht of weggedrukt, elk een der twee boven aangeduide stroombanen 

openen. Een geluidstrilling, door de lucht van de buis en het hout van de 

staaf voortgeplant, kan dit voor beiden doen, als zij wordt opgewekt b. v. 

door het aanslaan van een trommel op geringen en geliĳken afstand van bei- 

der andere uiteinden. Maar dan toont ook de afwijking van den wijzer dui- 

delijk aan, dat die voortplanting door het hout veel sneller dan door de lucht 

geschiedt. 

GRIVRAUX doet opmerken, dat men met behulp van geleiders, die op de 

bekende wijze van de wraArsronNe’sche brug zijn verbonden, hetzelfde doel 

ook bereiken kan als men een galvanometer met slechts één omwinding kan 

gebruiken. LN. 

Zichtbaarheid der ultraviolette stralen. — Dr crrArmonner heeft het feit 

dat deze voor de meeste waarnemers onzichtbaar zijn, aan een onderzoek on- 

derworpen om uit te maken of dit veroorzaakt werd door een ongevoeligheid 

van de retina voor zoo geringe golflengten, of daaraan dat de middenstoffen 

in het oog voor dezen ondoordringbaar zijn (Comptes rendus VCI p. 441 en 

509). Door een verschil in meening dat MAsCART kort daarna uitsprak (Ibid. 

p. 971) genoopt, heeft DE CHARDONNET dit onderzoek nog uitgebreid (Jour- 

nal de physique (2) II, p. 219). Hij heeft, naar hij meent en velen zullen 

het daarin met hem eens zijn, daardoor bewezen dat het netvlies ook voor 

ultraviolette stralen even gevoelig is als voor gewone lichtstralen, maar dat 

de eerste door de brekende middenstoffen van het oog worden opgeslorpt en 

dus belet de retina te bereiken. De kristallens vooral is het, die deze op- 

slorping teweeg krengt. Vandaar dan ook dat van het cataract geopereerden , 
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dat zijn dezulken wier kristallens is weggenomen, de ultraviolette stralen zeer 

duidelijk kunnen waarnemen. Zij beschrijven de kleur daarvan als helder 

blau wgrijs. LN. 

Elektrische geleidingswederstand van het glas. — Uit een uitvoerigen ar- 

beid van FoUssEREAU over dit onderwerp (Journal de physique (2) II, p. 254) 

kunnen wij hier slechts de twee volgende bijzonderheden aanstippen. 

Die wederstand in gewoon glas wordt meer dan duizend malen kleiner, 

wanneer het van —17® tot 60° C. wordt verwarmd. Zulk eene vermindering 

van den weerstand door temperatuursverhooging, zij het ook op verre na niet 

zoo sterk, wordt waargenomen bij alle onderzochte glassoorten. 

Bij gelijke temperatuur is de weerstand van gehard glas kleiner dan die 

van hetzelfde glas, zoodra het door verhitting en langzame afkoeling van 

zijne harding is beroofd. In gewoon glas werd daardoor de weerstand ruim 

tweemalen, in kristalglas elf malen grooter. LN. 

Lelfregistreerende magnetometer en elektrometer. — In twee afleveringen 

van La Nature, die van 31 Maart en van 23 Juni Il. p. 276 en 52, vindt 

men de beschrijving met afbeeldingen van zulke werktuigen naar de inrich- 

ting van MASCART, zooals hij die ’t laatst heeft verbeterd. Hier moeten wij 

ons dienaangaande bepalen tot het bericht, dat de registratie daarin photo- 

graphisch geschiedt en wel op papier, met zilver-gelatine-bromide gevoelig 

gemaakt. De bekende zeer groote gevoeligheid van dit papier doet ook de 

snelst verloopende verandering in de aanwijzingen der beide toestellen nog een 

blijvenden indruk achterlaten, hetgeen vooral van belang is voor den elek- 

trometer, een door MASCART eenigszins gewijzigde kwadrant-elektrometer van 

THOMSON. LN. 

Zeepoplossing voor vliezen. — Daarvoor beveelt een ongenoemde in “Laterna 

magica’ V,S. 5, het volgende mengsel aan: 30 grammen elainezure soda 

worden in een liter kokend gedestilleerd water opgelost, daaronder 900 kub. centm. 

glycerine goed gemengd, en na een rust van eenige dagen wordt alles gefil- 

treerd. Bij koud weder is het noodig nog 15 grammen marseillezeep daarin op 

te lossen. 

De ringen voor zulke vliezen worden het best van ijzerdraad gemaakt, ge- 

polijst en met paraffine ingewreven. 
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SCHEIKUNDE. 

Een nieuwe glassoort. — Reeds voor eenigen tijd heeft srvor ontdekt dat 

zuur calcium-phosphaat, op een hooge temperatuur gesmolten, een kleurloos 

doorschijnende, glasachtige massa oplevert, die op dezelfde wijze als het ge- 

wone glas kan bewerkt worden en die niet, zooals dit, door fluorwaterstof- 

zuur wordt aangetast. In de zitting der Académie des Sciences van 11 Juni Il. 

heeft hij nu retorten, kolven en buizen vertoond van deze stof. Dumas heeft 

daarop voorgesteld eene inschrijving te openen ten einde alle laboratoria in 

staat te stellen het hunne bij te dragen om de hooge kosten dezer fabrikatie 

in het groot te dekken, en rRrEMY, dit voorstel ondersteunend, wenschte de 

wetenschap geluk met het vooruitzicht dat nu eindelijk de fluorverbindingen 

voor de analyse toegankelijk zouden worden gemaakt. 

DIERKUNDE. 

Ontwikkelingsvormen van jeugdige visschen. — ALrxANDER AGAssiz heeft 

in drie belangrijke verhandelingen de jonge toestanden beschreven van een groot 

aantal in zee levende beenige visschen, behoorende tot de geslachten Labrac , 

Temnodon, Stromateus, Atherinichthys, Batrachus, Lophius, Cottus, Cy- 

clopterus, Gasterosteus , Ctenolabrus , Motella, Gadas, Fundulus en Osmerus, 

waarvan hij de meestal aan de oppervlakte der zee drijvende eieren inzamelde 

en deze in opzettelijk daarvoor ingerichte aquariën bracht, waarin de ontwik- 

keling plaats had. Die verhandelingen, vergezeld van een aanmerkelijk getal 

platen, zijn achtereenvolgens in de jaren 1877, 1879, 1882, door hem uit- 

gegeven onder den algemeenen titel van: On the young stages of osseous 

fishes, in de Proceedings of the American Academy of arts and sciences, 

Te XAL, XIV cen AVIE: 

De daarin medegedeelde onderzoekingen hebben in het algemeen bevestigd 

dat in zeer vele gevallen de dieren in nog jeugdigen staat vormen vertegen- 

woordigen, die eigen waren aan de volwassen dieren welke in vroegere geolo- 

gische perioden geleefd hebben. Het meest in het oog vallend vertoont zich 

dit aan den staart, die achtereenvolgens alle graden van heterocercie door- 

loopt, welke blijvend bij fossiele visschen van de devonische en steenkolen- 

periode worden aangetroffen. Ook de overige vinnen, de borst-, buik-, rug- 

en aarsvinnen vertoonen gedurende de ontwikkeling toestanden die min of meer 

duidelijk het maaksel van fossiele visschen herinneren. 
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Het verschil tusschen jonge en volwassen visschen is soms groot genoeg om 

de eersten als larven te beschouwen en van eene sub-metamorphose te spreken. 

