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V E R S L A G  
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van 30 October J 8�)G. 

lie t  aan tal le tten bedroeg bij ( len aanv,\. l l g  v:tn het .i :1fll' 
1 895- 1 8 96  1 4 3 ; dit jaar word t met  hetzelfde ft:1n ta l [1:1,n-

gevangen .  
D e  »Iaatschap p ij had den d o o d  t e  be tTeuron van h an,I' 

eerel id en o ud- voorzitter . d en lIeol' '.rv. O. A .  STA R I N G  en 

van het lid ]11' . J .  P. VA f LL ANT. 
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Dr. Tl. D 8  Z WéLan werden deze herkozen en  l i e ten z i ch d e  

ke uze welge vallen.  

De v oord rach ten werden ln  he t  afgeloopC'll j ê tftr g'e h o u clen 

dool' d e  H.H.  A .  A .  NUL AND , D l' .  A. ,J . U.  S :\ LJ D ID RS, Pl'of. 

Dr.  VV . E INTHOV E N , Prof. Dr. B .  ,J . STO K V J S , Prof. Dl ' .  T L  
WEF 8 lW BEl'TI N fC � NAG TG L A S  V 8 RSTE EG H ,  Dl'. A .  BREs'l' I� n ,  

Dl'. O.  JIOITSE Nr A , Prof. D l' .  L.  A l W l'I ST f<; I N  cm D I '. E.  1-1. 
G ROEN M A N.  

Blij k:ens de rek e n i ng en  veran twoord i J l p; l ) e cl l 'n cg'en de  

o n t v angs ten f 8 7 7 5 . 6 G 'i , en d ie l L i tg'fLVe l l  ( ' 82 1 6 . 0 2 ,  7,uu {ht 

e L' e en bat ig saldo i s  VêlJl (' 5 G 9 . 6 4 :) .  

I-::I e t  ge bo u w  o n cl e rg i n p; een e n an z i en l i j k e  J'cpn,l'a t i e  (l oo r 
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het vernieu wen van het dak boven de woning van den 
concierge , terwij l de b i nnenplaats en de gevel aan de I:Iooge 
Nieu wstraat op nieuw werden geverfel . Ook werden 1 00 
n ieuwe stoelen aangek ocht. 

In J alluari werd de o ude le en ing van het jaar 1 805 
geheel ui tgeloot. 
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M A ATSC H A PPIJ DI LIGEN T tA 

NAT UURI{ONDIGE VOORDRA OI-frEN 

r. 

Prof. Dr. C. W I N K L E R. 

O ver den b o u"W der zen u vvcel en de 

elemen taire v errichtingen in het zenuvv s telsel. 

De Amsterdamsche hoogleeraar dr. W i n  k 1 e I' had een 
vrij talrijk en niet uitslui tend uit leeken samengesteld 
auditorium. Verscheidene Haagsche doctoren o. a. volgden 
met veel aandacht het doorwrochte wetenschappelijk betoog 
van hun vroegeren stad- en ambtgenout , die een tij dlang 
adsistent aan het Haagsche Gemeenteziekenhuis was. V oor 
clen leek: liep de spreker gevaar - gelijk hij zelf erkende . 
van wat droog te  zullen worden , daar z�jn  onderwerp voor 
een gemengd gehoor wat z,vaar was , maar hij vermeed 
dool' zijne kalme , ui ts tekend bestudeerde voordracht eIken 
schij n  van droogheid. IIij gaf ons een denkbeeld van het 
verbazend . . ingewikkelde van het centraal zenuwstelsel , dat 
den mensch in staat stel t betrekkingen met de buiten wereld 
te onderhouden , indrukken te ontvangen en bewegingen te 
volbrengen van den meest gecompliceerden aard. Hij scbetste 
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den gang van het wetenschappelij k onderzoek naar den aard 
van het zenuwstelsel door de meest bekwamen onder de 
bekwamen ingesteld , om tot de conclusie te komen dat men 
wel een stadium verder is genaderd in de doorgronding van 
den bouw van dat centraal orgaan , maar dat er nog heel 
wat vragen voor de physiologen hare op l ossing' wachten. 

Het centraal zenuwstelsel i s  dat groote geheel , dat voor 
een deel besloten ligt binnen den schedel ] voor een ander 
deel binnen de wervelkolom , door wier beenige omhulsels 
de teere , weeke massa beschut wordt. Tusschen elk paar 
aan elkaar sluitende wervels ontspringen uit het wervelgat 
de zenuwen , die zich naar de lichaamsperiferie begeven en 
daar verspreid liggen tusschen de spieren en naast de bloed
vaten . Zoo'n zenuw is een witte, massieve, elastieke streng , 
die aanvankelijk  vrij dik , zich voortdurend vertakt en ten 
slotte uitloopt in zeer fijne draadjes. Bij het prikkelen van 
die zenuw , bijv . nadat men haar heeft doorgeknipt , ziet 
men tweeërlei : een e heftige beweging als het gedeelte ge
prikkeld wordt , dat zi

\
ch naar de lichaamsopperv lakte (naar 

spieren enz .) begeeft , en als het aan 't centrum vast zittende 
stuk van de zenuw electrisch of mechanisch wordt geprikkeld, 
neemt men bij den mensch of het dier , welke lllen die 
operatie laat ondergaan , eene hevige sensatie of pijnge
voel waar. 

Men had dus de zenuw gevolgd tot in het wervelig kanaal, 
tot nabij da t deel van het centraal orgaan , dat men lllet 
den naam van ruggemerg bestempelt. Al dadelij k rees nu de 
vraag : hoe van de zenuwen, die in het ruggemerg ontspringen 
en naar de periferie loopen , de beide bes�hreven functiën , 
de voortleiding van beweging en de voortleidiI!-g van het 
gevoel , te verklaren ? Onderzoekt men het ruggemerg , dan 
doet het zich voor als eene soliede massa , die in de wervel
kolom van onder tot boven ligt en die bestaat uit een mantel 
van eene glinsterend witte stof, die weer omsluit eene grij ze 



zelfs tandigheid welke den vorm heeft van een H. De zenu wen 
nemen in die massa nu hun oorsprong , .b eiderzij ds , zoowel 
aan den voor- als aan den achterkant als voorste en achterste 
wortels , waarna zij zich aan weerszij den vereenigen tot eene 
enkele zenuw. Elke zenuw wordt dus geboren ui.t eene afdeeling 
van het voorste en uit eene afdeeling van het achterste 
ruggemerg. Er is dus een dubbele wortel voor elke zenuw . 
Als men den voorsten wortel doorknipt ,  zien wij , dat dien
tengevolge eene verlamming optreeclt , en als men clen cloor
geknipten voorsten wortel weer mechanisch prikkelt , ontstaat 
er b eweging. Daarentegen als wij het aan 't ruggemerg 
hangende deel prikkelen , gelukt het ons niet om van dien 
wortel uit pijn  te veroorzaken. De voors te wortels zijn clus 
degenen , langs welke de stoot tot spierbeweging cle zenuw 
bereikt , terwij l de achterste wortels de sensatie naar het 
centraal orgaan toeleiden. 

Aan 0 h a r 1 e s  B e  1 1  heeft men die grondwet van het 
zenuwstelsel te danken. Ze leert clat langs de voorste wortels 
van het centraal orgaan alleen bewegingsimpulsen , langs de 
achterste wortels clie naar het centraal orgaan toelei.clen , 
alleen gevoelsimpulsen worclen voortgel eicl. 

Hoe gewichtig dit fe i t  op zichzelf ook wezen moge en 
hoelang het ook beheerscht moge hebben cle geheele leer 
van het zenuwstelsel , toch spreekt het wel van zelf , dat 
men daarbij niet stil mocht zitten. Die dubbele oorsprong 
van cle zenuwen was feitelij k alles wat men eene halve eeuw 
geleclen van het centraal zenuwstelsel wist. Seclert heeft de 
micl'of'copie cle weten schap eene zeer belangrij ke schrede vooruit
gebracht. Alleen het microscoop kon antwoorden op de vraag, 
waarom het eene deel van het cen traal orgaan er wit u.itziet, 
het andere deel grij s .  Als men namelij k eene zenuw doorsnij dt, 
horizontaal of looclrecht op de lange as , dan z ien we clat 
cle zenuw clie éene wi tte massa lijk t , niet éen e massa is, maar 
uit vele buncleltjes bestaat , welke bundeltjes van elkaar 
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geseheiden zijn dool' een dun b ind weefsel. Tusschen dat 
weefsel in en scherp daarvan gescheiden , zijn de yerschillende 
zenuwbundeltjes gelegen , die weer yerdeeld zijn in kleinere 
secundaire bündeltjes allen opgebouwd uit vezels. Als we nu 
die vezels behandelen met osmiumzuur , eene stof die de eigen
schap heeft om yetten zwart te kleuren , dan ziet men uit 
de zwarte verkleuring yan de vezels , dat deze eene vetachtige 
stof moeten bevatten. Op de doorgesneden vezels kunnen we 
vervolgens een ander kleurmiddel aanwenden , en dan blijkt 
het dat slechts het omhulsel of de mantel van den vezel 
de vetachtige stof bevat en dat deze een massief buisje  of 
as cylinder omsloten houdt. Bovendien blijkt bij nauwkeurige 
beschouwing yan den uitgeplozen vezel ook , dat die I1scy
linder weer omgeven is yan zenuwmerg. 

Die vetachtige zelfstandigheid is de oorzaak dat de zenuw 
wit ziet Maar nu de grijze stof. Reeds in de vorige eeuw 
had men met de loupe in die stof yeelhoekige lichaampjes 
gezien zonder de beteekenis er yan te begrijpen. Eerst het 
microi:lcoop bracht aan 't  licht , dat , waar men in de witte 
stof met vezels te doen heeft , de grij ze stof voor een deel 
uit cellen bestaat. Den samenhang tusschen die vezels en die 
cellen heeft men ook eerst n a  het overwinnen yan zeer vele 
moeilijkheden weten aan 't licht te brengen. Aan een land
genoot , dr. L u c  h t m  a n s van Zutphen , heeft men den 
eersten stoot tot die ontdekking te danken. Hij bevond 
namelijk , dat als men ruggemerg dompelde in eene oplossing 
van ehroomzuurzout , van het aldus behandelde merg mooie, 
dunne doorsneden gemaakt konden worden. Onze gl'oote 
S c  h I '  0 e d e  I' v a n  d e r  IC 0 I k maakte daarvan b ij zijne onder
zoekingen gebruik. De eer , 0111 den samenhang tusschen cel 
en vezel te hebben leeren kennen komt D e i t e r s  toe. De 
groote vraag was slechts die cellen af te zonderen. 

Op zijn sterfbed dicteerde D e i t e r  s in eene ij lende koorts 
- hij bezweek aan typhus - wat hij bij zijne laatste 
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proeven had gezien , en het gelukte �1 a x S c  h u I z e  uit 
dit dictaat en uit de preparaten door D e i  t e r  s n agelaten , 
diens meening over de zenuwcellen voor ' t  nageslacht te 
behouden. Die lichaampjes  b leken enorme vertakkingen te 
vertoonen , een rij kdom van uitloopeTs , die in alle richtingen 
takjes uitzenden over een groot gebied. Slechts éen van die 
uitlo opers vertakt zich niet , maar gaat recht door , en 
D e i t e r  s had het geluk dien éenen uitlooper te zien over
gaan in den as cylinder. Die eene uitloop er b leek dus eene 
geheel andere beteekenis te hebben dan de overige uitloopers. 
Uit dien eenen uitlooper ontsprongen ascylinders en die 
éene uitlooper zette zich voort in den zenuwvezel. Voorts 
had men enkele dier as cylinder-uitloop ers direct zien gaan 
naar den voorsten wortel . Het lag dus voor de hand om in 
de cellen van de voorste afdeeling in het ruggemerg , den 
oorsprong van de beweging te zien. 

Als men zich nu tot die wetenschap b epaald had , ware 
men eigenlijk nog niet veel verder geweest. 

S c  h I' 0 e d e  I' v a n d e r  K o l  k accapareerde zich echter met 
al degenen die van het zenuwstelsel een studie maakten , 
van het nieuw gevonden feit. Dat één uitlooper van de zenuw
cel in den as cylinder van den zen71wvezel doordringt , kan 
ieder verifieeren. vVat echter wel het meest getroffen had , 
was dat een prildeel op de huid direct beantwoord wordt 
door eene beweging buiten den wil van het individu. Als 
iemand met den vinger in aanraking komt met een brandenden 
lucifer, maakt hij onwillekeurig eene terugtrekkende beweging, 
en ieder weet ook bij ervaring , dat als men hem dreigt te 
slaan of te kriebelen , hij eene afwerende beweging maakt, 
als om den schadel ij ken prikkel te ontvlieden. :n1:oesten we 
wachten tot het bew ustzijn  ons had geope�baard , dat het 
pijn  doet , dan hadden we ons hmg gebrand. Het is dus eene 
uitstekende inrichting i die onwillekeurige of reflexbeweging'en, 
dat zij in zoo'n onbegrijpelij k  korte spanne tij ds geschieden. 
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Hoe zou nu die reflexbeweging In hare mechanische 
werking wel to t stand komen ? ,Vij hebben zenuwen , die 
de huid met het ruggemerg langs acbterwortels en we hebben 
zenuwen , die het l'uggèmerg met de spieren langs voorwortels 
verbinden. 

Langs welken weg gebeurt dat nu ? Die vraag achtte 
S c  h l' 0 e cl e l' v a n  à e r IC 0 I k wel voor oplossing vatbaar. 
Van het microscoop kon hij daarbij hulp ver\vachten. �t[aar 
de cellen in de mergdoorsnede zijn talloos en nog veel 
talrijker de vezels. �t[aar als nu de cellen uitloopers hebben , 
die dool' den voorwortel gaan en andere cellen wiel' ui tloopers 
den achterwortel passeeren , hebben Vlij twee dergelijke cellen 
maal' tegen elkaar te leggen om een gesloten boog voor de 
reflexbeweging te verkrijgen. Er was in die l'edeneering 
v\Tel wat fantaisie , want de continuiteit tusschen die twee 
cellen was juist niet aangetoond. El' zou dus nog heel wat 
te doen zijn , vóór de regelmatige weg was afgeloopen. 

S c  h l' 0 e d e  l' v a n  d e r  IC 0 1 k '  s meening was , ja.mmer 
genoeg , niet houdbaar. 't vVerd opnieuw beproefd het zenuw
stelsel te kleuren en nu bleek het aan G 8 1'  I a c h , dat de 
fijne uitloop ers van de zenuwcel zich nog oneindig meel' 
vertakken dan D e i  t e l' s had durven denken , j a  dat die 
uitloopers zich vertakken tot een net van draden zoo ver
bazend fijn , dat de geheele grijze  stof van het ruggemerg 
el' in opgelost lijkt. Van direct tegen elkander aanleggen 
del' cellen was dus geen sprake. Elke cel loste zich op in 
een net. 

In dat net nu gaan de uitloopers van de eene cel over 
in die van de andere en scheen het zich dus te verklaren 
hoe de achterwortel-uitloopers contact maken met de voor
\vortel-uitloopers . Intnsschen blijft het dan weel' de vraag , 
of in dat net de vezels in elkaar overgaan of elkaar passeeren. 

Ziedaar de stand van de wetenschap tot vóor een jaar of 
tien. Toen ontdekte een Italiaan weel' eene andere eigenschap 
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van de zenuwcel , namelij k  on1 als zij I n  eene oplossing van 
een chroomzuurzout hadden gelegen en daarna gedompeld 
werden in sublimaat , die cellen in staat zijn het sublimaat 
te reduceeren en zich zelf te overtrekken met een laagje kwik. 
Hetzelfde geschiedde met een zilverzout. De cellen omhulden 
zich dan met een zilverlaag . Het interessante daarbij was , 
dat slechts enkele �ellen dit deden. Deze afzondering' van 
met zilver geïmpregneerde cellen van de overige massa 
leidde tot de ontdekking , dat de achterwortels in ' t  geheel 
niet ontspringen uit cellen die in ' t  ruggemerg zijn gelegen . 
:Maar waaruit dan ? Men wist reeds lang , dat b ij de  achter
wortels gevonden worden kleine hoopjes grij ze stof, die 
altij d buiten beschouwing waren gebleven. Nu bleek het, dat 
men ook · die cellen kon zwart kleuren en men hen uitloopers 
ziet zenden in de achterwortels. lIet scheen dus alsof er 
twee essentieel verschilleude wij zen van oorsprong zijn : de 
cellen buiten het rugg81uerg vormden de achter wortels , de 
andere in het voorste ruggemerg de voorwortels .  

Spreker verklaarde nu , hoe men uit het  onderzoek van 
het levende zenuwstelsel bij een regenworm , de beteekeni s 
dier cellen heeft leeren kennen en hoe men den overgang 
van de huidcel tot de spiercel zich heeft leeren voorstellen . 

De  huidcel ontvangt den prikkel , draagt hem over op de 
tusschenwervelcel buiten het merg , deze langs den achter
wortel naar het merg op de cel van den voorw8rtel , deze op de 
spiercel. Er is dus heel wat te doen geweest , voor men die 
schijnbaar uiterst eenvoudige reflexbewegingen leerde kennen. 

't Zou ons te ver voeren , spreker te volgen in zijn verdere 
u i teenzetting van de enorm samengestelde werking van het 
zenuwstel sel. Z+jne conclusie was , dat men nog pas ten deele 
op weg is om het te doorgronden. We kunnen nog slechts 
den weg beschrij ven , waarlangs de bewegingen worden over
gebracht ; van het wezenljj k werkzame deel van de cellen , 
dat den stoot geeft aan de zenuwvezels , we weten er nog 
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niets anders van dan dat het bestaat. Wij kennen alleen 
den weg van de oppervlakte van het l ichaam naar de reflex
boog , de beteekenis van de zenll\ycel tegenover de ascylinders 
en we weten ook dat het zenlrviTste] sel van den regenworm 
en dat van den mensch volgens volkomen dezelfde beginselen 
is  opgebouwd. 



