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VERST� AG 

van den toestand der Maatschappij Dil i g e n  t i a 

uitgebracht op de  AJgemeene Vergadering 

van 2� O ctober 1897. 

lIet aantal leden bedroeg b ij den aanvang van het jaar 

1 89 6-1 8 9 7  143 ; dit  jaar wordt aangevangen met 1 39 leden. 

Door den dood verloor de JYlaatschappij h aar eerel id 

Dl' .  L. R. BEYNEN en verder de leden B. E.  L p  OHAPELLB, 

A. OROISET VAN DER Kop, A. baron OALKOF,N, II. J, 
VAN GENNEP, W. H. J. VAN IDSINGA en J. VAN STRALEN. 

Bij de periodieke aftreding als leden van het be0:3tuu r  van 

de IIII. R. A. W. SLUITER, P. O. EVERS en Dr. R. S. 

TJADEN MODDERMAN worden deze herkozen en l i eten zich 

de keuze welgevallen . 

De voordrachten werden In het afgeloopen jaar gehouden 

door de I::lH. Prof. Dr. O. VVINKLER, Dr . J. F. VAN B]�MMELEN, 

Prof. P. VAN DER BURG, Prof. Dr. H. A. LOREN'l'Z, Prof. 

Dl'. A. A. W. IIuBRECHT (-m Prof. Dr. L.  ARONST]�IN. 

Blijkens de rekening en veran twoording bed roegen de 
on tvangsten f 7 37 6 .28 en de ui tgaven f 587 3 . 945, zood at 
er een saldo i s  van f 1 502.335• 

Daar reeds gedurende een igen tijd stem men ui t de leden 
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waren opgegaan om zich te beklagen o ver de gebrekkige 

verlichting, heeft het bestuur moeite gedaan hierin op de 

eene of andere wij ze, hetzij door den aanleg van electrisch 

licht, hetzij door de aanschaffing van gasgloeilieht te 

voorzien. Het denkbeeld om aansluiting te krijgen aan de 

geleiding van het centraalstation voor electrische stroom

levering lachte het b�.stuur het meest toe, maar s tuitte 

aanvankelijk af op de hooge kosten van het stroomverbruik. 

Het bestuur is er thans in geslaagd met genoemd station 

een contract tegen meer voordeelige en voor Diligentia 

aannemel�j ke voorwaarden te sluiten, �oodat met 1 November 

de lokalen electrisch zullen verlicht worden. 

Volgens opgave van het centraalstation zal men zeer 

voldoende verlichting verkrijgen door het aanbrengen van 

de volgende lampeii in de verschillende lokalen.  

2 booglampen van 600 kaarsen elk in de gl'oote zaa1 . 

1 Jandus booglamp aan den voorgevel. 

66 gloeilampen, elk van 1 6  N. K" te weten : 

groote zaal bbven den spreker 3 

op het tooneel 1 2  

aan de pilasters 1 8  

voorzaal 1 0  

tusschenzaal 1 0  

kleedkamer en gangen 1 0  

e n  bestuurskamer 3 

bovendien 2 gloeilampjes aan den schoorsteenmantel In 

de voorzaal en een aanslui ting voor een booglamp van 

20 Ampère op het tooneel. 

Aangenaam is  het aan het bestuur hior nog te kunnen 

bij voegen, dat de kostelI van aanleg geheel uit de kas 

kunnen bestreden worden, zonder dat het noodig zal zijn 

het kapitaal der Maatschappij aan te spreken. 
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Eindelijk  moet nog melding gemaakt worden van een 

treurig fejt , dat echter in het nu  aangevangen jaar plaats 

had , namelijk  het overlij den van den zeer verdienstelij kell 

Ooncierge , den Heer P. })!I. VAN OLPHEN, die gedurende 

6 jaar op voorbeeld ige wij ze zijne betrekking vervulde. 
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MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA 

NArrUUl�[(UNDlGE VOORDH,AOH'l'EN. 

J. 

Dr. J.  F. VAN BEMME:LEN: 

Over uitgestorven en uitgeroeide vogels. 

De leeraar aan 't IIaagsch Gymnasium D r. v a n  Be 111-

m eI e n ,  hield de  e ers te der reeks natuurkundige voor

drachten voor een zeer tal r.ij k geh oor. I-Iet nieuwe electr i sche 

lich t  van de groote zaal in  " Dil igenti a" behoefde nog ni e t  

te s tralen , daar spreker een duistere zaal noodi g had voor 

zUne fraai e lichtbeelden , d i e  met behulp van het nieu we 

l ich t geprojecteerd w erden, 

E igenaard i g  was deze voordracht , behalve ui t een wete]�

schappel.ijk oogpunt , oole om de herinner i ng aan de e ers te 

tochten der kloeke Nederl anders naar Oost-Indië , van w i e  
men allermin st zou gedacht hebben , dat z�j aan de palaeon

tologische we tenschap van den lateren bjd tot gidsen zouden 

vers trekt bebben. 

rroen in :Mei 1598 de tweede van de IIollandsche vloten 

de groote reis naar Oost-Indië dors t te bes taan en het 

e iland Mauri tius i n  't zicht kreeg , was het scheepsvolk 
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uitermate verheugd over dien koers, · want op de toenmalige 

zeetochten heerschten al tij d de scheurbuik ell andere ziekten 

en was het aan doen van land waar vel' vel'8c ht kon worden , 

een bepaalde noodzakelij kheid . Er s taat dan ook verme ld 

in het reisverhaal van den gezagvoerder J a c  0 b v a n  N e k , 

dat er dadelij te booten naar land gingen , die terug keerden 

met de blij de tij ding , dat versch water was ontdekt , terwij l  

het eiland wemelde van vogels d i e  z oo  mak waren dat men 

ze maal' voor ' t  grijpen had .  

:Me t een  citaat u i t  he t  dagboek en  he t  li chtbeeld van een  grap

pige prent die het journaal van v a n  N e k  versiert , helderde 

spreker deze singuliere ontmoeting van onZfl voorouders op. 
:Men ziet op de prent , hoe ze bezig zijn te visschen met netten 

en hoeken , hoe ze de vi sch in  tonnen deden , hoe tal van 

andere dieren he t tafereel opluis teren en hoe ook de predi

catie i s  afgebeeld , waarin . Gode werd dank gezegd voor deze 

heugelij ke landing. :n1aar Cl' kom t ook een vogel op de 

prent voor , van zoo eigenaardige gedaante , dat hij dadelijk  

de aandacht zelfs van d i t  ruwe zeevolk trok. Voorts 

waren el' ovel'vloedig schildpadden , zoo groot  dat op den 

rug van een dier monsters v iel' man konden plaats nemen 

en ze met hun tienen in flen del' schilden konden zitten. 

Bij dien merkwaardigen vogel zou spreker wat langer stil 

staan. I-Iet dier wordt in de journalen beschreven als de 

grootte hebbende van een zwaan , zooals ook de Portugeezen 

den vogel en naar dat dier ook het e i land : Zwanenei land 

noemden. In het verhaal van '7\�i llem van Westzanen , over 

den derden zeetocht del' Hollanders onder Heemskerk en 

W olfert Hannenszn. ,  in de jaren 1601 to t 1603, dat echter 

eerst in  1648 het l ich t  zag , wordt van het ei land :Mauritius 

geHproken als van een oord , wemelende van allerlei vogels : 

du iven) papegaaien , sperwers . zwalu \ven , reigers , eend vogels ,  

<lodaersell,. voorts van schi ldpadden en koeien van de zee. 

De vreemde vogel , de dodaers of walgvogel , is  waarschij n -
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lij k op een van de reizen naar Holhnd meegenomen en aan 

Prins �1 a u l' i t s ten geschenke gegeven voor z Un  dierentu in .  

De Haagsche schilder X a v e l' y ui t  d i en  tij d  heeft van dien 

vogel aJbeeldingen gemaakt , waarvan el' een voorkomt op 

een schilderij in het :Mauritshui s .  Zoo zijn  er een zestal 

afbeeldingen van de dodaers van Mauritius bekend, o. a. 

één in 't Bri tsch fiiIuseum en één te vVeenen . Op die afbeel

d i ngen heeft deze vogel zeer korte vleugels met slagpennen, 

eon donz i ge pluimachtige huid , een s taart van korte pluimp

jes en een wonderlij ken kop met een snavel als van een 

gier en een kapje op den schedel .  

De Engelschen beweren dat de naam dodo ui t het Por

tugeesch afkomst ig i s , en beteeken t i mbécile : stommel i ng , 

zooal s  de Portugeezen den vogel genoemd zouden heLben , 

omdat , als men er een doodde , de anderen niet wegvlogen 

maar het geval s tonden aan te k ij ken. 

Van dezen merkwaardigen vogel , die niet vliegen kon , 

i s  n ie ts meer overgebleven dan de afbeelding op X a v e r Y'f3 
schi lder�j en nog 2 koppen en 2 pooten , de res tanten van 
een opgezet  exemplaar , di e indertij d  toen er in het 

Ashmolean museum , te Oxford , waal' het bewaard werd , de 

mot in kwam , door de custodes (geleerde wandal en ) ver

brand werden . 

De  FIollanders noemden hem echter oorspronkel � j k  dodaers, 

d us niet dezelfde naam al s de bekende IIollandsche vogel , 

d i e  ook fuut genoem d word t ,  om den o vereenkomstigen 

dod vormi gen pluimstaart. Dodo is dus ve rmoedel ij lc een ver· 
baf3ter ing van Dodaers . 

D ie  weinige gegevens waren voor Prof. R e i  n h a r d t te 
Kopenhagen reeds i n  ' t  begi n dezer eeuw vol doende orn 

ui t te maken , dat de dodo Lehoord had to t de Gronddu i ven , 

en n ie t  to t  de  Gieren , of de Stru isvogels , of de Iloenders , 

zooals  door verschi llende orni.th o logen was be weerd . Veel vorder 

echter zou de we tenschap niet  z ij n gekomen. Gel ukk ig  dan 
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ook , dat men In 1865 op het idee kwam om op 1\1:auritius 

zelf te gaan zoeken. En werkelij t e  vond men daar in een 

moeras legio vogelbeenderen , waaronder ook een massa 

dodobeenderen , zoodat men daaruit voor het Bri tsch 1\1:useum 

een volledig skelet heeft kunnen construeeren . fle t  bleek 

dat het dier absoluut niet vliegen kon . De kenmerken zijn :  

zeer krachtige pooten en  een  stevige snavel , maar zwakke 

schoudergordel en een borstbeen bijna zonder kam. Tegen

woordig leeft nog een duif op de Samoa-eilanden , die ook 

een haakvormig gebogen snavel heeft en wier skelet zoo 

veel gelij kenis heeft met de dodo , dat men die duif didunculus 

heeft genoemc1. Het i s  togenwoordig dan ook buiten twijfel , 

dat de Dodo behoorde tot de familie der duifach tige vogels. 

In 1598 kwam het eerste bericht in  Holland van den 

overvloed van vogel s op :Maurit.ius en nog geen eeuw later , 

in 1689 , blijk t  dat al die vogels , ook de dodo , door de 

bemanningen der schepen to taal waren uitgeroeid. 

Spreker verhaalde nu van het verblijf van den Franschen 

réfllgié P i  e I' I' e L e g  u a t, in 1698, op het ui terste der 1\1as

carenes , Rodrigllez .  In het zeer merkwaardige reisverhaal 

van dezen prettigen causeur worden ook wonderen verteld 

van het vogelri j ke eiland Rodrigllez , inzonderheid van de 

vogel Solitair of eeDzame , die zich altij d afgezonderd hield 

van zijne soortgenooten en door zij n  sierli j k  uiterl�j k een 

indruk maakte , " in voege dat hun leven d ikwij ls verschoond 

is uit hoofde van hunne deftige gesten." In de beschri j ving 

.van L e g u a t heete het verder , dat deze vogels op de 

vleugels een soort van kogel dro egen , waarmede zij zich 

verweerden , benevens een grooten steen· in de maag. Toen 

.later geen spoor meer van die vleugellamme vogels op 

Rodriguez on tdekt '�'lerd , hield men het verhaal van 

L e g u a t voor een mythe. 1\1aar evenals men op :M.auri tius 

onder de di luviale beenderen die van de Dodo ontdekt 

heeft, zoo heeft men ook op Rodl'iguez de Solitair  gerecon-
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strueerd met  den steen i n  de maag on een knop aan de veugels . 

JIoewel weel' een geheel ander dier dan de Dodo , i s  de 

Solitair toch met hem verwant en eveneens een vleugellam 

geworden duif, c1i e nergens anders geleefd heeft dan op 

Rodriguez. Daarop nu is het vermoeden gegrond , dat die 

dri e  e ilanden vroeger éen groot continent zullen geweest 

zijn , dat wellicht ook verbonden i s  geweest met J)1:adagascar, 
wat het onderzoek naar u i tgestorven di eren aldaar nog 

nader aan ' t  l i cht  zal brengen . EI '  hebben daar reuzen van 

vogels geleefd , bl i j kens de foss iele resten van de Epiorni s 

e ieren , d ie zoo  groot  zijn dat  35000 kolibri-e i eren i n  een 

daarvan gaan . Ook die Ep iornes konden niet -vl iegen en 

hebben veel geleken op struisvogels .  

Een nog veel grooter vraags tuk i s  opgeworpen door weel' 

andere fossiele 0 verblij fsel s
' 

van het e iland :lYIauri tius, nl. 

van een soort ral of steltenloopende vogel , die in  zij n 

vorm veel heeft van een hoen. Daarmee nu volkomen OV8r

eenstemmende , zoo dat
' 

men n ie t  alleen te doen heeft me t 

een zelfde geslacht , maar met eenzelfde soort , i s  het eerst 

in 1892 dool' F 0 r b e s  op het een . heel eind oostelijk  van 

Nieuw Zeeland gelegen Zuidpool-ei land Ohatham on tdekte 

geraamte van een vogel .  Hoe nu anders te verklaren dat 

vogels , die n ie t  kunnen vl i egen , op z;oo'n grooten afstand 

van elkaar hebben geleefd ,  dan door. aan te nemen dat 

z ich rondom de Zuidpoo l  een reusach tig groot  Zuidland 

heoft ui tgestrekt ,  waarnaar Rogge veen reeds te vergeefs 

gezocht heeft. Dat vermoeden stenn t ook op nog vele andere 

v l eugel lamme vogels , die gedeel telij k u i tgeroei d ,  deels nog 

in leven z;jjn. Een nieuwen sto ot  tot het onderzoek op dit 

gebied hebben de gebroeders A 111 e g  h i n  0 gegeven , d ie  i n  

Patagonië In de  eocene of nieuwere geologische lagen 
reusachtige vogelfossielen hebben ontdekt 1 van een ho ogte 

van ó1 meters met  een kop als twee paardenkoppen en 
snavels als van roofvogels. 
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Het vraagstuk van de vleugellamme loopvogels werd er 

niet eenvoudiger dool' , toen men ontdekte dat reeds  in het  

krijttij dperk zwemmende vogels leefden die n iet vliegen 

konden, om zoo te zeggen struizen maar 111et tanden in den 

bek , die b l ij kbaar de voorloopers waren van de hoorn� 

snavelige vogels. En nog verder opklimmende , i s  het 

bewezen dat zelfs in het Jura- tij dperk de aarde reeds dool' 

vogels bewoond was , die nog weel' meel' van de tegen

woordige versch ilden dan de tand vogels u i t  de krij tpel'i ode. 

BIU kens het  fossiel van Archaeopteryx ldhografica , dat 

dool' het  Museum te Berlij n voor 20000 :M:ark werd gekocht, 

waren deze vogels bevederde vliegende hagedissen met staarten 

en nagels als deze dieren . 

Derhalve moet de oorsprong van de vogels uit  klimmende 

geschubde dieren nog lang vóór het Jura-tij dperk liggen . 

Den zoölogen kan het wel eens droe vig te moede worden , 

als zij bedenken , hoe vele soorten reeds  verd,venen zijn  en 

dat daartoe ook de mensch door zij n vernielzucht veel heeft 

bijgedragen . Spreker besloot lnet  een beroep op alle welden

kenden , om die uitroei ing tegen te gaan , ook dool' den 

s trijd aan te binden tegen de gruwelmode del' dames , die 

paradijsvogels plant en op hare hoeden.  (Stormachtig applaus 

uit de IU erg ade ring j. 

�1en kan de zaak intllsschen ook  filosofisch opvatten en 

bedenken , dat wat do�r menschenhanden is uitgeroeid ,  nog 

slechts een druppel is vergeleken met wat de tand des tij ds , 

dool' middel del' Oceanen , op zi jn  rekening heeft. 

D l' .  v a n B e  m 111 e I e n  werd aan het slo t zijner rede 

levendig toegejuicht. 
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Dr. A. BRE S T E R: 

Over de jongste totale zonsverduis1 ering. 

Dr. BI' e s t  e r van Delft vond , gelij k immer als deze 

populaire spreker in  't Natuurkundig Genoo tschap optreedt, 

e en zeer belangstel len d gehoor. Jlet zeldzame voorrecht 

was hem te beurt gevallen , in den nazomer van 1896 de 

to tale zonsverduistering in 't hooge Noorden te Bodö bij 

volkomen helder weer waar te nemen , en de belangrij ke 

bij zonderheden , die spreker van zij n reis mededeelde , 

wettigden volkomen de keus van 7.ij n onderwerp. Hij zou 

ons verklaren hoe de zonsverduisteringen ontstaan en welk 

groot  nut de waarneming voor de wetenschap oplevert. 

Jlet eerste gedeelte van zijne bo ei ende rede kunnen wij op 

deze plaats slechts e ven aanstippen , daar voor de h i er 

onmisbare voorstelling van wat eclipsjaren en  saros zij n , de 

vele duidelij ke figuren , wa�Hvan spreker zich bediende , 

absoluu t noodzakelij k  zij n .  