Zoo b. v. zijn de jongen van Zophius piscatorius, die slechts 3 centimeters 

lang zijn, voorzien van zoo groote borstvinnen dat zij, van boven op gezien, 

gelijken op vlinders van het geslacht Urania en daardoor ook Perichthys en 

andere visschen der devonische periode herinneren, die, evenals de tegenwoor- 

dige vliegende visschen, in het bezit waren van zeer sterk ontwikkelde borst- 

vinnen. Voor verdere bijzonderheden moeten wij naar het oorspronkelijke ver- 

wijzen. HG. 

AARDKUNDE. 

Temperatuurtoeneming in de diepte. — De commissie der British Asso- 

cuation voor het onderzoek der temperatuur in de diepere aardlagen heeft in 

de laatste zitting der vereeniging een uitvoerig bericht gegeven over alle haar 

bekende metingen der temperatuur in bergwerken, mijnen, putten en tunnels. 

Dat zij daarbij de in de 369 meters diepe put op het Vreeburg te Utrecht 

verrichte temperatuurbepaling (zie Verslagen en Mededeelingen der Kon. 

Akad. v. Wet., 1879, 2e reeks XIV, p. 394) heeft over het hoofd gezien, 

willen wij haar niet toerekenen, en voegen de aldaar verkregen hoofdresul- 

taten eenvoudig toe aan de lijst die de commissie gegeven heeft, na herlei- 

ding tot dezelfde maat als door deze is gebruikt. 

Getal engelsche 

Diepte in voeten voor 

PLAATS. engelsche voeten _1° Fahr. 

Bootle-waterwerken , Liverpool. . .......... 1392 130 

Nn Witzibram ;-BoB@MO sn. vers. … oe. husaloe 1900 126 

Rab Vrodbdes, Uireohf!; ‚ts vn teen ee 1125 97 

Suuotthardebrunmeles „oblausmbeer. want modo ols 5578 82 

RENI Gents tannelsser 6 Ha lak. Laar oluns. 5280 79 

Balarpoch; loodmijn. „2 BEMB OU. str bie. oon « 1041 80 

Nook-kolenmijn wend „4050 79 

Bredbury „ Oostelijke | 1020 781, 

Ashton Moor kolenmijn Manchester- dta 2790 17 

Denton 5 steenkolenbedding. | geieoure 1343 171 

Artley 9 bonsravenn 700 12 

Schemnitz, mijn, Hongarije .........-. 1368 74 
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Getal engelsche 

Diepte in voeten voor 

PLAATS. engelsche voeten. _1°Fahr. 

Searle; boorputs! Himeolnts „teh, noame keda ke 2000 „69 

Manegaon;;vboorpat ‚Endiëch rs sow. Jlaalsen Jos 310 68 

Pontypridd, kolenmijn, St. Wales. ......... 855 76 

Kingwood Bristol dist mes. RER temas. Haak bod n 1769 68 

Radstoekie Batheo. Tuk. naa Wm dto Hate lee 620 62 

Artezaische put, ‘Grenelle, Paris. … nen 1312 57 

ie De SATE tn ENE 830 56 

à „ Heole militaire, Parijs. . ….…… ... 568 56 

8 „ uondon., Kentishtownt Ale. 100 55 

Rosebridge kolenmijn, Wigar.…. .. „oane ns ot 2445 54 

Yakutsk, Siberie, bevrozen bodem. ......... 540 52 

Sperenherg ,„boorpul. Brnisen winte aaneen elen 3492 51 ly, 

Seraing kolenmijn, Dalsie. rpm rd ele 1657 50 

Monkwearmouth, kolenmijn, Durham ........ 1584 70 

Sonth: Hatton: adensnkoade. ze 1e reele di od A 1929 57 !/, 

Boldän, ies sets tek ne ikeet d GER Reen 1514 49 

Witehaven, Cumberland na ton eee eene 1250 45 

Kirkland Newk, boorput, Glascow. . ........ 354 53 

Blyöhmwood: ss: es lar arte Sin ane ee Roek a 347 50 

Soth. Baletan 2e, teek dine ete geef a nee 525 41 

Anzin, kolenmijn, Noord-Frankrijk ......... 658 411 

Putote dBbbessburent ako. See erneer aatee 656 A 

Carmékfbrbüs „ putsoterlandigaa, „ied venfherke me 770 43 

4 E ek on hat ianes viele bende rg UE 570 40 

Weardale-mijn, Northumberland. .......... 660 34 

De commissie berekent uit de door haar verzamelde gegevens een gemid- 

delde toeneming der aardwarmte van 41° Fahr. op 64 voeten, of voor elken 

voet 0,01566®, d. i. voor elken centimeter 0,000285° C. 

Wil men nu uit deze hoegrootheid bij benadering het warmteverlies der 

geheele aarde berekenen, dan moet men in de eerste plaats de temperatuur- 

toeneming vermenigvuldigen met het geleidingsvermogen der aardkorst. Uit 

metingen van WILLIAM THOMSON en van den heer HERSCHEL leidt men af, 

dat het gemiddeld geleidingsvermogen der aardkorst 0,0058 bedraagt, en hieruit 

berekent men dat de beweging der warmte voor elken quadraat-centimeter in 
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eene seconde 16330 x 10-'° bedraagt. Voor een geheel jaar of 31 !, millioen 

seconden verkrijgt men dan 41,4 gramgraden als maat der gemiddelde hoe- 

veelheid warmte die door elken quadraat-centimeter der oppervlakte van de 

aarde ontwijkt. HG. 

VERSCHEIDENHEID. 

Immuniteit van koper-arbeiders voor typhoide koorts. — Behalve door een 

zeer groot aantal bijzondere waarnemingen in Frankrijk, Zweden, Rusland, 

Spanje, Italie enz. tot te Bagdad en in Japan, is de immuniteit der werk- 

lieden in koper voor cholera na de epidemie van 1865—66 eerst te Parijs, 

en daarna te Marseille, Toulon, la Seyne en Aubagne, en nog eens te Parijs 

na de epidemie van 1873 officieel geconstateerd. Maar uit een zeer uitgebreid 

onderzoek, door den heer v. BurQ ingesteld omtrent de epidemie van typhoide- 

koorts, die in 41876—77 te Parijs heeft geheerscht, en daar 2462 slacht- 

offers heeft gemaakt, is het gebleken dat slechts 2 van die sterfgevallen bij 

arbeiders in koper voorkwamen, in plaats van minstens 50, die zij naar even- 

redigheid hadden moeten hebben; dat er van de muzikanten van het garnizoen 

slechts 3 waren overleden, waaronder een trompetter, die een herstellings- 

verlof voor 3 maanden had; — dat van de leden der vereeniging Bon accord, 

bestaande uit 3 à 400 draaiers, monteurs en ciseleurs van brons, sedert 1819, 

het stichtingsjaar, nooit een enkele aan cholera of febris typhoidea overleden 

is. Ook de epidemie van laatstgenoemde ziekte in 1882—83 gaf dezelfde uit- 

komsten. Er overleden daaraan te Parijs 2437 personen, waarvan 1137 man- 

nelijke, dat is 1,3 sterfgeval op 1000 personen. Nu zijn er te Parijs volgens 

de registers zeker minstens 40,000 personen die in koper werken. Zoo deze 

niet meer gespaard bleven dan anderen, zou het aantal der onder hen voor= 

komende sterfgevallen 40 x 1,3 == 52 hebben moeten beloopen. Trekt men 

echter van de als koperwerkers aangegeven en aan febris typhoidea overle- 

denen diegene af, die dat beroep niet meer uitoefenden (13), of zich meer met 

de bewerking van andere metalen dan met die van koper bezig hielden (23), 

dan blijven er 3 sterfgevallen van eigenlijke koperwerkers over, t. w. 2 cise- 

leurs, waarvan 1 hoogst ongeregeld leefde en herbaaldelijk verzuimde, en 

1 ketelmaker, wiens arbeid geen koperstof verwekte. (Compt. rendus, Tom. 