11. 

DH. J. F. V A N  B E M lVI E L E N . 

Over koralen en h::oraalriffen. 

Onze stadgenoot , dr. J. F. v a n  B e  111 ni e 1 e n ,  hield voor 
een talrijk publiek een onderhoudende causerie over de 
eigenaardigste van alle zeefauna , de koralen en koraalriffen , 
toegelicht door zeer fraaie en scherpe lichtbeelden , voor
werpen in natura en afbeeldingen aan den wand. 

Over weinig zaken heeft er in den loop der tij den zoo 
veel dwaling bestaan als over koralen en koraalriffen. Tegen
woordig zullen er wel niet veel menschen uit den beschaafden 
stand moer zijn , aan wio men nog zou moeten leeren dat de 
koralen behooren tot het dierenrij k , maar de algemeene 
opvatting dat de koral en zeeplanten waren , c1agteeken t van 
nog niet zoo heel lang geleden. 

In het begin der vorige eeuw werd door den lTrau schen 
geneesheer P e y s s 0 n e l  aan de Parijsche Academie van 
Wetenschappen medegedeeld , dat hij b:Ü een onderzoek van 
den aard en de levenswij s  van koralen bevonden had , dat 
zij dieren zijn , die door eene lllondopening voedsel naar 
zich toe halen , dus ook een darmkanaal bezitten, dat ze 
eieren en larven voortbrengen, (he in zee rondzwemmen. 
De toenmalige secretaris, niemand minder dan de beroemde 
R é a u m  u r, was zoo overtuigd dat hier dwaling in ' t  spel 
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moest zijn ,  dat hij de mededeeling aan de A cademie wel niet  
onthield , doch in ' t  belang van zijn  vriend meende te 
handelen dool' diens naam te verz\vij gen . Nog jaren later 
verscheen een prachtig geïllustreerd botanisch werk , waarin 
uitvoerig werd toegelicht , dat de bloedkoralen planten zijn , 
die wel geen bladeren , maal' bloemen voortbrachten en die, 
als men in de bast sneed , een wit melkachtig sap afscheidden. 
Binnen de bast dier koralen was hout , dat onder den zi lten 
invloed van het zeewater in kalk veranderde. 

Nog veel vreemder waren de dwalingen omtrent het wezen 
der koralen bij de ouden. Algemeen heerschte in de oudheid 
het geloof , dat de koralen onder water week waren , maar 
dat zij vers tijfden op ' t  oogenblik ,  dat zij zich aan 't opper
vlak vertoonden. Eenmaal had Perseus het hoofd van }YI:edusa 
laten rusten op de bloemen del' zee , waardoor deze ver
oordeeld werden om te verstijven . Hoe nu de ouden daarmeê  
he t  feit rij mden dat hunne schepen toch op  de  koraalriffen 
onder water te pletter stieten , is moeielij k  verklaarbaar , 
maar vindt misschien zijn grond in het feit , dat in de 
]YIiddellandsche zee geen rifbouwende koralen voorkomen. 
Daarentegen kan men zich wel voors tellen hoe de ouden 
aan het begrip van weekheid der koralen onder het \vater
vlak kwamen , want werkelijk ondergaan de koralen , uit 
het water gehaald , een zeer belangrijke verandering : de 
bonte kleuren waarmeê zij onder -water getooid zijn , ver
dwijnen ; hun week , slijmerig oppervlak verdroogt ,  en na 
eenige dagen zijn  het versierde steenen geworden , daal' 
alleen het steenharde , blinkend \vitte kalkgeraanlte is  
overgebleven. 

Van daar ook , dat men zich veelal een gansch verkeerde 
voorstelling van een koraalrif in zee maakt. Ook spreker 
had zich een dergel!i k rif gedacht als een soort muur in 
zee , waartegen de golven braken en waarop plichtmatig van 
tij d  tot tijd een schip te gronde ging. WfaHr de baai van 
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Batavia naderende , zag hij in plaats van een wal of muur , 
tuintjes van dicht tropisch groen drijvende in helder blauw 
water , omringd van een witten zoom , en op eenigen afstand 
van een tweeden ring , de schuimende brandingslijn. Dichterbij 
komende , veranderde de kleur van het water van blauw in 
groen en door die groene waterlaag heen zag hij onduidelij ke 
witte plekken schemeren . Nog iets meer naderende , scheen 
het alsof iets wonderschoons uit den bodem oprees en op 
zekere diepte vers tijfde en stil lag , zooals een beeld op een 
schenn geworpen op eens in volle duidelijkheid zich vertoon t. 

Dat beeld op den bodem was een tuin vol struiken van 
allerlei kleur en tusschen die struiken paden van blinkend 
wit zeezand. De struiken waren koralen , de paden bestrooid 
met koraal zand. Het geheel deed zich eenvoudig voor als 
een deel van den zeebod8111 dicht begroeid met allerlei 
koraalgewassen , volstrekt niet als een muur. Nog meer 
naderen rl e ,  passeerde men de brandingslijn en voer men 
over een vlakte , waar geen enkel van die bont gekleurde 
struiken meer werd aangetroffen , maar alleen misvormde 
s tukken gezaaid over den grauwen bodem. vVare het eb 
geweest , dan zou die strook  droog hebben gelegen. Toen 
volgde het witte strand met  hier en daar ook verbleekte 
stukken koraal ) die van 't rif waren afgeslagen en door den 
golfslag waren aangespoeld. 

Alvorens hetgeen spreker hier verhaald had op ' t  scherm 
in beeld te brengen , gaf hij een schets van het eigenl ijke 
wezen van een koraaldier , en hoe die dieren kunnen opbouwen 
de koraalstokken , welke dicht opgehoopt op den bodem der 
zee de koraalriffen vormen. 

Ieder , die het aquarium in Artis heeft bezocht , zal zich 
herinneren het prachtige schouwspel van de zeel'ozen of 
zeeanemonen , veel gelij kende op een poddingachtig , afgeknot 
kegelvormig lichaam van verschil lende kleuren , vastgegroeid 
op den ro tsigen bodem , die bij nauwkeurige beschouwing 
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rondom een mondopening kringen van vingervormige tentakels 
vertoonen . De mondopening voert naar een inwendige holte , 
van onder ,vij der dan van boven , en uit het verwijde gedeelte 
gaan opstij gende kanalen uit , evenveel als het aantal voelers 
rondom de mondopening. Ziet men dit bij een overlangsche 
doorsnede , bij een dwarse doorsned e bemerkt men dat de 
centrale holte een aantal kamertjes uitzendt , die dool' dwars
schotten zijn gescheiden. Rooger in het organisme verdwijnen die 
tusschenschotten en gaan de kamertjes over in de tentakels. 

Dool' spieren rondom de holten kunnen de dieren zich 
bewegen en zich instulpen om zich aan gevaren te onttrekken. 
Verder bezit de middenlaag van den lichaamswand het 
vermogen om uit het zeewater de koolzure kalk af te scheiden 
en zich daarvan een huisje  met straa,lsgewij ze tusschenschotten 
te bouwen. Die kalkdoos van de benedenhelft van het 
enkelvoudig organisme is dus te vergelijken met de beenderen 
waaruit  het skelet van een ge\verveld dier is opgebouwd. 
lIet is  een deel van zijn lichaalll en niet maar een uitwendig 
aanhangsel , want de huid gaat er overheen. Evenwel met 
dit verschil , dat terwij l b�j de gewervelde dieren alle organen 
tegelij k groeien tot zoolang ze volwassen zijn , daarentegen 
bij de koraaldieren de kalkafscheid ing voortgaat , ook nadat 
het geheele lichaam is  voltooid , de huid dan langzaalll wij kt 
en het . organisme stij gt op een zuil van kalk , di e nu llleer 
en meer buiten zijn lichaam treedt. 

Daarbij kunnen ze zich vertakken of meervoudig worden 
en overgaan tot koloniën , waarvan de samenstellende 
orga,nismen blijven sa,menhangen door het kalkskelet en 
ook doOr de weeke deelen. Zij vormen a,ldus te zamen één 
levend geheel , wat men onmiddellij k gewaar \vordt als men 
een va,n die levende deelen zich doet instulpen : de andere 
deelen volgen dan dat voorbeeld en toonen aldus den 
samenhang tusschen de knoppen van het 111eervoudig 
koraalindividu. JYlaar bij dien overgang tot een koraalstok 
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volgt nu iedere soort een eigen regel , waardoor die 
oneindige vorm- en kleur verscheidenheid ontstaat , die aan 
een rif zulk een wonderlijke bekoring geeft. Sommigen 
hebben een afgeronden vorm , zooals de s ter- en de hersen
koralen , alzoo genaamd omdat de individuen windingen 
forrneeren , precies zooals de hersenoppervlakte vertoont ; 
weer andere vertakken zich als struikgewassen of boomachtig ; 
sommigen vormen blàren , en zoo zijn er ook die uiterst 
fijne vertakkingen dooreenvlechten als de stokjes van een 
knibbelspel . 

JYIeer in ' t  bijzonder stond spreker stil bij de koraalvorming , 
die doet denken aan den afgebroken hoed van een paddestoel. 
Van daar de naam van Fungia , die los op den bodem en 
op de witte paden van de riffen ligt. Van de centrale 
opening stralen naar alle kanten schotten , en als het 
organisme leeft , is  de geheele oppervlakte bedekt met 
tentakels in talrijke kringen. 

In een reeks van lichtbeelden vertoonde spreker nu 
levende koraal-organismen zooals zij in ·den natuurstaat 
onder het zeeopperv lak gephotografeerd werden , van sommigen 
alleen de overgebleven kalkgesteenten , van anderen het 
steenen skelet en de mondopening verborgen onder de 
kringen van bewegelijke tentakels of voelers. 

Lang niet alle soorten van koraaldieren zijn rifbouwers. 
Op sommige plekken van den Oceaan vormen zij in aantal 
zoo overwegend de bewoners van den zeebodem , dat zü 

daar den geheelen gron d overdekken met hunne kalkwoningen 
en voortbouwende op de huizen hunner voorgangers , op 
den bodem riffen , platen en heuvels vormen. Velen zijn 
niet in zulke massa's b�j een , dat ze in staat zijn  tot  b et 

bouwen van riffen en velen komen slechts in inkele individuen 
voor , 't z ij op de ro tsen of op den vlakken bodeITI der 

zee .  Zoo is de bloedkoraal in de Middell andsche zee geen 
rifkoraal . Op diepe plekken wordt slechts van tU d tot tij d 
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een kolonie van bloedkoraals truiken ontdekt , die echter 
nooit een aanzienlijke grootte bereiken. De eigenlijke riffen
bou wers treft men vooral aan in de tropen , beginnende in 
de Roode zee , in den Indischen Archipel , om de Antillen 
en langs de Oostkust van Australië. Eindelijk zUn in den 
Stillen Oceaan tallooze eilanden verspreid , die of geheel uit 
koralen bestaan of wel omgeven zijn van eon ring van 
koralen. 

Eigenaardig IS het , dat waar het zeewater aan zijn opper
vlak een lagere temperatuur heeft dan 68° F. , men geen 
riffen-bouwende koralen meer aantreft. Een tw eede merk
waardigheid is de vorm der riffen , die in den Oceaan ring
vormige groene eilanden of atollen vormen , drij vende in 
donkerblauw water , en binnen dien ring een lichtblauw 
meer of lagune , door kanalen in den groenen ring lnet de 
zee vereenigd . Ook in den vorm dier ringen is groote af
wisseling. Zij vertoon en groo tere of kleinere gapingen en 
zijn lang niet altijd rond. Ter verklaring van dien zonder
lingen eilandenvorm zijn allerlei hypothesen opgeworpen. 

'roen gedurende de reis van Cook de heeren F 0 l' s t  e r  
nasporingen naar de koraalriffen deden , kwamen zij tot het 
begrip , dat de koraaldieren hunne kalkwoningen opmetselden 
van den bodenl van den oceaan naar omhoog. Door de 
peilingen werd het hun duidelijk , dat de atollen zich uit 
eene onpeilbare diepte verhieven als alleenstaande bergen 
op den bodem van den oceaan. De heeren F 0 l' S t e r  meenden 
dus , dat de koraaldieren metselden tot het oppervlak del' 
zee , maal' daar aangekomen in de rondte gingen metselen , 
opdat ieder hunner zoo veel mogelijk profi teerde van de 
branding, die hun voedsel en zuurstof moest brengen. Intusschen 
blij kt reeds dadelijk ,  dat die hypothese onmogelij k is, le ttende 
op de temperatuur die de verbreiding der riffen beheerscht. 
Er moet dus voor den Louw del' atollen eene andere oorzaak: 
zij n  dan de koralen zelf , want organismen die geheel op 
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den bodem der zee kunnen leven , waal' duisternis heerscht, 
de temperatuur het vriespunt nabij komt en de voorwerpen 
een druk van duizende meters Inoeten doorstaan , behooren 
tot geheel andere soorten dan die kunnen tieren aan de 
oppervlakte. Wel ken t men eenige diepzee-koralen , maar 
deze zijn niet in staat om koloniën te vormen. Er moest 
dus eene andere verklaring voor de vorming der atollen 
gevonden worden. Spreker zou niet in bij zonderheden de 
verschillende hypothesen , die men te dezer zake heeft hooren 
verkondigen , uiteenzetten . Alleen mocht hij niet onvermeld 
laten de hypothese van D a l' wi n ,  die zeker wat genialiteit 
betreft ,  bij diens beroemde theorie omtrent het ontstaan 
der soorten , niet behoeft achter te staan. Het beste bewij s 
daarvoor is , dat niettegenstaande de felle aanvallen op die 
theorie , de verklaring van D a r w  i n tot nu toe de eenige 
i s , die ons een plausible reden geeft waarom in den oceaan 
tot op eene ontzaggelijke diepte een aantal archipels ver
spreid zijn , die allen u it atollen of die ook uit ge'wone rotsen 
bestaan. De rotsen van die oceaaneilanden zijn zonder 
uitzondering van vul kanischen oorsprong en in den Stillen 
Oceaan omgeven op grooten afstand door ringvormige koraal
ri ffen , die de kustlij n van die rotsen meer of min nauwkeurig 
volgen. Daar nu gebleken is , dat de afstand der barrière
riffen tot het land en de grootte van het land ten opzichte 
van de grootte van het barrière-rif niet van elkaar afhanke
lijk zijn , zoo i s  in elk geval niet met zekerheid uitgemaakt, 
dat D a r w i n onge l ij k heeft als hij zegt , dat geen scherpe 
grens te trekken is tusschen de atoll en , die enkel uit r iffen 
bestaan en de van een barri ère-rif omgeven rotseilanden. 
Maar wat i s  dan de reden , dat op de eene plek een ro ts
eiland dicht bij het ri f i s ,  en op een andere plek weer zoo 
veel verder daarvan af ? Dje verklaring moet  gezocht worden 
in de bew eging van onze aardkorst. 

Dat de aardkorst niet in rust i s , mag als een fei t  worden 
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aangenomen. De  geologie leert ons , dat overal op aarde 
waar de gesteenten onderzocht zijn , deze opgeheven zijn 
bevonden , ' t  zij door het vormen van zoogenaamde plooien , 
' t  zij door het wegzinken van schollen. Zoo ontstonden de 
Vogezen en het Schwartz\vald door ' t  wegzinken van de 
aardkorst tusschen twee gebergten , di e als muren bleven staan . 

Waar we dus dergelij ke schol vormige wegzinkingen zien 
ontstaan , daar is het niet vreOlnd om aan te nemen dat ook 
groo tere of kleinere deelen van den bodem der zee in daling 
of rij zing verkeeren. 

Denken we ons nu , dat een deel van den Stillen Oceaan 
in lang vervlogen tij den een gebergte was , dat dit gebergte 
langzaam daalde tot alleen de toppen boven het watervlak 
uitstaken en dat rondom die tóppen koraalriffen werden 
opgebouwd tot zulk eene geringe diep te onder het water , 
waar riffenbouwers kunnen leven , dat wil zeggen tot eene 
diep te van hoogstens 40 vaaln , dan ligt , volgens D a I' w i n , 
het vermoeden voor de hand , dat tegelij k  en in dezelfde 
verhouding van die daling , de koraaldiertjes zich naar de 
bovenzijde hebben vermenigvuldigd , dat aldus dp. buitenrand 
zich geleidelij k mot die daling vergrootte en wat van het 

rjf werd afgebrokkeld de bodem der lagune vulde tot een 
geringe diep te onder het oppervlak del' zee .  

Deze D a I' w i n - theorie , neergelegd in zijn merkwaardig 
boek " The structure and di s tributi on of coral reefs " ,  vond 
talrijko bestrij ders. Zoo werd zijn theori e verworpen dool' 
:Th!f u I' l' a y ,  die rleelnam aan de 0 h a l l  e n g  e I' - expeditie  en 
op d ien tocht een onderzoek instelde llftal' de mogelijkheid 
van het bouwen van riffen dool' koraaldi eren op onder
zeesche banken . In stede van de verklaring te zoeken in 
het geleidel Uk en algemeen dalen van den zeebodem ,  
trachtte ]f u l' l' a y van de koraalvol'm ing de volgende ver
klaring te geven. 

De tropische zeeën bevatten tallooze kalkafscheidende 
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organismen. Door het koolzuur , dat z i ch overal i n ' t  zee
water opgelost bevindt , wordt onder grooten waterdruk die 
kalk opgelost , maar waar die druk geringer i s , ontstaan , 
vooral op onderzeesche verhevenheden , aanzienlij ke kalk
ophoopingen , en op deze hebben de koraal vormende polypen 
zich gevestigd. Allengs nam dit bouwgewrocht in middelltj n 
toe en ontstonden in de open zee atollen , daar de dier�jes 
aan den bui tenrand eene rij kere hoeveelheid voedsel en 
zuu-rstof bek wamen , hetwelk voor d i�  aan den binnenranc1 
eerlang ontbrak. Op dezelfde wij ze verklaarde M u I' I' a y ook 
het ontstaan van de s trand- en koraalriffen. 