Spreker gaf een verklaring van pal'tieele , ringvormige 

en totale ecl ipsen , waarbij de ,oor ons schijnbaar gehj ke 

grootte van maan en zon eene eigenaardige rol speelt .  Wat 

is de reden dat een zoo veel  kleiner lichaam als de maan 

op ons den indruk maakt , dat het  oven groot zou zij n  als 

de  zon. Eenvoud ig omdat de maan wel LiOO maal klei ner 

straal heeft , maar m erk waardig toevalli g ook 400 maal 

dichter bij ons staat dan de zon. Daar overigens de afstanden 
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van z.on en maan t.ot .ons zich v.o.ortdurend wij zigen in den 

l.o.op van jaar, maand en dag, i s  nu eens de z.on ie ts gr.ooter 

dan de maan en dan weel' omgekeerd. Gemiddeld i s  de 

maan iets kleiner. In den z.omer i s  de z.on .op haal' k le inst  

en i s  el' dus de meeste kans .op oen t.otale  ecl�ps. Inoerdaad 

v.ond spreker bij het natellen del' t.otale eclipsen Ül ti en 

eeüwen , dat 55 percen t dier eclipson in het z.omerhalfjafLr 

vo.orkwamen . V.oOl'al de maan verandert dagelijks snel van 

gr.o.otte. Het is .overigens alleen een gezichtsbedr.og , als wij 

meenen , dat de mfLan .opk.om ende gr.oo ter is dan wanneer 

zij in het zeni th staat. 't Is juist anders.om. Zij i s  gr.o.oter 

in het zenith , daal' wij dan de mafLn z.o.owat een straal 

van de aarde dichterbij I.i en. Z.oo gebourt he t .o.ok dikwij l s 

dat eenzelfde eclips ringv.orm ig is vo.or hen , die haal' 

dicht bij den h.oriz.on waarnemen , en totaal v.oor hen die 

ze meel' tegen den middag krijgen te zien. 

D ie d ichte nabij he id  van de maan is .o.ok de .o.orzaak , 

dat , wanneer wij hiel' in Den Haag b�jy. een totale \7er

duistering zien , dit verschijnsel te Scheveningen niet t.otaal 

beh.oeft te zijn.  Dit hangt geheel af van de richting van 
den schadtl\vkegel del' maall . Die kegel kan wel eens vij f 

aardstralen verder naar den anderen kant  del' aarde reiken . 

Dan heeft men de gr.o.otst m.ogelijke aanraking van dé schaduw 

met het aard.oppervlak , .onge veel' tel' gr.o.otte van Nederl and. 

Een z.oneclips bl ij ft geen .o.ogenbl ik .onveranderd , want de  

maan , d ie  in 29 dagen de
· 

reis .om de aarde aflegt , gaat 

i edere sec.onde  9 34 lne ter v.o.oruit. :Me t dezelfde snelheid 

vliegt dus .o.ok haal' schaduwkegel .over de aarde , ten minste 

waal' hij l.o.odrecht invalt en met n.og gl'.o.oter snelbe id  , waal' 
hij ebt in  schuinsche richting d.oet. D i e  verschrikkelij ke 

snelheid Z.oU maken dat een z.oneclips maal' zeel' k.ort z.ou 

kunnen duren , indien nie t d.o.or de draaiing van de aarde 

.om haal' as , aan de beschaduwde plek eene beweging werd 

gegeven , waard.o.or zjj de schaduw min .of meel' kan bijhouden. 
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Dat bijhouden van de schaduw IS natuurlijk het grootst aan 

den evenaar en nul aan de p olen. Aan den evenaar kunnen 

daarom de totale eclipsen het langst duren tot bijna 8 minuten 

toe. Ilier kunnen zij, op haal' hngat, nog geen 6 minuten 

aanhouden. 

Bij een eclips is het voortijlen van den schaduwkegel een 
. buitengewoon imposant verschijn sel .  Als men op een heuvel 

staat, zooals spreker in dien merkwaardigen Augustusnacht 

te Bodö, en men kijk·t naar het westen, dan komt die maan

schaduw met zoo'n vreeselij kc snelheid op u af, dat men er 

angstig van wordt. Te Bodö bedroeg die snelheid 3000 meter 

per seconde. Uit de boeken heeft men dikw!ils gelegenheid 

om te duizelen van de heme18che snelheden, maar dit  is 

een eenige gelegenheid om er effectief kennis mede te maken. 

N adat in Bodö de voorkant van den schaduwkegel van 

de maan, van uit den Atlantischen Oceaan gekomen, ons 

bereikt had, duurde het 1 1/2 minuut eer de achterkant ons 

verliet en zoo vloog die schaduwkegel, met een gemiddelde 

snelheid van 1 200 "NIeter per seconde, door Fjnland, Lapland, 

Nova Zembla en Siberië heen naar Sezo in Japan, waal' 

hU aankwam zoo wat 1112 uur nadat h�j ons in Bodö vcr

laten had om verder zijn tocht voort te zetten over de Stillc 

Zuidzee en dan weer af�cheid te nemen van de aarde. 

Gemiddeld duurt zul k een tocht van de schad uw over een 

smalle strook, waar zij overal achtereenvolgens een totale 

verduistering geeft, circa 3 uren. 

Spreker eindigde he t eerste gedeelte vftn zijn rede rnct 

een blik te slaan in het merkwaardige bock van Frciherr 

v. Oppolzer, den "Canon dcr Eclipsen", waarin niet mindcr 

dan 8000 zoneclipsen en 5000 maftneclipscn berekend zijn, 

van 1 200 vóor Ch . tot 2200 na Chr., geillustrc81'd mct tal 
van hemelkaarten waarop die vcrduisteringen en de plaatsen 
waal' zij zich tbaar waren en zullen zijn, nauw keurig ziju 

aangeteekend. 1\1en kan el' o. a. uit leel'en , dftt hiel' in Den 
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Haag 1 October 2 1 35, ' s  morgens zooveel uur, zooveel minuten 

en zooveel seconden, eene totale zons verduistering zal plaats 

hebben en dat men er vóór dien tijd hier geen enkele 

zal zien. 

Welk nut heeft nu dat waarnemen van zoneclipsen? 

Vroeger vervulde het wegschuilen van de zon de menschen 

met  grooten angst, en 't is bekend, hoe nog in de . 1 6e 

eeuw in Frankrijk het voorspellen van een zonsverduistering  

zoo'n algemeenen loop naar de. biech tstoelen deed ontstaan, 

dat de geestelijkheid zich verplicht zag af te kondigen) dat de 

eclips voor onbepaalden tijd was uitges teld. Van 0 0 1  u m b  u s  

verhaalt men, dat toen de inboorlingen van J amaïca hem 

geen proviand wilden geven, hij handig van een aangekondigde 

maansverduistering gebruik maakte en zei , dat hij ze s traffen 

zou door de maan voor ze weg te nemen. En toen do maan 

nu onzichtbaar werd, waren de inboorlingen zóó van Oolum b u s' 

macht overtuigd dat zij hem alles gaven, wat hij wilde. 

Voor het verifieeren van his tor i sche data zijn de eclipsen 

van groote beteek:enis. Om slechts oen paal' voorbeelden te 

noemen: de verduistering bij den dood van Jezus in :M:attheus 

beschreven, kan geen zonsverduis tering zijn geweest, maar 

merkwaardig is het zeker� dat er op Vrijdag 3 April in het 

jaar 33 na Ohr. 's avonds om 6 uur te Jeruzalem e8n totale 

maansverduisterin g was. 

II e I' 0 cl 0 t u s vertelt, dat bij een strijd tusschen Oyaxares en 

de Lydiërs een zonsverdu istering aan het bloedvergie ten 

een einde maakte . Dat moet ge'weest zijn op deu avond 

van 28 :Mei 585 v. Ohl'. Dergelijke astronomische inlichtingen 

Zijll voor de geschiedenis van het grootste belang. Omgekeerd� 

ktl11nen ook histori sche, geographisch nauwkeurig beschr0\7en 

eclipsen on zo kellnis uitbreiden van de maanbeweging en i s  

men dool' 1-1 i P p a l' c h u s '  beschrijving van een eclips, die 

150 jaar v. Ohr. in  Klein Azië voorviel, te 'weten gekomen, 

dat onze dag nu I/S0 sec"Onde langer duurt dan toen. 
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Het hoofddoel echter van het waarnemen del' zonsver

duisteringen i s  het leel'en kennen van de zon . Ook zonder 

zonsverduistering kan men wel i s  waar reeds veel van de 

zûn te weten kûmen en spectrûscûpisch zelfs de chrûmospheer 

en de prûtuberanzen waarnemen , maar de cûrûna en de 

zoûgenaamde 'omkeerende laag , die de zonneschij f 'onmiddellijk 

ûmgeoft , kan men tût dusverre alleen gedurende een tûtale 

zûn sverduistering te zien krijgen. Jammer dat die tûtale 

verduisteringen zûû kûrt duren , zûûdat iemand , die ze all en 

zûu nareizen en nûûit dûûr wûlken verhinderd werd , in 30 

jaar bij gemiddeld 22 eclipsen nûg geen uur vûûr ûnderzûek 

zûu krijgen . 

Het kûmt er dus ,op aan zijn tijd gûed te beste�en en 

den arbeid zûoveel mûgelijk ,Over tal van waarnemers langs 

de geheele s trook van de maanschaduw te verdeelen . 

N ûg nûûit werden zoû velo en zoo veel belovende toebe

reidselen gemaakt al s dezen keer. Vijftien expedities met 

prachtige instrumenten toegerust en uit hûnderden goed 

geoefende waarnemers bestaande , hadden tusschen N û.orwegen 

en Japan 'op de smalle s trook van de maG"Lllschadu w haar 

tenten 'opgeslagen. Van die expedities ha,dden de Russen er 

5 ,  de Engelschen 4 ,  de Amerikanen 2 ,  t er wijl de Zweden , 

Noren , Franschen en Japanners er ieder 1 haddèn. Vreemd 

dat éle Duitschers al sedert lang niet meer aan eclips-expedities 

deelnemen , terwij l  toch de vûorname stOût tot ho t ûnderzûek 
der zûn,  van Bunsen en Kirchhûff te IIeidelberg is uitgegaan. 

Wat valt , er nu in hoofdzaak voür de honderden wafLT

nemers 'op  de lijn der totaliteit te dûen? 

1 0 •  :NIûe t  de meestal zeer ingewikkelde vorm van de corona 

en van de chrûmosp heer en de protuberanzen met het 

bloote oûg of met löj kers worden geteekend of gep hoto

grapheerd . I-Iet teekenon is in dit geval een zeer moeiel!j k 

werk en dat niet alleen wegens den korten tijd en h et wazige 

der omtrekken , maar vooral 'o ok omdfLt de teekenaar zich 
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onl110geltik los kan maken van den opwindenden machtigen 

indruk , dien het gl'oo tsche verschijnsel o p  hem maald en 

hem van de noodige kalmte berooft. Spreker zelf gaf den 

moed al na een paal' seconden op en teekende de corona 

pas na afloop der totaliteit. Zoo moesten ook VV i t t I' ft m 

doen aan den Amoer en 11 a n s k y op N ova-Zembla. De 

mach ti ge inclruk van het verschijnsel werkt overigens niet 

alleen verlammend op teekenaars , 11;. aar ook zelfs op die 

waarnemers, die slechts op knoppen hebben te drukken om 

hun automati:::; ch werkende regi streerapparaten in werk i ng 

te brengen . El' zijn dan ook , die om kalm te blijven , ge

durende de totaliteit de zon hun rug toedraaien . :Nlaar dat 

kan de teekenaar niet doen . L o c  k y e I' in Yadsö had wekon 

te voren 1 6  goede teekenaars getraind op het in 1 1/2 minuut 

teekenen van coronas , die hij op een scherm projecteerde. 

Ook had hij 1 6  zwarte schij ven o pgeetelcl , achter wolke de 

teekenaars zich zouden opstellen om geen last te heb ben 

van het sterke licht del' b innenste corona. D e  teekenaars 

van L o c  k y e I' hebben echter ongel ukkigerwij ze geen gelegen

heid gekregen om van hun goede voorbereiding gebruik te 

maken. 

Ook het photogl'apheeren der corona i s  niet gemakkelij k .  

vVant moeten de  zwakke uitwendige deelen goed uitkomen 

dan i s  de inwendige corona te lang geexposeerd , en . zal 

deze laatste zich scherp af beelden , dan ziet men niets van 

de buitenste deelen. 

�1:en is dus verplicht exposities van verschi lllenden duur 

(1 à 30 seconden) te _ maken en uit haar aanwij z ingen te 

zam en eon enkel beeld te teekenen . �len heeft zoodoende 

van de laatste eclips zeel' mooie afbeeldingon verkregen te 

Enonteki s , op Nova Zembla, en aan den Amoer. Die 

afbeeld ingen verschillen onderl ing nog al en vertoonen ook 

veel verschi l mot sprekers eigen teekening .  Op die teekening 

zij n de stralenbundels door rechte lij nen begrensd en op 
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de photographiën dool' duideli j k  gebogen lijnen .  Opmerkelij k 

dat VV i t t  l' a nl en B e t  0 p o l  s Ic y aan den Amoer hetzelfde ver

schil tusschen hun teekening en de photographie opmerkten . 

2° .  Moet spectroscopi sch de che1r t 'ische sCi1nen s teUin.c; de1 ' 

corona worden onderzocht. Oppervlakkig beschou wd schijnt  

dat onderzoek niet moeielij k en even eenvoudig  als dat van 

een vlam , waarin wij een te zoeken stof laten gloeien . 

Richten mij echter de spleet van een spectroscoop naar de 

verduisterde zon, dan werken ,vij met een in teg1"eerencl spec

troscoop , dat ons de samenstelling del' corona n iet doet 

kennen , omdat het licht  dat het onderzoekt, niet van de 

corona alleen maar ook van de niet  verduisterde chrOlTIospheer 

en protuberanzen afkomstig i s. De calcium- en waterstof

strepen , die wij zoo te zien zullen krijgen , k�lnnen dus 

best niet van de corona maar allen van de chromospheor 

on de protuberanzen afkomst ig zijn. 

vVij zullen een veel betere kenni s van de samenstelling 

der corona krij gen als wij de spleet van het spectroscoop 

niet op de verre corona zelve ri chten , maal' op een beeld 

van de corona , dat wij met de lens van een kij ker vlak op 

de spleet laten vallen . Dan kunnen wij zo rgen dat de spleet 

noo i t  lTIet de cromospheer of de protuberanzen in aanraking 

kom t en kunnen wij zelfs in  de corona zeI ve haar versch i l lend e 

deelon afzon derlij k onderzoeken.  vVjj werken zoodoende met 

een analyseerend spectroscoop eD vinden daarm ûe bij v .  dat 

de corona tot op 2/3 zond iametel' afs tand zoowel w a terstof 

al s het op aarde onbekende coronium be vat en verder calci um 

on tal van andere nog n ie t  gedeterm ineerde s toffen . Nu zou 

men zoo denken , dat men met z ulk een resultaat wel zeel' 

tevreden mocht  z ij n ,  .Maar ongelukkjger wij z e  verd i enon de 

aan wijz ingen van het  analyseere n d  spectroscoop geen on bepaal d 

vertrouwen . Als wij el' calci u m  bi j v . meû afmtoon en to t 

op 2/3 zon d iamotel' afstan d , d an bew �j s t dat n i e t  n oodzakel i j k 

dat daal' op dien afs tan d cal c ium is , w an t  met datzelf'c1e 
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analyseerend spectroscoop vindt men o o k  calciumstrepen 

midden op de donkere maanschtjf , waardoor de zon ver

duisterd wordt, en waar natuurlijk niets van de corona aanwezig 

kan z ijn . Die onvertrouwbaarheid van het analyseerend 

spectroscoop wordt blij kb aar veroorzaakt door het stof in 

onzen dampkring , dat li cht uit alle richtingen ook naar alle 

richtingen terugkaatst en zoo bU Y .  het l icht der protuberanzen 

ook in de richting van de maanschijf en van de corona 

kan doen z ien . 

Allerinteressantst IS nu de spectroscopi sche methode door 

R e s p i g h i en L o c k y e r  in 1 8 7 1  bedacht om de corona 

te d wingen met zekerheid haal' scheikundige samenstelling 

te openbaren. Die methode berust doodeenvoudig op het 

gebruik van een spectroscoop zonder sp leet , op het plaatsen 

namelijk van een prisma voor het object ief van een kij keI' . 

In een gewoon spectroscoop zien wtj met een kUkel' dool' 

een prisnia naar een langwerpige spleet , die het licht toelaat 

en krijgen wij zoodoende gekleurde beelden van de spleet , 

die daarom alleen zich als strepen voordoen , omdat de �pleet 

streepvormig is .  Was die spleet kruisvormig, dan zouden wij 

in de plaats van spectraalstrepen , spectraalkruizen verkrijgen. 

Zien wij nu met een kijker door een prisma naar de ring

vormige corona zelve (die als een zser verwijderde spleet 

beschouwd kan worden) dan hebben wij dus gekleurde ringen 

te verwachten. \Vij krijgen dan b.v. het coronium der corona 

als een groene ring te zien , die daar ze in  vorm geheel met 
de corona zelve overeen komt , bewijst dat die corona overal 

rondom de zon met coronium is opgevuld .  vVas de corona ook 

even ver met wate1'3tof g'e vuld , dan zouden wij naast den groenen 

coroniumring , ook daarmêe gelijkvormige roode , blauwe en 

violette waterstofringen moeten waarn emen. :Maar zulke water

stof beelden der gebeele corona zoeken "\vij te vergeefs . De 

waterstofringen zijn veel smaller en bewijzen dus , dat de 

waterstof zich in de corona .niet zoo ver verheft. Ztj ver-
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toonen ook scherp o mschreven versterkingen vlak b ij den 
donkeren maanralld , versterkingen , die volkomen Ü1 plaats 
en vorm beantwo orden aan de protuberanzen van lichtend 
waters tofgas. Het samengestelde gasmengsel van de roode 
chromospheer zal honderden gekleurde ringen geven , die zich 
ec hter dadelijk  door hun enorme dunte van den breeden coro
niumring zullen onderschei den .  Trou 'vvens alleen bij het eerste 
begin en  het laatste ei nde der to tali teit zijn die honderde 
dunne ringen te verwachten , want gedurende den langsten 
tij d der to talitei t zij n  d i e  diepste meest samengestelde chro
mospherische lagen door de maan bedekt. Weten wij door 
k leur en l igging door welke 8tof een bepaalde ri ng wordt 
voortgebracht , dan kunnen wij uit  vorm en breedte en 
eventueele plaatselij ke versterk ingen van di en ring afleiden 
hoe die s tof in he t zonomhulsel -verdeeld is. Verwarring 
met onregelmatig dool' onze lucht teruggekaatst l i cht  is on
mogelijk, want alleen de ringvormige corona zelve kan ge
kleurde ringvormige coronabeelden ge ven. Die r ingvormige 
coronabeelden moeten , om bes tudeerd te kunnen worden , 
worden gephotographeerd. lIet spectroscoop zonder spleet 
wordt dan een " prismatic camera " en is  than s het  hoofd
instrument der eclipsexpedities. 