XIVI, pag. 1250. D: f 

De steenen van Sarepta. — In het witte zand van de Ergent-heuvels bij 

Sarepta in Aziatisch Rusland worden steenen gevonden, ter grootte van een 
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hazelnoot of okkernoot, soms merkelijk grooter, meestal rolrond, niet zelden 

gevorkt, wortelvormig, met een ruwe oppervlakte, op de breuk bruin met 

een witte kern in het binnenste. Verschillende reizigers, o. a. v. HUMBOLDT, 

hebben gewag gemaakt van deze zonderlinge steenen, doch zonder hunne vor- 

ming te verklaren. Volgens den heer ALEX. BECKER ontstaan deze steenen 

rondom wortels van melksap-houdende planten: Fragopogon ruthenicus, Scor- 

zonera enzipolia, vooral van Muphorbia gerardiana, welke in menigte in 

het kalkhoudende zand groeien. Hij schrijft hun ontstaan toe aan den beet 

of steek van insekten, waardoor het melksap naar buiten vloeit en met de 

naburige zandkorrels eene omkorsting vormt rondom de worteltakken. Dik- 

wijls vertoont dan ook de kern eene kleine holte, waaruit de organische zelf- 

standigheid echter verdwenen is, terwijl de bruine kleur van de schors zich 

aan de buitenste lagen heeft medegedeeld. (Bull. de la Soc. Imp. de Natu- 

ralistes de Moscou, 1882 I p. 48). HG, 
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STERREKUNDE. 

De heeren HOUZEAU en LANCASTER geven eene Bibliographie génerale de 

astronomie uit, in drie deelen. Niet onbelangrijk is het daaruit het volgende 

op te teekenen. 

Van 1600 tot 1880 verschenen 22845 artikelen, en daarvan in de fran- 

sche taal 5991, in de engelsche 5809, in de hoogduitsche 4438. Op verren 

afstand daarvan volgen de overige talen, waaronder in de Nederlandsche 85 

artikels, nagenoeg evenveel als in de russische, waarin het getal 89 bedraagt. 

Het geringst is het getal in het poolsch (7) en in het magyaarsch (6). 

Bij tientallen van jaren gerangschikt heeft er eene vrij geregelde klimming 

plaats. Van 4601 tot 1640 beantwoordt het getal der verschenen artikels 

ongeveer aan 5 in elk tiental jaren, d. i. 1 in 2 jaren. Van 1871 tot 1880 

bedroeg het aantal 6372, dus ongeveer 637 per jaar. 

Per eeuw zijn de getallen: 

Va TOON TIE TAO... 396 artikels. 

nt Ee le Lent eran de 5 Te nike 

NEN Pen een 18970 à 

In het geheel in 280 jaren ZAO, 

Het getal der schrijvers over astronomische onderwerpen bedroeg 

as 1001, baka A0Ons . wars od. 88 

sdOL\ „ 180Ornosd ils . a 571 

SO „FELSO ILL AL 102 2901 

(Revue Scientifique 9 Sept. 1882.) HG, 

11 
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NATUURKUNDE. 

Een nieuwe wijze van lichtmeting. — Prerce heeft aan de Royal Society 

te Londen in hare vergadering van 21 Juni 1l., de beschrijving medegedeeld 

van een lichtmeet-methode, die in beginsel zeer eenvoudig is. Een klein wit 

vlak wordt bestraald door de lichtbron, die men meten wil en door een op 

onveranderlijken afstand daarvan geplaatst gloeilampje. De stroom, die dit 

lichten doet, wordt nu gewijzigd tot de bestraling door dit laatste even sterk 

is als die van de eerste en dan, zegt PREECE, geeft het aantal Ampères 

van den stroom in de lamp een maat voor de sterkte der bestraling. Met 

behulp van een te voren empirisch verkregen tabel zeker, hoewel hij er dit 

niet bij zegt, LN. 

Proefnemingen over het noorderlicht. — Volgens berichten, voorkomende 

in de Archives des sciences physiques et naturelles de Genève, jaargangen 

1871, 74, 75 en 76, welke door den schrijver zijn uitgebreid en aange- 

vuld tot eene verhandeling in de Meémorres de l'academie de St. Pétersbourg, 

Maart 1883 en bij uittreksel in Journal de Physique (2) II, p. 315, is 

het LEMSTRÖM, professor aan de universiteit te Helsingfors in Finland, ge- 

lukt om den elektrischen oorsprong van het noorderlicht aan te toonen op 

een wijze, die zeker velen beslissend zal voorkomen. Hij plaatste op heuvels 

in Lapland, eerst te Luosmavaara en later in 1882 te Oratunturi bij Sodan- 

kyla, een stelsel van geleidende spitsen, onderling en met een lager gelegen 

waarnemingsplaats verbonden door een geïsoleerden roodkoperdraad. Op laatst- 

genoemde plaats was die draad verbonden met een galvanometer, waarvan 

het andere uiteinde der omwinding in verband stond met den grond. Bij eene 

koude van —30° C, nam hij waar: 1° een duidelijk noorderlichtverschijnsel 

boven de spitsen, ook wanneer dit nergens anders te zien was, bestaande 

in een geelwit licht, van zeer afwisselende sterkte, waarvan het spectrum 

de bekende geelgroene lichtstreep (à = 5569) vertoonde, welke als kenmer- 

kend voor het noorderlicht is aangenomen. 2° Een voortdurende, zij het ook 

in intensiteit zeer veranderlijke elektrische stroom, voor de pos. É. gericht 

van de spitsen naar den grond, LN. 

Hoeveelheden waterdamp, koolzuur en warmte, bij gelijke lichtkracht 

voortgebracht door verschillende lichtbronnen. — Za lumière electrique van 

16 Juni 1. en daaruit Nature XXVIII, p. 281, bevatten de hiervolgende 

belangrijke opgaven, 
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ze Geeft in het uur 
Licht van 100 “Candles” En ven. 

verkregen van Er (5, | Koolzuur in M$. | an 

Elektrisch koolspitsenlicht. . 0 0 van 57 tot 158 
Elektrische gloeilampen. .. 0 0 290: „536 

Gas, Argandbrander .... 0,86 0,46 4860 

Petroleumlampen, platte vlam 0,80 0,95 7200 

Oielampens ais. 1e «tai. 085 1,00 6800 

Paraffine kaarsen ...... 0,99 1,22 9200 

MRERRAAKSORE ta a > oraal aar hr 1,05 | 1,45 9700 

De groote speelruimte van de cijfers voor het elektrische licht in de laatste 

kolom wordt veroorzaakt door het verschil in stroomsterkte. Met deze neemt 

namelijk de lichtsterkte toe en ook de ontwikkelde warmte, maar voor bei- 

den volstrekt niet in dezelfde verhouding. Bij gelijke lichtsterkten verkrijgt 

men des te minder warmte, naarmate de stroomsterkte grooter is. 