Eene andere theorie i s  die van A g a s  s i z ,  die bij zijn 
onderzoek aan de kusten van Florida de mogelijkheid aan
nam van het ontstaan der riffen door koraalgroei op de 
slib- en zandafzetting door den golfstroom. 

Wat de tegenwoordige meerring betreft , b lijft de theorie 
van D a I' w i n  nog wel het meest in overeenstemming met 
hetgeen de ontwikkelingsgeschieden is  van de aardkorst leert. 

Spreker liet in lichtbeelden de visschen , wormen , zee
komkommers en boormossels , die zich met de kOl alen 
voeden , de revue passeeren. De eersten zijn daarvoor van een 
stevige pantserbuid , van sterke vinnen j een papegaaiachtigen 
harden snavel om de koralen af te knagen, en een eigenaardige 
korte en breede gedaante voorzien , die ben voor dat bedrij f 
en voor het ontwij ken hunner vjjanden bij zonder geschikt 
maakt. 

Spreker boopte ten slo tte de  overtuiging gevestigd te 
hebben , dat de koralen nog uit een ander oogpunt aandacht 
verdienen dan om er kralen van te snij den of om de rif
bouwers te gebruiken als versiering van onze vertrekken 
en dat welli cht de koraalringen en de eigenaardige vorm 
der dui zende in de Sti lle en Indische Oceanen verspreide 
atollen herinneringen zijn aan de overbl ijfselen van vroeger 
bestaan hebbende gebergten waal' nu de zee d u i zende me ters 
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d iep zich u itstrekt , zoodat dan di e groene rifringen als ' t  
ware als even zoovele grafkransen �weven boven de plekken 
waal' de gebergten onder -het wateroppervlak verdwenen . 

Spreker werd aan ' t  e inde van zijne rede levendig 
toegejuicht. 
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Prof. P.  V A N  D E R B U R G. 

De n ieu-w-ere snelpersen voor co uran tendruk 

en de zetm achin e " Linotype ". 

De Delftscne hoogleeraar begon z9  ne voordracht met 
bewondering uit te spreken over den moed van het vrij 
talrijk publiek ,  om door zulk verschrikkelij k weder naar 
" Diligentia " op te komen. Wij leiden daaruit af , dat het 
m et den lust tot het bijwonen van natuurkundige voordrachten 
alhier nog zoo slecht niet ges teld is , maar tevens dat de 
vorige spreekbeurten door prof. v a n d e r  B u r g in Physica 
vervuld , hoe lang ook geleden , nog bij velen in aangename 
herinnering waren gebleven. 

Zijn  onderwerp was interessant in zeer hooge mate , maar 
zoo ingewikkeld dat het voor velen een groot vraagteeken 
zal zijn  geweest , hoe zelfs de knapste professor de nieuwste 
vindingen in de zet- en drukmachines aan een publiek van 
leeken duidelij te zou maken , gegeven de omstandigheid dat 
hij de machines zelven niet in werk ing kon vertoonen. Maar 
dat vraagteeken werd weggewischt. Zeer duidelij k en tevens 
onderhoudend - want het was meer een causerie dan een 
geleerd vertoog - werd ons de moderne typographie ver
kl aard , ook met behulp van teekeningen en enlcele onder
deelen bij het zetten en drukken in gebruik , die bo vendien 
DOg van hand tot hand rondgingen. 
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Aan zgn ond er'vverp was spreker gekomen door een bezoek aan 
de Berlgnscbe Ntj verheids tentoonstelling, waar voor duizenden 
de great attraction was het mooie gebouw, waar met behulp van 
de nieuwste zetmachines en de rotatie-snelpers met "Verbazende 
snelheid werd gezet, gedrukt en uitgeworpen de ontzagwekkende 
oplaag van de Loca l Anzeiger. Belangwekkend in hooge 
mate was het zien binnen stroomen van de massa' s bezoekers, 
die bij het heengaan slechts deze uiting aan hunne verbazing 
konden geven : aardig ! blijkbaar geen flauw besef hebbende 
van den enormen arbei d die daar in een korte spanne tijds 
verricht werd. Het is dan ook om te dui zelen als men 
verneemt wat tegenwoordig door de periodieke pers gedaan 
wordt om het publiek te gerieven en mijnheer A. en mevrouw 
B. die op de courant geabonneerd zijn , te bevredigen . vVant 
mijnheer is erg uit zijn  humeur , als hij 's morgens bij zijn 
ontbij t niet precies weet wat in de geheele wereld gebeurd 
is ; als daar wat aan hapert , dan lpkt zoo'n krant op niets, 
dan maar een ander blad genomen , want zijn vriend heeft 
het gelezen , hij niet. 

Spreker had zich ten doel gesteld de beantwoording der 
vraag , hoe het uit een technisch oogpunt beschouwd mogelijk  
is , in  den kortst mogelijken tijd , van een courant de  exem
plaren bij duize ndtallen te zetten , drukken , vouwen 'en 
verzenden , ten einde de abonné's zoodl'a mogelijk  dagelijks 
een exemplaar in handen te doen krijgen , bevattende het 
allernieuwste nieuws . 

Om een begrip te geven van de vlucht der periodieke . 
pers , nam spreker het Petd Journ a l van �I a l' i n o n  i tot 
voorbeeld. Dat in den aanvang dezer eeuw te Parij s slechts 
8 à 12 bladen verschenen met oplagen van een 3000 exem
plaren , zal men nauwelijks gelooven , wetende dat op dit 
oogenblik alleen in de :D'ransche hoofdstad 2 3 8 5  bladen van 
allerlei aard het licht zien , . waarvan 1 7 0 dagbladen aan de 
polit iek gewijd , terw g l  dan nog ruim 1 7 00 pol i tiek e dagbladen 
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over geheel Frankrijk  zijn  verdeeld . lIi(en begrij pt . dat door 
die industrie meer dan een millioen menschen een bes taan 
vinden. Alleen aan le Pet'Ït Journa l werken dageljj ks 650 
personen , ten einde dagelij ks d i t  mil lioen exemplaren ovel" 
de geheele wereld te verspreiden , met een inhoud , zooals 
de stichter van · dit blad eenmaal heeft gezegd : de tout ce 

qui se pense , de tout ce qui se dit , de tmd ce qU't se fait . 

. Het blad werkt met een kapitaal van 25 millioen francs ; 
het budget is 800 000 francs , waarvan alleen aan telegrammen 
de helft besteed wordt. Een 1 0-tal persen leveren in den 
namiddag de eerste oplaag , groot 325 000 ex. ; de 2de oplaag, 
aangevuld met de berichten sedert 3 uur ingekomen , wordt 
des avonds te 1 0  uur gevouwen ui tgeworpen ; eindelijk ver
schijnt d e  3de oplaag ' s  nachts te 2 uur. Bij elke oplaag 
s taan een 50-tal employé's en 90 vrouwen gereed om van 
de couranten vlug pakketten te maken , waarna ze gestempeld 
en wel in een 6 0-tal voertuigen n aar de treinen worden 
gereden , behalve nog het 80-tal bekende blauwe wagentjes 
voor de verspreiding door de wereldstad. 

Hoe is  die snelle en enorme productie in zoo korten tij d 
mogelij k ge worden ? Immers tot het begin dezer eeuw werd 
nog gedrukt op de eenvoudige houten boekdrukpersen. In 
die dagen verschenen de eerste ij zeren persen en nadat door 
de firma IC ö n i  g und B a u e I'  de eerste snelpers werd inge- I 
voerd , kwam in 1 847 111 a I' i n  0 n i te Parij s met een pers · 
voor den dag , (tie uit vier cylinders bes toncl .  Eerst i n  1 8 7 3  
i s  het gelukt o m  d e  persen t e  laten werken zonder band
lei dingen bij het drukken. 

Spreker beschreef thans het vlugge ze tten door den letter
zetter , daarb ij gebruik mah::ende van de beweegbare type , 
het samenstellen van den regel in den zeth aak , de wording 
van een pagina  of kolom in het galei en het overbrengen 
van die kolommen in 't ij zeren raam , waar dan het geheel e 
samenstel met wiggen word t opgekooid . Dan is de vorm 
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voor een vel druks gereed om in de  pers te worden gebracht. 
Wil men een zeer groot aantal ex. afdrukken , dan neemt 
men zijne toevlucht tot het stereotypeeren , eene toepassing 
die reeds dagteekent van 1 70 1 , toen de Leidsche predikant 
J. M u I l  e I' in vereeniging met r.ijn zoon en een zekeren 
v a n  d e r  M e  y voor 't eerst een bijbel op die manier heeft 
gedrukt. Over het zetsel in ' t  ij zeren raam wordt een dun 
papier met een borstel aangeplet en dat papier verdikt , 
waardoor men in de pap iermassa den positieven afdruk ver
krij gt van het negatieve zetsel. Als men nu een zacht 
metaal-alliage smelt ( lood , antimonium en tin) , dan kan men 
di t in den zooe ven genoemden posi tieven papieren afdruk gieten 
en aldus een herdruk van het zetsel vei'krij gen. Zoo maakt 
men allerlei cliché's en zoo wordt voor het drukken van 
couranten op de rotati epers de papieren afdruk , zoogenaamd 
matrice , In · eenen halfcylindervormigen ij zeren gietvorm 
geplaatst en daarin het stereotyp-metaal gegoten. 

Alvorens de rotatiepers te behandelen, gaf spreker eerst 
een denkbeeld van de zetmachine , waarvan het prineipe in  
1 88� door den in Amerika gevestigden Duitscher 0 t t  0 m a I' 

JYI e r  c h e n  t h  a l e  I' gevonden en in 1 889 toegepast werd. 
Het zoo veel vluggere zetten ligt reeds uitgedrukt in den 
naam van de machine : lino-type. In plaats van met enkele 
letters , wordt hier met lijnen of regels gezet. Brengt een 
geoefend zetter het tot 1 000 letters in ' t  uur , met deze 
machine werden aanvankelijk 4000 , nu reeds 8000 letters 
in bet uur gezet , ja men heeft het reeds tot 1 2  à 1 3000 
geblacht. Als proeve van hetgeen met de lino-type kan 
gezet worden in denzelfden tij d waarin een vlug letterzetter 
u i t  de hand zet , toónde spreker beider zetsels van één uur ; 
hem dool' den heel' F. J. B e l i n fa n  t e  te ' s  Gravenhage 
verstrekt , waardoor het groote verschil ten duidelijkste bleek. 

De lino-type i s  een verwonderlij k vernuftig werktuig, dat 
intusschen ZOll l1 e l' duidelij ke teekeningen moeielijk  is te be-
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schrij ven , doch waaromtrent het volgendE( hier kan worden 
medegedeeld. 

De typen (letters , cijfers , leesteekens enz.) zijn  aangebracht 
op een der zij kanten van plaatjes messing en wel in de diepte 
z .  g. en creux. De messing plaatj es ,  bevattende dezelfde 
typen , worden achter elkander in langwerpige kanalen ge
pl aats t. De letterzetter heeft voor zich een regis ter met 
evenveel toetsen als er kanalen zijn , ieder der toetsen 
gemerkt met hetzelfde type waarmede het kanaal is gevuld, 
dat door dezen toets wordt afgesloten. 

Overeenkomstig de volgorde der letters in het manuscript 
dat gezet moet worden en voor den zetter is geplaatst, worden 
door hem de toetsen aangeslagen en vallen in dezelfde 
volgorde de messingplaatjes uit de kanalen vertikaal naar 
beneden en komen in horizontale richting naast elkander 
te staan en wel zoodanig , dat de typen zich in eene lijn 
bevinden en tevens het wit tusschen de woorden naar be
hooren is verdeeld. 

Zoodra een regel i s  gezet , klinkt een signaal , de zetter 
drukt op eenen daarvoor bestemden toets , waarvan het 
gevolg is  � dat de regel wordt geplaatst tegenover een gietgleuf 
waarachter zich een pomp bevindt , gevuld met gesmolten 
stereotYJ?-metaal . De zuiger van de pomp drukt het vloeibaar 
metaal met kracht door de gietgleuf in de holle letters van 
den daarvoor geplaatsten regel , waarin het metaal zeer snel 
vast wordt. De gietvorm wordt verwij derd en de gegoten 
regel door de gietgleuf gedrukt , waardoor dus een dun plat 
staafje stereotyp-m etaal uit de gie tgleuf te voorschijn komt , 
waarop nu de typen , vormende te zamen een regel , en 
relief , voorkomen. 

De gespoten , en bij het persen door de gie tgleuf, behoorlij k 
op maat geschaafde regei valt in een gale i. 

Deze loop van zaken bltjft zich werktuigelij k herhalen , 
na het zetten van iederen nieu wen regel , tot zich in de galei 
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het  aantal regels , vormende eene kolom of bladzij de , heeft 

verzameld. 

De kolom wordt uit het zetwerktui g weggenomen en over

gebracht in het ij zeren raam , ten einde eene bladzij de samen 

te stellen. Dit zetwerk kan dus direct als drukvorm dienst 

doen , of bestemd voor ro tatiepersen , worden gestereotypeerd 

en in halfcylindervorl11 worden omgezet .  

Zoodra in het  zetwerktuig een regel is gegoten , wordt , 

ook al weder geheel \v erktuigelij k , de daartoe gediend 

hebbende gietvorm , bestaande dus uit de naast elkander 

geplaatste messingplaatjes , tot aan het begin van het magazijn  

gebracht , u i t  elkander gerukt en door een bij zonder z inrij k  

ingericht mechanisme , ieder messingplaatje  , bevattende een 

type , in het yoor dit type bestemde kanaal gedistribueerd. 

Deze zeer kostbare zetwerktuigen (ruim 7000 gulden per 

stuk) hebben het voordeel , dat minstens acht malen zoo veel 

zetwerk per uur kan gelevord worden , als door een bekwaam 

letterzetter pel' uur , uit de hand kan worden gezet .  

Verdere voordeelen zijn : De zetters blij ven aan hun zetwerk, 

één man zorgt voor het smeren en in gang houden van 

versch illende ze twerktuigen. I-Iet op breken en distribueeren 

van het zehverk wOl'dt geheel \verktuigelijk verricht. De 

lJenoodigde ÏlJ ventaris aan matrices voor verschillende zetsels, 

bedraagt slechts 1/5 van dien , benoodigd bij het gebruik 

van ge·wone typen voor handzetsel. 

Deze werktuigen kunnen ook ingericht \vorden voor zetwerk 

bestemd voor beursberichten , kie2B1"sl�jsten en handelsberichten . 

�!foet in een regel eene correctie vvorden aFtngebracht ,  

alsdan moet de regel geheel op nieuw w orden gezet. Het 

corrigeeren kan bij eenige geoefendheid op deze wijze even 

snel plaats grijpen als bij het corl' igeeren van ge\voon zetwerk. 

El' bestaan verschillende stelsels van zetwerktuigen. Het 

stelsel bekend onder den naam ,, :Monoline " (ui tvinder 

,iVo S c  u d d  e r) dat thans niet door spre1cer kon worden behandeld, 
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wordt hinr t e  lande geheel gereed gemaakt te Hotterc1am 
en wel , in de werkplaatsen van " de Monoline-:Maatschappij . " 

Spreker ging thans verder met zij ne  beschrijvin g van de 
rotatie-snelpers , eene niet m inder verw ond erlijke inri chting , 
waarbij het papîer sans fin zic b zoo langs de cylinders beweegt, 
dat de eene zij de bedrukt wordt met pag.  1 en 4, de andere 
zij de met pag. 2 en 3 i waarbij het besmeren van die cylinders 
met inkt op zeer ingenieu ze wij ze geschi edt , door eene reeks 
walsen , waar van de lilab,te der reeks de inkt afgeeft aan 
de cylinders van blz. 1 en 4 en van blz. 2 en 3 ;  waarbij 
het afsc heuren geschiedt dool' het papier, op ' t  oogenblik: 
dat het de cylinders verlFtat , door messen te perforeeren en 
vervolgens het afrukken te doen geschieden door een wals 
die wat sneller loopt dan de voorafgaande. 

Uitv oerig werd door spreker behand el d  het vouwen van 
de bedrukte exemplaren . Het drukk en l uch op papier sans fin, 

kan zeer snel plaats grijpen , nagenoeg met onbepa:üde 
snelheid , doch voor het vouwen van het blad b.v. in vieren 
is meel' tij d noodig , omdat bij de slingerende be weging der 
daarvoor bestemde stompe messen slechts in ééne richting 
een vouw wordt geslagen. Ten einde aan dit bezwaar tege
moet te komen, heeft men aan enkele rotatiepersen inrich tingen 
aangebracht , waardoor b.  v. na het bedrukken , perforeeren 
en afrukken , door middel van bandleidingen de even exem
plaren naar rechts en de oneven exemplaren naar links 
worden geleid en ieder in afzonderlijke vouwtoestellen worden 
gevouwen. 

Voor exemplaren met meerdere binnenvellen heeft men 
verzameltrommels aangebracht, waarop de gedrukte exemplaren 
in zoodanigen getale op elkander worden gelegd , tot het u i t 
8 ,  1 2 , 1 6  enz . zij den bestaande nummer is samengesteld , 
waarna dit  nummer aan het vouwtoestel wordt afgeleverd. 
Nu is het even wel in de laatste jaren aan K ö n i  g nnd B a u e r 
te Kloster Oberzell gelukt , aan de ro tatie-snelpersen vouw-
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toes tellen' te  verbinden , bekend onder d en naam van trechter
vouwtoes tellen , naar het stelsel van den Amerikaan H o e  
en VOll\vtoestellen met roteerende messen naar hunne vinding, 
waardoor de overlangsche eli dv,Tarsvouw worden aangebracht, 
terwij l  de bedrukte exemplaren in de bandleidingen even 
snel voortloop en , als zij bedrukt ,vorden. 