30. :Moet  ook de physische toes tand der coro na onderzocht 
worden. vVord t de corona ge vormd door allerlei s toft'en ,  
die u i t  het binnenste der zon worden uitge worpen en dan 
al of niet terugvallen , of is die corona een atmospheer, d i e  

met de zon meewentelt  om de as ? O ver het an twoord op 
die vraag is  men het nog in het geheel niet  eens . W ij 

we ten nog nie t genoeg van de  chemische 8amenstel l ing van 
de corona en weten ook nog te we in ig welken i nvloed 
drukkings- en te mp eratuurs vel'schi l len op d e  ve l 'bl'eed i n g  

en  verplaatsing van spec traals trepen u i toefenen . O o k  begin t 

men meer en moer i n  te z i en , wat sproker naar aanlo i cl i  n g  
van zijn eigen theorie der  zon reeds vóór 9 jaar be toogde , 
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dat het niet lan ger aangaat , uit  het licht en donker ztj n  
der strepen t o t  de  tèmperatuur der s tof en uit de s trepen
verpla.atsing tot haar beweging te besluiten . Er zullen dus 
nog heel wat ontdekkingen in onze laborat?ria moeten 
worden gedaan , eer de waarnemingen del' corona ons met  
haren physischen toestand in kennis zullen kunnen stellen. 
D e s l a n d r e s  had in  1 893  gevonden , dat de calciumstrepen, 
die hij met zij n  analyseerend spectroscoop tot 2/3 zondiameter 
afstand in de corona vond , zóó verplaatst worden dat daarui t 
kon worden afgeleid , dat de corona een atmospheer was , 
die meedraaide met de zon. �Ie t  de " prismatic camera " 
vindt men echter geen calciumstrepen zoo b oog in de corona, 
zoodat het zeer waarschijnlijk is , dat de calcium strepen van 
D e s 1 a n d l'  e s  niet van de corona afkomstig ,varen . 
D e s l a n d r e  s was nu met machtige instrumenten naar Japan 
gegaan om de rotatie der corona op n ieuw te onderzoek:en. 
tI ammer , dat ook hij tot de velen behoorde , die door het 
vveet niets heb ben kunnen waarnemen. 

Het bij de laats te zonsverduistering yerkregen resultaat 
heeft niet aan de yerwachting beantwoord. Jui st op de twee 
plaatsen , Vadsö en Yezo , \-vaar de meeste en de beste 
expedities zich hadden opgesteld (8 van de 1 5) heeft men 
niets gezien. Maar op de overige s tations heeft men wel goede 
u itkomsten gekregen en o. a. vele schoone photographien 
van de corona yervaardigd .  S c  h a  c k I e  t o n  vooral had 
groot succes met zij n " pf'ismatic camera " op Nova Zembla. 
Dool' onmiddellij k na het begi n del' to taliteit het ring
spectrUm der verduisterde zon gedurende een halve seconde 
te photographeeren , verkreeg hij vele hon derden smalle 
sikkels , die in l igging met de Fraunhofersche strepen 
overeenstemmen en bu\vij zen , dat de stoffen van die sih:kels 
inderdaad rondom de photospheel' een ring vormen van 
gloei end gas , dat door absorp tie Fraun hofersche strepen 
doet onstaan . Die ring is  echter zoo dun , dat hij reeds na 
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5 seconden door d e  maan geheel bedekt i s .  In het  midden 
del' total iteit kreeg S c  h a c k I e  t o n  bij een pose van zoowat 
een minuut een duidelij ke photographie van den groenen 
coroniumring en nog vele andere ringen van nog onbekende 
stoffen , maar geen ringen van waterstof, helium en calcium, 
welke protuberanz-bestanddee len dus niet merkbaar in de 
corona schijnen voor te komen. 

Nergens was het weer schooner dan te Bodö, waal' spreker 
de verduistering waarnam . Het geriefelij k stoOlTIschip " Ingerid" 
had hem van Rotterdam naar Bergen gebraGht, waar spreker 
dadelij k verras t werd door het heerlijk weer dat altij d  
e ven helder is  gebleven gedurende d e  1 1/2 week die hij in 
Noorwegen verto efde.  Zoo kon hij dus oo k volop genieten 
van de overheerlij ke stoomvaart , nu eens over den o ceaan 
en dan weer door de fj orden van Bergen tot Bodö.  Dat 
onverpoosd heldere weer was te aangenamer omdat het 
aan de westkunst van Noorwegen 7,00 zeldzaam is , en 
Bergen bij v . in een geh eel jaar gemiddeld slechts 30 ebgen 
zonder regen heeft. Ieder inwoner is daar zoo onètfscho idelijk 
van zijn  parapluie , dat  (zooals spreker hoorde vertellen) 
op het gezicht van een mensch zonder parapluie de paarden 
er op hol slaan . 

Bodö is een 1 0  bo ven de poolcirkel aan de zee gelegen 
vroolij k  s tadje , met een heerl ij k u i tzi cht in het N.W . op 
do witte toppen der Loffoden en in het N.O.  op de witte 
sneeuwmassa van den Sul i tolma , Scandinavien's hoogsten 
berg. Er  waren daar niet meer dan zoowat 20 vreemde
lingen , meest Engelsehen en Amerikanen , d i e , zamen in 
het Grand-J-Io tel logeerende , er de " e clipse party, " vormden . 

Al spoedig vernam de " eclipse party " dat een p laatsel ij k o  
commissie be vonden had , dat een heuvel  bij Bro y ig , omstreeks 
20 E. mij len Z.O. van Bodö , b ij zonder geschi kt  zou zij n om 
de eclips waar te nem en on dat Zatenl agavond 8 Augu stus 
om  7 uur een feestelijk  versierde boot u i t  Bodö zou ver-

2 
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trekken om alle belangs tellenden naar Brevig te brengen , 
waar in  den nacht tegen 5 uur de eclips zo u plaats hebben. 
De " eclipse party " maakte v ltn die gelegenheid gebruik , 
evenals vele honderden inwoners van Bodö. Om op een 
interessante wij ze den langen tij d te korten , voer men bij eb 
het Saltstromfj ord binnen , landde da ar en klom op de rotsen 
er om heen , om, na het opkomen van den vloed ,  den maal
stroom van het water te bevvonderen , dat met  donderend 
geweld zich uitstortte in  het fj ord . Zoo bleef men daar tot  
middernacht , toen wel enkele s terrebeelc1en waren zichtbaar 
geworden , lnaar toch het l icht zeer veel s terker was dan 
hier b ij volle maan . 

Om 2 1 /2 uur kwam het stoomschip te Brevig aan en 
klom men op den voor de waarneming zoo goed uitgezochten 
heuvel. Toen nu om 3 uur 15 min. de zon geheel o11be
neveld van achter de Zweedsche bergen opging , terwij l  niet 
het minste wolkje  de helderheid van den hemel bedierf, 
ging er een geestdriftig " hoera " op .  Zoo bleef men dus in 
de prettigste stemming en dronk men koffie en thee in 
vlaggende tenten , waar ook glazen voor het waarnemen 
werden zwart gemaakt .  Toen de eclips zou beginnen kwam 
nog een vroolijk gezelschap met muziek voorop en kisten 
champagne achterna het publiek op den he uvel vergrooten. 

Te 4 uur 2 min. , toen de zon een hoogte had van 7 0 ,  

zag spreker voor het eers t ,  dat de rand van de zon van 
boven en aan de rechterzijde door de maan bedekt werd . 
Langzamerhand werd de zonneschij f  meer en meer ver
duisterd , maar de hoeveelh eid licht verminderde n iet  aan
merkelijk voordat de zon voor meer dan 3/ 11 bedekt ,vas . 
Toen kwam iedereen onder den indruk van de naderende 
totale verduistering , ook · zelfs de champagne liefhebbers ; 
en het muziekcorps , dat tot  dusverre vroolij k gespeeld had , 
s taakte voor goed zij n  ui tvoering. De plechtigste stilte 
trad nu in. 
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Spreker had zich zoo afgezonderd mogelijk neergezet met  
eenige pastels en een zwart papier , waarop hij te voren 
als een beeld van de maan een cirkel had getrokken van 
de grootte van een gulden. Verder had hij nog als instrumenten 
zijn horloge en binocle. 

Hoe langzaam schenen de seconden nu  voorbij te  gaan 
en hoe snel na het eerste oogenblik der totali tei t .  Dat 
indrukwekkend oogenblik was te 4 u. 54 min . rroen opeens 
zag spreker de maan als een bijna inktzwarte schij f, omgeven 
door de  w i tte corona en de rozeroode chromospheer . De corona 
was n ie t  regelmatig. In de nabijheid van de Noordpool del' 
zon vertoonde zij geen enkelen stralenbundel. Boven de 
Zuidpool was de corona eveneens minder u i tgestrek t dan 
op de m iddelbreedte , 'vaar zij in het noordelij k halfrond 
haar grootste u i tgestrek th cid berei k te in twee enorme vleugels 
aan weerszij deu van de ledige ruimte boven de pool. In de 
chromospheer schi tterden enkele pun ten als pro tuberanzen 
n1et  verblindenden glans.  

Tegelij k  met  de corona kwamen ' 0 0  k Ül de omgeving der 
zon Jupiter , Venus , ]1ercurius en Regulus te voorsch ijn .  
Toch was de duis ternis n ie t  zoo  groot als spreker verwacht 
had en zoo als zij ook geweest i s  op N ova-Zembla ,  waar 
I-I a n s k y zonder kaars niet kon teekenen. In Bodö was 
m en trouwens iets verder van de maan en werd dus iets 
m inder van de b innenste corona verdui sterd .  De duisternis 
bele tte spreker volstrekt ni e t  z�j n schetsteekening te beginnen. 
Spreker zag ook nog een oogonbl ik naar de kleuren van 
het  landschap . De hemel  was eenigzin$ oranje , het  water 
in het fj ord donkergrij s ,  de sn eeuwtoppen aan zijn linker
z ij de waren lichtrood aan den voet en meer geelach tig aan 
de toppen. Het gras op den heuvel was olij fgroen. 

De totale verduistering duurde 90 seconden. �re 4uu r 5 51/2 min .  
schoten plotseling van u i t de plaats der eerste aanraking 
verblindende stralen uit. Dit einde del' to tali te i t maakte 
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nog' overweldigen der indruk dan het b!3gin , zeker doordat 
de oogen , na 90 seconden van betrekkelijke duisternis ,  
nu veel gevoeliger waren geworden. Oorona , chromospheer , 
protuberanzen en sterren hielden nu ook dadelijk op z i cht
baar te zijn. 

Tot 5 uur 50 min. bleef de zon gedeeltelijk verduisterd. 
Nauwlijks 25 min. na het einde der totaliteit was de hemel 
geheel met wolken overdekt. lIet scheen wel dat die wolken, 
waarvan er nog geen enkele gedurende de totaliteit aan
wezig was , (en: die bovendien slechts zeel' langzaam 
verschoven) dool' de afkoelende werking van de eclips zelve 
ontstaan waren. 's Avonds vielen er eenige regendroppels , 
de  eenige , die spreker in Noorw egen heeft gezien , maal' 
de volgende dagen was het weel' op nieuw even helder 
als te voren . 

Ten slo tte vertoonde spreker op het scherm eenige 
projecties van teekeningen en photographiën der laatste 
corona , en ook di e van zijn eigen teekenillg te Bodö zooals 
die door den lIeer A.  lYL d u O e 1 1  i é e M: u 1 1  e l ' te Nijmegen 
photographisch voor projectie was geschikt gemaak t . Sprekers 
teekening gaf zoo een duidelijk beeld van de zeldzame 
pracht , die de corona ditmaal had vertoond. 

Dr. B I' e s t  e l' werd aan het einde van zijn  rede luide 
toegejuich t. 
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Dr. C. H .  "\V I N D , 

lector a.fel .  Rijksuniversi tei t te Groningen : 

Over Telegrafeeren zonder draad . 

Eene zeer aangename herinnering hebben de leden van het 

Natuurkundig Genootschap �an het eerste optreden dezen 

winter Vdn den j ongen physicu s uit Groningen, dr. C. H. W i n  d.  

Hij behandelde een onderwerp, het Telegrafeel"en zonder draad, 
waarover toen reeds veel gehoord en gelezen was, maar 

dat ditmaal wat het theoretisch gedeelte betreft met  zooveel 

helderheid werd toegelicht, dat de in den loop de verhan

deling genomen p roeven, hoe ingewikkeld ook, volkonlen 

begrepen konden worden. De boeiende rede duurde onafgebroken 

van half acht tot o ver tienen en he t talrijk gehoor volgde 

tot  het einde met groote belangstelling het betoog van den 

jongen talentvollen spreker. 

De verhandeling nam een grooten omvang, omdat dr. W i n  d 

zich tevens to t taak had gesteld zijn auditorium een begrip 

te geven van de tegen woordige opvatting der electricitei tsleer. 

Een algemeen bekend verschijnsel is het ontladen van 

eene Leidsche fiesch , 't welk gepaard gaat met een sterken 

knal en een vrij hevig lich teffect, de z.g. electl'ische vonle. 
Wat hebben we nu te denken van zulk eene ontlading, 

ffi .  a. w. waarin bestaat de ontlading van eene Leidsche 

fiesch? 

Eene Leic1sche fiesch I S  In hoofdzaak een glazen vat, 



22 

van binnen en van buiten beplakt met  bladtin.  Dool' het  
bu iten bekleedsel in  verbinding te brengen met eene 8lec
t l'iseer-machine , kan men den toes tel laden. vVat is lading 
en ontlading van eene Leidsche fle sch ? Vroeger kreeg men 
op die vraag ten antwoord , dat een Leidsche flesch laden 
is  het brengen van posi tieve electri citeit op een der bekleed sels 
en negatieve electriciteit  op het andere bekleedsel , terwij l 
het ontladen niets anders is dan het met  elkaar vereenigen 
van beide tegengestelde electrici teiten . Daarbij is het wel 
duidelij k , dat het brengen van eene negati eve lading op het  
eene bekleedsel van eene Leidsche flesch n i e ts an ders wil  
zeggen dan het ontnemen van een even groote positieve 
lading aan datzelfde bekleedsel en dat \vij dus hetgeen bij 
de lading en ontlad ing eener Leidsche f] esch gebeurt o ok  
wel kuunen uitdrukken als volgt : Bij h e t  laden wordt een 
zekere hoeveelheid (posi tieve) ele ctriciteit gevoerd van het 
eene bekleedsel naar het  andere en het ontladen is n iets 
anders dan het herstel van den oorspronkelijken  toestand .  Zoo 
sprekende hebben wij niet meer aan tweeërlei electriciteiten 
te denken , doch slechts aan een enkel agens , de 

electriciteit .  
Dit  klinkt alles zeel' eenvoudig .  l\1aar reeds meer 

ingewikkeld wordt de  zaak , indien men zich van di e bij het 
laden en ontladen eener Leidsche flesch plaats grij pende elec
triciteitsbeweging een meer gede tailleerde voors telling wi l  
maken. In de eerste plaats i s  het reeds lang bekend , dat 
men zich de ontlading niet in het algemeen mag denken 
als  een eenvoudige terugvloeiing van de electriciteit van 
het eene bekleedsel naar het andere ; maar dat zij in vele 
gevallen bestaat uit verschillende afdeelingen of perioden . 
Het zichtbare teeken van de ontlading , de vonk, beantwoordt 
daarbij aan heen- en weel vl oeiingen van de ladingen van 
de binnen- en buitenbekleedsels , d ie  al zwakker en zwakker 
worden tot  ze ein

'
delij k  niet meer k unnen tot  s tand komen . 
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Die  als een  slinger heen- en  weergaande vlo eiingen of 
electrische trillin gen , alhoewel te zamen dikwijls slechts 
i e ts als 1/1 0000 van een seconde durende , heeft E' e d d e l' s e n  
aangetoond door een zeel' vern uftigen kunstgreep , namelijk 
dool' met behulp van een draai enden spiegel en een lens 
een snel bewegend beeld van de vonk op een gevoelige 
p laat te photografeeren. Zeel' fraai werd deze methode door 
spreker toegel i cht. Het karakter van de vonk , de heen- en 
weergaande beweging van de ontlading werd el' door aange
toond, maar ook werd el' op gewezen , hoe men langs dezen 
weg den slingertij d heeft kunnen berekenen en hoe men zoo
doende heeft kunnen vinden , d at die tij d ont zaglij k kort is ,  
b .  v .  zoo iets  als het  1 /1 00000 deel van een seconde ,  waarbij 
tevens kon worden gecons tateerd , dat d ie  trilllings tij d  
afhangt van allerlei omstandigheden , hoofdzakelijk van den 
vorm en de afmet ingen van de Lei dsche flesch en van den 
geleider , die het  binnen- en het bui tenbekleedsel 
verbindt. 

vVij weten dus dat de on tlading bes taat in een heen- en 
weergaande beweging min of meer gebjk  aan de beweging 
van een slinger. Om een eenvoudig beeld van het verschijnsel 
te geven , verklaarde spreker het  wisselende niveau i n  twee 
met water ge vulde communiceerende bui zen bij het openen 
van de kraan of het  verbreken van don dam , die de 
gemeenschap afsluit . De daarbij onts taande sl ingering van 

het water van l i n ks naar rechts en van rech ts naar links , 
die afneemt en eindelij k niet merkbaar meel' is , i s  geheel 
overeenkomstig met de electr ische bewegi ng in de Leidsche 
flesch. :Men denke z ich de geheele ruimte opgevuld . met 
zekere middenstof ,  cl ie  spreker zou noemen de elec t r i sche 
s tof of ook  wel de electriciteit .  vVel schjj n t  mi sschien do 
aJ omtegen woordighe id  van zulk een med i um in te druischen 
tegen de zoogenaamde ondoordringbaarheid van de stof, maal' 
wij moeten hier ons voorstellen dat de ele c tric i tei t geen eigen lij k 
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stoffeZij ke eigenschappen bez it. Wat electrici t e i t  dan wèl 
is, indien zij geen stof is , valt lnoeilijk te zeggen. Trouwens 
een verklaring van het wezen van de gewone stof is ook 
niet te geven. Wel hoe die s tof  i s , en zoo zou s preker ook 
trachten dit ten aanzien van de electr i sche stof uit  te leggen. 