LN. 

Elektrische geleidingsweerstand van het menschelijk lichaam. — Store, 

die reeds voorleden jaar de veranderingen had aangetoond, welke deze weer- 

stand ondergaat door verschillende pathologische oorzaken, deelt dienaan- 

gaande op nieuw eenige feiten mede in Nature XXVIII, p. 151. Een zijner 

patienten leed aan tusschenpoozende koortsen, die zijne lichaamswarmte in 

weinige uren van 98° tot 105° F. deden rijzen. Daarbij nam de geleidings- 

weerstand van zijn lichaam voor een stroom, die van den eenen voet tot den 

anderen werd geleid, toe van 2300 Ohms tot 4930. Sronr schrijft deze 

verandering alleen aan het verschil in temperatuur toe, dat bij deze proef 

slechts 1,2° F. bedroeg, en vindt het dus zeer opmerkelijk dat het mensche- 

lijk lichaam, niettegenstaande het vele vocht, dat het bevat, toch evenals 

een vaste geleider in geleidingsvermogen afneemt bij toeneming zijner tem- 

peratuur. Uit zijne eigene cijfers, die wij hier niet uitvoerig kunnen meedee- 

len, blĳkt echter dat deze onderstelling minstens gewaagd mag genoemd 

worden. LN. 

De “lokale werking’ in ongesloten galvanische elementen. —- Tot voor 

weinige jaren was het mogelijk om door zorgvuldig amalgameeren der zink- 

cylinders van eene BUNsEN of GROVvE-batterij het zoover te brengen dat , zoo- 

lang die ongesloten was, er geene of althans slechts een hoogst geringe ont- 
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wikkeling van waterstof aan het zink werd waargenomen, ook wanneer men 

het zwavelzuur slechts met 6 volumina water had vermengd. In den laatsten 

tijd is dit anders geworden: ook een zooeven met de uiterste zorg gemalga- 

meerde zinkcylinder geeft in verdund zwavelzuur van 1 op 8 of zelfs 10 

water, dikwijls nog een vrij hevige opbruisching. D'ARSONvAL zegt dat dit 

wordt teweeggebracht doordat het zwavelzuur uit den handel thans bijna 

algemeen uit pyrieten wordt bereid en daardoor arsenicum, lood en iĳzer be- 

vat, waardoor het ook op geamalgameerd zink inwerken kan. Om het van 

deze hoogst lastige bijmengselen te bevrijden, is het naar zijne ondervinding 

genoeg het te vermengen met een weinig gewone raapolie — 5 cM° olie op 

1 liter van het onverdunde zuur — waardoor onoplosbare zeepen gevormd 

worden, die bij hunne afscheiding de vreemde metalen medevoeren, Het mid- 

del is zeker waard om beproefd te worden. 

Bovenstaande opgaven ontleenen wij aan het werk van Aimé wirtz: Cours 

de manipulations de physique. Paris, GAUTHIER VILLARS, dat wij aan elken 

degelijken beoefenaar der natuurkunde met vertrouwen durven aanbevelen. 

LN, 

DIERKUNDE. 

Pylorus-aanhangsels. — In de zitting der Fransche Akademie van 18 

April 18838 bood professor PAuL BERT een opstel aan van den heer RAPHAËL 

BLANCHARD, waarin deze de uitkomsten van eenige onderzoekingen over de 

functie van de pylorus-aanhangsels der visschen mededeelt. Zooals men trou- 

wens reeds vroeger vermoed had, blijkt nu uit het aan het biologisch obser- 

vatorium te Havre op levende visschen in het werk gesteld onderzoek , dat deze 

aanhangsels spijsverteringsklieren zijn, waarvan het uitgescheiden sap het zetmeel 

in glucose en de eiwitstoffen in peptonen verandert en dat in vele opzichten 

tot het pancreas-sap nadert, ofschoon bij dezelfde visschen ook een eigen, 

hoewel in vele kleine afdeelingen gescheiden en verstrooid pancreas bestaat. 

HG. 

Rudimentaire vleugels bij larven van kevers. — Men weet dat er een 

aantal kevers zijn, die niet vliegen kunnen omdat de vleugels hetzij ontbre- 

ken of rudimentair zijn. Dit geldt ook van den kleinen Niptus hololeucus 

CARN., die uit Klein-Azie afkomstig, thans te Berlijn gedurende de maan- 

den Juli tot September veelvuldig in de woonhuizen voorkomt. Bij beide 

seksen ontbreken in den volwassen staat de achtervleugels geheel, terwijl de 

voorvleugels tot een enkel den rug bedekkend schild zijn samengegroeid, 
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Dr. wm. pewirz aldaar heeft de ontwikkeling der larven dezer kevertjes 

uit de in zemelen gelegde eieren nagegaan en bevonden dat in het stadium 

dat onmiddellijk aan den poptoestand voorafgaat, rudimenten van achtervleu- 

gels voorhanden zijn, terwijl de beginselen van voorvleugels zich reeds veel 

vroeger beginnen te vertoonen en zich verder ontwikkelen. Daar nu bij de 

uit de pop gekomen kevertjes alle spoor van achtervleugels ontbreekt, zoo 

ontstaat de vraag: of de rudimentaire achtervleugels der larven als een wor- 

„ dend orgaan, dat in volgende generatien tot hoogere ontwikkeling zoude 

kunnen komen, dan wel als een teruggaand orgaan, dat slechts een over- 

blijfsel is van in vroegere generatien wel gevormde achtervleugels, die door 

niet-gebruik allengs rudimentair zijn geworden, moeten beschouwd worden. 

De heer prwrirz besluit tot het laatste, op verscheidene gronden, waarom- 

trent wij echter verwijzen naar het oorspronkelijke opstel in de Zoölogischer 

Anzeiger, 18 Juni 1885, p. 315. HG. 

Een blinde kat. — In de Scientific American geeft zekere heer Hovey 

een verslag van hetgeen door hem waargenomen is bij eene kat, die aan 

beide oogen blind werd. In den eersten tijd van zijn ongeluk, scheen het 

dier van droef heid overstelpt. Het stootte tegen de meubels, viel van de 

trappen, enz. Weldra evenwel begon het weder moed te vatten, naarmate 

oefening het in staat stelde aan het ontbrekende zintuig te gemoet te komen. 

Het veranderde geheel de wijze van trappen afklimmen. In plaats van dit 

langs het midden der treden te doen, liep het langs iedere tree totdat het 

met zijn knevels den’ muur voelde; dan daalde het daar af, liep daarop, zich 

omdraaiende langs de volgende tree weder tot aan den muur der trap, daalde 

ook daar af, enz. Allengs leerde poes dit met groote snelheid en gemak te 

doen. Evenzoo leerde zij met zekerheid de plaatsen kennen, waar zich deu- 

ren, meubels enz.. bevonden, zoo zelfs dat de heer movry dacht dat de kat 

haar gezicht terug had gekregen. Opzettelijke proefnemingen waren noodig om 

hem te overtuigen dat dit niet het geval was, maar dat het dier nog altijd 

blind op beide oogen was. 