Spreker gaf nog eene korte toelichting hoe men tegen woord ig  
op deze snelle wij ze ook  geïllustreerde bladen met kleuren
druk het licht laat zien en koos d aartoe als yoorbee ld , het 
in gereedheid brengen van de cliché's , bestemd voor het 
drukken van het ge'ïllus trem'd weekblad van het Petit J ournal. 

Verder werd ons verklaard , hoe men op het zelfde oogenblik 
dat men bij v. te Parij s van de wedrennen terugkeert , de 
bladen in de s tad ziet rondventen met den uitslag op de 
vierde pagina. Er ' \vtll'dt dan een nieuwe cylinder in de 
machine gezet , en on tvangt men pel' telefoon de ttj ding, dan 
'\vordt die met de gewone letter in dezen cylinder gezet en 
deze zoo gesteld , dat op de vooraf open gelaten plaats het 
bericht op de couran t wordt afgedrukt. Dit stelsel van snelle 
bediening heeft men onlangs bij de verkiezingen in Amerika 
met succes toegepast. 

Dat prof. y a n d e r  B u I'  g er in slaagde zij ne toehoorders 
voor zijn onderwerp te interesHeeren , bewees de hilariteit 
die bij pakkende passages uit het auditorium opging. 

Een le vendig applaus beloonde spreker voor zij ne boeiende 
causerie .  



I V . 

Prof. Dr. H .  A .  L O H E N  T Z. 

O v er e l ect risch gela d en atomen 

EERSTE GEDEE LTE. 

Prof. L o r e n t  z o-ver een natuurkundig onderwerp te 
hooren spreken is  een buitengewoon genot , want in hooge 
mate bezit hij de gave om het meest abstracte dool' een 
logisch betoog en heldere gedachten in smaakvollen vorm 
duidelij k te maken , ook voor een leekenpubliek. Nochtans 
. wordt voor een verslaggever dat genot dra weer -vergald , 
als hij het hopelooze inziet , om van zoo'n -voordracht een 
dragelij k verslag samen te s tellen. Intusschen willen wij 
trachten enkele indrukken weel' te geven. 

Naar men weet stellen reeds sinds vele eeuwen de philo
sophen en natuurkundigen zich de stoffelijke wereld voor 
als bestaande uit zoogen . atomen , d. w. z .  uiterst kleine 
lichaampjes , die , op zich zelven onveranderlij l( , door hunne 
groepeering en be weging de verschillende -verschijnselen 
te weeg brengen. Aan de leer van die atomen of aan de 
atomistiek heeft de scheikundige de -verklaring -van tal -van 
verschijnselen te danken . 

Al s wjj zien dat wa terstof en zuurstof zich altij d ver
binden in dezelfde verhouding tot water , n1. 8 gewichts
deelen z uurstof met  1 gewichtsdeel waterstof , en omgekeerd 
het water zich in zuurstof en waters tof laat spli tsen juist 
weer in  dezelfde verhouding , dan ligt het voor de hand , 
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te denken dat altij d ] atoom waterstof zi ch met 1 atoom 
zuurstof verbindt , en dat de bedoelde standvastige verhou
ding niet anders is dan de verhouding tuss�hen het gewicht 
van een waterstofatoom en dat van een zuurstofatoom. Daar 
de verhoudingen waarin zich de elementen met elkander 
verbinden, dool' weging gevonden kunnen worden , ziet men 
in , dat men er toe komen kan om de verhouding der 
atoomgew ichten te bepalen. Als men nu alleen 

... 
met water 

te doen had , zou men kunnen aannemen , dat het atoom
gewicht van z Llurs�of achtmaal zoo groot is als dat van 
waterstof. :1\1aar men had ook rekening te houden met tal 
van andere verbindingen, en het jbeeld van alle scheikundige 
verschijnselen wordt het eenvoudigste als men aanneem t 
dat 2 atomen waterstof zich verbinden met 1 atoom zuur
stof, zoodat dan de verhouding van de atoomgewichten 
"yord t als 1 : 1 6 .  Zoo werden dan , met de waterstof als 
eenheid , de atoomgewichten van an dere elementen bepaald. 
Zuurstof is per atoom 1 6  maal , zwavel 32 maal , z ink 65 
maal , koper 63 maal , chloor 35 .5 maal , natrium 23 maal 
zoo zwaar als wa terstof. 

EI' zijn  nu van die verschil lellde soorten van atomen 
zoo vele als er elementen zÜn. Die deeltjes zijn uiterst kle in.  
Zoo heeft men naar schatting berekend , dat 1 m ill igram 
waters tof ongeveer een aantal atomen bevat , dat wordt 
voorgesteld door het cijfer 1 met 21 nullen. 

J::Iebben wij daareven de samenstelling van water leeren 
kennen , voor hetgeen ' spreker verder zou mededeelen , is 
het noodig ook de formule van die stof neer te schrij ven , 
zijnde H2 0 ,  en evenzoo vertrouwd te worden met de 
formules voor zwavelzuur (H2 S 0 11) , zinksulfaat (Zn S04) 
kopersulfaat (Cu S04) , keukenzout (Na Cl). 

Spreker zou heden en in zijne tweede voordracht over 1 4  
dagen eenige verschijnsel en behandelen , waarvan men zich 
moeilij ie eene heldere yoorstelling kan vormen als men niet 
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van he t  denkbeeld ui tgaat , dat de a tomen electrische ladin,qen 

hebben.  

Vooraf gaf spreker een kort begrip van de electriciteits
theorie en van hetgeen men te verstaan heeft onder electrisehe 
lading van gewone zichtbare voorwerpen . Hij wekte door 
wrij ving nlet een zijden lap electrische ladingen op in twee 
glazen staven , waardoor deze voorwerpen de eigenschap 
erlangen van elkaar af te stooten. Die stukken zijn nu 
positief electrisch. Wrij ft men daarentegen pijpen lak met 
een kattevel , dan ziet men daarin een anderen electrischen 
toestand , den zg. negat ieven , ontstaan. Twee van die 
nega tief electri sche voorwerpen stooten elkaar ook af , maar 
brengt men een der lakpijpen bij een der gl azen staven , 
dan openbaart zich eene aantrekkende werking. Er zij n  dus 
positief en negatief geëlectr iseerde li chamen. Twee positi eve 
stooten elkaar , en twee negatieve doen dat ook , maar een 
positief en een negatief trekken elkaar aan . Daarbij vall en 
dadelijk deze twee feiten in ' t  oog , dat als men twee 
lichamen met elkaar wrijft , het eene positief , het andere 
negatief geladen wordt , met andere woorden dat de beide 
electrische toestanden altij d tegelijk ontstaan ; en het tweede 
feit  dat de electrische toestand van het eene voorwerp op 
het andere kan overgaan . Als men nu met die gegevens 
wil trachten eene electrische theorie op te bouwen , dan neme 
men naar het voorbeeld van B e  nj. F r  an k I i n aan , dat 
alle lichamen in de natuur gevuld z ij n  met eene vloeistof, 
de electrische vloeistof. Men stelle zich voor dat , in den 
niet geëlectri seerden toestand , elk lichaam eene bepaalde 
hoeveelheid van die vloeistof bevat , maar dat deze hoeveel
heid bij het electrise eren groo ter of kleiner gemaakt wordt. 
De lichamen vertoonen dan in ' t  laatste geval het zelfde 
verschij nsel ) dat wij daar even bij de stuJcken glas en lak 
waarnamen , m. a. w. de positi ef geladen li chamen hebben een 
overmaat van d i e  vlo ei stof , de negatief geladene een te kort. 
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Spreker zou nu niet ui tweiden over de  oorzaak van , het 
elkaar afstooten door lichamen , die te veel of die te weinig 
electrische stof bevatten . Hij zou ons liever door proeven 
met den quadrant-electrometer doen zi en , hoe werkelijk 
altij d de beide electrische toestanden tegelij k ontstaan en 
hoe eene electrische lading van het eene lichaam op het 
andere kan overgaan. De vloeistof die men ter verklaring 
van de . verschijnselen aanne81nt , en die men gemakshalve 
zelve de electriciteit kan noemen , kan nooit door ons 
worden voortgebracht. Zij kan alleen , even als water b. v. , van 
de eene plaats naar de andere worden gedreven. Zoo zal 
bij het in werking brengen van een electriseermachine de 
electriciteit van den eenen knop weggezogen en naar den 
anderen knop toegedreven worden. Daardoor krijgt de eene 
eene positieve , de andere eene negati eve lading. Iets dergelijks 
geschiedt nu in de galvanische elementen , waarin , even 
eens , zij ' t  dan ook op geheel andere wijze , de electriciteit van 
de eene pool naar de andere wordt ge dre ven . Als nu de 
door zulk een element opgewekte electrische stroom geleid 
wordt door eene zoutoplossing , dan heeft er electrolyse plaats, 
d. w. z. de zoutoplossing wordt door den stroom ontleed ; 
zoo komt b .v. van zinksulfaat (Zn S04) het metaal zink 
voor den dag daar waar de stroom de vloeistof verlaat , 
terwij l aan de andere poolplaat of electrode het andere 
bestanddeel (S O IJ ontwikkeld wordt te midden van het 
water , waaruit het de waterstof tot zich ne81nt , zoodat er 
H2 S04 gevormd wordt en zuurstof (0) vrij komt. Het 
metaal komt dus aan den eenen kant van den ontledings
toestel , het S ° 4 aan den anderen. 

Zoo verklaarde spreker nog meerdere vers chijnselen van 
de electrolyse , waaraan zoowel zouten als zuren onderworpen 
kunnen worden. 

Het verplaatsen nu van de bestanddeelen van een samen
gesteld lichaam bij de electrolyse kan niet anders verklaard 



3 1  

worden dan door t e  onderstellen dat de atomen dezer 
bestanddeelen , de zoogenaamde " ionen " ,  eene verschillende 
electrische lading hebben , het een positief, het andere 
negatief , ladingen welke zij aan de electroden , waaraan 
zij te voorschijn  komen ; afgeven. Zeker , een electrisch 
geladen zichtbaa,r lichaam is reeds een wonderbaar iets , en 
een electrisch geladen atoom is nog raadselachtiger , maar 
voor een begrip van de verschijnselen is die lading absoluut 
noodig. 

De  vraag i s  nu , of men van deze electrische ladingen 
wat meer te weten kan komen. Werkelijk heeft men de 
hoeveelheid electriciteit ,  die de lading van de ionen uitmaakt, 
trachten te meten , nadat men eerst eene eenheid heeft aan
genomen , waarin men hoeveelheden electriciteit uitdrukt. 
Het is duidelij k , dat de gezamenlij ke lading , die de positieve 
ionen per seconde aan de eene electrode afgeven , gelijk 
moet zijn  aan de hoeveelheid electricitei t , die , eveneens in 
de seconde , van deze electrode door den daaraan verbonden 
geleiddraad v erder stroomt. 

Kan men dus iets te weten komen van die wegstroomende 
hoeveelheid , dan is men er. Eene fraaie proef kan tot 
opheldering dienen . 

Worden in verdund zwavelzuur tegenover elkander twee 
platinadraden geplaatst , die, met uitzondering van de uiteinden, 
door omhulling met glas van de vloeistof zijn gescheiden 
en worden deze draden met de polen eener in werking 
zijnde electriseermachine verbonden , dan ziet men zeel' 
kleine hoeveelheden waters tof en zuurstof aan de uiteinden 
del' draden te voorschijn komen. Dit bewijs t  dat de electrische 
lading van b. v. een milligram del' ionen zeel' groot moet 
z!jn in vergelij king met de electriciteit die de machine in 
eene seconde in beweging brengt. En men heeft gevonden 
hoe groo t  die lading i s .  De electrische lading , die in dat 
zwavelzuur één mill i gram waterstof bezit , staat zoo ongeveer 
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gelijk  met de  lading die men zou  kunnen geven aan een  bol 
van 1 0  millioen meter straal , al s die bol geladen werd door 
een flink werkende electriseer-machine. 

Is er in die ionen nog veel raadselachtigs , het vreemdst 
i s  wel wat men voor eene zeer verdunde oplossin g moet 
aannemen. Men kan n. 1 .  uit de waarnem ingen afleiden, met 
welke snelheden , onder den · invloed van eene bepaalde 
electrische kracht , de ionen door de oplossing heen verschoven 
worden , de positi eve naar de eene , de negatieve naar de 
andere zij de. Deze snelheid nu heeft , zoo lang men met ver
dunde oplossingen te doen heeft , voor elke soort van ionen 
eene bepaalde waarde , onverschillig wat de geaardheid der 
andere ionen is , die in den electrolyt voorkomen. In alle 
natriumzouten is de versehuivingssnelheid van de natriumatomen 
bij eene bepaalde electrische kracht 0 ,00045 c .  M. per seconde ; 
in alle zuren gaan de waters tof-atomen bij diezelfde kracht 
met eene snelheid van 0,00320 c. :1\1:. per seconde voort. Om 
deze verschijnselen te verklaren heeft A l' l' h e n i u s aange
nornen , dat in eene verdunde oplossing de ionen reeds uit  
elkaar zijn gevallen en gereed staan om zoodra een electrische 
stroom er door geleid wordt , te wandelen naar den eenen 
kan t of naar den anderen. 

Verldaringen uit deze hypothese afgeleid zou spr. in de 
volgende voordracht behandelen. 

Een langdurig applaus bewees aan het slot den indruk , 
dien de boeiende voordracht van prof. L o r  e n t  z gemaakt had. 



I V. 

Prof. Dr.  H. A. L O R E N T Z . 

O ver el ectrisch geladen atomen . 

TWEEDE GEDEELTE . 

De Leidsche hoogleeraar in de physica wi st ook den tweeden 
avond, over een tamelijk diepzinnig onderwerp gedurende twee 
volle uren lllet groote klaarheid en bevattelijkheid sprekende, 
een gemengd audi torium in hooge mate te boeien. :Men zal 
zich van de vorige voordracht herinneren het betoog van 
den spreker , dat de verschijnselen , waargenomen btj de 
ontleding van zuren en zouten (de z .  g. el�ctrolyten) door 
den ele ctrischen stroom , geleid hebben tot de hypothese , 
dat die stoffen bestaan uit electrisch geladen atomen of ionen, 
dat wij ons daarbij hebben voor te stellen in verdulid 
zwavelzuur (chem. formule H2 SOLI ) de J::12 met positieve , 
de SO L! met negatieve lading , in zinksulfaat (Zn SOIJ het 
zink posi tief en het SO Ji negatief geladen ; en dat bij plaatsing 
in· eene oplossing eener dergelij ke zelfs tandigheid , van twee 
platina platen , verbonden met de polen eener gal vanische 
ba tterij , eene electri sche kracht in de vloeis tof wordt opge
wekt , die de positieve ionen naar den eonen kant en de 
negatieve naar den anderen kant drtjft. Wij hadden vernomen, 
dat de lading van een milli gram van di e ionen zeer groot 
is vergeleken met de hoeveelheid electri citei t die door een 
electr j seerm ach ine i n  beweging wOl'd t gebracht , en eindelij k  
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had spreker ook stilgestaan bij de snelheid waarm ede de 
verschuivingen van de ionen geschi eden en die belangrijk 
verschilt bij de ionen van het eene element en die van het 
andere. 

Spreker zou thans in de eers te plaats' iets naders zeggen 
van de wijze waarop de electri scbe stroom kan worden 
opgewekt . 

.Als men In een glazen vat , gevuld met 't een of ander 
zuur , twee metalen platen dompelt en die platen nlet de 
polen van een galvanische batterij verbindt , dan worden de 
ionen bewogen door de P-lectr ische kracht , die door de ver
binding met de batterij ontstaat. :Maar wanneer ik de batterij 
uitsluit en alleen de platen door een draad aan elkaar 
verb ind , hoe zal dan in de ke ten een electrische stroom 
kunn en worden opgewekt. Dat zal gelukken , als ik  dool' 
krachten van dezen of genen aard de posi tieve ionen naar 
de eene poolplaat en de negati eve ionen naar de andere 
drij f. Zelfs zal het voldoende zijn als men slechts op de ééne 
soort van i onen kraehten in bepaalde richting laat werken. 
Word en b. v. de positieve ionen naar de poolplaat rechts 
gedreven , dan zullen zij daaraan hunne ladingen afgeven ; 
er zal in  den sluitdraad een electrische stroom ontstaan naar 
(1e poolplaat links toe , deze wordt aldus positief geladen en 
oefent eene electrische aantrekking  uit op de negatieve ionen, 
die aldus mede in beweging gebracht worden en wel in 
tegengestelde richting' als de posi tieve ionen. Nu blijkt dat 
werkelijk in een gewoon galvan isch elem ent zoo iets gebeurt. 
De ionen moeten daal' voortgedreven "\;\{orden dool' scheikun
dige krachten. Het is  11 .  1 .  van algemeene bekendheid , dat 
een galvanische stroom ontstaat door zink in verdund zwavel
zuur op te lossen. Het zink is r1e brandstof waardoor w ij 
ele ctrisch arbeidsvermogen verkrij gen. 

I-Iet bovenstaande maakt het begrijpelij k hoe scheikundige 
krachten oorzaak van den elecrri schen s t.room kunnen zijn. 
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Gesteld ik  heb in een vat verdund zwa-velzuur een stuk zink 
geplaatst ,  dan zal dat zink éen der ionen , namelij k de SOll 
aantrekken , want daarmee kan het zink zich verbinden tot 
zinksulfaat. En heeft m en nu tegenover het zink staan een 
plaatje kopAl' , dat m inder chemische affiniteit heeft tot het 
S0 4 ' dan wordt dit laatste werkelijk naar het zink gedreven 
en loopt de electrische stroom door den sluitdraad die de 
beide metalen verbin dt, terwij l de waterstofnaar het koper gaat. 