Aan die electriciteit schrij ven wij deze eigenschap toe , 
dat ze beweeglijk is daar waar de ruimte door geleid ers 
wordt ingenomen , maar in de ruimte waar niet-geleiders 
zij n , in  glas , water , lucht en in de ruimte waar in  't geheel 
geen stof i s , daar denkt men zich de electrici teit niet vrij 
beweeglijk, maar salnenhangende en veerkrachtig , tot zekere 
hoogte gelij kende op een gummi-ach ti ge of elastische massa , 
die zich over een kleinen afstand kan bewegen, doch daarbij 
een eigenaardige kracht (veerkracht) doet optreden , wellce 
haar tracht terug te dringen naar de o orspronkelijke plaats. 
Onder dit licht beschouwde spreker nu andermaal het laden 
en ontladen eener Leidsche flesch , zijnde thans , wat de 
bekleedsels bet.reft , een deel van de ruimte opgevuld met 
beweeglijke of vlo eibare electricite i t , terwij l rondom de 
door de bekleedsels en de geleidende verbinding tusschen 
deze ingenomen ruimte zich bevinden andere deelen der 
ruimte , die opgevuld zij n  met gummiachtige electriciteit. 

Door de electriseermachine wordt nu  vloeibare electriciteit 
overgepompt ui t het eene bekleedsel van de Leidsche 
flesch naar het andere. Een even groote hoe veelheid wordt 
daarbij - wegens de onsamenclrukbaarheicl die wij dan ook 
nog aan de electriciteit toeschrtj ven - zij delings u i t  het 
laatstbedoelde bekleedsel naar buiten gedrongen . Doch 
hierdoor wordt overal i n  de omgeving de elastische electrische 
stof verdrongen , waardoor echter de diël ectri sche v eerkracht 
ga�t optreden , welke nu natuurlij ker'Nij ze een vel'hooging  
van druk i n  de vloeibare electrische stof van dat  bekleedsel 
te weeg brengt. Op het andere bekleedsel van de Leidsche 
flesch geschiedt juist het tegengestelde .  . Daar wordt elec-
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trici teit weggehaald en dringt de omringende gummi
electriciteit naar binnen . Er ,ontstaat dus groo ter druk op 
het  eene bekleedsel dan op het  andere . Is n u  de lading 
tot stand gekomen en zijn daarna de beide bekleedsels (met 
behulp van een ontlaadtang) in geleidende verbinding 
gebracht met twee knoppen , wellce zich op eenigen afs,tan d 
bevinden , dan is el' tusschen die beide knoppen een dam 
van gummi-achtige electriciteit aanwezig. Deze dam zal aan 
een zeker drukverschil weerstand knnnen bieden , doch bij 
een voldoende hoeveelheid electricitei t d ie  ingepompt  wordt , 
dus bij een voldoende vergrooting van dat drukverschil , zal 
hij breken en de electriciteit van links naar rechts stroomen , 
en dit zal zoo lang duren als aan de eene zij de de hoogere 
druk uestaat. Maar de daarbij tot stand gekomen bewegin g 
zal bij het  verdwijnen van da.t drukverschil niet plotsel ing 
ophouden , doch nog eenigen tij d  voortduren , waarvan 
echter het gevolg is dat nu  het geval wordt omgekeerd en 
z ich aan het andere bekleedsel van de Leidsche Besch de 
verhoogde druk zal openbaren .  Van daar de heen- en 
weêrslingerende bevveging , die nu - gelij k  men ge makkelij k 
inziet  - nie t  alleen plaats heeft in  de geleiders , maar ook 
in de ru imte er om heen . Daar plant(m zich de electrische 
tri llingen echter naar alle kanten voort , me t  dien verstande 
dat hare s terkte daarbij afneemt in evenredigheid van h et 
toenemen van de  2c machten van den afstanel .  

Zoodoende i s  de on tla dende Leidsche Besch een bron van 
zich n aar alle zijden door de ruimte verbreidende electri séhe 
tri l l ingen , een electrische vi brator. 

1Ioeveel t ij d  hebben die electr ische ü'i lli ngen wel no o el ig 
om een bepaalden afstand af te legge n ? Zied aar een vraag 

die door den geni alen :NI a x w e I l  i s  opgelost .  H ij berekende 
u i t  andere gege vens o m trent de  el ectri scb e versch ij n selen , 

dat electrische tri ll i ngen in de vl)j e rui mte of den ether 
z ich even snel als de l i chttri lli ngen moeten voortp lanten , 
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n . l .  met  e en  snelheid van 300  000  kHom eter In  de  

seconde .  E n  z uo  kwam h ij t o t  de stou te  onderstellin g , dat 

lichttl' i ll ingen naar hun wezen niets anders zij n dan een 

bij zondere soort van hetzelfde verschij n sel : dat het eenvoudig 

.zeer snelle electr i sche trill i ngen zijn .  De electrische trillingen, 

wellce door een zich ontladende Leidsehe flesch worden uit

gezonden , doen reuzenpassen van 3 à 1 0  kilom eter , de 

lichttrillingen maken zeel' klein e pasjes , waarvan el' 2000 

in de millimeter gaan. Door de evoluti e die men de Leidsche 

flesch heeft laten ondergaan , waardoor zij trapsgewij ze i s  

o v ergegaan in een  instrument dat electrische trillingen van 

veel kleiner golflengte kan voortbrengen , heeft men echter 

die electri sche tri llingen al heel dicht bij de l ichttrillingen 

gebraeht. Die evolut i e , de overgang van de Le idsche flesch 

tot den vibrator , ,vaarm ee H e l'  z electrische tri l l ingen , niet 

meer van 10 kilometer , maar van 30 c:J)'I. h eeft voortgebracht 

en aldus ten duidel ij kste aantoo n de dat ze zich e venals het 

l icht voortplanten , werd door s preker ui t,voerig toegelich t .  

Daarbij wees hij aan hoe een del' eind vormen , waartoe 

zoodoende de electrische vibrator was gekom en , was de 

vibrator van R i g h i . Nu beschreef spreker de inductieklos , 

die de rol van de electl' i seermachine had op zich genOl!len 

en waardoor men een uitnemend middel  heeft om electriciteit  

in beweging te brengen en zeer snel de lading van een 

Leidsche flesch of anderen vibrator to t stand te brengen 1 

vvaardoor men haar dan kan gebruiken om telkens als men 

di t wensch t een vibrator een reeks van tri ll ingen in de 

omgevende ruimte te doen ui tzenden. 't  Is nu m aal' de 

vraag door welk middel d ie  aldus ui tgezonden electrische 

trill i ngen op gro ote afstanden zul len kunnen ,vorden waar

genomen. 

niet  deze vraag zou te vens de vraag zij n opgelos t , hoe 

i emand seinen kan waarnemen , welke dool' een ander die 

zich op grooten afstand bevindt , worden afgezonden. Dool' 
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e en  zeer fraai e  proef  \-verd nu  o .  a .  toegelicht, hoe het 
beginsel der resonnantie hierbij kan worden te baat gen omen . 

Doch men ge voel t dat spreker hier gekomen was t o t het 
eigenlijk onderwerp van zij n rede , welks behandel ing , 
behoudens de zeer fraai e proeven , in  hoofdzaak overeenkomt 
met wat wij vroeger over �1 a r  c 0 n i ' s-stelsel meedeelden . 
_l�lleen willen wij op deze pl aats nog releveeren , dat de 
spreker zeer eigenaa.rdig het beeld u i twerk te , dat �1 ar c o n  i ' s 
st'in gever is als een vuur to ren , welke echter stralen uit
zendt , die door lichamen heendringen zooals hout en mist , 
welke ondoordringbaar zijn voor lichtstralen , en dat 
:M a }' c o n  i ' s  o ntvangtoestel i s  al s een oog , dat gevoelig is 
voor de stralen , door den vuurtoren van M ar c o n i  uitgezonden . 

Het  seinen zonder draad werd door spreker n iet , slechts 
zeer duidelij k v erri ch t ,  maar in alle  onderdeel en verklaard , 
to t zelfs de vern uftige Inricht ing van het kloppertje , dat 
het  geleidingsvermogen van het kopervij lse l  telkens weer 
doet verdwij nen. Men kreeg van de werking en de geheele 
inrichting van :NI a I' c o n  i ' s  seintoestel een zeer duidelijke 
voorstelling. 

In principe kan men nu reeds zeggen , dat met dit stelsel 
geseind zal kunnen worden o ver de Oceanen heen , naar 
overzeesche l anden .  't Is maar de vraag , of men de 
instrumenten tot dien graad van gevoeligheid zal weten op 
te werken en of men over electrische trilli ngsbronnen zal 
kunnen beschikken van zoo veel énergie , dat men een 
10 000 maal groo ter effect  zal weten te bereiken dan op 
dit uogenbl ik. Ook zal het misschien Hl ogel ij k zijn met 
sp iegels te werken en automatisch werleende tusschenstati ons 
te baat te nemen.  lYIaar dan blij ven el' ook nog bezwaren , 
b ij v .  de storingen door de ontla� i ng  bij onw eer van d i e  reu s
ach tige Leidsche fiesschen , die m e n  wolken noem t. Ook 

deze stoornissen l ichtte spreker toe i n  een eclatan te proef , 
waarmede hij i n  ' t  klein een on weer nabootste .  
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Het telegrafeereti zonder draad noemde spreker ten slotte 

een van de schoonste vruchten d ie van het proeLeld der 

wetenschap zijn overgebracht naar de techniek. Àan 

]1 a r c  0 n i heeft men deze toepctssing te danken , maar 

hu lde aan de eigenlijke ontdekkers , aan deze twee groot

meesters van de natuurkundige wetenschap der 1 ge eeuw : 

:M: a x w e l l  en H e r z . 



IV. 

Prof. Dr. B. J .  S T O K V I S :  

()ver G e-w-oonte en Gewenni n g. 

De litteraire waarde was niet de minst verdienstelij ke 
kant van prof. S t  0 k v  i s '  b oeiende rede in " Diligentia. " 
Zij n  voordracht, hoewel geen oogenblik het wetenschappelij k 
karakter verloochenen d ,  nam bij  wtj len een dichterlijke vlucht, 
en ' t  was niet alleen wàt spreker zeide , dat indruk maakte , 
maar de wijze waarop hij het zeide, het medeleven met  het 
woord , zich uitende door een sprekende mimiek ,  deed zijn 
toehoorder als a an zijn lippen hangen. 

De korthei d betraehtende , willen wij enkele fragmen ten 
uit de schoone rede mededeelen . 

In de eerste plaats wees spreker op het teekenach tige van 
het  woord " gewoonte " in de taal , waar het uitdrukt zekere 
eigenschappen die z ich in de uitwendige verschij selen van 
een bepaald object openbaren. Is niet de wonin,cJ van den 
mensch een van de middelen , waardoor zij n uitwendig zijn  
bepaald wordt ? Kent men den mensch n iet aan zijn woning, 
zij n  kleed ? 

Van de Fransche woorden habit (kleed) en habita tion 

(woning) , is afgeleid hab itude (gewoonte) ,  e venals het  Fransche 
coutume een omzetting is van costume , dat men ook bij de 
Engelschen vindt in cus tom. Gewoonte is  dus  het kleed, de 
woning waarin zich bepaalde natuurobjecten voordoen , en 



30 

wanneer men van gewoonte een nauwkeuriger omschrijving 

tracht te geven dan de taal reeds geeft, dan blijk t dat men 

onder g0vvoonte zeker soort van zijn, zekere s temming heeft 

te verstaan, die j uis t bij le vende nat llurobjecten zich voor

doet ; dan komt m en tot het resultaat, dat daarmeê e i gen

schappen worden aangeduid, die doo l' invloeden van buiten 

on tstaan, het object zoo veranderen, dat he t  zich geheel 

schikt naar de ui terlij ke omstandigheden en daarmeê geheel 

in harmonie word t. 

Ook op  de doode natuur werken invloeden van buiten, 

maar die in  vloeden veranderen niets aan het wezen der 

doode dingen. Gutta cavet lap iclem , maar als de druppel den 

steen heeft uitgehold, blijkt dat in het wezen van den 

s teen n ie ts veranderd i s .  Als smeltend ijs zich door nauwe 

bergspleten een weg moet banen, dan wordt dat smeltend 

ijs ten slotte een gletscher, maar het ijs is onveranderd ge

bleven'. Daartegenover s taat de eigen:3Chap van de levende 

natuur, die zich geheel schik t naar de inwerking van uit

wendige omstandigheden . vVa11neer bij het  roe ien de druk 

van den 1'oeiri em tegen de hanel zijn duizendvouclig herhaalde 

werking doet gevoelen, dan zou die hand, w are zij een 

dood voorwerp, ontvellen, gaan zweren en ten slo tte ui t

gellOld worden, maar in de levende natuur ziet  men daarvan 

dool' de ge woonte niets . ,Vel ziet men de hand zich voegen 

naar den roeiriem en langzamerhand onts taat in den palm 

een eigenaardig soort hard \veefsel, dat haar beve i lig t  tegen 

de aanraking van den 1ie111, een weefsel dat ten slot te zich zoo 

harmonisch voegt naar de onaangename aanraking, dat wij 

eindelijk ' zonder smart en zonder er nadeel van te onder

vinden, de riemen kunnen tel' hand nemen. 

Dat is het eigenaardige karakter van het  levende W8ZGn, 

dat zelf verandert onder den invloed del' -veranderde ui t

wendige omstandigheden. 

De gewoonte is dus werkelijk een tweede natuur. Zij is 
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de wet waaraan elk levend wezen zich moet onderwerpen 
en wel in de meeste volkomenheid naar mate het levend 
wezen zelf het meest volmaak t is .  De hoogst ontwikkelden , 
zullen zich het best g'8\v ennen , bij hen zal de  wet der 
gewoonte zieh het krachtigs t openbaren. De bewering del' 
philosophen van de l 8c eeuw , dat het zich gewennen een 
karakteris tieke eigenschap zou zij n  van het dierlij k  wezen 
en dat de plant daar van verstoken zou zijn , is absoluut 
onj ui st gebleken . V an de kleinste tot de groo tsté levende 
wezens kan getui gd worden , cl at z ij aan de wet del' gewoonte 
gehoorzamen. Als voorbeeld noemde spreker de  bacteri ën , 
die gerekend moe ten worden tot de wezens , welke buiten
gewoon gemakkelij k kunnen ge wend worden , zoo zelfs , 
dat ze van aard veranderen en zich volkomen naar de 
gewij z igde levensomstandigheden voegen. De kogel vormige 
splij tzwam , die beschouwd word t als een van de oorzaken 
der longonts teking , _ kan aan sublimaat , het gif dat deze 
bacterie onder ge wone oms tandigheden onfeilbaar doodt , zoo 
gewend worden door haal' in den aan vang met bui ten�'ewoon 
slappe oplossingen in  aanraking te brengen , dat ze door 
de gewoonte om in  dit gift te le ven als ' t  ware ge temd 
wordt, en daardoor zoo zeer van aard verandert , dat ze n iet  
meer zoo sçhadelij k werkt wanneer ze in  het lichaam van 
den mens eh doordringt. Een ander voorbeeld : de zoetwateralg 
verandert onder den in vloed van keukenzout zoozeer , dat z ij 
later, in eens in  zoe twater gebracht, terstond sterft , En to t 
ho oger georganiseerde wezens opkl i mmende , beschreef sprek er 
het zich e igenaardig ge wenn�n van de plantenwere l d  der 
vlakte om te leven op de Alpen , en omgekeerd hoe de 
flora der hooge bergen , aan de lagere temperatuur en het 
sterkere licht 'ge wend , z i ch naar de omstand ighedeu sch i k t 
en van karakter verandert , wanneer men ze langzamerhand 
naar lagere s treken o verpl an t. Hoe moet men dat proces 

verklaren ? Die vraag drin gt zich 'op bij den l1atuul'-
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onderzoeker , d ie  dool' den geest die In hem woont niet 
gediend is van het antwoord : het doel van de p lant is om 
te bl tj ven leven en daarom heeft de natuur gezorgd dat ze 
ook in de hoogte kan bestaan . De onderzoeker verlangt meel'. 
Hem staat steeds G o  e t  h e  's woord voor den geest : 

Doch FOl'schung sb'ebt und ringt erlllüdend nie , 
N ach J.elll Gesetz , delll Gl'und : vVarulll und wie ? 