De zonderlingste, bijna ongelooflijke waarneming was de volgende: De heer 

HOvVEY nam de kat mede tot op grooten afstand van het huis, daarbij op- 

zettelijk vele omwegen makende. Toen zette hij haar neder, op den met 

sneeuw overdekten grond. Na eenige oogenblikken klagend gemiauwd te heb- 

ben, liep zij rechtstreeks op het huis toe. Door welk zintuig had zich het 

dier in dit geval georienteerd ? HG, 
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Sprinkhanen op het eiland Cyprus. — Gedurende het jaar 1881 is een 

groot deel van den oogst op het eiland Cyprus door treksprinkhanen vernield. 

De engelsche regeering, onder welker administratie dit eiland tegenwoordig 

staat, heeft toen voor elk pond eieren anderhalf penny uitgeloofd, en van 

Juli 1881 tot Februari 1882 zijn 1329 tonnen sprinkhanen-eieren ingeleverd 

en gedood. De ton, gesteld op 2240 ponden av. du pois, is dit gelijk aan 

2.976.960 B. ponden of 1.351.540 kilogrammen, waarvoor 217.856 gulden 

betaald is. Elk ei wordt gezegd kleiner te zijn dan een kleine speldeknop. 

Stellen wij daarvoor 1 kub. millimeter, en het getal der vernielde sprink- 

hanen-eieren bedraagt minstens een billioen. HG. 

SCHEIKUNDE. 

Het vanadium. — Dit metaal werd in werkelijkheid reeds ontdekt in 1803 

door ver Rro, doch die ontdekking van een nieuw metaal scheen toen en 

nog vele jaren daarna zoo onzeker, dat het zelfs geen eigen naam ontving. 

Eerst in 1830 vond een Zweedsch scheikunde, srrOrFSOM, in een zekere 

looderts in Noorwegen een, naar hij meende, nieuw lichaam, waaraan hij 

den naam van vanadium gaf, naar eene scandinavische godheid, de godin 

Vanadis. Eerst later bleek het dat dit hetzelfde was als het reeds vroeger 

door peu Rro ontdekte. 

Lang echter bleef het vanadium eene zeldzame en bij gevolg dure zelfstan- 

digheid, hetgeen daaruit blijken kan dat de prijs van het vanadium-zuur, 

zijnde de meest gewone verbinding, waarin het bij chemische bereiding ver- 

kregen wordt, en die nog geen 50 proc. vanadium bevat, tot voor korten 

tijd ongeveer 500 gulden het kilogram bedroeg. Sedert eenige jaren is het 

vanadium-zuur eene voor de industrie gewichtige zelfstandigheid geworden. 

Het wordt gebruikt bij het drukken van stoffen met verschillende steenkolen- 

kleuren en in de porceleinverwerij. Een opzettelijk onderzoek leerde aan den heer 

DIEULAFAIT , dat het vanadium, hoewel steeds in kleine hoeveelheden, in de 

primordiale rotsgesteenten even verspreid is als lithium, barium, zink, koper 

enz., en dat het zich bepaaldelijk in gezelschap van iĳzerertsen uit die pro- 

mordiale rotsgesteenten heeft afgescheiden, onder den invloed van het water 

der vroegere zeeën. Dit gaf aan de heeren osmonp en wrirz aanleiding om 

de slakken, verkregen aan de bekende ijzerwerken van Creusot op de aan- 

wezigheid van vanadium te onderzoeken, en dit gaf een zoo gunstig resultaat, 

dat genoemde heeren zich thans in staat gevoelen jaarlijks, alleen uit de aan 
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de fabriek te Creusot verkregen slakken, welke vroeger als geheel nutteloos 

werden beschouwd en weggeworpen, niet minder dan 60.000 kilogrammen va- 

nadium-zuur te bereiden en voor industrieele doeleinden in den handel te 

brengen. (Mevue Scientifigue 1883, No. 20 p. 613). HG. 

Verandering van caoutchouc door de werking van licht en zuurstof. — 

Twee korte eindjes van dezelfde caoutchoucbuis werden elk in een omgekeerd 

reageerbuisje geplaatst, dat met zuurstof gevuld was boven kwik. Een van 

die buisjes was door een bedekking van zwart papier van het licht afgeslo- 

ten, het andere werd aan diffuus daglicht blootgesteld gelaten. Na zes maan- 

den was de caoutchouc in dit laatste bros geworden, zoodat zij barstte als 

men het buisje met de vingers samenkneep, terwijl omstreeks 17 cM* van 

de zuurstof was opgeslorpt. In het andere reageerbuisje was niets dergelijks 

geschied en de caoutchouc geheel onveranderd gebleven. Dit bericht Mc LEOD 

in Nature XXVIII, p. 226. LN, 

VERSCHEIDENHEID. 

Panclastiet, een nieuw explosiemiddel. — Gedurende het beleg van Parijs 

legde een apotheker aldaar zich toe op het vinden van nieuwe ontplofbare 

zelfstandigheden, hoofdzakelijk met het doel om den vijand afbreuk te doen. 

In dien tijd deed hij vele proeven met eene zelfstandigheid, die sedert den 

naam van panclastiet heeft ontvangen, een uit het grieksch afgeleid woord 

dat ““allesverbreker’’ beteekent, en de bewoners van Argenteuil werden dik- 

wijls verschrikt door kanonschoten in de naburige steengroeven, waarbij gra- 

naten, gevuld met het nieuwe ontploffingsmiddel, werden uitgeworpen. 

Lang geheim gehouden, is zijne samenstelling en bereiding thans geopen- 

baard, en het fransche ministerie van oorlog houdt zich met een onderzoek 

bezig in hoeverre het, althans in eenige opzichten, de voorkeur verdient 

boven nitroglycerine en de daarmede bereide dynamiet. 

Panclastiet wordt vervaardigd door de vermenging van ondersalpeterzuur 

met’ petroleum of eenige andere minerale olie; ook zwavelkoolstof, gewone 

olie enz, geven met ondersalpeterzuur dergelijke ontplofbare verbindingen, 

Reeds in 1874 trouwens had Dr. H. SPRENGLER in DINGLER's Polgytech- 

nisches Journal een opstel gepubliceerd, waarin wel niet gelijke maar toch 

overeenkomstige mengsels van ondersalpeterzuur met andere stoffen, namelijk 

picrinzuur, naphtaline e. a. als ontplofbare zelfstandigheden beschreven wer- 
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den. Het ondersalpeterzuur speelt in al deze gevallen de rol van verbrander ; 

het levert de zuurstof vereischt voor de verbranding van de bijgemengde 

zelfstandigheid, die op zich zelve evenmin ontplofbaar is als het ondersal- 

peterzuur. Beide zelfstandigheden kunnen derhalve elk op zich zelve veilig 

vervoerd en aan schokken blootgesteld worden, terwijl haar mengsel, in eene 

besloten ruimte bevat, bij de ontploffing zulk een hevige werking te weeg 

brengt dat de ingenieur, belast met eenige proeven om te Cherbourg daar- 

mede rotsen en oud metselwerk te verbrijzelen, in zijn rapport getuigt, dat 

de panclastiet daarvoor den dynamiet evenzeer overtreft als deze het gewone 

buskruit. (Revue scientifique 1883, p. 350). HG. 
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STERREKUNDE. 