Spreker zette thans uiteen hoe men met behulp van de geschil
derde opvatting kan verklaren , waarom chemisch zuiver zink 
niet , maar onzuiver zink wel in verdund zwavelzuur oplost. 

Vervolgens werd er op gewezen hoe men altij d een elec
trischen stroom verkrijgt, wanneer in eene vloeistof die ionen 
bevat , twee metaaldraden of platen , door een sluitdraad ver
bonden, geplaatst worden, die niet volkomen aan elkander gelijk 
zijn ; de krachten die deze platen op de ionen uitoAfenen zullen 
dan meer ofmin van elkander verschillen. De verkregen stroomen 
zij n  d ikwij ls zwak , maar kunnen , zooals spreker thans zou 
laten zien , worden aangetoond , wanneer men een gevoeligen 
spiegelgalvanometer tot zijne beschikk: ing heeft. In het 
voorbij gaan nam spreker eenige proeven met dit instrument 
om te doen zien dat het geleidingsvermogen van oplossingen 
aan de ionen der opgeloste stoffen is te wij ten. 

In absoluut zuiver water kan zich geen el. s troom bewegen . 
Eerst als er een zuur of zout i n  gebracht wordt , die zich 
spli tsen in ionen , zal men dadel�j k de el. geleid ing kunnen 
bespeuren . Een proef met den galvanometer bewees di t ten 

duidelij leste . K 0 h I I' a u s  c h heeft proeven genomen over het 

<Yeleidino'svermo<Yen van water en bevonden dat , terwjj l Ij IJ - /:J • 
di t voor regenwater , d. i .  water met vreemde bestanddeelen 

en dus ook met  veel i onen , 2 0  van zekere eenheden bec1roeg, 

het voor gedestilleerd water slechts 1 dezer eenheden en 

voor in 't luchtledig met groote zorg bere j d  zuiver water 

f h eenheid was. 
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Tel'ugkeercnde  tot he t  on tstaan van electri scbe stroomen 
bezigde spreker vooreerst twee platinaplaten , die in ver
dund zwavelzuur geplaats t waren en bij de vorige proeven 
gediend had den. Hij verbond deze met den galvanometer 
en men zag onmiddellijk het spiegelbeeld uitwij ken ten 
bewij ze dat er een tamel ij k sterke stroom was onts taan . 

Van waar die stroom ? Als in zwavelzuur twee absoluut 
gelijke platen gedompeld worden , dan zal er geen stroonl 
kunnen ons taan ; maar hier waren de platen niet gelij k aan 
elkander : op de eene plaat was bij de voorafgegane proeven 
wat zuurstof , op de and ere wat waterstof gekomen ; o e  
waterstof n u  trekt het S O l! aan en . kan daardoor een 
sterken stroom doen ontstaan. Vervolgens werd er gewerkt 
met twee stukj es zink in zwavelzuur. Als die twee werke
lijk geltj k  zij n ,  i s  er ook geen stroom , maar allicht is er 
eenig verschil bij v. in de meerdere gladheid van opper
vlak van een van beiden : daardoor trekt het eene staafje  
de  ionen van de vloe istof sterker aan dan he t  andere , en 
da,delij k is er eene electricitei. tsbeweging. 

Als ik nu het eene staafje z ink dool' koper vervang , IS 

het zeer natuurlijk , dat ik dan met den galvanometer een 
groo ten uitslag verkrijg ; dan is het nl . een gewoon element 
geworden , lnaar neemt men in plaats van verdund zwavel
zuur gedestilleerd water en plaatst men daarin het zin ken 
en het koperen staafje , dan z iet men toch ook eene afwij 
king van de magneetnaald , we l  een bewij s dat dit zg. 
zuivere water nog heel wat ionen bevat, voldoende om hier een 
galvan isch element te vormen. Nog eenvoudiger proef : d e  twee 
metaals taafjes waren elk met een uiteinde aan de galvano
meterwindingen verbonden ; spreker hield nu het zinken staafj e 
vast , de amanuensis het koperen en beiden slo ten de keten 
door elkaar de vrij e handen te reiken. De magneetnaald 
week af en duidde dus een stroom arm , die nie t  verkregen 
had ku n nen worden als be i de person en n ie t  vol i onen zaten. 
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Het in beweging brengen der i onen kan ook door andere 
clan scheikundige krachten gebeuren. Spreker behandelde 
een paal' verschijnselen , waarbij dit het geval is, Vooreerst 
de s troom die ontstaat wanneer een zoutoplossing niet overal 
dezelfde concentratie heeft en twee gelij ke metaalplaten ge
plaatst zij n , de eene op eene plaats van groote , de andere 
op . eene plaats van kleine concentratie .  Bij zeer verdunde 
oplossingen kan lllen het ontstaan van dien z .  g. concen
tratiestroom voorspellen uit  de o verweging , dat volgens de 
theorie van A I' I' h e n  i u s ,  de positieve en negatieve ionen 
vrij van elkander zijn  en dus on afhankelijk van elkander 
diffundeeren ; de posi tieve zul l en dit nu sneller of langzamer 
doen dan de negatieve , daar zij in andere mate dan de 
watermolekuien tegengehouden zullen worden . D i  t is reden 
genoeg voor het ontstaan van een ele ctri schen stroom . lIet 
nader onderzoek heeft de theoret.ische bescholrwingen bevestigd. 

Dat el' een nauw verband bestaat tusschen · de diffusie en 
de electri citei tsgeleic1ing in electroly ten , bleek vooral toen 
N e l' n s t te Göttingen , gebruik makend van de wetenschap 
omtren t de snelheid waarm ede de ionen ûch dool' de stoffen 
bewegen , eene weten schap die door me tinge�� over electri sche 
verschij n selen verkregen was , met  goed gevol g; bereleende 
hoe snel wel de diffus ie moet p l aats hebben. 

Als laatste voorbeeld van de verschillende wij zen van 
onts taan van electri sche s troom en , verklaarde sprekcr hoe 
de zwaartekracht aanleidi ng daartoe kan geven. 

Heeft het vorenstaande be trekbng op de ionen in de elec
trolyten , spreker zou nu nog

' 
even verwij len h�j geheel 

an dere ionen of geladen kleine deeltjes .  leder ken t de bui zen 
van 0 I'  o o k  e s en het eigenaardige verschijn sel van de 
kathode-stralen , dat door sommigen verklaard word t als kleine 
projectielen , die dool'  de kathode worden u i tgestooten naar 
den tegenover l iggend en glaswand , waar tegon zij botsen 

en het groen e l icht opwe k k en ,  1'Jen neem t f lan , d at men h i e l' 
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met negatief geladen i onen t e  doen heeft , en  dat deze 
mechanische werkingen uitoefenen , bevvij st het in beweging 
brengen van een molentj e  door die stralen. In gewone 
omstandigheden loopen de kathode-stralen in rechte lij nen , 
11laal' door een magneet "\-vorden zij afgeleid van hunn e baan , 
wat door spreker in een e fraaie proef werd aangetoond. 

Een nader onderzoek nu naar de werking van den magneet 
op de kathodestralen heeft doen zien, dat die werk ing inderdaad 
in volkomen harmonie is  met de meening dat men ook hier 
met ionen te doen heeft. Om dit nader toe te lichten stond 
spreker uitvoerig s til bij het 11lagnetü;ch veld en de daarin 
loopende krachtlijnen en verklaarde aldus de kromme baan 
van de kathodestralen. Uit de snelheid dezer st.ralen , die 
door professor T h  0 m s 0 n te Cambridge bepaald is  als 200 

kilometer in de seconde , kan men nu ook ie ts over hun 
electrische lading te we ten komen. Zij i s , in verhouding tot 
hunne massa , wat grooter bevon den dan de lading der gewone 
electrolytische ion en. 

Alvorens nog een ander verschij nsel te bespreken, waarbij 
men ook met ionen te doen heeft , wees spreker op de 
werking van magnetische krach ten op verschillende lichamen. 
Aan F a I' a d a y was het gebleken , dat alle lichamen den 
invloed dezer krachten ondervinden. Zij worden door magneet
polen afgestooten of aangetrokken . Zoo wordt de kaarsvlam 
uit de ruimte tusschen de polen van een magneet wegge
stooten. F a I' a d a y heeft onderzocht of ook de aard van het 
u i tgestraalde licht verandert wanneer de lichtbron zich 
aldu s in een m agnetisch veid beyindt , maar het i s  hem niet 
gelukt , dit aan te toonen . 

Het bewij s  daarvoor te leveren was voorbehouden aan 
een N ederlandsch geleerde van onzen tij d , aan dl' Z e e  111 a n ,  
wien het gelukte in het laboratorium  van prof. IC a m  e l' 1 i n g h 
O n  n e s  te Leiden dat verschijnsel aan te toonen. I-lij lette 
daarbij op de 1"ich  ting der lichttrillingen en ook op hun 
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aantal in de  seconde. De lichttril1 i ngen kan  men vergelijken 
met de golvingen , die men in een gespannen koord kan 
doen ontstaan , dat ver ,yeg ergens aan den wand is beves
tigd. Dat koord kan men dan trillingen laten maken die 
altij d loodrecht staan op de r ich ting van het  koord , maar 
over igens nog zeer verschi llend kunnen z ijn . De deeltjes 
kunnen alle in rechte lij nen van eene bepaalde richting 
heen en weergaan of ook in cirkels rondloop en , hetgeen 
dan nog in twee verschillende richtingen kan geschieden ; 
eindelij k  kunnen trillingen van verschillende richtingen in 
snelle afwisseling op elkander volgen. vVelnu , uit dergelijke 
trillingen . bestaat ook het licht. Men heeft met een rechtlijnig 

gepo lariseerden lichts traal te doen , wanneer de tri l lingen 
evenwij dig aan eene bepaalde  rechte lij n  geschieden , met 
ci1"c�tlai1" gepo lariseerd licht , wanneer de deeltjes in cirkels , 
met de vlakken loodrecht op den lichtstraal , rondloopen , 
waarbij men nog naar gelang van de be wegingsrichting rechts 

en links circulai r gepolariseerd licht moe t  onderschei den . 
Het l icht dat door eene vlam wordt uitgestraald , bestaat 

in een e snelle opeenvolging van üjlhngen in verschi llend e 
richtingen ; het i s  niet gepolariseerd. 

Behalve de rich t ing heeft men nu ook het aall tal trillingen 
van het licht onderzocht , waarvoor , naar men weet , het 
spectroscoop een vermogend hulpmiddel i s . Naarmate eene 
lijn in het spectrum zich naar den kant van het vi olet of 
naar dien van het rood verplaats t ,  is het aan tal tri ll i ngen 
p er seconde toe- of afgenomen. 

Door de beschouwingen van :iYI a x w e I l  en de  proeven van 
H e r  z is het gebleken dat die lichttrilli ngen in werlcel�i kheid 
b eschouwd moeten worden als electrische bewegingen . De 
trillende dee ltj es in eene vl am moeten dus wel ionen zij n , 
d ie onder den i nvloed van de hooge temperatuur bewegingen 
aannemen in allerl ei r i chtingen. Inderdaad k unnen ion en , 
omdat zjj electr ische ladingen he bben , i n  de omringend e 
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middens tof e lectrlsche trillingen opwekken. Plaatst men nu 
eene vlam , b. v. de welbekende natriumvlam , tusschen de 
polen van een magneet , dan kan men nagaan welken inv lood 
de lnagneetkracht op de beweging del' ionen heeft .. Spreker 
beperk t zijne beschouwing tot de ionen , die in cirkels , 
loodrecht op de magnetische krachtlijnen , rondloopen. Uit 
dit vroeger (bij de bespreking van de kromming der kathode
stralen in het magneti sche veld) gezegde kan men afleiden 
dat zulke ionen eene kracht moeten ondervinden , die a l  naar 
gelang van hunne bewegingsri chtin g en het teeken hunner 
lading naar het middelpunt toe of daarvan af is gericht .  
Dergelij ke krachten zullen echter den omloopstij d vergrooten 
of verkleinen ; en daal' het aan tal li chttl'illingen die per 
seconde van het ioon uitgaan , gelij k is  aan het aantal on1-
loopen per seconde , zal ook dat aantal trillingen vergroot of 
verklein d worden. D i t  moet aanleiding geven tot eene kleine 
verbreeding del' lij n in het spectrum en daar het ju ist de 
in cirkels rondloop ende ion en zijn , 'Naal'Van de omloopstij d 
ge wij zigd wordt , moet , als men het licht onderzoek t. dat in 
de richting del' krachtlijnen wordt llitgestraf1 ld , de verbreede 
spectraallij n aan de randen circulair gepol a riseerd zijn .  

Dr.  Z e e  m a n  heeft deze verschijnselen werkelij te bij de 
lijnen \7an de natr iumvlam "\vaargenom en ; hij heeft ui t zijne 
proo ven do electr ische lading del' ionen in verho Llding tot  
hunn e massa kunnen afleiden en het is hem geb loken , dat 
in de natriumvlam de posi tieve deeltjes in beweging en de 
negatieve ionen in rust zijn.  

Deze ontdel :king opent een nieuwen weg om iets meer 
van het wezen del' ionen to weten te komen . 

U i t  het voorafgaande is zeker gebleken , welk een gewichtige 
reeks van verschij nselen de theorie der ionen omvat .  e h  I' i s 
t i a a n Ir u y g e n s heeft een s gezegd , dat de natuuronder
zoeker tegenover de natuur s taat als iemand , die voor de 
ontcijfering van een geheimschrift den sleutel tracht te vinden. 
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·Vi{ elnu , een nieu 'Nen s leu tel hobben wij Ül c1 L� theorie del' 
ionen verkregen . En al zijn  de natuurkundigen doordrongen 
van het gebrekkige van hun werk , niemand zal het hun 
eu vel duiden , als zij zich verheugen over de verkregen 
vorderingen en over de gunstige vooruitzichten voor de 
toekomst. 

Aan professor L o r e n t  z werd door een levendig applaus 
dank gebracht voor zijne belangwekkende voordracht. 



v .  

Prof. dr. A .  A .  ,V. Ff U B H E C H T. 

Over vervvet,n t sc h apsb epalin gen in d e  

hoogere dierkla ssen . 

EE RSTE GEDEELTE.  

De Utrechtsche hoogleeraal' 11 u b l' e c h t had z i ch de 

moeielijke taak opgel egd om Ül een kort b 0.s tel< de huidige 

wetenschap omtrent de afstamming  van den lllen sch te 

schetsen , en het w as aan zijn volkom.en meesterschap over 

de rij ke stof en aan zijne  uitnemende voordracht  te danken, 

dat zijn aandachtig luis terend auditor i um een vrij duidelij k 

begrip kreeg van een vraagstuk ,  "Yvaal'o Yer de grootste geleerden 

hun leven lang hebben gepeinsd. 

Van oudsher heeft de 111 ensch getracht de waa.rneembare 

di eren vvereld zoo goed mogelijk te class ificeeren n aal' den 

uitwendigen vorm , het inwendig maaksel , de ontwi kkelings

:9,'eschi edenis del' dier vormen en ook naar de foss iele over

blijfselen van re eds ui tgestoryen soorten . Van die zeel' 

begrij pelij k e  behoefte om de vvereld der dieren zoo goed 

mogelij k te overzien , was het gevolg dat el' systemen 

ontstonden die u i t  den aard der zaak dikwij ls een kunstmat ig 

karakter droegen. l\ien vereenigde de diervorm en naar bepaalde 

kenmerken en streefde el' naar de natuurlij ke classificatie 

zooveel rnogelü k nabij te komen. 
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Eerst  sed ert 1 859  weet men , hoe de natuurlij ke inc1eeling  
van het  planten- en dierenrijk wezen moet .  Al de systemen 
die daaraan vooraf zijn gegaan , waren slechts pogingen om 
het eerwaard ig s tamboek van het geschapene te leeren kennen. 
I-Ie t  was voor D a I' w i n  weggelegd om het eerst vasten 
vorm te ge ven aan het nat u url ij k: systeem , yolgens hetwelk 
al die vormen , die successievelijk op den aardbodem ver
schenen , bloedverwantschap vertoonen , met dit hoofdkenmerk , 
dat de eenvoudige vormen voor de  meer samengestelde hebben 
plaats gemaakt. Het den kbeeld dat van de oudste tijden af 
het l even op aarde een e vo lu ti e  representeert , beheerscht 
thans de geheele natuurwetenschap . Bij die ontwikkeling 
van samengestelde u i t  eenvoudige vormen zijn verscheidene 
processen werkzaam , en wel e igenaardig mag het genoemd 
worden Jat wij , evenals in de maatschappelijke wereld, ook 
in de evolutie- leer een progressi sme naast een conservatisme 
zien samengaan . De progressieve kracht , de mogelijkheid 
tot aanpassing aan ge wij zigde omstandigheden , is aan aJ le 
levende wezens eigen en daarnaast werkt het conservatieve 
element , dat is de erfelij kheid die er steeds naar s treeft om 
in iedere generatie te herhalen wat vorige . generaties te zien 
gaven. Uit die wisselwerking van progressisme en conserva
tisme vloeit , e venals op het staatstooneel , eene gezonde 
uitw erki ng  op het geheel voort. 