\Vel kan hij zich , als beperkt wezen , ni et ui tlaten o ver 
het waarom , maar o ver het hoe kan hij inlichting geven , 
En nu is het een feit , om bij het laatste voorbeeld te 
b lij ven , dat bij planten , die naar hoogere streken worden 
o vergeplan t , op bepa�l de  plaatsen van de opper vlalde een 
groote hoeveelheid bladgroen wordt opgehoopt ,  zoodat op 
die wijze  tegemoet gekomen wordt aan een voldoende gas
wisseling om daal' te kunnen leven.  Die waarneming is  des 
te belang\vekkender , omdat zij klopt l!let 'vvat men b ij den 
meusch waarneemt , als die zich went aan het bewonen in 
hooge bergstreken. vVaarom zendt de medicus patiënten , 
die lij den aan b leekzuch t of tering , naar de hoogvlakten P 
Omdat' hun bloed daar weel' rijker wordt aan roode b loed
lichaampjes , en wat nu het bloed is voor het levende dier , 
is het bladgroen voor de levende plant. Dit verband is zoo 
innig , dat het gelukt is , uit het b ladgroen precies dezelfde 
ontledingsprod ucten te verkr.tjgen als uit de bloedkleurstof. 
Zoo wordt dus b ij p lant en bij mensch door ophooping van kleur
stof op bepaalde plaatsen de ge"wenning aan bet verblij f  in 
hoogvlakten , waar de lucht betrekkelij k te weinig zuurstof 
bevat , mogelijk  gemaakt. 

De wet der accommodati e regeert dus zoowel het p lanten
�üs het dierenrij k ,  maal' met één groot  kenmerken d verschil .  
Het dier beschikt over willekeurige beweging , over o efening 
in het gewennen , die bij p lan ten nie t  kan voorkomen. Deze 
kunnen el' zich niet vvillekeul'ig voor geschikt maken. Het 
dierl ij k  wezen , vooral de mensch , kan zich oefenen (ex er-
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ce eren d .  i .  de nadeelige invloeden van buiten van zich 
afweren) . In den mensch is het vermogen om zich te oefenen 
het hoogs t ontwikkeld ; hÜ  kan het doen met bewustzij n , 
met  eigen wil , hij kan Ziich perfectionneeren , het  dier niet ; 
het  dier kan alleen to t oefening gedresseerd worden. 

Hier stond spreker stil b ij de beteekenis van die oefening. 
Oefening maakt den meester , meester in al les ,  zoo wel in 
li chamelij ke beweging al s in be weging van den geest en in 
de verschillende uitingen waartoe de geest in staat i s .  Ge
wennen en oefenen zijn dikwÜls niet scherp te  scheiden, wat 
spreker toelichtte met een reeks eigenaardige voorbeelden 
van groote mannen . Lord 0 a v e n  d i s  h ,  een schatrij k en tevens 
buitengewoon weldadig geleerde , was bekend om zijn  oefening 
in de s tilzwijgendheid , d ie  hem geen woord deed  misbruiken, 
geen minuut deed verliezen. In ' t  woekeren met woorden 
schünt hij een zoodanige vermaardheid te hebben verkreg0n , 
qu' i l  étonna les . hommes les plus économes de· temps e t  
de mots 

Aan die eigenschap had lord 0 a v e n  cl i s  h · het  misschien 
ook te danken , dat hij door ' t  concentreeren van zijne  ge
dachten zoo vele buitengewone ontdekkingen heeft gedaan. 

V 0 I t a i r  e was het bes t  tot werken in s taat, als hij ne�jes 
aangekleed , zich aan geurige koffie te goed kon doen. 

R o u  s s e  a u daarentegen werlde het l iefs t  en het best , 
indien hij in  den toestand , waarin hÜ  het  bed verlaten had , 
z ich aan den arbeid zette. 

De  wij sgeer K a n  t had z ich zoo zeer gewend om te 
midden zij ner diepzinnige gedachten den tij d waar te n emen 
op de s tads torenklok te Koningsbergen , dat toen in zijn 
afwezigheid nieuw geplante boomen hem in dat s taren naar 
den toren belemmerden , hij als 't ware vleugellaJll was 
geslagen en. het denken hem onmogelij k werd . Eerst nadat 
hij van de vroedschap verkregen had , dat de boom en ver

wij c1erd werden, was hij weer in s taat zij ne wij sgeerige be-
3 
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spiegelingen te  herva tten. Spreker zou z ich  verder nie t  op ' t  
gebied van de  moraal bewegen of de goede en kwade gewoonten 
bespreken. Op voortreffelij ke wij ze heeft onze Hu y g e n  s het  
verdelgen del' kwade gewoonten bezongen in het  bekende : 

Die regt gewent zijn slimtrekkende zinnen , 
Dat hem niet meer die oude kromheid heugt 
Geraackt in ' t  eind door zij n volharden binnen 
Het heerlijk hof der erentfeste deugd , 
Daar vaste vreugd is voor 't gemoed te winnen. 

En wat de goede betreft , zoo verwij s t  hij naar V o l t a i r e , 
die gezegd heeft : il n 'y a qu'une bonne b�bitude , parce 
qu'elle est la gràce e t  elle est bonne à tout : c'est la vérité. 

Van zij n standpunt als medicus lich tte spreker ten slotte 
de wet del' gewoonte toe in een viertal vOOl'beelden : 10 de 
gewoonte teweeggebracht dool' vergif ; 20 dool' uitwendige 
temperatuur ; 30 met betrekking tot z iek zij n en ziekte
oorzaken ; 4° met betrekking to t ziek elij ke toestanden. 

Het is bekend , hoe gemakkelij ie de mensch aan vergif 
went : het arsenicum , de nico tine , de alcohol , de coca, de 
sirih betel , het opium zij n  daarvan de sprekende voor
beelden. 'vVelke processen doen zich daarbij voor ? vVij kiezen 
het rooken en het drinken. vVie herinnert zich niet de ge
volgen van de e erste sig aar ? Een alleronaangenaamste 
stemming , een algeheele s toring ,  een gevoel van onmacht , 
van depressie , een totaal ziek zij n , verschijnselen die 
werkelijk  het individu soms weerhouden om nogmaals 
kennis met zoo 'n middel te maken . Maal' als het individu den 
moed heeft om dool' te ze tten , dan verd,v�j nen die ver
schij nselen geheel ; alleen het  hoofd verschijnsel , h e t  genot 
van het rooken , de eigenaardige opwekking die een sigaar 
geeft , verdwijnt  niet .  De dronkaard grijpt  naar de alcohol, 
al weet hij dat die drank hem schade doet. :Maar hij grijp t  
el' n aar , omdat hij el' dool' komt in dien eigenaal'digen 
roes , die hem de  aardsche ellende doet vergeten en hem 
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een warmte doe t  gevoelen d ie  geen andere stof hem kan geven , 
natuurlij k een zinsbedrog , maar dat juist in e en koud , 
vochtig klimaat als remplaçant van warm voedsel dat hij 
thuis niet vind t , een welkome afleiding is .  En als dan 
langen tijd dat vergif is gebruikt , ziet de alcoholist en de 
amfioenschuiver ztj n gezondheid bedreigd , bet genotmiddel 
i s  een noodzakelijk kwaad , een integreerend bestanddeel 
van het licbaam geworden en een plotselinge onthouding 
kan l evensgevaarlijk worden . 

D e  arsenicume ters van Sti ermarken , die gewend zijn aan 
kleine hoeveelheden , kunnen sterven zoodra ze te groote 
hoeveelheden van bet vergif to t zich nemen. Hetzelfde is 
hot geval lllet de nico tine-vergiftiging bij roolcers. De ge
wenning kent dus een grens , die niet s traffeloos wordt 
overschreden , een grens die voor elk individu verschillend 
is en die afhankelij k  is  van den inwendigen vorm van het 
organisme. In die gewenning aan het vergif zijn alle karakter
trekken merkbaar , die in ' t  algemeen met het proces van 
de gewenning gepaard gaan . Is de proeftij d , die met zekere 
sensatie gepaard gaat , afgeloopen , dan komt de gewenning 
met les douceurs de rhabitude , die aan ' t  lichaamsgestel 
zekeren plooi geven , die langzaam van dien aard wordt dat 
de verandering onmisbaar scbijnt. Als men el' zich van 
ontdoen wil , slaagt men daarin niet zonder zich opnieuw 
zekere moeite "  en  drang op te leggen. 

In de tweede plaats het zich gewennen aan warmte en 
veranderde temperatuur. I-Iet i s  bekend dat aan de invloeden 
van het  klimaat in tropische gewesten i aan de zoo ver
schillende invloeden van bui tengewone warm te en hevige 
koude , de mensch zich op voortreffe l ij k e  wijze lean gewennen .  
Ook dieren e n  planten bezitten dat vermogen. D e  proeven 
van D o l l i n g e r, D a v e n p o r t  en C a s t 1 e  heb ben d i t  ten 
duidelijkste bewezen. Eerstgenoemde n am een proef met  de 
kleinste levende wezens , die zeven jaar duurde en waarin 
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hij gedurende viel' jaren monaden d i e  oorspronkelijk aan 

temperaturen van 1 0-20° O. gewend zij n , aan telkens 

hoogere temperatuur van geslacht tot geslacht zich zoo 

leerde gewennen , dat zij eindelij k  op een temperatuur van 

600 O. konden leven. 1\'Iet hoeveel taai geduld die proeven 

dool' D o  l l i  n g e l'  genomen werden , moge blijken uit de 

berekening , dat het aantal op elkaar volgende generaties 

die noodig waren om de d iertj es zoodanig te gewennen dat ze 
. ten slotte die temperatuur konden doorstaan , in menschen
geslachten uitgedrukt 40000 zou hebben bedragen . 

Zoo is aan D a v e n  p o r  t gebleken , dat pui talen eerst op 
eene temperatuur van 43 .5°  O. bezwijken dool' zoogenaamde 
warmtestij fheid, indien zij gewend zij n  om in  eene temperatuur 
van 25°  O. te leven , maal' dat zij reeds bij 40.3°  O. s terven, 
indien zij ,aan eene temperatuur van 1 5° O. gewoon zijn .  
Daar di e warm testûfheid op stollen van eiwit  berust , i s  
d i t  verschil in he t  ei Vi Ti t  del' l,evende weefsels met  betrekking 
tot de temperatuur waarop het stolt, bij eenzelfde  diersoort, 
bij eenzelfde generatie van dieren buitengewoon belang
wekkend , maal' bij de verklaring van dit verschijnsel kon 
spr. thans niet blij ven stils taan. 

Spreker gaf thans een toelichting van het zich gewennen 
aan ziek zijn en aan ziektetoestanden. 

Het ziek zijn is een toestand waaraan men zich in twee 
richtingen ge wennen kan. \Vij medici - zeide prof. S t  0 kv i s 
- kennen onder onze patienten personen , die onoer 
onduldbaar lij den voorbeelden zijn van geduld , van kalmte 
en onversaagdheid .  VV ij vragen ons wel eens af ho e tering
lij ders die opgewektheid behouden en de hoop op eene 
betere toekomst bij hen telkens verlevendigd wordt , zooals 
ons daarvan een zoo treffend voorbeeld dool' d e  G e n  e s t  e t  
in  zijn  diep gevoelig " I-laantje  van den toren " gegeven is .  

n'Iaar wij kennen aan den ' an deren kant ook het  z ich 
gewennen aan ziek zijn in den slechten z in .  De artsen 
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weten wat het zeggen wil met patienten te doen te hebben, 
die zich allengs aan 't klagen gewennen en uit louter 
gewoonte de  minste afwijkingen in  hun lichaam nq,uwkeurig 
nagaan en breed uitmeten. �fen zou die pruttelende lij ders 
willen toeroepen : valere àude durft gezond te zijn . 

En  nu  wat b etreft de ziekte-oorzaken , het staat vas t dat 
door de geslachten heen ook het menschelij ke , geslacht 
voor die b epaalde ziekteoorzaken , die de besme ttelij ke en 
epidernische ziekten vormen , minder 9'evoelig wordt , c, d.  i .  

zich er aan gewent .  
De  malaria is eene ziekte waarvoor men, zich , s�dert de , 

chinine ontdekt is , niet angstig meer m,
aakt, maar toen op 

Mauritius de malaria voor het eerst verscheen , bleek zij 
even moorddadig als pest en , cholera. De mazelen heeten 
een goedaardige ziekte , maar toen op de Faroër de mazelen 
het eerst werden geïmporteerd , decimeerden zij de bevolking : 
v olwassenen zo 0 wel als kinderen . Soortgelij ke ervaringen 
heeft men ook opgedaan onltrent de tuberculose. En nu 
moge de bewering vreemd schijnen, dat de zooveel besproken 
en reeds sedert een eeuw ons bekende vaccinatie , het 
inenten met de ziektestof , een proces is waarbij de wet 
del' gewoonte in 't spel is , toch is  dit het gevaL Want 
het i s  bekend dat die door levende smetstoffen veroorzaakte 
pokkenepidemie in kwaadaardigheid afneemt naarmate de 
mensch zich door de inenting meer aan die ziekte gewend 
heeft gemaakt , en dat de pokken onder de volken , bij 
wie de vaccinatie nog niet is doorgedrongen , afschuwelijk 
heerscht .  

Evenals J e n  n e l" s heerlij ke ontdekking den mensch 
aan het pokkengjf gewend heeft gemaakt , zóó dat , de ve�'
schijnselen van de ziekte verzacht werden en het organisme 
er  niet door gedeerd wordt , zoo heeft ook de methode 
van P a s t e  u l' een even hei lzame werking ten gevolge , 
die al weel' het best vergeleken , kan worden met het 
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zich gewennen van het individu  aan de invloeden van 

de in ' t organisme gedrongen microben. Dat go\venneu 

waarborgt in tus schen geen absolute onkwetsbaarheid. Immers 

dool' het opnemen van vergif ten ontstaat in 't lichaam 

altijd een verandering, al kon men die vroeger niet altUd  

aantoonen. 

Bekend is de ontdekking om kinderen , die aan diphtheric 

lij den , te genezen door het inspuiten van bloedwei af komstig 

van dieren die men gewen d heeft aan de die ziekte ver

wekkende microben. El' moet dus dool' toediening van die 

bloedwei in ' t  li chaam iets gebeurd zijn, al bl1jkt daarvan 

ook oogenschijnlijk niets. :Men vindt ' aan het  in di vid u niets 

bij zonders, zoo zei men tot vóór k orten tijd  . . Maar nu Ït; in 

den loop van eene andere ziekte : de febris typhoïdea, het 

bewijs geleverd, dat in  den mensch een bepaald lichaams

vocht zoo verandert, dat men el' uit besluiten kan of  hij 

tegen eene bepaalde ziekte weerstandsvermogen heeft. Voor 

bepaalde microben i s  dan het leven in dat vocht onmogelijk 

ge worden. Die microben 'worden onder dien invloed tegen 

elkaar geplakt, onbewegelij k gemaakt en gedood, in elk 

geval tot werkeloosheid gedoemd. 

Derhal ve het gewennen van het l ichaam aan dergelijke 

s torende invloeden gaat gepaard met veranderingen in de 

lichaamssappen van het  incli vidu , d ie een nadeelige werking 

van de kleine wezens, als ze in het lichaam zijn dOOl'ge

drongen, onmogelijk maken. 

Van het zich gewennen aan ziektetoes tanden , deelde 

spreker een merkwaardig voorbeeld mede van een lij der aan een 

organische, onhers telbare kwaal. I-lij had een p atient in 

behandeling gehad, die op l l -jal'igen leeftijd het acute 

gewri chtsl'heumati sme had gekregen, een kwaal die de 

ongelukkige eigenschap heeft van het binnenste hartevlieR 

in te dringen , waardoor een verandering in het hart te weeg 

wordt gebracht, die den bloed�omloop geheel in gevaar brengt. 
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De ziekte i s  t e  treuriger omdat 7.ij veeltij ds zeel' aardige 

meisjes of knapen aalltast. Nu went zich echter he t lichaam 

aan dien toestand zoo volledig , dat het. meel' dan eens i s  

voorgekomen dat  de patient , ofschoon de kwaal b leef bestaan , 

el' volstrekt geen hinder meer van ondervond. 

Toen ik eens op den Gooischen s troomtram stond, verhaalde 

prof. S. , zag ik op tamelijken afs tand een jong luan in snellen 

draf - aanloopen , die den conducteur- met een krachtige stem 

toeriep om op te houden. De tram stond stil en toen de jonge 

man als een pij l uit den boog op het balcon was gewipt , 

herkende i k  in hem een mijner patienten , dien ik vroeger 

wegens die hartkwaal in behandeling had gehad. Een sterk 

voorbeeld inderdaad , hoe het l ichaaam zich ook aan de 

meest ziekelijke  aandoeningen kan gewennen . En dat komt 

niet alleen b ij hartziekten voor , ook bij andere organische 

kwalen. Zoo is het le ven op één long een vaak voorkomend 

geval . 

Dit i s  het schoone , het karakteri stieke van de inrichting 

van het volmaakte menschelijk lichaam , dat alle deel en met  

elkaar tot  één doel  samenwerken en dat  de l üfspreuk : " alles 

voor één en één voor allen " ,  voortdurend door dat lichaam 

in toepassing wordt gebracht. De oorzaak van de gewenning 

i s  te 7,oeken in dien innigen samenhang van de deelen , die 

maakt dat als er één ontbreekt ,  of in zijn taak te kort 

schie t , door die inrichting der organen dadelij k een ander de 

functie o verneemt. 

En terwij l men aan den eenen kant van de gewoonte 

met V i l '  e y zeggen mag : " L ' habi tude est  l e  pou voir Ie plus 

grand , Ie pl us profond , Ie plus durable de tons , surtout 

chez l 'espèce humaine : il nOUfl moûle e t  nous pétri t à son 

gré , il peut nous dépraver horr iblement , comme i l  peut nons 

perfectionner . L 'habitude nous vient sai sj r  dès Ie berceau , 

elle nous condu i t  j usqu' à la mort " ,  komt  onwillekeurig 

daar waar wij die wet van ge woonte en gew enning verklaren 
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willen, ons G o  e t h  e ' s  olympisch w oord uit de lVletamorphose 

del' Thiere in  de gedachten : 
Diesel' schöne Begriff von Macht und Schranken , von "\" illkür 
Und Gesetz , von Freiheit und Masz, von beweglicher Ordnung, 
V orzug und Mangel , erfreue dich hoch ; 
Freue dich, höchstes Geschöpf del' N at",:ll' ,  clu fiihlest dich fähi g 
1hr den höchsten Gedanken , zu dem sie schaffencl sich aufschwang 
N achzndenken.  