Komeet van ENcre. — De heer BACKLUND heeft aan de Akademie te 

Parijs, in hare zitting van 11 Juni 1883, de uitkomsten aangeboden zijner 

berekening van de beweging der komeet van ENcKE gedurende de tienjarige 

periode 1871—1881. Na met groote zorg de berekening der perturbaties die 

door ENcKE en na hem door AsreN voor de periode 1819-1865 gedaan 

is, te hebben herzien, en na volgens twee verschillende methoden de per- 

turbaties voor de periode 1871—1881 te hebben berekend, heeft hij de uit- 

komsten der berekening vergeleken bij de waarnemingen der komeet in de 

jaren 1871, 1875, 1878 en 1881. Deze vergelijking voert tot het resul- 

taat, dat de versnelling der gemiddelde beweging gedurende de periode 

1871 —1881 niet meer dan de helft bedraagt van de waarde, die daarvoor 

door AsrEN voor de periode 1819—1865 gevonden is. Het schijnt derhalve 

dat, hoewel er nog steeds eene versnelling der beweging dezer merkwaardige 

komeet aanwijsbaar is, deze toch allengs afneemt. HG. 

NATUURKUNDE. 

Demonstratie van geluidinterferentiën door telephonen. — Cook en EMER- 

soN beschrijven in la Nature XI, p. 23, de volgende proefneming. 

Twee gelijke telephonen en een derde of een mikrophoon, die in een ander 

vertrek op toereikenden afstand is geplaatst, worden met elkander geleidend 

verbonden. Een commutator is in de stroombaan geplaatst, zoodat men in 

een der eerste telephonen de stroomrichting kan omkeeren en dus beide naar 

willekeur in gelijke of tegengestelde phasen kan laten “spreken”. Doet men 

dit laatste, terwijl een Y-vormige buis voor beider trilplaten is geplaatst, 

waarvan het vrije uiteinde in het oor van den waarnemer uitkomt, en brengt 

12 
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men in het tweede vertrek een toon voort door een of ander muziekinstru- 

ment of door dien te zingen, dan kan men de interferentie in de gevorkte 

buis duidelijk waarnemen. Bij het voortbrengen van gearticuleerde klanken 

zijn deze minder duidelijk. LN. 

Eenvoudige elektrodynamometer voor zeer zwakke afwisselende stroomen. — 

M. BeuvATt beschrijft zulk een werktuig in Atti del R. Ist Ven. I, en 

daaruit in Wiedemann's Beiblätter VII, S. 617. 

In plaats van een magneetnaald wordt in het windingraam van een gal- 

vanometer een dun iĳzerstaafje bifilair opgehangen. In rust moet het loodrecht 

op den magnetischen meridiaan zijn geplaatst. Het vlak der windingen make 

met dien meridiaan en dus ook met de as van het staafje een hoek van 45°. 

Wordt nu een stroom van behoorlijke sterkte door de windingen geleid, dan 

tracht zich het staafje loodrecht op die windingen te stellen in steeds dezelfde 

richting , onafhankelijk van die van den stroom. 

Om dit verschijnsel toe te passen op de inrichting eens dynamometers, nam 

BELLATI in plaats van een ijzeren staafje een bundeltje goed uitgegloeide 

ijzerdraadjes van 0,15 mM. dik en 17 mM. lang, en hing dit op bovenver- 

melde wijze met een spiegeltje daaraan verbonden in een 35 mM, wijden 

ring, waaromheen een 8 mM. dikke laag van met zijde geïsoleerd koperdraad 

was gewonden van slechts 0,2 mM. middellijn. Werd deze omwinding met 

een Siemens-telephoon verbonden, dan vertoonde het spiegeltje een meetbare 

afwijking zoodra er in de onmiddellijke nabijheid van dezen zacht, of op 50 

cM. daarvan verwijderd luid werd gesproken. LN, 

Bolometer van Langley. — Deze uiterst gevoelige thermoskoop hebben wij 

in den vorigen jaargang van dit bijblad, 1882 bl. 50, beschreven. Daarheen 

verwijzend berichten wij thans dat in sILLIMANS American Journal XXV en 

daaruit Journal de physique (2) II, p. 971 een nieuwe verhandeling van 

LANGLEY is te vinden, welke een aantal met dit werktuig verkregene, mee- 

rendeels zeer belangrijke uitkomsten beschrijft. LN. 

Eenvoudig middel ter herleiding van een gasvolume tot dat van droog 

gas bĳ 0° en 760 mM. — In den jaargang 1870 van dit bijblad, blz. 56, 

schreven wij het volgende: 

Dr. w. arBBs geeft dit aan in SILLIMANS American Journal, May 1870 

(daaruit Philosophical magazine XXXIX p. 495). De altijd eenigszins om- 

slachtige berekeningen voor elk geval bij eene gansche rceks van volumetri- 

sche gasanalysen kunnen, zegt hij, vermeden worden door het gebruik van 
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eene zoogenaamde “nevenbuis” (companion-tube), eene nauwkeurig en in zoo 

klein mogelijke deelen verdeelde groote eudiometerbuis, die van binnen be- 

vochtigd en bijna geheel met lucht gevuld in dezelfde kwikbak wordt geplaatst, 

welke bij de analyse gebezigd wordt en daar geplaatst blijft. Eens vooral, 

liefst uit twee of meer metingen en berekeningen bij verschillende barometer- 

en thermometerstand, is het gereduceerde luchtvolume, dat zij bevat, voor 

deze buis nauwkeurig bepaald. Hieruit en uit het onherleide gasvolume in 

deze buis en in eene andere, welke daarnevens is geplaatst, en waarin het 

gas ook met waterdamp verzadigd is bij dezelfde temperatuur en drukking, 

kan het gereduceerde gasvolume in deze laatste telkens door eene enkele 

deeling en vermenigvuldiging worden bepaald. 

Ter wille van diegenen onzer lezers, welke dien jaargang niet ter hand 

hebben, nemen wij dit bericht hier over naar aanleiding van een opstel van 

VERNON HARCOURT in de Proceedings of the Royal Society XXXV (en 

Journal de Physique (2) II, p. 374) waarin een in beginsel geheel gelijk- 

soortige, maar veel omslachtiger inrichting wordt beschreven onder den naam 

van aërorthometer, welke naar het ons voorkomt geene voordeelen aanbiedt, 

groot genoeg om hare veel grootere samengesteldheid te vergoeden. 

LN. 

PRSSIOLOGIE 

Zamentrekking der pupil. — Iedereen weet dat de pupil in het mensche- 

lijk oog zich des te meer verkleint door een reflex-beweging, naarmate dat 

oog door sterker licht wordt getroffen, en kent zeker de eenvoudige wijze om 

dit waar te nemen. Minder algemeen, zoo al bekend, zijn de beide volgende 

proefnemingen dienaangaande, die w. Ackroyp beschrijft in het Engelsche 

tijdschrift Knowledge, IV, bl. 155 en die wij daarom in ’t kort hier ver- 

melden. 

Men plaatse zich tegenover een of ander helder licht, zoo, dat men in 

een spiegeltje zijne beide pupillen vrij klein ziet en sluite nu plotseling een 

der oogen. Dan ziet men de pupil van het andere oog zich aanstonds ver- 

wijden, niettegenstaande het licht dat in dit laatste valt even sterk blijft. 