Bepalen wij ons tot de hoogere dieren , dan ziet men hoe 
aanvankelij k het leven der gewervelde d ieren beperkt was 
tot het water , waarin zij zich voortbewogen ; we zien dat , 
als Jie d i eren het water verlaten om op den vasten bodem 
te leven , de vinnen hun to t steun zijn voor hun aanvank:elij k: 
logge , later meer losse en vlugge bew egingen ; boe  ui t de 
vin van de vi sch allengs de poot van den salamander i s  
voortgekomen ; hoe d i e  poo t  langzamerhand vormt de  lede
maten van de hoogere di  eren , ook de hand , die eerst den 
boomstam leerde omklenl lnen , later de knods zwaaien , om 
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nog later het zwaard te leeren gebruiken , de roeü'iem te 
hctnteeren en eindelijk het gebruik te leeren van de schrij fstift 
en het penseel. Zoo'n onmetelijke afstand ligt er tusschen 
die overgangen , dat eindelijk de klove niet meer is te 
bepalen. Intusschen de evolutieleer heeft die klove toch wel 
degelij k  gedempt. Immers die zelfde hand met zijne vij f vingers 
is  nog geheel de zelfde type als de poot van den salamander. 
Het aantal en de rangschikking van de beenderen komt 
overeen , de verbinding met de handwortel is dezelfde en ook 
de verbinding van de ledematen met den romp. 

De wijze waarop die evolutie tot stand kwam , is een der 
spannendste problemen , dubbel spannend , omdat wij er ieder 
oogenblik van getuigen zijn en haar b�.j de ontwikkeling van 
het individu stap voor stap kunnen volgen. Als -wij de 
embryologische ontwikkeling  van het dier gadeslaan , dan 
zien wo het ééncellig beginsel verschillende trappen of 
tusschenvormen doorloopen , die ten slotte het volwassen 
dier tot eindproduct hebben van een betrekkelijk kort proces. 

Dat heeft nu ook plaats gehad i n  den loop der eeuwen 
met de geheele levell de natuur , sed ert de afkoeling van 
de aardkorst de lllogelij kheid schiep voor het optreden van 
levende dieren en planten , en er is geen reden hoegenaamd 
om den menf3ch van dat evolutiepl'oces bui ten te slui ten. 

Evenals men bij een stamboom gemakkelij k opklimt tot 
de voorouders in de rechte lijn en daarna,as t in de takken 
de neven en de nichten vindt , zoo is het ook bij de dieren 
mogelij k om de sporen te vÜlden van normale bloed ver
wantschap tlls schen de hoog'ere di eren . Spreker erkende 
intusschen dat het hiel' een der teederste en gewichtigste 
vraagstukken geldt , omdat wij sl echts over geringe materi 
alen beschi kken om met voldoende vastheid het gebouw 
der feiten op te trekken. vVel kennen w ij nauwkeurig de 
fauna die tegenwoordig land en zee bevolken , maar boe 
gering is hun aantal vergeleken lllet  de voorwereldlij ke 
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vormen , die i n  vervlogen eeuwen op aarde leefden . En ook 
op ander gebied is onze kennis beperkt. Zoo moeten wij 
ons o p  vergelij kend anatomische gronden voor te snelle 
conclusiën hoeden. Het embryologisch onderzoek is ook nog 
eerst in  zijn  kindeljaren, en nog slechts sinds weinige jaren be
schikt men over gegevens , hoe het vol wassen dier zich uit 
het ei ontwikkelt. In die richting is het veld van onder
zoek nog zoo uitgebreid , dat het leven van nog vele onder
zoekers zal gevorderd worden tot het verzamelen van 
betrouwbare feiten om ook te dien opzichte de verwant
schap met zekerheid te bepalen. 

Van de drie groote groepen , waarin w ij het dierenleven 
op aarde kunnen verdeelen , zijn  de in 't water levende 
gewervelde dieren de oudste vormen , die allengs over
gingen tot  dieren die zi ch aan 't landleven begonnen te 
gewennen , die in hun jeugd nog in 't water leefden , maar 
later eene amfibie-achtige leefwij ze aannamen , d. w. z. die 
gedeeltelij k op het land en gedeeltelijk  in het water door
brar;hten en dan ook door middel van kieuwen de voor 
hun ademhaling noodige zuurstof uit het water opnamen , 
terwij l zij eerst later door longen in staat werden gesteld 
ook in de lucht te ademen. Sommige van deze dieren ver
toonen dus alleen in de vroege jeugd , anderen ook nog 
in den volwassen vorm kieuwspleten. Eindelijk  is op deze 
categorie gevolgd de derde groep , die uitsluitend in de 
lucht ademt en waartoe in de eerste plaats de zoogdieren 
behooren , inclusief de menseh. 

Toen spreker onlangs D a r w i n '  s beroemd werk " Origin 
of species " nog eens doorlas , trof het hem , dat hij er zich 
wel voor gehoed heeft om bepaalde diervormen aan te 
wij zen waarui t de mensch zou zijn ontwikkeld. Wij vinden 
bij hem zoo goed als n i e ts van eene verwantschapsbepaling 
van den mensch tot den een of anderen aapvorm. D a r w i n 
uepafL lt er z i ch eenvoudig to e om aan te ll emen , dat aap-



4 6  

achtige diervormen voorafgegaan zUn aan den wilde van 
de oudste beschaving en dat aan de aapachtige vormen 
weer voorafgingen rep tiliën en deze weer uit visschen 
moeten zUn voortgekomen. 

Na D a I' w i n  waren het de geleerden H u x 1 e y en 
H a  e c k e I ,  die als apostelen van de evolutie-leer grooten 
naam maakten , en terwUI TI u x I e y dezelfde voorzichtigheid 
als D a I' w i n  in acht nam , kwam hU niettemin met krachtige 
argumenten betoogen , dat de afstand , die den mensch , wat 
betreft zUn anatomischen bouw , scheidt van de thans levende 
hoogere aapvormen (de antropoïde apen) , veel geringer is 
dan de afstand tusschen deze laatste apen en de lagere aap
vormen , thans nog in Zuid-A merika voorkomende. Inderdaad 
hebben de aapsoorten van de oude wereld , de Eopithecia 
(d .  w.  z. apen van den dageraad) llleer overeenkomst met 
den mensch dan de aap vormen van de nieuwe wereld , de 
Hesperopithecül (apen van de ondergaan de zon) , die zich 
onderscheiden door een veel minder levendig karakter en in 
de bosschen verscholen leven , terwU I nog een andere groep , 
de lemuren of half-apen , vooral op :Nladagascar nog in zeer 
grooten getale voorkomt. Van die half .. ;tpen heb ben ook weer 
sommigen geen staart , anderen wel. Trouwens L i n  n a e u s 
heeft de half-apen ook met de apen van de oude en de 
nieuwe wpreld vereenigd in zUn ord e der Primates , H a  e c Ic e l  
nu heeft , zooals wU reeds opmerkten , op eene groote over
eenkomst tusschen den mensch en de menschachtige apen 
gewezen en heeft deze stelling verkondigd , dat als wU deze 
laatsten tot ééne orde vereenigen , er geene reden is om er 
ook den mensch niet onder te begrijpen. HU is zelfs zoo ver 
gegaan om een gedetailleerden stamboom te ontwerpen , en 
aan te duiden langs welken weg de mensch zich uit de 
antropoïde apen van Azië zou ontwikkeld hebben. 

In dien schakel nu ontbrak een tusschen vorm , door 
H a  e c k e l  reeds vermoed en aangeduid met den naam 
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Pithecantropus. Welnu , van dien tusschenvorm - spreker 
constateerde het met trots voor onze nationale eer - zijn 
door onzen landgenoot dr. D u b  0 i s in de vulkanische lagen 
van Java de overblijfselen gevonden in den vorm van een 
fragment van den schedel , een dijbeen en twee kiezen. Er 
is geen twijfel aan , . of  d i t  schedelstuk door dr. D u b  0 i s 
aan ' t  licht gebracht , heeft toebehoord aan een hooger 
ontwikkeld wezen dan een der bekende apen. De schedel
vorm gelijkt nog het meest op dien van den hoogst ontwik
kelden bekenden aap , den G ibbon , maar hij is veel grooter. 
De Pithecantropus erectus s taat dus tusschen den Gibbon 
en den luensch in , en men zou dit met nog meer zekerheid 
kunnen bepalen als men het geheele skelet gevonden had. 
Maar verder zou men ook niet kunnen gaan . Van het skelet 
zou men nimmer kunnen aflezen , of het behoord heeft tot 
een redegevend wezen , als hoedanig de wilde zich van den 
menschaap onderscheidt. H u x I e y heeft er reeds op gewezen 
dat men alleen in de anatornische kenmerken het antwoord 
op die vraag nooit zal kunnen lezen. Eerst dan zal men met 
meer zekerheid den stamboom van den mensch kunnen 
opmaken en aan den Pithecantropus-D u b 0 i s eene bepaalde 
plaats daarin aanwij zen , als men er in slagen lllocht om nog 
andere factoren , de embryologische en de palaeontologi sche 
in die zelfqe richting te laten spreken. 

Spreker zou thans nog enkele b�j zonderheden meedeelen 
van zijn eigen onderzoek in die richting , waardoor wel niets 
te kort wordt gedaan aan de belangrijkheid van de straks 
vermelde vondst , maar waardoor zi ch toch de neiging opdringt 
o m  te twijfelen of het stamboek van den mensch nu wel in 
die ri chting loopt J zooals door 11 a e e k  e 1 is aangen omen. 
Is namelijk Ir u x 1 e y er in geslaagd aan te toonen , dat op 
grond van talrijke punten in  den anatomi schen bouw , de 
afstand tusschen den mensch en de menschachtige apen 
ger inger i s  dan de afstand t llsschen de hoogere en de lagere 
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apen d ie  wij kennen , spreker wensebt toe  te  lichten dat  het 
verschil tusschen den mensch en het tot de laagste aap
vormen behoorende geslacht Tarsius evenzeer op belangrij ke 
punten zeel' gering- is , zelfs geringer dan tu sschen den 
Tarsius en vele hoogere apen. 

vVelke zijn  nu de vormen , waarin de mensch to t den 
Tarsius het naast verwant j s . Tot nu had men den Tarsius 
geplaatst in de orde del' Lemuren , maal' het is gebleken 
dat bedoelde aap soort van die orde veel meer verschilt dan 
van de Primaten waartoe ook de mensch behoort. Bij de 
Lenluren heeft men dus de overbrugging van de bestaande 
kloof niet te zoeken. 

De Tarsius i s  bewoner van de bosschen van Borneo , 
Celebes , Sumatra , de Philippijnscbe eilanden. Bui ten dat 
beperkt gebied komt geen Tarsius meer op aarde voor. 

Nu werd een 20 jaren geleden in . de oudste tertiaire 
formatiën van Amerika door een Amerikaansehen palaeon
toloog eenen kleinen schedel aan 't licht gebracht , die iets 
Ineer compleet was dan die van D u b  0 i s .  Niet slechts werd 
de bovens te helft gevonden , maar ook het verhemelte nog 
ten deele met de tanden bedekt. De schedel en vooral het 
tandstelsel van dat fossiel bieden zekere vergelij kingspunten 
met  die van den mensch en de hoogere aapsoorten. Van 
daal' de naanl Anaptomo1'}Jh'us homunculus , d�en men aan 
dat fossiel gaf. 

Dat deze cl iervorm met den Tarsius nauw verwant moet 
zijn , blijk t  uit tal van kenmerken . Intusschen wezen andere 
bij zonderheden toch ook weder verschil aan . lIet name wat 
het gebit betreft , hadden bij den Anaptomorpbus de tanden 
door hunne plaatsing en vorm veel meer ' gelijkenis met de 
apen dan de tanden van den Tarsius , die in dat opzicht 
meel' gelijkenis vertoonde met de insecten etende zoogdieren . 
Nu vinden wij dat de Anaptomorphus wel b ij zonderheden 
van dat gebi t  nabootst , maal' het aantal tanden , de plaats ing 
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In  het verhemelte Gn ook de tandformule zijn  geheel over
eenkomstig  die van den mensch . I-Iet aantal tanden , 32 , 
van den mensch , vindt men niet bij den Tarsius , maar bij 
den Anap tomorphus en ook bij de apen van de oude wereld , 
terwij l de apen van de nieuwe wereld jn  ' t  geheel 36  tanden 
bezitten. Intusschen zÜn er onder de Hesperopi thecia ook 
enkele soorten , die zich naar die formule niet geheel schikken . 
Men vindt toch geslachten met 32 tanden ook in de fossiele 
Hesperopithecia. En vooral heeft men die bijzonderheid 
waargeno men bij den fossiel in Amerika gevonden. Deze 
fossile apen hebben niet alleen in het tandstelsel die bij zonder
heid , maar ze vertoonen ook hoektanden , die in vorm en 
gedaante veel m.eer men schachtig zijn .  

Als we nu de7.e bij zonderheden bij de fossiele geslachten 
aantreffen , moet daarui t , volgens spreker , de conclusie ge
trokken worden , dat de scherpe afscheiding die we vroeger 
in de groepen meenden te zi �n op grond van het tandstelsel , 
veel van hare waarde verliest. In elk geval heeft men Tarsius 
ten onrechte bij de Lemuren geplaatst en is zijne vergeltj k
baarheid met den , Anaptomorphus voor niemand meer 
twijfelachtig. 

Spreker zou thans 't een en ander med edeelen van zij ne 
eigen onderzoekingen j n  de laatste jaren voor zoover deze 
in verwij derde betrekking staan tot het vraagstuk van de 
afstamming van den men sch. Een vij ftal jaren ge1 eden had 
hij voor dat doel eene reis naar Indië ondernomen en door 
' t  geen hij op die reis had waargenomen , vermeerderd met 
het onderzoek van nieuwe toezendingen van materiaal , die 
hij sedert UIt Indië had ontvangeu , had hij zich van de 
embryologie van deze diervormen op de hoogte kunnen stellen. 

Tot vóór zeer korten tij d wist men niet beter of er 
kwamen in de ontwi lckeling van den mensch vóór hij het 
levenslicht aanschouwt bij zonderheden voor , die hem in de 
wereld der hoogere dieren eene zelfstand ige plaats gaven , 
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en het  mag inderdaad wel  verwondering baren dat  di e 
b ij zon derheden indertijd door de bestrij ders van D a r w i n' s  
leer niet meer op den voorgrond zijn  geplaatst. 

Oln niet te veel in bij zonderheden af te dalen , waartoe 
v8el embryologische kennis noodig is , zou spreker zich tot 
de hoofdpunten bepalen , namelij k  tot de drie ontwikkelings
stadiën , van den mensch , den aap en den Tarsius. Bij zeer 
jonge embryonen van den mensch is  van ledematen nog 
geen spoor aanwezig. De jonge mensch is  daar ingesloten 
in een zakvormig gedeelte met vocht gevuld , zóó dat in de 
gespannen blaas het jonge dier bevestigd is  aan een steel . 
Het is nu nog geen acht jaar geleden , dat men dien buik
steel uitsluitend in het nlenschelijk embryo kende ; alle 
andere . . embryos vertoonden dien buiksteel niet , en daar nu 
de kiemblaas geene wij zigingen ondergaat door uitwendige 
invloeden , is dj t zeker een kenmerkend verschijnsel van 
groote beteekenis. Dat men het alleen bij den mensch aan
trof , was een punt van verschil , waarop meel' l icht had 
moeten vallen. Vóór acht jaren (in 1 889) heeft spreker , op 
grond van waarnemingen bij den egel gedaan , eene hypothese 
opgesteld over de beteekenis van dezen buiksteel. Nu onlangs 
is  het aan prof. S e l  e n k  a gelukt te constateeren , dat bij 
zekere aapsoorten te d ien aanz i en volkomen overeenstemming 
met den lnensch bestaat , en nu we die bijzonderheid van 
den buiksteel ook aantreffen bij den Tarsius , mag men daaruit 
wel met alle waarschijnlijkheid afleiden , dat de buiksteel 
het kenmerk is van alle primaten en tevens dat bovenbedoelde 
hypothese volkomen gerechtvaardigd is. 

Intus schen kwam b ij dit onderzoek nog dit punt aan 't 
licht , dat bij die ontwikkeling nog andere verschillen zich 
voordoen , namelijk een bepaald onderscheidend kenmerk in 
de zoogen. allantoi sblaas , waardoor dadelijk eene scherpe lijn 
tusschen de primaten en de overige zoogdieren getrokken 
lnoest worden. En in de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
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Lemuren ·vaH van soortgelijke  afwijbng als die wij bij Homo , 
rrarsius en den aap aantreffen , geen spoor te ontdekken , 
zoodat men reeds thans geneigd is de grens van H a  e c Ic  e I 
af te breken en de vraag te stellen of hij de verwantschaps
brug wel terecht over deze Lemuri den-tusschenstati ons heeft. 
gelegd . Zooveel is zeke.r , dat bepaald verlaten moet worden 
het standpunt , dat de Lerlluren tot den stam vorm der apen 
zouden behooren. De conclusie l igt dan ook voor de hand , 
dat de Anaptomorphus veel dichter bij den men sch staat en 
zoowel deze als de Tarsius in  den schakel - zij het ook 
niet de l ineaire ! - moeten worden opgenomen èn op 
grond van het gebit , en op grond van de embryologische 
on twikkeling , 

Maar di t zoo zijnde, zal de oorsprong van den mensch tot veel 
hoogere palaeontol ogische formati es vervolgd moeten worden . 

Spreker noemde deze feiten slechts om er op te wij zen , 
dat de t ertiaire mensch t()t  de mogelij kheden kan behooren. 
:Maar daarmeê is de afleiding van den mensch langs de 
H· a e c k e I-lij n weer zoo veel moeilijker geworden en zullen 
de aan ' t  licht gekomen nieuwe feiten noodzakelUk moeten 
le iden tot eene herzi ening van de verwantschapsbetrekkingen 
van den menschelijken stamboom. 

Ook wat de hersenen betre ft moet men de verwantschap 
zoeken bij d ie  d ieren , die over eene grootere schedel
capaci tei t b�schikken. Bij de apen is  dit ook dermate over
wegend , dat reeds G e  0 ffr  0 y S t. H i I a i r e , wat hersen
volume betreft , aan sommige Hesperopi thecia de eerste 
plaats toekent. Dat is niet het geval met de Eop i thecia ,  ook 
n iet  bij de an  tropoïde apen. In die richting heeft men dus 
de afs tamming van den luensch n iet te zoeken , wel in  de 
r ichting waar men steeds een groot hersenvolum e aantreft. 