Prof. S t  0 Ic v i s werd aan het slot zij ner rede dool' het 

talrij k publiek levendig toegejuicht. 



v. 

D r. C .  H O I  T S E 1\1 A : 

O v e )' Diffu sie. 

Dl'. O. H o i  t s e m a uit Breda, geen onbekende in ons 

N atuurk. Genootschap , waal' hij een paal' jaar geleden sprak 

over ontploffingen, had V O Ol' dezen keel' de d iffus i e  gekozen, 

als ( )nderwerp wel niet nieuw voor zijn hoorcl ers, maal' 

waarover hij een reeks mededeelingen deed en proeven ver

richtte, die over de beteekenis van diffusie en diffundeel'en 

van de lichamen in elkander, van het standpunt der moderne 

wetenschap bezien , een vel'rassend li cht deed opgaan. Velen 

zullen dr. H o i  t s e  m a' s voordracht ten slotte dan ook zeer 

i nteressant gevonden hebben en daaruit veel hebben geleerel .  

In een allegori sche inleiding wees spreker op den lust tot 

r0izen en trekken , die steeds de aardbewonel's heeft geken

merkt en die hen, naarmate de gelegenheid tot vel'plaatsing 

voortdurend toeneemt , zi ch steeds meer en meer doet 

vermengen. Ook spreker's verhaal zou zijn een l'ei svel'haal, 

niet van lnenschen of andere leven de wezens, maar van 

gefingeerde wezens .  JYlen weet hoe men zi ch in de chemie 

de stof voorstelt als bestaande u it onnoemelijk: kleine deeltjes 

of moleculen, d ie  w�j niet kunnen waarnemen, doch w ier 

b estaan �en toch aanneemt omdat wij er ons als middel om ons 

voorstellingsvermogen te hulp te komen met zooveel succes 

van k unnen bedienen . Die uiterst kleine stofmassatjes nu 
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hebben met  den  111ensch den  treklust  ge111een ) waaraan wc 
in dit ge val den naam van chffusi e geven . Zij laten zich 
zelfs ) even als do mensch ) in nationali tei ten en deze weel' 
iu val'iotel ten onderscheiden ) di e zich kenmerken dool' een 
meerdere of mindere neiging t.ot reizen en trekken. Zoo is 
in  vele gevallen bij de moleculen de lus t  

'
om zich t.e ver- ' 

spreiden niet  twij felachtig : adres aan de reukstoffen en aan 
de uitwasemingen van onze grachten in deu zomer l en de 
mole culen die schijnbaar zich nie t  verspreiden , doen het  
toch , maal' langzamer , met  gradueele verschi llen. 

Hoc is nu de m ate van bmvegelij kheid del' doel�i es bij 
de ze lfde soort van moleculen , bij ,va,ter bij v. , ,vaal' men al 
dadelij k in den waterdamp , het water en het ij s een sprekend 
voorbeeld heeft van de drie a,ggregaattoes tanden van de 
s tof ? 'VVa,a,rin versch i llen nu  de eigenschappen va,n de 
moleculen in die drie t0 8sta,nden ? De gasdeeltjes doen d i t  
dool' hun u i terst vlugge b eweging ; zij vliegen snel la,ngs 
elkaar heen , besc hrij ven korte baantjes , die dool' het bo tsen 
tegen elkander , met schokken voortdurend van richting 
veranderen .  El' i s  dus nog wel verband t usschen die deeltjes ,  
ma,a,r hij i s  uiterst z,valc Bij de vloeis toffen daartegen zien 
we die beweging a l  minder worden ; de moleculen zijn 
tra,ger en  niet  zoo vel' van elkaar ; de aanhankelij kheid 
tusschell de deeltjes is grootel' ; ze worden meel' i n  toom 
gehouden. ,V ordt de beweging dan nog langzamer en neemt 
de ophooping in gelij ke  ruimte nog meel' toe , dan verd \vijn t  
eindelij k elke vrees voor  ontvluchten . 

vV ij z ien dus , dat de drie ca,tegoriën va,n dezelfde soort 
moleculen niet  vierkant tegen elkaar over  staan . Zij gaa,n 
geleidel ij k  in e lka,ar over , wat  reeds begint b ij he t  gas , 
dat vl uggere en tra,gere molecu len heeft , en  zoo lang de 
eerste de  overband hebben , za,l  de  s tof in  ga,svormigen 
toes tmlcl b lij ven . :Maar in  elk Vt1n de drie a,ggregra,attoest.anden 
komen de beide andere ook voor , alleen éen va,n deze heeft 
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de overhand . �Ien kent de vloeis toffen , die voortdurend 

dampen ui tzenden ; ze lfs sommige vaste stoffen , j odium b.v. 

met zij n  violette dampen , hebben die e igenschap , waarvan 

de metalen evenmin ui tgeznnderd zijn , a l  doen die het In 

geringe mate .  De u i tdrukking " het geld vliegt weg" is 

i nderdaad n ie t  alleen op den verkwi ster van toepassing. 

Onze landgenoot  wij len de heer V a n R i  e m s  d ij k  en de 

tegenwoordige Luiksche hoogleeraar S p  r,i n g hebben met 

proeven het  vervluchtigen der metalen toegelicht. 

Een van de proeven van laats tgen oemde kwam hierop 

neer , dat lnen van twee even groote cili ndertjes van zink 

en koper de eene zij de zeer nauwkeurig vlak afdraaide en 

ze met die zij den tegen elkaar in een bad plaatste van een 

temperatuur van 360  à 400°.  Het smeltpunt van koper i s  

1 050" , dat van z ink  is hooger dan 400°. Wanneer die 

cil indertjes eenigen tij d i n  clie temperatuur  geb leven waren 

en men n am ze van elkaar � dan bleek het , dat een deel 

van het zin k vervluch tigd was en cle dampen w aren inge

drongen in het koper , waarmede z ij een laagje mess ing 

legeering vormden .  

Derhalve  als  algemeen resultaat mogen we met  zekerhe id  

con3tateeren , dat de lust  om z i ch te  verspreiden (zi ch te 

d i ffund eeren) in de molecu len wereld n lgeme ell i s .  Alleen is 

die neiging hi er s terk en ginds zwak . Dan moet  ook uog 

opgemerkt worden , dat al hoewel de beweging ook in  he t 

i nwendige der massa plaats moet hebben , van diffussie 

slechts s prake i s  aan de oppervlakte . Oplo ssi n g onts taat 

daar , als de heterogen e massa's homogeen trachten te 

worden . Van de negen ge v al len w aarin gassen , vloeistoffen 

en vaste stoffen in elkaar ku nnen overgaan , bepaalde spreker 

zich tot  de diffuss i e  van gassen in  gassen , van vloe istoffen 

in vloeis toffen en van vaste stoffen i n  vas te stoffen .  
Reeds D a I t o n  bewees in  1 8 03 het  d i. ffu ncleeren van ver

schillende gassen to t één homogeen mengsel . Spreker her-
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haalde die proef en demonstreerde het verschil in diffusi e

snelheid van het eene gas en het andere , naar de wet van 

G l' a h a m ,  die leert dat die snelheid omgekeerd e venredig 

is · aan de v ierkantwortels van de dichtheden. Hoe lichter 

een gas , des te grooter de diffusie snelheid. 

Hiel' was spreker recht op dreef met  een reeks welge

slaagde proeven. Zoo maakte hij aanschouwelijk den toeste l  

van A n s e 1 1 ,  die het diffundeeren practisch toepaste om 

in mijnen te waarschuwen voor  mijngas , dat , zooals men 

wee t ,  met lucht vermengd een zeer gevaarlij k , ontplofbaar 

mengsel vormt. Een U-vorminge buis met kwik gevuld , 

draagt aan den eenen arm een elec trisch contact , de andere 

ar111 heeft een gipsafsluiting. Bij aanwezigheid van lpijngas , zal 

dit , lichter zij nde dan de lucht , naar b innen in de buis 

d i ffundeeren en door den druk , daardoor op het kwik ver

oorzaakt , contact maken en een schelletje aan den gang 

brengen. Een andere welgeslaagde proef was het diffundeeren 

van gas dool' platina-, dat alleen bij hooge te mperatuur gas 

doorlaat. Eigenaardig herinn erde spreker hier aan de ver

keerde toepassing in 1 7 74 door P I' i e s t  1 e y ,  den ontdekker 

van de zuurs tof ,  van de diffusie van gassen door gloeiende 

buizen , een toepassing die Ül die dagen in de chemie van 

de sti k s tof heel wat verwarring gesticht heeft .  Bij het  leiden 

van waterdamp dool' een gloeiende aarden buis , werd onder 

een bak met water stikstof opgevangen . De  conclusie dat 

dit gas een del' bes tanddeelen van water zou zijn heeft 

lang s tand gehouden , to t e indelij k in 1 798  drie N eder

landsche geleerden aan toonden , dat men zich aan een 

vergIssIng had schuld ig gemaakt. 1\1aar men wilde hen 

aanvankelij k niet ge] ooven , zoodat z ij in  1 800 hun betoog 

nog eens moest h e rhalen en daghclder aantoonden , dat 

P l '  i e  s t  1 e y een onbegrepen diffusie-proef had genomen . ,lij at 

gebeurde er namelij k ? De gloeiende buis lie t  de lucht van 

bui ten naar binnen diffundeeren , maal' van die lucht was 



45  

de  zuurstof . spoedig bti ' t  v erbrandingsproces gebruikt , 

zoodat men op die manier het andere bestanddeel del' 

luch t , de st ikstof moest  opvangen . D iezelfde manier van 

diffusie door gloeiende buizen , is nu onla.ngs op het argon , 

het n ieuw ontdekte bestanddeel v an onze atmosfeer 

toegepast , om te onderzoeken of d i t  een enkel gas , dan 

wel een mengsel van v erschillende gassen i s .  

Spreker stond nu  stil bij d e  diffusie van vloeistoffen , een 

proces dat geheel o vereenstemt met de diffusie van gassen ; 

alleen het gaat veel trager. Een proef van jodiumoplossing 

in water werd ons getoond , die reeds v an drie weken dag

teekende en nog steeds langzaam voortging.  Als bekend 

voorbeeld wees spreker op de sanlenvloei ing van zeeën 

van verschillend zoutgehalte , waar de diffusie zoo langzaam 

gaat , dat het verschil in zoutgehalte niet opgeheven wordt. 

O ver het diffundeeren van vloeis toffen , di e geschoiden zUn 

door tusschenwanden , zou spr . niet uitweiden , daar hij dan 

te v eel zou komen op het gebied van den osmoti schen druk, 

die reeds vroeger in dezen kring het onderwerp heeft ui tge

maakt v an een speciale v erhandeling van prof. A I' 0 n s t e  i n . 

Alleen herinnerde SpI' , , dat van de uitwisseling van sto ffen door 

de wanden der cel een groot deel van de l evensfunctiën afhangt. 

Van de d iffusie v an vaste s toff'en deelde spreker merk

waardige voorbeelden mede , die o .  a tot de prac tij k van 

het cementeeren van staai hebben geleid , waar van het procédé 

uitvoerig werd beschreven , waarna nog gewag werd gemaakt 

v an do belangwekkende proeven v an den Lu i kschen hoog

leeraar S p  r i n  g 
. 
met  het diffundeeren van metalen in elkaar. 

Versch illende preparaten van aldus to t één homogen e massa 

In elkaar o vergegane meta len werden ons vertoond en 

daarbij uitgelegd , hoe dat resultaat verkregen word t dool' 

cy lindertjes v an bei de metalen tegen elkaar te leggen en 
aan een temperatuur beneden het smel tpun t v an beide  

metalen uren lang b loo t  t e  ste l len. 
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Spreker wees el' t en  slo tte ( l P , dat  de  scheidingsmuren , 

d ie men vaak opwerp t wanneer men de verschillende groepen 

van verschij n  selen wil onderkennen , met den tij d steeds 

minder vyorden en de afscheidingen steeds flauwer en dat 

d i t  met name het geval i s  met de dri e aggregaattoestanden 

van de s tof ,  die bij de vermeerderde kenni s in sch erpte van 

afscheiding steeds voortgaan te verl iezen. 

De spreker werd levendig toegejuicht .  



V I .  

D r. 'vV. C .  L .  V A N  S C I:T A Ï K :  

Over voortplan ting en s am en w erking 

van golven, 

vVij he bben in dit  spreekseizoen een merkwaardige rede 

gehoord of 1 iever eene reeks zeer schoone proeven gezien , 

toegelicht door het levend woorc1 .  Dr. v a n S c  h a ï k ,  van 

Rotterdam , die meermalen in ' t  Natuurkundig Genootschap 

optrad en bij voorkeur sprak over het gelui d ,  had nu  ook 

di t  onderwerp gekozen , maar met een meer algemeene toe

pass ing .
. 
Niet  alleen gelui d i s  een golfverschij nsel , maar 

ook het licht en de s tralende warmte , terwij l  ook de elec

trische inductie zich in golvel?- door de ru imte voortpl ant. 

De leer der golvingsverschijnselen heeft zich meel' en meer 

ontwikkeld , naarmate men meer werd doord rongen van hare 

belangrij kheid. Enkele algemeene eigenschappen van golf

bewegingen zou spreker in herinnering  brengen . 

De naam golfbeweging is ontleend aan de bewegi n g van 

het wateroppervlak , die nie t alleen een op- en neerg(lande , 

maar ook een voortgaande i s , en waarbij de waterdeel en  

ach tereenvolgens elkanders periodieke bewegin gen herhal en . 

W'anneer zij zich bew egen loodrecht op  de r i ch ti n g  waarin 

zich de golf voorplant , noemt men d ie beweging  tran s \'el'saa] 

of dwars , terwij l een l ongi tud i n al e  go l f I J e w eg i n g  p l afl,t� h eeft 
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l n  de zelfde richting als die der voortplantillg. Het karakte

ristieke verschil tusschen beide bewegingsvoortplantingen i s , 

dat bij de trans versale trillingen bergen en dalen elkaar 

regelmatig opvolgen , bij de longi tudinale golfbewegingen 

verdunningen en verdichtingen e1kaar met dezelfde regelmaat 

afwisselen , Spreker lichtte die verschillende bewegingsver

schijnselen eerst door figuren toe en vervolgens zoel' fraai dool' 

' t  projecteeren del' l ichtbeelden van be wegelij ke teekeningen . 

Bij zulke modellen worden · de  deelen van het s telsel door 

u i twendige krachten kunstmatig ged'ivongen elkanders periodieke 

beweging te volgen . Z ij doen alzoo niet zien , hoe de golf

beweging door onderlinge werkingen tusschen de deelen kan 

ontstaan , zooals d i t  in de physische verschijnselen plaats heeft. 

Om di t laats te aanschouwelij k  toe te lichten , ging spreker  

nog verder door  een zeer vernuftig bedacht physisch model , 

blijkbaar door spreker zelf geconstrueerd , in werking te 

brengen. Een lange reeks houten l:) taven l iggen horizontaal 

naast elbtar als de toetsen van een p iano , maar van elkaar 

verwij derd op onderling gelij ke afstanden en in één vlak 

gehouden door een elastiek koord dat over 't midden der 

staven loop t , die in haar midden om een horizontale s talen 

snaar kunnen balanceeren , De spanningen in de deelen van 

het koord vormen hierbij cle inwendige krachten , waardoor 

de beweging van een s taaf op de naastvolgende wordt 

overgebracht .  Nauwelijks had spreker een der sta ven een 

transversale beweging doen ondergaan , of men zag deze zich 

onmiddellijk voortplanten in regelmatige golvingen (bergen en 

dalen) over de geheele linie. De beweging duurde een poos ,  

tot  ze werd uitgedoofd door de inwendige wrij ving . Dit was 

wel een der meest aanschouwel ijke physische proeven , die 

ik ooit in "Diligentia" heb zien nemen. Maar ze was nog 

slechts de eerste in  de reeks. 

Nog op een andere aanschouwelij ke wij ze toonde spreker 

de voortplanting der golvingen aan. In den projectie-toestel 
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plaats te hij een ellipsvormig bakje met kwik , dat hij 

plaatselij k in · b eroering b racht door i n  ' t  b randpunt v an 

de ell ips een stalen staafje i n  de kwik te dompelen en dat 

staafj e  in  v ibreering te brengen , zoodat ook het kwik in 

tr i lling werd gebracht en de golvingen werden teruggekaatst 

tegen den kant v an het b akje .  Die golfbeweging werd nu 

door spreker vibroscopisch geanalyseerd en op het  scherm 

werd een beeld ontworpen , waarin men den voortgang der 

gol ven duideltj k  waarnam en he t tweede centl'Unl van 

b e  weging zag onts taan door het terugkaatsen van de gol ven 

tegen den rand van de ell ips .  

Nie t  minder klaar was vervolgens spreker's uiteenzettin g  
van wat men onder in terferentie o f  samenwerking van 

gol vende bewegingen he eft te verstaan .
. 
Men s telle zich 

. voor twee punten in de ruimte , waarvan golv ingen van 

gelij ke pel iode ui tgaan . Deeltjes  in  de nabijhe id  gelegen 

kunnen dan door die beide gelijk  gestemde bewegi ngen in 

trilling worden gebracht , waardoor versterking of ver

zwakking van de golfbewegi ng zal ontstaan . Op die manier 

ontstaan plaatselij ke verhoogde golfbergen en plaatselij k  

v erdiepto golfdalen , d . i .  vers terking van d e  beweging , terwül 

in  sommige andere punten de  ontmoeting van een berg en 

een dal een v erzwakking ten gevolge zal hebben of ook 

wel een geheele ui tdooving v an de beweging , w anneer de 

beide elkaar ontmoetende trillingen gelij k e  tri l 1 ingswij d  te 

bezitten . 