Een blijk van het nauwe verband dat er tusschen de beide oogen bestaat, 

Een lichtvlam, in een overigens donkere ruimte op eenige meters afstand 

gezien, vertoont zich voor de meeste menschen als door gekleurde spaken 

omgeven. De wijze waarop dit verschijnsel door interferentie wordt voortge- 

bracht mag hier onbesproken blijven, om alleen te vermelden dat de lengte 

dier lichtspaken , onder overigens gelijke omstandigheden, alleen af hangt van 
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de wijdte der pupil. Naarmate die nauwer wordt, worden die spaken korter, 

om bij een sterke samentrekking der pupil voor de meeste waarnemers geheel 

te verdwijnen. Men kan dit gemakkelijk waarnemen, b.v. door in een op de 

plaats waar men zich bevindt niet of bijna niet verlichte plaats naar een gas- 

lantaarn te zien, om de vlam waarvan men dan de “spaken” allicht zeer 

duidelijk te zien krijgt. Terwijl men de oogen onafgewend daarop gericht 

houdt, ontsteke men een lucifer, bij voorkeur een wasstokje en houde dit 

lichtje voor zijn aangezicht op verschillende afstanden en dan meer, dan 

minder ter zijde. Men ziet nu zeer duidelijk hoe de lengte der spaken af- 

neemt met het toenemen van de sterkte der bestraling die het hulplichtje in 

het oog werpt en omgekeerd. Deze proefneming zou gemakkelijk zoo in te 

richten zijn dat zij veroorloofde de meerdere of mindere gevoeligheid der oogen 

in dit opzicht, van verschillende personen en van hetzelfde individu onder ver- 

schillende omstandigheden, door getallen uit te drukken. LN. 

Zien door een kringvormige opening. — Op 2,5 cM. afstand van een 

draadrooster van evenwijdige draden, die op een afstand van een mM. van 

elkaar zijn verwijderd, wordt een ondoorschijnend plaatje geplaatst, waarin 

een kringvormige opening van een cM. uitwendige en 8 mM. inwendige mid- 

dellijn. Ziet men hier door heen naar de draden, dan vertoonen zich deze 

evenwijdig en recht zoolang de waarnemer ze houdt binnen zijne grenzen van 

duidelijk zien. Maar worden ze verder verwijderd, dan ziet men ze naar 

elkaar toegebogen, en van elkaar af, als men ze op geringeren afstand 

brengt — (| ) en ) | ( —. Hetzelfde, maar veel minder duidelijk, kan men 

waarnemen als men de kringvormige opening door een genoegzaam kleine 

ronde opening vervangt. 

Dit wordt medegedeeld door AXENFELD in PFLÜGER’S Archiv XXX, bl, 288 

en daaruit in WIEDEMANNS Beiblätter VII, S. 609. Voor de verklaring 

moeten wij den belangstellende verwijzen naar eerstgenoemd opstel. 

LN, 

PLANTKUNDE. 

Cacao. — BoussincauLT heeft in de Académie des sciences eene be- 

schouwing over de cacao voorgedragen, waaruit wij enkele punten willen 

aanstippen. De cacoaboom, ofschoon zeer algemeen in tropisch Amerika, werd 

voor de Spaansche overheersching alleen aangekweekt in Mexico, bij de vol- 

ken van Toltekisch of Aztekisch ras, in Guatemala en Nicaragua. Onder de 

regeering van MONTEZUMA brachten de Spanjaarden echter reeds de cacao 
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over naar de Canarische eilanden, de kusten van Venezuela en de Antillen, 

naar streken op korten afstand van de zee, waar de bodem vet, diep en 

vochtig is, en gelegenheid bestaat om door schaduwrijke boomen of door 

tusschengeplaatste snelgroeiende planten, b.v. de banaan, de cacaoplant tegen 

zonnehitte te beschutten, — alle voorwaarden voor het wél gelukken der 

cultuur. Gewoonlijk bloeit de boom, wanneer alle gunstige voorwaarden en 

eene gemiddelde warmte van 27° à 28° voorhanden zijn, op den leeftijd van 

30 maanden, terwijl een cacaoboom van 7 à 8 jaren gemiddeld jaarlijks 

0.75 kilogr. zaden levert. BoussinaauLr herhaalt de reeds meermalen ge- 

maakte opmerking, dat de Chinees, de Arabier, de oorspronkelijke bewoners 

van Paraguay, Peru en Mexiko, zonder iets van elkander te weten, als bij 

instinct zoodanige plantenaftreksels tot drank hebben gekozen, die zekere 

identische of na aan elkander verwante bestanddeelen: theïne (thee, koffie, 

maté), coceïne (coca), theobromine (cacao) bevatten. Maar bezitten de vier 

eerstgenoemde alleen een opwekkenden invloed op het zenuwstelsel en de spijs- 

vertering, — de cacao en de daarvan bereide chocolade zijn daarenboven 

een uitmuntend voedsel, dat met de melk, het volledige voedsel, kan wor- 

den vergeleken, al is het dat FERNAN cORTEZ wellicht wat overdreef, toen 

hij beweerde dat men, een kop chocolade gedronken hebbende, een gansche 

dag kon marcheren zonder eenig ander voedsel te gebruiken. De cacao toch 

bevat eene vrij aanmerkelijke hoeveelheid albumine, zetmeel, vet, phosphaten 

enz., in een woord van alle bestanddeelen, die in een volkomen voedsel 

vereischt worden (Compt. rend. Tom. XCVI pag. 1395). D. La 

SCHEIKUNDE. 

Nieuwe wijze van stikstofbepaling. — De heer kJerLpanr heeft in het 

tijdschrift, uitgegeven van wege het scheikundig laboratorium te Kopenhagen, 

eene nieuwe methode van stikstof bepaling beschreven, die in nauwkeuri gheid 

met de WILL-VARRENTRAPPsche overeenkomt, maar veel sneller tot het doel 

voert. In hoofdzaak komt deze methode op het volgende neder. 

De organische stof, waarvan men het stikstofgehalte wil bepalen, wordt 

verhit met geconcentreerd zwavelzuur tot bijna het kookpunt van dit zuur. 

Er ontwikkelt zich zwavelzuur en koolzuur; de massa, aanvankelijk koolach- 

tig en zwart, wordt allengs helderder en helderder, vooral wanneer men er 

een weinig anhydrisch phosphorzuur bijvoegt. Al de stikstof der organische 

stof blijft echter verbonden aan het zwavelzuur, waarvan gemeenlijk 10 

kubieke centimeters voldoende zijn, Aan het einde van twee uren is dit eerste 
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gedeelte der réactie voltooid. Dan voegt men er gepoederde permanganas 

kalicus bij. Hierdoor wordt alles wat voor verbinding met zuurstof vatbaar is , 

geoxydeerd, en al de stikstof omgezet in ammoniak. Om deze vrij te maken 

en te kunnen afdestilleeren wordt er eene geconcentreerde oplossing van kaus- 

tische soda bijgevoegd, met eenige kleine stukken zink ter verhindering van 

het stooten bij verhitting. De zich ontwikkelende ammoniak kan dan worden 

verzameld en zijne hoeveelheid door titreering bepaald. (Revue Scientifique 

10 Juni 1883, p. 756). HG. 

Suikerachtige stof in de longen van teringlijders. — De heer A. o. POU- 

cHeT heeft in de sputa van teringlijders en in een afkooksel van tuberkuleuze 

longen, behalve de daarin aanwezige minerale zouten en de verschillende 

albuminoïden, eene suikerachtige stof ontdekt, waarvan hij de bereiding en 

de eigenschappen vrij uitvoerig opgeeft. De formule van die stof, in het 

luchtledig gedroogd, is C'°H!'80’,H?O, en C'°H'?0° van de bij eene 

temperatuur van 120° gedroogde. Die suikerstof is isomeer met de glycogene. 