Spreker , die aan 't e inde van zij n yoordracb t warm werd 
toegejui cht , kondigde de voortzetti ng daarvan aan in de 
vergadering 1 4 ' dagen later. 
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Prof. dr. A .  A .  W .  - HU BREOHT. 

O ver ver-wantschapsb epalin gen in de 

ho ogere d i erklassen . 

TWEEDE GEDEELTE. 

Wat wij in het tweede ge d e elte van prof. H u  b I' e c h t '  s 

betoog vooral bew onderden , was de w ij ze waarop de spreker 

er in s1aagde zich te- bep erken en in het korte tij dsbestek 

van twee uren van het om \Tangrij ke en di epgaande vraags tuk 

der evolutie een dui delij k o v erzi cht te geven , dat ook naar 

den vorm ni et te wen8chen overliet. Voor hen , die de 

eerste vo ordracht niet mochten hebben bij gewoond en ook 

ter opfri ssching van de memorie v an degenen , di e wel zoo 

gelukkig waren , had spreker z!j n  b eto og in een 1 0-tal 

korte stellingen saamgetrokkell , die gedrukt den toehoorders 

werden aangeboden. 

Zo üals reeds _ vóor 14 dagen was gezegd , leert ons de 

palaeontol ogie (de wetenschap die de fosiele o verblij fselen 

omvat) , dat d e  oudste formati ën v;an het palaeozoïsche tij d

v ak alleen door waterb ewoners bevolkt werden. vVij vin den 

aanvankelijk slechts vi sschen , die vo oral in het silurische 

tij dvak zeer talrij k waren en waarvan de representanten 

gedeeltelij k  uitgestorven , ten deele in gewijzigde vormen 

nog voortle ven. 



5 3  

Daarop volgt d e  steenkolenfol' lnati e ,  waarin m en naast 
de visschen , voor ' t  eerst de amphibiën aantreft , talrijker 
en grooter en massiever van vorm en gedaante dan die nu 
leven. Dan volg'en de reptiliën en allen o's ook de zooo'-v :::- 0 
dieren. vVelke nu de juiste lijn is , volgens welke de 
pri.maten of hoogste orde van zoogdieren , waartoe ook de 
luensch behoort , onderling verwant zij n en verbonden aan 
de oudste dieren van de laagste formaties , is niet met juistheid 
aan te wij z en .  ' t  Zij n alleen vingerwij zingen wellce ons den 
weg moeten wij zen langs welken de evolutie van de hoogere 
uit de lagere wezens moet heb ben plaats gehad. Intusschen 
heeft het palaeontologisch onderzoek reeds veel aan 't licht 
gebracht , en de embryologische nasporingen bebben het nader 
bevestigd , boe de opvolging llloet zijn geschied. Zoo hebben 
wij in bet maaksel van de hoogere dieren eenige aanduiding, 
die on s recht geeft tot de conclusie dat hunne voorgangers 
werkelijk  amphibiën moeten zijn geweest , even als deze 
laats ten weer visschen tot stamvaders zullen hebben gehad . 

In de eerste plaats is daarbij te le tten op de uitwendige 
gedaante en ging spr. uitvoerig na , hoe de bevederde en 
behaarde vacht van de vogels en zoogdieren zich van de 
schubben der visschen en reptili ën laat afleiden en wij in 
de�e verwantschap reeds aanleiding vinden om de hypotheria 
in direct verband te brengen met de lagere of geschubde 
dieren. Wel ligt eene vergebjking van de schubben met de 
haren niet voor de hand , daal' de ontwikkeling van de eers te 
organen ui t  de huid op eene andere wij ze geschiedt dan die 
van de laatstgenoemden . �leer overeenkomst is  er in den 
eersten aanleg van de veeren met dien van de schubben , 
w at door spreker uitvoerig gedemonstreerd werd en waaruit  
de conelusie is af te leiden , dat de mo.gelijkheic1 om de vogels 
en de reptiliën met elkaar in  verban d te brengen veel ge
makkelij ker is dan om de schub ben van deze laatsten met 
de haren der zoogdiel'en te  vergelij ken .  El' bl eef dus  o ver 
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de vraag : hoe  nu bij de  amphibiën een uitgangspunt te  
vinden , waaraan z ich de haardracht van de zoogdieren aan
knoopt. Een Heidelbergsch geleerde heeft op die vraag oen 
op z ich zelf s taand antwoord gegevell . 

Hij vestigde de aandacht op de aanwezigheid van zintuige
lij ke organen in de onderhuid  van de amphibien, zenuwrijke 
apparaten over de geheele oppervlah:te van het dier verdeeld, 
waarvan de functioneering' ons ontgaat , omdat wij niet leven 
in de middenstof van dat dier. En nu is het opnlerkelijk , 
dat dit zintuig , dat vooral aanwezig is aan den kop , waar 
het volgens vas te lij nen in de onderhuid vel'loopt, ook aan
wezig is bij zoodanige aluphibi ën die als larven in het water 
leven en daarna in volwassen toestand op het land , maar 
dat in deze laatste levensphase dat zintuigelijk apparaat _ 
buiten gebruik geraakt. In ' t  water vangen de cellen in de 
onderhuid ,  die bedoelde zintuig8n samenstellen , indrukken 
op waarvan de beteekeni s ons ontgaat , maar op 't land i s

die inrichting niet meer dienstig en werkelijk ondergaan dan 
ook die zintuigcellen bij die amphibiën , die in volwassen 
toestand naar het land overgaan , een verhool'll ingsproces. 

�1 a u r e  1' ,  bovengenoemde Heidelberger , meent nu de 
haren van de zoogdieren te mogen afleiden van de huidzin
tuigen bij de amphibiën � die op het land tot hoornachtige 
zelfstandigheid vergroeid , van beteekenis veranderden en 
meewerkten om aan het dier beschutting te geven. 

:M a u r e  1" s hypo t llese heeft het niet aan aan vallen ontbroken, 
maar dergelij ke aanvallen zijn  dikwij ls het bewij s :van groote 
le venskracht van de theorie , die bestreden wordt. Zooveel 
i s  zeker , dat G e  g e n  b a u r in  zijn leerboek van de anatomie 
neiging aan den dag legt om :M a u l' e r '  s hypothese van den 
oorsprong der harige vacht tot de zij ne te maken . 

In elk geval schijnt  el' dus wel aanleiding te bestaan om 
de zoogdieren uit  het  mezozoïsche tij dvak niet uit de reptiliën 
maar liever uit de amphibiën af te leiden. 
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Een ander ui tgangspunt voor het  onder7;oek waren de 
ledematen der  zoogdieren , die altjj d in  hoogstens twee paren 
worden aangetroffen. Is nu de overgang van de vinnen der 
v-isschen tot de pooten der hoogere gewervelde dieren 
begrijpelij k ? Het vraagstuk wordt vereenvoudigd doordat 
men overal in de geheele reeks van gewervelde dieren de 
zelfde skeletdeelen bij de pooten aantreft en doordat zoowel 
de amphibiën als de meeste reptiliën en zeer vele zoogdieren 
overeenkomen in het aantal van vijf vingers. De groote 
moeielij kheid is echter Oln den amphibiënpoot af te leiden 
uit de vin van een visch. Daarover nu heeft men het in 
de laatste j aren erg druk gehad en bij een bepaalde visch
soort , die men nog aan treft i n  de rivieren van vV.-Afrika 
en behoorende tot de oude groepen van vÎt:;schen , die in het 
palaeozoiscbe tij dvak talrijk vertegenwoordigd waren (Oros
sopterygii) , heeft men gemeend in het skelet van de vin 
gegevens te vinden , waarui t  de samenstellende deelen van 
den amphibiën-poot  zich laten afleiden. En zoo neemt men 
aan , dat de vin die den visch en de larve van de amphibie 
aanvankelijk diende om in het water hun evenwicht te bewaren, 
op het land een zoodanige verandering in den skeletbouw 
heeft ondergaan , dat het orgaan daar kon dienen tot 
voortbeweging. 

Dit en ook de aanhechting van de zwemblaas , die vol
komen analoog is aan di e van de longen bij de hoogere 
dieren , wij st er op , dat deze laatsten tot de stalnvormen 
van de amphibiën in nauwe verwantschap moe ten gestaan 
hebben. Ook de vorming van hart en nieren wijzen op die 
verwantschap en ' t  merkwaardigst i s  nog wel de overeen
komst tusschen de vogels , reptil iën en zoogdieren tij dens 
de embryonale ontwikkel ing , in de aanwezighei d van kie uw
spleten , die alle en bij de visschen blijvend zijn .  

Ten slo tte bljj ft er nog veel te  vragen 0 ver en al  zou 
men er ook i J J  slagen precies te we ten hoe de groote l ünen 
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van den stamboom dur diervormen t e  samen loopen e n  men 
had dan werkelijk het natuurlijk systeem voor z ich , dan 
hadden we alleen nog maar het beeld van de evolutie , de 
genealogie uit de archi even opgedolven , maar op h8t hoe 
en waarom zou ons nog geen an ty\Toord zijn  gegeven. Om 
dat gehAim te ontraadselen - gesteld bet  vvare mogelij k  -
kunnen ons de beschrij vende wetenschappen , de anatomie , 
embryologi e en palaeontologie niet verder helpen. 

Daarvoor hebben wij noodig de physiologie , de wetenschap 
die met de meest ingewikkelde probl emen te worstelen heeft 
en die ons leert hoe het ingewikkelde vraagstuk der evolutie 
reeds bij de laagste levende wezens in denzelfden graad van 
gecompliceerdheid voor ons l i gt .  Daal' staat men bij v. voor 
de vraag , hoe het komt , d at een levend éencellig wezen in 
staat is uit zij ne omgeving waarin het leeft ) ni eu we r.oaterie 
zóó te rangschikken dat deze een deel van ztin wezen zal 
uitmaken ; hoe ook wij vermogen stoffen buiten ons tot 
stoffen binnen ons li chaam te verwerken , van hetzelfde 
maaksel als die waaruit wij zijn opgebouwd. Dit i s  het 
verschijnsel van de assimi latie , een physio logisch vraagstuk 
van nog grooter samen gesteldheid dan de verwantschap . 

En het tweede vraagstuk , niet minder ingewikkeld , i s  
de heredi teit. 

Het is  een verblijdend verschijnsel , dat op dit moeilijk  
gebied reeds s tappen vooruit zijn  gedaan , die in  uitzicht 
stellen , dat wellicht eenmaal een antwoord zal kunnen 
gegeven worden op het hoe en waarom der evolutie . 

H a  e c k e I zegt ergens , dat de groote di enst door D a r w i n 
be wezen aan de denkende menschheid , deze is , dat nu de 
levende mater ie  einde lijk  van het mechanische , van het 
causaal standpunt uit kan beschouwd worden , in tegen
stelling met de teleologische natuurbeschouwing , die in de 
eerste plaats naar het doel , naar het waarom der dingen 
vraagt. Zoo is naar de opvatting der teleologen het oog van 
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de hoogere d i eren een 7; 1) 0  gecompli ceerd z intu ig' , omdat 
wU  met dat oog volgens de wet ten del' s traalbreking een 
beeld op het netvl i es moeten verkrij gen ; zoo z Un  volgens 
hen de insecten in zoo grooten getale op aarde , omdat de 
vogelen er zich med e voeden l11oe ren , en zoo veel hoefdieren 
omdat z [j deo mensch to t voedsel versuekken . 

Deze grove teleologische beschou wing heeft door de evolutie
theorie wel een geduchten stoot gekregen , maar toch geeft 
die . theorie gelegenheid om beide opvattingen met elkaar in 
o vereens temming te brengen. Naast de lagere is n amelij k  
ook een hoogere teleologie , die van he tzelfde fundament 
ui tgaat als de evolutie , dat name l ij k  de geheele we eeld te 
beschouwen is als het product van de wisselwerking van 
alle le vende en nie t levende deeltjes ', volgen s de zelfde 
wetten die de moleculen reeél s bezaten toen de wereld nog 
in  den gas vormigen toestand verkeerde. �1aar wanneer het 
w aar is , dat de levende materie als het resultaat van die 
moleculen te beschouwen j s , dan moet die levende wereld 
reeds opgesloten zij n  geweest in den gas vorm waaruit onze 
planeet  is ontstaan. 

H u x I e  y heeft in eene eigenaardige vergelij king toegelicht , 
dat werkelij k  dool' de evolu tie de teleologische en de 
mechanische levensbeschouwjng tot harmonie kunnen ge
bracht worden. Bejde  vragen om ' t  zeerst naar de causa 
finali s ,  en beide wachten te vergeefs op antwoord . Toch 
gaa t men voor t JTIet onderzoeken , en als mon dan ziet hoe 
men s teeds tot het be vredigen d resul taat komt , dat dezelfde 
natuurwetten o veral en in alles met vastheid en zekerheid 
regeeren , dan v jnden wij daarjn te vens de schoonste bevre
diging van de menschelij ke rede , waar in geen dier on s op 
zij de kan s treven. 

Prof. 11 u b I'  e c h t werd met groote aandacht ge volgd en 
aan het slot le vendig toegej uicht. 
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De ste l lingen , waarIn prof. 1-1 u b I' e c b t zijne voordracht 
resumeerde , zijn de volgende : 

1 .  Sedert D a r  w i n  in 1 859 de evolutie van bet dieren
en plantenrijk voor goed wetenschappelij k gegrondvest beeft, 
kan de eenige juiste classificatie alleen die zijn , welke 
o vereenstem t met de langzame wordingsgeschiedeni s van 
s oorten en geslachten in den loop del' geologische tij dperken. 
Alle verwantschapsbepaling moet dus berusten op de kennis 
van den stam en van de ver takkingen van dien eerwaardigen 
geslachtsboom. Die kennis i s  voorloopig uiterst gering ; de 
vergelij kende anatomie en de ontwikkelingsgeschiedenis en 
vooral ook de palaeontologie (de wetenschap die de fossiele 
overblijfselen omvat) moet gaandeweg de bestaande leemten 
trachten aan te vullen. 

2. In de oudste geologische formaties , die dierlij ke 
overblij fselen be vatten , waren de hoogere dieren uitsluitend 
waterbewoners. 

3 .  In het steenkolentij dperk en de daaropvolgende perioden 
hadden zij nakomelingen , die aanvankelijk  met amphibiën 
vergelij kbaar waren en die eerst later door rep tiliën , vogels 
en zoogdieren opgevolgd zijn .  

4 .  De on derlinge verwantschap van d e  verschillende 
Primates (de hoogste orde der zoogdieren , waartoe ook de 
mensch behoort) kan DOg niet met voldoende zekerheid 
bepaald worden . Er is  reden om te gelooven , dat Pithecan
thropus niet , zooals D u b  0 i s meen t , tot de stamvormen 
van den mensch behoord heeft , en dat aan de Lemures 
(half-apen) niet de plaats in den geslachtsboom van den 
mensch toekomt , die . H a  e c k e I  hun heeft toeged:wht. 

5 .  De mensch , de apen (voor zoover zij te dezer zak e  
onderzocht zijn) en Tarsius zijn  door zóó eigenaardige afwij 
kingen in hunne vroegste ontwikkelingsphasen gekenschetst , 
dat zij reeds · alleen dáárdoor van alle andere zoogdieren 
scherp kunnen onderscheiden worden . 
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6 .  lIet  is voorloop i g  geh eel ondoenl ij k  de  vraag t e  beftnt
woorden , welke s tadiën en s tamvormen der Primaten door
loopen hebben , toen zij zich in het palaeozoYsche en lnesozoYsche 
tij d  vak uit amphibiënachtige voorouders ontwikkelden . 

7 .  De ontwikkeling van het veder- en schubkleed del' 
vogels en reptiliën en van de harige vacht der zoogdi eren 
geeft enkele vingerwij zingen voor de vas ts telling van zekere 
algemeene verwantschapsbetrekkingen , zoowel onderling als 
met deze / p-alaeozoïsche amphibiën. 

8 .  Leerzaam is ook de wordingsgeschiedenis van het 
stelsel der ledematen , van het hart en de voornaamste 
bloedvaten , van de ademhalingsorganen en de nieren 

9 .  De verwantschapsbepaling der hoogel'e dieren is maar 
een klein onderdeel van de vele vragen , die de  levende 
organische natuur aan het menschelijk denkvermogen stelt : 
de pr"ocessen in het eencellige wezen of in dè eicel , de 
versch ijnselen van assim ilatie en van erfelijkheid beheerschen 
onze geheele natuurbeschouwing. 

1 0. In het streven naar het on traadselen van hetgeen 
in deze processen voor de rnenschelijke analyse toegankelij k: 
i s , ligt de hoogste bevrediging die het den menschelijken 
geest gegeven is te erlangen . 



V I . 

Prof. elr. L .  A Il O  N S T E I N . 

()ver de ontwik kel ing der soda-in d n strie. 

L i e  b i g  heeft bew eerd dat de mate van beschaving van 

een land zou zijn  af te leiden naar het verbruik van zeep. 

Als dat waar mocht zijn , zou Nederland zeker to t de wel

varendste landen gerekend mogen w orden , want het zeep

verbruik in ons land is  bijzonder groot.  Op de zeep- theorie 

verder door redeneerende , zou men dan to t de conclusie 

moeten komen , dat de beschaving van een land ook zou 

kunnen afgemeten "worden naar de hoe veelh eid soda d i e er 

gefabriceerd wordt , daar soda het hoofdmateriaal is bij de 

bereiding van zeep. Ons land 7;OU er dan weer zeer slGcht 

af komen en zelfs onder dG onbeschaafdste Staten gerangschikt 

moeten worden , daar nagenoeg geen soda binnen onze 

landpalen wordt geproduceerd. En daar ll U  met de soda-industrie 

de chemische industrieele bedrij ven nall\V verband houden , 

kan men althans dit met r.ekerheid zeggen , dat de chemische 

industrie h ier te lande geen 1100gen trap van onbvikkeling 

heeft bereikt. Spreker achtte het daarom van des te meel' 

belang om bij de beteekonis van de soda-industrie hier 

kortelij k stil te staan. 