Alzoo ontstaali interferentiestrepen , n . l .  lijnen of reeksen 

van punten waar de tril lingsbeweging versterkt is , of waar 

zij nagenoeg is uitgedoofd .  Ook hier kwam spreker onze 

voorstell ing weer te hulp door twee du idelijke aan de 

kwikoppervlakte opgewekte golven te projecteeren. De 

bewegingen der gol ven werden ook h ierbij v i broscop i sch ontleed. 

lIe t  geluid is rij k a a n  voorbeeldcn  v an interferentjever

schijnselen . Een proef met een gevoelige vlam in beroer ing 

q 
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gebracht dool' twee gelij ke geluidsbronnen , toonde dit  duide

lijk aan. vVat nu het licht betreft, ook hierbij kan men 

interferentiestrepen , heldere en  donkere lijnen verkrijgen , 

dool' samenwerking del' l i chtstrR len van twee gelijke l i cht

bronnen ; hetgeen \vederol1l voor de opvattin g  van het licht 

als een golvingsverschijnsel ple i t .  

Hierna toonde spreker , met inderdaad schi tterend
. 

resul

taat , de proef van M: e I d e  om het o ntstaan van s taande of 

transversale golven toe te lichten . Aan een del' beenen van 

een magnetische stemvork had spreker een l an g  zij den  

koord gespannen , \yaarin zich , zoodra de  stem vork in  tri ll ing 

wordt gebracht , de staande golvingen met h aal' knoopen 

en buiken vertoonden , tevens ter toelichti ng dat in  die 

knoopen geen volslagen rust , maar een minimale beweging 

aanwezig i s .  
Ook bij het l icht is in den laatsten tij d dool' vV i e n e l' 

het verschijnsel del' s taande golfbewegi ng  aangetoond. Het 

zijn vooral de interferentieverschijn selen van het l i cht , die 

de golvingstheorie van I-I u y g e n  s meel' hebben doen aan

nemen. Aan vankelij k vond deze weinig i ngang , tengevolge 

van het groo te aan N e w t o n  toegekende gezag. Dool' 

T h  0 m a s Y 0 u n g werden de genoemde verschijnselen het 

eerst uit de golvingstheorie verklaard. Merkwaardig is het , 

dat Y 0 u n g hierbtj op een ontdekki ng van N e  w t o n  voort

bOlnvt , wan t  N e  w t o  n zelf heeft het eerst de interferen tie 

van golfbewegingen beschreven. �fen had hem namelij k 

gemeld , dat in Oost-Azië een haven aan de Ohineesche 

zee zich dool' de bij zo nderheid kenmerk t , dat het verschijnsel 

van eb en vloed aldaar nagenoeg ontbreekt. N e  w t o n  toonde 

de oorzaak daarvan aan ; hij merkte op , dat bedoelde zee 

omgeven i s  van een eilandengroep met twee betrekkelij k  

groote openi ngen , op zeer ongelijke afstanden van de haven , 

zoodat vvanneel' dool' de eene opening de vloedgolf de  haven 
bereikt , tegelij k de ebgolf aankom t ui t do cl,nder8 zee-opening. 
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Uit beider samenwerking o f  in terferentie ontstaat dan de 

afwezigheid van getij aan de genoemde haven . 

Spreker nam ten slotte een paal' proe ven om aan

schouwel ijk te maken boe  bij de golfverschijnselen de 

energi e van het eene punt  naar het andere overgaat. 

H e l 111 h o l  t z wees d it reeds aan met den slinger , wiens  

ampli tude men snel  kan doen toenemen dool' met een l ichte 

handbeweging het slinger touw telkens een w eülig tel' zijde 

te verplaatsen . Lord R a  y 1 e i g h verving de hand door een 

hangend zw aar gewicht , waaraan een l ich te slinger wordt 

opgehangen , zoodat een dubbe le  slinger wordt gevormd.  

In ' t  middon van den draad hangt men bijv .  een zwaren 

bol , en onderaan een kleinen l ichten kogel. Door nu den 

gl'Oo to;n kogel even aan te raken , vertoont zich het ver

schij nsel dat men de bewegingsenergie van den eenen kogel 

in den anderen z ie.t o vergaan ; hierbij vertoonen z ich gewoonl ij k  

zoo �'enaamde zwevingen , n l .  afwi sselende vermeerderingen 

en verm in derin gen van de beweging van beide kogels. 

Het medetrillen komt zeel' veel voor op het gebied van 

het gelui d , wat spreker i n  herinnering bracht  door het aan

slaan van een stemvork , die een kolom lucht van gelijke 

s temming deed medeldinken. 
l-Ie t  beginsel der medetrill ing werd nog met de volgende 

proef toegelicht. Een floret was met het ondereinde stevig 

in een bankschroef bevesti gd , en kon nu op twee manieren 

tr i l len : vooreerst volgens de r ichting der breedte , met korten 

trill ingstij d , en vervolgens i n  de dikte-richting met  langere 

tr ill ingsperiode .  Bovenop de floret was een flpeeltol of 

gyroskoop vastge�ol deerd , met de as in de ri chting der 

floret. Aan een pun t van den om trek der draaiende schijf 

bevond zich een s tukje koper , dat b ij de ron ddraai ing del' 

tol , de as en  zoodoende de floret bui ten Waal'tH trekt. Brengt 

men nu de tol in snel le omdraai ing , dan ontvangt de floret 

te lk ens rukken in de breedte- en in de lengterichting. Bij 
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het verminderen der snelheid volgen die rukken e lkander 

weldra op volgens de periode der breedte trillingen , die de 

floret kan ui tvoeren , zoodat deze nu in zijn eigen trillings

tij d  eenmaal heen- en weer wordt gerukt. De hierbij opge

wekte trillingen worden nu plotseling duidelij k zi chtbaar , 

en houden op als de snelheid van omdraaiing te klein wordt. 

Eindelij k , wanneer de ruldeen weer in het tempo der lang

zamere trillingen volgens de dikte voorkomen , treden ook 

deze in sterke mate op den voorgrond. 

Met deze verassende proef besloot sproker z!j n  8choone 

voordracht , die door het auditorium luide werd toegejuicht. 



V I I. 

Dr. C. H. W I N D :  

Over' het b eginsel der resonnan tie in de 

natu urkunde en toegepast op d e  

M ul tiplex-telegrafie . 

Dr. W i n  d ,  van Groningen , trad den l l n Februari voo!' 

de tweede maal dezen wjnter in  n Diligentia" op , voor een 

niet minder sympathiek gehoor dan 1 0 December ll . ,  toen 

hij zijn schoone redevoering hield over telegrafeeren zonder 

draad . Wij herinneren aan die voordracht , omdat deze 

tweede in vele opzichten daarmee nauw verband hield. In 

zijn theoretisch gedeelte was de j onge geleerde ook di tmaal 

weer  zeer duidelij k  bij de verklaring van het groote , alles 

doordringende beginsel der resonnantie in de natuurkunde , 

en straks toen hij op het  gebied der praktijk een uitstapje  

deed , boeide hij n i e t  minder door de  klaarheid van zij n 

betoog en de duidelij ke demonstrati e van zij n  proeven. 

Oneindig groot  is de verscheidenheid van de verschij nselen 

in de n atuur , maar het streven van den mensch is altij d 

geweest om in die verschijnselen de eenheid op te sporen 

en te onderkennen. Zoo heeft zich , zoo lang de natuur 

onderzocht is , de neiging geopenbaard om allerlei ver

schijnselen terug te brengen tot bewegingsverschijnselen , 

en herkent men ook dat streven naar eenheid en concentratie 

duidelij k aan de bevrediging , die men heeft gevonden in 
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het  terugbrengen van tal van verdchtj nselen to t  tri llingen 

of golf bewegingen . Het js ook die behoefte aan eenheid , 

welke het beginsel der resonnan tie maak t tot zulk een 

hoogst belangrij k beginsel in de natuurkunde. 

Spreker zou dat beginsel nader verklaren en wat ons in 

�ij n  betoog vooral trof , was het licht dat bij l iet vallon op 

den samenhang van zoovel' l  versch illende , oppervlald: ig  

geheel uiteenloopend l ij kende verscbij nselen . 

Het beginsel van de resonnantie j s  de  eenvoud zelve. 

De proef met den slinger tot voorbeeld nemende , l ie t  

spreker z ien boe de slingerbeweging niet  in  kracht toeneemt, 

wanneer men niet daaraan s tooten geeft in  een bepaald 

gewenscbt tempo. Indien men daarentegen telkens na elke 

volledige schommeling den s too t vernj euwt , dan zal de 

slinger steeds sterkere schommelingen gaan volbrengen , de 

amplitude neemt voortdurend toe. Ziedaar nu een verschijnsel ,  

dat men in de natuur in velerlei andere vormen terugvindt. 

In 't algemeen kan men zeggen , dat als men te doen beeft 

met een lichaam dat sli ngeringen kan volbrengen jn  een 

bepaalde periode en el' worden op dat lichaam stooten aan

gebracbt door een licbaan , dat een even groot aantal 

slingeringen in  dezelfde periode volbrengt , het eerste l icbaam 

dan langzamerband betrekkelij k  sterke t ri l l ingen of schom

melingen gaat volbrengen . 

Ziedaar éen zij de van bet resonnantiebeginsel. Een andere 

zij de , de keerzij de als bet ware , is , dat een licbaam 't \velk 

resonneert op een ander licbaam , van bet arbeidsvermogen 

van dit lichaam een belangrij k deel o verneemt .  Immers als 

een licbaam trillingen van groote amplitude gaat yolbrengon , 

is dat een bewij s dat bet arbeids vermogen oyerneemt. 

Legio zij n  de voorbeelden in onze omgeving , waaraan 

men bet beginsel der resonllantie kan toetsen. '\Vat doen 

schommelende kinderen ? Instinctmatig weten zij de scbom

mel ende beweging te onderbonden en te versterken door op 
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den schommel periodiek een kracht te  laton werken met 

een periode overeenkomende met de periode van de eigen 

beweging van den schommel .  Een klokkenluider zal zij n 

werk niet naar behooren vervullen , als hij niet in het goede 

tempo het klokkentouw naar beneden trekt en het niet 

telkens op het juiste monlent laat vieren. 

Ziedaar een paar mechanische toepassingen van het beginsel . 

Het gebied van de  geluidsleer be tredende , nam spreker 

allereerst de proef met he t resonneeren van twee gelij k 

gestemde s temvorken . En van vaste l ichamen op gasmassa's 

overgaande , toonde hij het meetrillen aan van orgelpijpen , 

cL w. z .  van afgeslo ten hoeveelheden lucht , die me t dezelfde 

p eriode als een stem vork kunnen tri llen , waardoor het 

geluid , door de trillingen van dit lichaam veroorzaakt , ver

s terk t  wordt. Dit  is ook weer niets anders dan een toepassing 

van het beginsel der reso nnantie , en daarop berusten ook 

de klankbol len van H e l  m h o l  z ,  een hulpmiddel om zeer 

fijne  geluiden van verschillende hoogte te onderscheiden en 

zelfs zeer samengestelde klanken te ontleden. 

Spreker maakte thans een anatomische excursie en gaf 

een belangwekkende beschrij ving van een der meest bewon

derenswaardige dierlijke  mechanismen ) van het orgaan nl. 

dat den mensch in s taat s telt tonen van verschillende hoogte 

te  onderscheiden en in tonen mengsels de verschillende bestand

deelen te onderkennen . Op deze plaats kunnen wij spreker 

niet volgen in zij n  beschrij ving van de rnembrana basilaris 

met haar 30 .000 snaren en de daarmee correspondeerende 

tallooze zenuwuiteinden , die de  gewaarwordingen naar de 

hersenen overbrengen en  waardoor verklaard wordt , dat 

zoovele toonvers chillen dool' het muzikaal geoefende oor 

kunnen worden belu is terd. 

1-Ioe fraai deze theorie ook k l inkt al s een der schoonste 

toepassingen van het resonnantie-beginsel , toch dreigen ook 

hier wolken , die het woord van G o  e t h  e van die Grauheit 
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von al le Theorie schij nen t e  bevestigen . Een  Engelschman , 

R o b  e l' t H u l' s t , heoft namelij k een uieu we theorie omtrent 

het tot stand ko men van toongewaarwordingen opgeworpen , 

die met het resonnantie-beginsel niets te maken heeft , die 

veeleer beeus t  op de in terferentie van twee elkaar on t

moetende golfbewegingen in den vloeibaren inhoud van het 

slakkenhuis - een theorie trouwens , waartegen volgens 

spreker ernstiger bezwaren zijn in te brengen dan tegen de 

theori e van I-I e l  111 h o l  t z . 

Na dit uitstapje in  àe levende natuur keerde spreker 

weer tot de doode terug. Herinllerende aan z ijn  vorige 

voordracht over vibratoren , die tri llingen uitzenden van 

bepaalde perioden, afhangende van de grootte en de afmet ingen 

van den vibrator , zou spreker ook hiel' het resonnantie

beginsel thans meer u i tvoerig demonstreeren. J\1:aar thans 
wilde hij niet een Leidsche flesch als vibrator nemen , m aar 

de moleculen der lichamen , die ook als electrische vibratoren 

mogen worden beschouwd , doch trillingen van zooveel 

kleiner golflengte ui tzenden . Die moleculen toch zijn  niet 

in rust , maar in heftige beweging , die versterkt  wordt 

naarmate men meer warmte aan de lichamen toevoegt. De 

moleculen botsen dan lllet  heftige stooten tegen elkaar en 

onder den invloed van die stooten worden ze tot electrische 

vibratoren. Ze zenden dan electrische trillingen ui t naar 

alle zij den , lllaar doordat die moleculen zoo verbazend 

klein zijn ,  i s  het duidelij k , dat die trillingen ook een zeel' 

geringe golflengte hebben. 

Die ele ctrische trillingen nu zij n niets anders dan wat wij ge

woon zijn l ichttrillingen te noemen, en hun golflengte beslist over 

de kleur van het licht , in dier voege , dat de langzaamste tri l

l ingen het roode l i cht, de snelste het viole tte licht teweegbrengen. 

Uit het kleurenspectrum van booglicht , dat alle kleuren van 

rood tot violet omvat, blijkt ,  dat die l ich tbron trillingen uitzendt 

van allerlei perioden ; dit is altijd het geval met vaste 
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l ichamen (bij he t  booglicht de gloeiende krater , he t  uiteinde 

van de posi tieve kool ,  hoofdzakelij k) , die in gloeienden toe

stand verkeeren en i s  daaraan toe te schrij ven dat in  de 

moleculen van een vast lichaam , onder den invloed van de 

veel vuldige s toringen waaraan deze zij n blootges teld , niet 

electdsche trillingen van een enkele of eenige bepaalde periodes 

plaats grijpen doch trillingen , waarvan de periode nu eens 

weinig dan eens veel van de eigen periode afwij kt. De  moleculen 

van een gloeiend gas daarentegen zullen , daar zij elkander 

minder storen , uitzenden trillingen van één bepaalde periode 

of licht van één bepaalde kleur , of ook wel - gelijk een 

snaar ui tzend t een grondtoon met een aan tal boventonen -

electrische trillingen van een reeks perioden , overeenkomende 

met eenige strepen in het spectrum. Zoo ontwi erp spreker het 

spectrum van gloeienden k wikdamp op het scherm. In het spec

trum zag men een oranje , eenigo groene en een violette l ijn .  

Weer andere kleurstrepen vertoonden de spectra van 

gloeienden koper- en van natriumdamp . Het zij n dus juist 

dergelij ke gloeiende dampen , die dool' hunne spectra er 

getuigenis van afleggen dat de moleculen zijn op te vatten 

als electrische vibratoren van bepaalde periude. Nadat nu 

terloops er op gewe7;en was dat de lijnenspectra der stoffen 

in gloeiend en dampvorm zulk een zeer gewichtig hulp

middel z ijn  ter herkenning van de verschillende elem en ten , 

vervolgde spreker nu het resonnantie-beginsel op het gebied 

dezer zeer snelle electri sche of li chttrillingen . Om te beginnen 

p laatste hij op . den weg van een li chtbundel , welke een 

fraai continu-spectrum op het scherm wierp , een natrium 

vlam ; en even goed als een aantal stemvorken op c gestemd , 

geplaatst op den weg van het gel uid van een torenklok , 

de toon c u i t  de gelu idstrillingen van de klok opslorpen e n  

alleen de res t  van het  gel u id ongeh inderd doorl aten , zoo 

absorheert ook de natri u mvlam 2elf, blij kens het spectrum 

der vlam , moleculen bevattende welke tril l i ngen volbrengen , 
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die  geel licht  veroorzaken , datzelfde geel u i t  den lichtbundel . 
D i t  bleek daaru i t, dat de natrium vlam in het o verigens 
doorloopende tlpectrum een zwarte s treep teweeg bracht, 
j uist  op de plaats waal' zich he t geel van het natriumspectrum 
zelf zou hebben vertoond. 

Dit verschijnsel , dat dus weer is  op te vatten als een 
treffend geval van reson nantie , wordt in  het algemeen 
beschre ven dool' de  wet van K i I' C h h o  ft', di e zegt , dat het 
vermogen van een bepaalde stof Olll l icht van een bepaalde 
kleur op te slorpen , geë venredigd is aan het vermogen van 
die zelfde stof om hetzelfdo licht ui t  te zenden , en geeft 
de verklaring van de bekende J? rClunhofersche s trepen in het 
spectrum van de zon en van de vaste s terren , waardoor wij 
in s taat worden gesteld zelfs een oordeel te vellen over de 
stoffen welke op deze zoo verwij derde hemellichamen voor
komen. 