Povcuer vraagt, of de glycogene zich inde lever der teringlijders omvormt. 

tot de bedoelde isomere suikerstof, om zich dan in de longen te localisee- 

ren, — of wel, of de uit de lever-glycogene oorsprankelijke suiker in het 

bloed zich in de longen tot de met glycogene isomere suikerstof vervormt. 

Cu. BERNARD en RouGeEr vermeldden reeds het voorkomen van glycogene in 

de longen van het foetus, die later onder den invloed der ademhaling ver- 

dwijnt, en Künne heeft in eenige gevallen van pneumonie en phtisis glyco- 

gene in de longen gevonden. (Compt. rend. Tom. XCVI pag. 1506 en 1601.) 

oe 

DIERKUNDE. 

Broeien van eieren van aan kippencholera gestorven hoenders. — De heer 

BARTHÉLEMY heeft 14 door een aan slepende hoendercholera lijdend hoen ge- 

legde eieren doen broeien. In het begin verhielden zij zich, vergeleken met andere 

tegelijkertijd bebroeide eieren, normaal, maar toen de circulatie der allantoïs 

zich begon te vertoonen, tusschen den 418den en 20sten dag, hield alle verdere 

ontwikkeling op. Onder de schaal en op de allantois vond hij een plas van 

zwart bloed, dat den eigenaardigen reuk van het bloed van aan de ziekte ge- 

storven hoenderen verspreidde. Nog lang vertoonde de navelslagader zeer lang- 

zame kloppingen. Het embryo bevond zich in de diepte van den amnios-zak, 

die gevuld was met een groote hoeveelheid vocht, terwijl al de eiwitstof was 

verdwenen. Het bloed was vol bacteriën, terwijl het amnios-vocht uiterst 

kleine monaden bevatte. (Compt. rend. Tom. XCVI 1322). Ds“ 
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De entomologie en de gerechtelijke geneeskunde. — De heer P. MÉGNIN 

heeft zich op uitnoodiging van den hoogleeraar BROVARDEL bezig gehouden 

met de vraag: of de gerechtelijke geneeskunde nut zou kunnen trekken van 

het onderzoek van de ontelbare overblijfselen van vleeschetende insekten en 

ascariden, wier talrijke scharen zich met groote regelmatigheid opvolgen in 

een lijk, dat niet hermetisch van de buitenlucht is afgesloten. MúcNin meent 

deze vraag toestemmend te moeten beantwoorden. Is een lijk aan de lucht 

blootgesteld, dan wordt het al dadelijk aangevallen door eene menigte in- 

sekten (Diptera van de groep der Sarcophaga, en eenige Coleoptera , waar- 

van eenige in volwassen toestand zelfs onder de huid dringen, zooals de Sil- 

phidae), die op de oppervlakte en vooral aan de natuurlijke lichaamsopeningen 

hunne eieren leggen, terwijl de daaruit voortgekomen larven binnen het lijk 

dringen om zich met de vochten er van te voeden. Wanneer de vochten van 

het lijk nagenoeg zijn verdwenen, komen de larven van Dermestes de vet- 

stoffen er van verteeren. En wanneer het lijk bijna tot den toestand van 

mummie is overgegaan, worden de huid, de spieren en de pezen aangevallen 

door duizenden en duizenden Anthrenae en Acariden van de geslachten Tyro- 

glyphus en Glyciphaga, die niets achterlaten dan een poederachtig stof 

rondom de beenderen, welke stof geheel bestaat uit hunne afgestroopte hui- 

den en die van hunne larven, en hunne uitwerpselen. Op grond daarvan 

heeft MÉGNIN bij benadering en, zooals later bleek, met juistheid den tijd 

van den dood van een jongen van 8 jaren en van een pasgeboren kind weten 

te bepalen (Compt. rend. Tom, XCVI, pag. 1433.) D. L. 

VERSCHEIDENHEID. 

Internationale meridiaan. — De commissie, bestaande uit baron NORDEN- 

SKJÖLD, consul ELFwING en professor GYLDÉN, benoemd door het Koninklijk 

Zweedsch geographisch genootschap om een rapport uit te brengen over de 

vraag aangaande den internationalen meridiaan en den algemeenen tijd, is 

tot het besluit gekomen dat het kiezen van zulk een meridiaan voorzeker 

wegens nationale ijverzucht tusschen verschillende landen op groote moeielijk- 

heden zou stuiten. Toch meent zij de volgende oplossing te mogen aanbe- 

velen. 

Indien de meridiaan van Greenwich als de algemeene gekozen wordt, dan 

zoude deze gaan over een punt, op 180’ van Greenwich, ten oosten van 

Nieuw Zeeland, en indien een andere cirkel op 90° van Greenwich wordt 

getrokken, dan raakt zin westelijke helft Nieuw Orleans, en zijn oostelijke 
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gaat over een punt, dat weinige minuten ten oosten van Calcutta is gelegen. 
Dit stelsel zoude vier hoofdtijden leveren, namelijk één Europeeschen , één 

Amerikaanschen, één Aziatischen en één Oceanischen tijd. 

Daar het echter noodig zoude zijn verschillende gemiddelde tijden voor 
Europa te vinden, zoo stelt professor GYLDEN voor twaalf meridianen aan te 
nemen, welke met die van Greenwich als eerste meridiaan, met tusschen- 
ruimten van 2!/,° getrokken worden. Elk dier tusschenruimten beantwoordt 
aan 10 minuten tijds. Voor de volgende plaatsen zouden de daarachter ge- 
voegde kleine afwijkingen van het verschil van 10 minuten bestaan. 

Afwijking. 

Noimndt, Paris. tumen IES, MIA «BOS EcOon dent 

„ 2. Utrecht en Marseille EE te dn 

pens Bermet wjveptnb mine pipe VEV MUG 

Tarandgo „BUL, Jor TOME get Sman 

pt Ae Hambargd rte, ob, KOTLER O3 UMG 5 

Alkonarr Jobert. Hoei Tl; 04” Ma AREN ENT it 

Götfimgenat efen „ett Min end E 

SeliRomeun sie Jestenp Amis Tol SANIM 50 

Bierpzig: Mrt egt di. GES CRAVIEE MDG hi 

Copetthagen'd tint, PROS , ge Zhen 0 en 

4 ONM Eden 19) HAT [OD POEDEL AOL WallS jn 

van den algemeenen gemiddelden tijd. 

7. Brieg, in Pruissen 

„ 8. Koningsbetg:t #, ekkbA Ath Zlin! 

0D, ADO EES 

Mistra in-Griekenland. . . . "5 Ds 

„12, St Petersbure. maes Mdm 1% 5 

Met dit stelsel, dat zich niet moeielijk in het geheugen laat prenten, laat 

zich ten naasten bij de ware tijd voor elke plaats op de kaart van Europa 

berekenen. 

Voor het gemak van reizigers en anderen zoude professor GYLDEN ook wen, 

schen dat openbare uurwerken voorzien werden van gekleurde ringen, waar- 

door de tijdverschillen tusschen de verschillende meridianen worden uitgedrukt. 

(Nature, March 29, 1883.) - HG. 
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