Op die beteekenis w ijs t  reeds de hoeveelheid  van één 
millioen ton soda , elk van 1 000  kilogr. , die in 1 895  over 

de geheele wereld gefabriceerd ,verd en die eene waarde 
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representeert van 7 0  millioen gulden. Dien omvang heeft 
de soda-industrie gekregen in de laah,te 70 jaren. In 1 820 , 
toen het artikel nog bijna uitsluitend in Engeland werd 
bereid , bedroeg daar de fabri catie ongeveer 5000 ton per 
jaar ; op dit oogenblik is  de productie bij onze Engelsche 
naburen 500 000 ton 's jaars . En zoo ook in andere landen. 
In Du i tschl and bij v. , waar in 1 843 de eerste soda werd 
vervaardigd to t een bedrag van 2000 ton per jaar, fabriceert 
men tegenwoordig 230 000 ton . 

Als men weet , dat de  soda niet slechts bij de zeep- , 
maar ook bij de  glasfabricage en tevens in tal van chemüwhe 
bedrij ven een e voorname rol speelt , dan zal men die aanzien
lijke productie kunnen begrijpen . 

.. Vroeger vervulde de uit houtasch gewonnen potasch de 
Tol , die nu door de soda is overgenomen. Soda was toen 
ook reeds bekend en werd uit de asch van strandplanien 
verkregen en beid e dienden zij als ruw materieel voor het 
maken van zeep en glas . De potasch , kool zuur kalium ,  was 
echter goedkooper dan de soda , het . koolzuur natr ium. In 
den loop van den tij d werd zij echter duurder , daar in het 
meer bescb aafde gedeel te van Europa steeds minder hout als 
brandstof gebruikt en derhalve minder houtasch geproduceerd 
werd . Zij werd toen uit Rusland en Oanada aangevoerd en 
was duur door de transportkosten. Tegelijkertij d nam door de 
opkomst der katoenindustrie de behoefte aan zeep en daarmede 
de vraag naar potasch of soda toe. Nu had in 1 7 36 D u h a m e l  
aangetoond , wat men tot dien tij d niet wist , dat soda en 
potasch verbindingen waren , die twee verschillende elementen ,  
later n atr i um en kalium genoemd , bevatten en  werd na 
eenigen tij d gevonden , dat het keukenzout een verbinding 
is  van hetzelfde natr ium ,  dat een bestanddeel van de soda 
ui tmaakt , met chloor. Zoo kwam het denkbeeld op , dat 
er een weg gevonden moest worden om op goedkoope wijze 
keukenzout in soda te veran deren. Dat denkbeeld werd in 
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1 7 7 5  overgenomen door d e  Parij scbe Academi e ,  die hier
over eene prij svraag van 1 2  000 francs uitschreef. 

Die prij svraag is het ui tgangspunt geworden voor onze 
tegen woordige soda-industrie. Ui tgelokt door de prij svraag , 
hielden tal van scheikundigen zich met het vraagstuk bezig 
en verscheidene oplossingen werden in die dagen aan de hand 
gedaan , die technisch uitvoerbaar werden bevonden. Onder 
die personen heeft , ook om zijne tragi sche lotgevallen, e ene 
groote vermaardheid gekregen N i  c o l  a a s L e b 1 a n c ,  die 
de beste oplossing van het vraagstuk gaf. Hij was in 1 7 59 
op 17 -j arigen leeftij d naar Parijs gekomen om in de mede
cijnen te studeeren , waarbij hij . tevens met ijver de colleges 
van de scheikunde volgde. In 1 780 to t lijfchirurg van den 
I-Iertog van Orleans benoemd , hield h ij zich sedert druk 
bezig Il1et scheikundige onderzoekingen en ook met de oplossing 
der prij svraag. In 1 787  had hij die oplossing gevonden lIij 
wendde - zich tot den Hertog van Orlp.ans en stelde hem 
voor om samen eene sodafabriek op te ricbten. Nadat de 
I-Iertog de methode had laten onderzoeken en ze doel treffend 
bad bevonden , werd in 1 7 90  een contract geslo ten .  De  
Hertog zou  voor de  oprichting van de  fabriek 200 000 livres 
geven , onder beding van 1 0  010 interest en 1 1 /20 van de 
winst voor zich en zijnen rentmeester , terwij l L e b 1 a n c  en 
zijn compagnon D i  z é 9/20 zouden ontvangen. 

N adat de zaak aldus tot  stand was gekomen , werd de 
fabriek onder den naam " La Franciade " te St. Dénis 
opgericht. Zij was berekend op e ene dagelijksche productie 
van 250 à 000 kilogr�m soda. En \verkelijk beantwoordde 
do onderneming volkomen aan de verwachtingen , maar het 
succes voor L e b 1 a n c  duurde slechts een jaar. In ' t  jaar 
na de inwerkingtreding toch werd de I-Iertog van Orleans 
geguillotineerd en zijne goederen geconfisceerd , waaronder 
ook de fabriek. Buitendien werd door de regeering besloten , 
dat ieder die eene methode had bedacht om soda te vervaar-
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digen , die aan een staatscommissie bekend moest maken , 
daar zij zelve staatsfabrieken voor de bereiding van soda 
wilde oprich ten. L e b  1 a n c voldeed natuurlijk aan dien eisch. 
De commissie vond niet zijne , maar methode van �1 a l  h e r b e  
en A b  h e n a s d e  beste. Zijne fabriek werd gesloten en de 
inventaris verkocht. Zijne methode werd gepubliceerd. 
L e b 1 a n c  recl am.eerde later en in 1 80 1  werd hem en D i  z é 
de fabriek teruggegeven , luaar in ontredderd en toestand. lIij 
ontving verder de belofte , om hem schadeloos te stellen. 
Die schadeloosstelling werd in 1 805 vastgesteld op 52 000 
francs , luaar deze som is  hem nooit  uitbetaald , daar men 
tegelij kertij d besloot , dat hij door het terugkrijgen van de 
fabriek schadeloos gesteld was. Dit trok hij zich zoo aan , dat 
hij in  1 806  door een pistoolschot aan zijn  leven een einde 
maakte . Zijne nakomelingen hebben 50 jaren later door 
Napoleon 111 nog eenige vergoeding ontvangen en voor hem, 
den schepper eener grootsche industrie , richtte men in 1 886  
een  standbeeld op  in he t  Conservatoire des  Arts et  Métiers. 
Na zijn dood werd in 1 806  de eerste fabriek volgens zijn 
methode . door P a  y e n  te Parij s opgericht en de fabricatie 
in 1 8 1 4  door L o s h naar Engeland overgeplant , nam daar , 
vooral sedert in 1 823  door M u s p r a t t  de eerste groote 
fabriek was opgericht , verbazend toe. 

Hoe is nu L e b 1 a n c  er in geslaagd om uit het keukenzout 
het bestanddeel chloor te verwij deren en het in koolzuur
natrium te veranderen ? Hij deed dit door eerst het keuken
zout  met zwavelzuur te verwarmen. Er wordt dan chloor 
als chloor-waterstofgas of gasvormig zoutzuur ontwikkeld en 
verwij derd en er blijft terug het vaste zwavelzuur natrium 
of s ulfaat. 

Hoe nu dit proces door L e b 1 a n c  in ' t  groot werd 
toegepast , verklaarde spreker door te w!jzen op de eigen
aardige inrichting van de daarvoor gebruikte vlamoven . 
De schaduwzij de was intusschen het ont wij kende zo utzuur-
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gas , dat eene erge plaag ,�Terd voor menschen , dieren en 
planten in den omtrek van zulk een sulfaatfabriek.  Alles 
werd geprobeerd , maar het eenige doel treffende was ten 
slot te het absorbeeren van 't zou tzuur , waarop men te meer 
bedacht werd omdat de behoefte aan zoutzuur in de industrie 
allengs grooter werd . De doeltreffendste wijze om het gas te 
condenseeren werd ook niet zoo spoedig gevonden , maal' 
doorliep verschillende phasen. Spreker beschreef de methode
G a y  L u s  s a c ,  de z.g. condensatie- of absorptie-torens , 
gevuld met cokes , waarop van boven water in den vorm 
van een fijnen regen valt , dat langs de cokes wegvloeit , 
maar op dien weg beladen wordt met het van onderen 
opstijgende zoutzuutgas .  

Toen deze toepassing bleek n og niet  volkom en aan het 
doel te beantwoorden , bedacht men weer eene andere inrich
ting. Men l ie t  het gas eerst s trij ken door eene reeks van 
met water gevulde flesschen , waaruit  het dan in de torens 
kwam , die echter niet meer met cokes , maar met uit  
aardewerk gevormde voorwerpen gevuld werden , waardoor 
de afdruppeling van het water regelmatiger kan plaats hebben. 
Op die manier is men er in geslaagd een volkom ene con
densatie te bereiken ; er gaat geen spoor van zoutzuur 
verloren , wat gelukkig is , daar deze stof nog het eenige 
is  waaraan de sodafabrik ant � die volgens de l11cthode van 
L e b 1 a n c  werkt , tegenwoordig iets verdient. 

Intusschen zijn wij nog altij d nict verder dan natrium
sulfaat , en wij lnoeten soda hebben. Daarto e brengt l1len 
het sulfaat samen met krij t en steenkolen en verhit dat 
mengsel dan sterk. Uit he t natrium-sulfaat komt dan de 
zuurstof vrij en verbindt zich met de koolstof to t koolzuur 
en het overblijvende zwavel-natrium wordt verder gegloeid 
met het . krij t , welles bestanddeelen , naar men weet , zijn 
calcium , koolstof en zuurstof. Het gevolg zal zijn , dat er 
zwavel-calcimn en natrium-carbonaat gevormd wordt ; het 
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lnengsel van d i e  2 stoffen eh-aagt den naam van ruwe soda. 
Daar nu het bestanddeel zwavel-caleiuln niet oplosbaar is 
in water en het natrium-carbonaat wel zoo volo-t hieruit , b 
vanzelf de weg om dit laatRte af te zonderen. 

vVij moeten de materie nu van water bevrij den , wat weel' 
geschiedt door ui tdamping in groote pannen. Om het aan
bakken aan die pannen te voorkomen , heeft een gewoon 
arbeider van de fabriek Rhenart'ia , nabij Aken , de heer 
T h  e 1 e n ,  thans zelf mede-directeur van die fabriek , een 
even eenvoudig als doeltreffend toestel bedacht. Er zijn nl. 
in den uitdampketel messen aan een as aangebracht , die 
voortdurend al wat op den bodem zit , losschrappen , op
scheppen en op die manier al de vast� soda die zich gedurende 
de uitdamping neerzet in een reservoir ui twerpen . 

Spreker beschreef  ook den zoogen. machinalen revolver
soda-oven , waardoor de fabrikant onafhankelij k wordt van 
zijne werklieden. 

Eindelij k  moet dan nog de soda gedroogd en gecalcineerd 
worden , waarhij spreker nog even st ilstond. 

De verandering van het keukenzout in soda geschiedt dus 
langs een omweg , die nog al kostbaar is omdat men el' het 
dure z wavelzuur voor noodig heeft. I-Iet duurde lang vóór 
men een middel had bedacht om die zwavel weel' nuttig af 
te zonderen uit het zwavel-calcium , dat vroeger nutteloos 
werd weggeworpen tot groot ongerief voor de omge ving , 
daar er zich zwavelwaterstof ui t ontwi kkelde. De scheikundige 

tM 0 n d is er in geslaagd daarvoor eene methode te vinden , 
die j uist zoo lang toegepast werd to t de behoefte aan zout
zuur , die hij voor de zwafelafsche id ing nooc1ig had , voor 
andere ind ustr iëele doeleinden belangrij k toenam en de vraag . 
naar zwavel daarentegen zeel' verminderde. El' werd toen i n  
plaats van zo utzuur , koolzuur gebruikt , waardoor thans 
alleen in Engeland jaarlij ks 1 80 000 ton 7.wavel als residu 
van ae soda-fa l r l' i cage uel'e id  wordt .  
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Aan de zoogen . L e b  I a n c-methode werd intu sschen een 
gevoelige slag toegebracht door het ammoniak-procédé , 
waaraan de fabrikant S o l  v a y zijn  naam heeft verbonden. 

Het procédé berust hierop , dat keukenzout wordt opgelost 
in eene oplossing van ammoniak , w"aarna men door die 
oplossing koolzuur leidt. Er wordt dan ge vormd dubbel
koolzure soda , die moeielijk  oplosbaar is in water , en uit 
de ammoniak chloorammonia of salmiale Die salmiak wordt 
dan , door middel van gebrande kalk , weer in ammoniak 
omgezet , die dan door tvevoeging van keukenzout weer voor 
eene nieuwe bereiding van soda kan dienen. Theoretisch 
gesproken , behoeft het ammoniak dus niets te kosten. Summa 
summarmll hebben wij voor de sodafabricage alleen maar 
noodig kalksteen , die door branden het noodige koolzuur 
en de gebrande kalk lev ert , en keukenzout en de noodige 
hoeveelhei d brandstof om den kalks teen te branden en de 
machin es te drij ven . 

Voor d ie  veel eenvoudiger 111ethode namen in 1 8 39 twee 
Engelschen , D y  a r en !-1 e m m i n  g ,  patent , maar al spoedig 
b1"eek dat , hoe mooi ook in theorie , de methode in de 
practijk hare bezwaren had. De ammonia i s  namelij k  een 
gas en de toes tellen voor de fabricage moesten dus aan 
buitengewone eischen voldoen , om dit gas niet te verliezen. 
Dit schijnt dan ook de reden te zljn geweest , dat men 
sedert niets meer van de zaak hoorde I to t in 1 863 de 
fabrikant S o l  v a  y te Brussel een patent nam en in 1 865 
bij Charleroi de eerste ammoniak soda-fabriek oprichtte . 

Zijne onderneming nam weldra eene zoo hooge vluc ht , 
dat de in België bestaande tien sodafabrieken allen het 
onderspi t moesten delven. 1-Iet was yooral de manier waarop 
S o l  v a y de reactie bewerkstelli gde , die hem zoo voordeelig 
deed werken. En dat de quali tei t ook goed was , bleek in 
1 869 , toen hem op een tentoonstelling te Brussel door de 
j Ul'Y voor zij n  fa, bl'icaat de b ronzen medaille \\Tercl toege kend . 
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I n  1 8 72  s tichtte 8 0  I v a  y t e  N ancy een kolossale soda
fabriek , later gevolgd door fabrieken in Engeland , Duitsch
land , Oostenrij k en in Amerika. Na korten tijd was 8 0 1  v a y 
de grootste sodafabrikant van de wereld en verwierf hij in 
1 8 7 3  te Weenen het eerediploma. I-lij maakte in 1 886 alleen 
meer soda dan in 1 863 , bij de oprichting van ztine eerste 
fabriek , de geheele wereld produceerde . Zijne methode bleek 

. zoo veel goedkooper , dat de prij 7,en verbazend in de laagte 
gingen . In 1 809  kostte 1 ton soda , op 1 00 pOt. gerekend , 
nog f 4300 ; in 1 8 1 4  f 1 900 ; in 1 824 f 950 ; in 1 8 78 f 1 20 ; 
eindelij k  in 1 886  f 48 .- ; terwij l de prij s in 1 895 weer tot 
f 66 i s  gestegen. 

Het jaar 1 886 , waarin de prij zen der soda tot een minimum 
gedaald waren , i s  in de geschiedenis van de soda-fabricage 
karakteristiek geworden. 8 0 I v a y is er toen toe overgegaan 
om door het slui ten van een syndicaat met alle andere soda
fabrikanten , die volgens de L e b I a n c-methode met verlies 
werkten , de prij zen van de soda te regelen , waarvan het 
gevolg was dat 8 0  I v a y veel bleef verdienen en de overige 
fabrikanten wel slechts een kleine winst behaalden , maar 
althans niet meer met verlies  exploiteerden. 

In nauw verband daarmeê b estaat ook een zout-syndicaat , 
waarvan de leden een groot deel van hun zout aan de soda
fabrieken leveren. Zij verkoopen het zout tot vaste prijzen , 
maar mogen het slechts leveren aan hen , die tot het soda
syndicaat behooren . 

Door ueze regeling kunnen de ammoniak-soda-fabrieken 
n i et meer als paddestoelen uit den grond verrij zen. Toch 
worden tegenwoordig slechts 1 0  pOt. van de wereldproductio 
volgens de metbode van L e b  1 a n c  gemaakt en die methode 
zou geheel hebben uitgediend , ware het niet , dat het 
bijproduct , het zoutzu ur , m.et voordeel volgens het 
ammoniak-proces Icon worden verkregen. Dit zoutzuur vindt 
zij n e  hoofdtoepassing voor de berei ding van chloor , die 



68  

weder to t  fabricatio van chloorkalk of  hleekkalk moet  dienen . 

Hierin is echter verandering gekomen dool' het a11er

nien wste in de sodafabricage , de electrolyti sche bereiding 

van de chloor uit het keukenzout  met gelij ktij dige vorming 

van natrium hydrooxyd of van soda , een proces sedert lang 

bekend n1aar welks technische u i tvoerbaarheid niet lang 

geleden dool' het oprichten van verscheiden fabrieken een 

fei t is geworden. 

Spreker \vas el' voortreffelij k in geslaagd een overzi cht te 

geven van een del' belangrij kste scheikundige industriën , 

van de technische moeilij kheden die in de  praktij k bij het 

toepassen van de chemische processen \vorden ondervonden 

en van de energie en volharding , die de industriëelen daarbij 

ten toon spreiden. 

Prof. A I '  0 n s t  e i n vond warme toejuiching. 
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