Het resonnantie-beginsel kan h ier nog verder worden 
nagespeurd. Als men let op de werking van het licht op d e  

moleculen der stof , d i e  door da t  licht in hun samens telling 
een geheele verandering ondergaan , 't z ij ontleding ' t  zij 
omzetting , dan moet men aannemen dat die verandering 
plaats gr ijp t  juist  of voornamelij k onder den in  vloed van 
zoodanige lichttrillinge ll , als waarop de moleculen der stof 
electrisch kunnen resonneeren . 

Daar nu volgens de meest aangenomen theorieen (spreker 
verklaarde nader de theorie van Young -Helmho ltz) de kleur
waarnemingen bij den mensell tot s trtnd komen onder den 
in vloed van chemische omzettingen , welke op  het netvl ies 
a.anwezige stoffen ondergaan tengevolge van selectie ve 
absorptie van l ichttr ill ingen , waarbij dus altij d weel' mag 
worden gedacht aan een electrisch resonlleeren van de 
moleculen dier s toffen op l ichttrillingen van bepaalde kleuren , 
kan men dus ook al weer het vermogen van den mensell om 
kleuren waal' t e  nemen, opvatten als een gevolg van resonnantie .  
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Zoo  had  spreker dus  dool' tal van voorbeelden toegel i cht ,  
hoe inderdaad allerwege in de natuur het resonnan tie-beginsel 
een gl'oote rol speelt, om ten slo tte te komen tot een ni81l\ve 
toepassing van dat beginsel in zij n meest eenvoudigen vorm , 
een toepassing daarvan in de constructie v an een zeel' ver
nuftig instrument , door dr. R u  b e n s ,  professor aan de 
Technische Hochschu le te Oharlo ttenburg , u i tgedacht en 
bestemd tot het meten van zeel' z wakke wissels rroomen . Dit  
instrument ?  dool' den u i tvinder Vibratie-ga lvanometer genoemd , 
heeft een voor de techniek be l angrij ke zij de , daal' het een 
gewichtig hulpmiddel voor de m ultiplex- telegrafie belooft te 
worden , d. i .  voor het gelij ktij dig verzenden van een groot 
aantal dépêches langs een enkelen kabel.  

De inrichting en werking van den toestel werden gedemon
s treerd zoo wel door teekeningen als aan de toes tellen zelven , 
waarvan spr. één exemplaar voor cl i t  doel tel' leen had ge
kreg�n van Prof. R u  b e n s ,  terwijl een ander exemplaar 
aanwezig was , dat in de werkplaats van he t Groningsche 
laborator ium was geconstrueerd. 

De hoofd ues tanddeelen van den toestel z U n  twee hoef
magneten met poolstukjes , waaromheen kleine draadklosjes 
z ij n  geschoven . Dool' de windingen daarvan worden de 
electrische wisselstroompjes gezonden , die het magnetisme 
der poolstukjes dan afwisselend versterken en verzwakk en 
en daardoor een tusschen die pool stukjes geplaatste rij week
jj zeren s taafjes  heen en weel' doen draaien.  Daal' deze s taafjes 
echter zU  n bevest igd op een verti caal gespannen snaar , welke 
door d i e  draai ingen telkens wordt heen en weel' getordeerd 
I S  het duidelij k , cl a t  het een groo t  on dersche id maald , of 
de periode der wisselstroomen niet dan al overeenstem t met  
de per i ode der  eigen torsi e - tri llingen , welke de snaar kan 
volbrengen. In het laats te ge val namel jj k  - wanneer el' dus  
resonnantie bestaat - zullen de tr i l l ingen del' staafjes en 
van de snaar een groo te amplitude verkdj gen , zelfs bij zeel' 
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geringe sterkte van de  wisselstroomen. �let behulp van een  op de  
snaar bevestigd spiegeltje,  dat he t  beeld van een  lichtspleet 
werpt op een scherm , kan men een oordeel krijgen over 
de grootte van de  amplitude der trillingen , die - voor het 
geval dat er eenmaal zuivere resonnantie bestaat en het 
instrument dus reeds zoo gevoelig mogelij k gesteld is -
ongeveer evenredig is met de sterkte der stroompjes en dus 
voor het meten daarvan kan dienen. 

Nu kan men echter aan het eene uiteinde van een kabel 
een groot  aantal val! deze vibratie-galvanometers naast elkaar 
verbinden , welke echter alle op verschillende perioden zij n  
gestemd. Verbindt men dan aan he t  andere uiteinde naast 
elkaar een even groot aantal toestelletjes , die wisselstroomen 
door den kabel kunnen zenden , en laat men elk van deze 
toes telletjes in periode overeenstemmen met een der vi bratie
gal vanometers aan de andere zijde , dan heeft men aan dit  
uiteinde een aan tal seingevers en aan het  andere uiteinde 
een aantal ontvangtoestellen in dier voege , dat elk der 
laatsten slechts de dépêches van een der eersten opneemt , 
doch dat al die dépêches zonder elkaar belangrij k te s toren , 
dus onafhankelij k van elkaar , zoo noodig gelij ktij dig door 
dien eenen kabel worden overgeseind. 

Het aantal over te seinen dépêches langs denzelfden kabel 
hangt nu slechts af van het aantal ontvangers aan de  eeno 
en het daarmee overeenkomend aantal gelij k gestemde seiners 
aan de andere zij de van den ka�el . Al de door de verRchillende 
seintH's uitgezonden trillingen tezamen gaan door denzelfden 
kabel en splitsen zich aan het einde daarvan , waal' elko 
ontvanger alleen die el ectrische dépêche overneemt , dio 
komt van den gelijk  gestemden seingever. 

�let een ui tstekend geslaagde proef van het seinen van 
twee dépêches tegelij Ic langs eenzelfden kabel , besloot 
spreker zijn  warm toegejuichte rede , die ongeveer twee en 
een half uur aan een stuk geduurd had. 



V I I I. 

P r o f. Dr. L. A R O N S T E I N : 

Over fabricatie v an su i k e r  uit beetworte len . 

Van een ZOu ingewikkeld en  uitgebre id  technisch procédé 
als de suikerfabricatie , in  een kleine 2 uur een tamelijk  
goed denkbeeld t e  geven , was weggelegd voor prof. A I' 0 n� 
s t  e i n ,  die om zij n  duidelij ke voordracht to t de populaire 
sprekers in ons Physisch Genootschap behoort. Zijn  verhan
deling lichtte hij toe met groote wandplaten , waarop het 
winnen van het dun sap uit de bieten , de condensatie of 
verdamping tot diksap , het koken van het diksap , het 
scheiden van de  suiker van de  stroop en verdere procédés 
achtereenvolgens de revue ' passeerden . Vooraf ging een 
h istorische en economische inleiding , en wel in de eerste 
plaats eene uiteenzetting van de suikerpremiën , die aan den 
vooravond van de s traks te Brussel te houden conferentie 
over de afschaffing dier premiën , van actueelen aard mag 
genoemd worden. 

Aanvankelijk werd de suiker , ui t beetworte len verkregen , 
door den fiscus beschermd tegen de belaste koloniale suiker. 
Maar toen de  opbrengst van die belasting begon te vermin
deren , werd men er op bedacht om ook van de bietsuiker 
accijns  te heffen , aanvankelij k  een geringe van 1 0  tot 20 pf. , 
die echter allengs klom to t 1 . 6 0  M. à 1 . 70  M. De protectie 
zou echter spoedig in een anderen vorm terugkeeren . Door 
de sterke toeneming van de bee twortelsuikerfabricati e was 
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men namelijk ook  suiker gaan uitvoeren , en nu  lag het 
geenszins in de bedoel jng van den Staat om ook di e suiker 
te belasten . 1\1en hief alleen een cijns van de in 't binnen
land verkochte s uiker. Ergo moest van de suiker , die 
uitgevoerd werd , de betaalde belas ting weer teruggegeven ' 

worden . Aan de u itgevoerde suiker kon men echter n iet 
zien , u i t  hoeveel kilo � s  beetwortelen zij gefabri ceerd was . 
. Men moest daarnaar een slag slaan en nam aan � dat 1 1 1 /2 

kilo 's  beetwortelen 1 kilo suiker geven . De suikerfahrikant 
maakt echter uit 9 kilo ' s  bieten 1 kilo suiker , zoodat de 
Staat meer betaalt aan de u i tgevoerde suiker dan zij bij de 
fabricatie werkelijk daarvoor ontvangen heeft. In Duitschland 
beloopt dit versehil jaarlij ks 22 1/2 millioen :Mark , wat dus 
een rechtstreeksch subsidie iR aan de beetwortelverbruikers. 

Er lag dus wel waarheid ten grondslag aan hetgeen 
L i e b i  g indertijd zeide , dat de beetwortelsuikerindustrie 
eigenlijk een woekerplant is , die kunstmatig wordt geteeld 
en die als men haar van de kunstmatige warmte berooft , 
weer te gronde moet gaan . Sedert L i e b i  g is echter de 
techniek ook de beetwortelsuikerfabricatie k rachtig ter hulp 
gekomen , zoodat zich nu het verschij nsel voordoet , dat 
hoewel men thans in de weer is om aan de beetwortelsuiker 
de subsidie langzanlerhand te onttrekken , do fabricatie des
niettemin toen eemt. 

Van de historische inleiding vermelden wij het volgende. 
Door den D ui tschen chemicus 1\1 a I' g g I' a f werd in 1 747 

gevonden , dat  ui t  beetwortelen 5 0/0 kristalliseerbare suiker 
te verkrijgen was. Dit feit  werd door proeven van R i  e m 
te Dresden , R i  e b  e n  te Köttwitz , L e m p a cl i u s te Preiberg 
en anderen bevestigd , echter te vergeefs gezocht , een tech
nisch bruikbare bereidingsmethode  te v inden . Dit was voor
behouden aan Jjl 1' a n z IC a l' I A c h  a I' d , een leerl i ng van 
1\1 a I' g g l' a f , dio , ondersteund door den koning van Prui sen 
In 1 7 99  op een landgoed in Silezië de eerste beet-
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wortelsuikerfabriek opri chtte , nadat hij vooraf omvattende 
proeveJ;l over het verbouwen en verwerken van beetwortelen 
had genomen . Dit  voorbeeld werd spoed ig  gev olgd 

'
door 

verscheidene Dui tsche grondbezi tters. :Thfen slaagde er echter 
niet in , meer dan 2 -3 °10 suiker in gekristall iseerden toes tand 
uit  de  beetwortelen te verkrij gen en werkte dus  met weinig 
winst. Hierin kwam echter verandering , toen in 1 8 06 het 
Oontinen taalstelsel door N a p  0 1 e o n  werd ingevoerd en de 
prij s van 1 kilo suiker op f 3. 5 0  steeg. In Frankrij k en 
Dui tschland ontsto n den toen tal van fabrieken , en voor het 
noodige materiaal aan beetwortele n werd gezorgd door een 
ICeizerlij k bevel om 1 00000 hectaren in Prankrijk voor het 
teelen van bee twortelen te bestemmen. Na den val van 
N a p  0 1 e o n  gingen de Duitsche fabrieken te niet. In Frank
rijk bleven zij bes taan en konden dit door den vrijdom van 

belasting , terwij l de koloniale suiker ook uit do eigen 
Koloniën aan een zeer hooge belasting onderworpen was. 
Tevens voerde men zoodanige verbe teringen in , zoo wel wat 
het w innen , als ook wat he t  zuiveren en verdampen van 
het sap betrof ,  dat men sedert 1 82 8  ook weder in Du i tsch
l and en later in tal van andere l anden to t het weder 
invoeren van dien tak van indus trie kon o vergaan , profi tee
rende van de betere methodes , in Frankrijk gevonden , terwijl 
aan die verbetering van deze van alle kanten met vrucht 
werd gewerkt. 

Aan de techniek zou spreker het verdere gedeelte van 
zij n  rede wij den. 

De b eetwortel bestaat al s elke plant uit cellen , wier 

vliezige wanden of membranen het merg vorm en , dat het  
cellensap houdt ingeslo ten . Nu i s  het de eerste taak om 
merg en sap van elkaar te  scheiden. De vroegere rnethode , 

toen men de bee twortelen to t  moes maak te en d i  t u i tperste, 
is  lang verl aten . Er wordt than s geen andere m e thode meer 
toegepast dan de  d i ffus i e- methode. B rengt m e n  wat e r  bij 
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de  beetwortelcellen , dan zou  de membr�an d ie  die cellen 
omsJui t , toelaten , dat het water er doorheen gaat en dat 
ook de suiker uit het inwendige der cel in het water 
overgaat; De diffusie zou dus volkomen zijn , ware het niet 
dat het celvocht door een zeer dun protoplasmavliesje  van 
de membraan gescheiden is , welk vliesj e  de eigenaardigheid 
heeft om de suiker niet door te laten , daarentegen wel 
water. vVanneer dus zoo'n cel in het water ligt , zwelt 7-ij 
alleen op , maar do suiker blij ft er in. Derhal ve zoo men 
met behulp van de diffusie uit den beetwortel werkel ij k 
de suiker wil halen , dan moest eerst dat belemmerend 
protoplasmavliesje  verwij derd worden . Het ligt voor de hand 
dat dit langs mechanischen weg onmogelij k kan geschieden . 
:M:en maakt gebruik van de  omstandigheid dat bedoeld 
vliesje  uit eitwitstof is opgebouwd ; die stolt zoodra men ze 
verwarmt. Door het stollen ' wordt het vliesje  hard en scheurt, 
en wanneer de cellen in dien toestand met water in  aan
raking worden gebracht , gaat de suiker er uit en het water 
er in.  

Spreker keerde nu tot de beetwort elen terug , zooals zij 
met kluiten aarde bedekt , uit den grond te voorschijn  
komen. Zij passeeren eerst de zuiverinrichting , waardoor 
zij een goed deel van hun vuil verliezen , om dan aan te 
landen in de snijmachine , die de wortels in dakvormige 
repen snijd t - een vorm expres zoo gekozen om te beletten 
dat de schij ven in de voor de ' diffusie d ienende toes tellen 
weer samenpakken , terwij l  juist  bevorderd moet worden dat 
het water overal bij de oppervlakte der snij dsels kan komen. 
De repen of snijdsels gaan dan in de diffuseurs. 

Daal' komen alleen de cellen , die aan de oppervlakte 
der snijdsels liggen , in aanraking met het water , en dat 
water kan niet rechtstreeks bij de tweede laag cellen komen ; 
maar dat behoeft ook niet : immers als de 1 e cel water 
heeft opgenomen en suiker afgege ven , i s  haar inhoud 
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v erdunder geworden e n  zal zij v a n  haar water aan de  2 e  
c e l  afgeven , e n  z o o  voorts.  

Naarmate men nu  een grootere hoeveelheid suiker uit de 
cellen wil  halen , naar die mate zal men ook een grootel'e 
hoeveelheid water llloeten gebruiken , en daar dat water 
later weer verdampt moet worden en verdamping kolen 
kost , zal de fabrikan t zorg dragen een zoo geconcentreerd 
mogelij k  suikersap te winnen , waarbij een minimum van 
water verdamping vereischt wordt.  Men heeft dat gedaan 
gekregen door toepassing van het beginsel van den tegen
stroom. Men denke zich een batterij van een 1 2-tal diffuseur�, 
die onderling samenwerken. De derde van die toestellen of 
groote ketels , gevuld met versche snij dsels , die nog niet 
met water in aanraking zijn geweest , doet aan het proces 
niet mee. Daartegen is  de 4e  diffuseur bijna uitgeloogd , 
d .  w .  z .  i n  de snij dsels van dien ketel is nagenoeg geen 
suiker meer , daar het voor den l Oden keer is dat zij met 
alttj d verdunder s uikeroplossingen in aanraking zij n  gebracht. 
Daar wordt nu versch water in gebracht , dat aan de 
snij dsels het  restan�j e suiker , dat er nog in ach ter
gebleven is , onttrekt en tegelij k de suikeroplo ssing , die 
reeds in den diffuseur aanwezig was , versterkt met de 
suiker die het nog uit de snij dsels heeft gehaald , verdringt 
en  doet wegvloeien naar den 5n diffuseuI'. Deze bevat wat 
minder uitgeloogde sn�j dsels , die aan de reeds een weinig 
suiker be vattende oplossing nog suiker kunnen afgeven , 
waardoor deze natuurlij k geconcentreerder wordt. 

En zoo vervo lgt het water zij n  weg door de volgende 
diffuseurs en doet telkens een rij ker sap wegvloeien , tot 
eindelij k een zeer geconcentreerd sap weer terugvloeit n aar 
den In diffuseur. De versche snij dsels in dien I n  toestel 
komen daar nu  in aanraking met een bij na geheel gecon
centreerd sap , welk sap in s taat is om ook aan de  versche 
cellen nog wat suiker te ontnemen " Derhalve dool' de 

5 
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wateroplo ssing al s ' t  ware den omgekeerd en weg te laten 
gaan als de snijdsels , krijgt men het gedaan om met  zoo 
weinig mogelij k water de beetwortels zoo goed mogelij k uit 
te loogen en een zoo gecon centreerd mogelijke suikeroplossing 
te verkrij gen. 

Ziedaar het b eginsel van de diffusiemethode , waarbij dan 
nog tal van inrichtingen komen om de gunstige werking 
er v�n te verzekeren . 

Uit het aldus verkregen sap moet nu de suiker gewonnen 
.worden . Als men het sap nu direct ging verdampen , zou 
men geen voordeelig rendement verkrij gen . :M:en wil de 
suiker in vasten vorm en wel gekris talliseerd. D erhal ve 
dient het sap eers t gezuiverd te worden van vreemde 
bestanddeelen , vooral van de vezels , die met  het  diffusie
sap zij n  meegegaan. In hoofdzaak worden deze verwij derd 
door het  sap een zeef te laten pass eerGll .  Dan n�oet  het  
eitwit door stolling verwijderd worden en om dit gemakkelij k 
te doen bezinken , voegt men i n  den zg. louterketel bij de 
kokende vloeistof nog kalk , welke s tof ook de plantenzuren , 
die in het  sap nog aan wezig zijn , neutraliseert en deze 
gedeeltelij k neerslaat. B ui tendien verbindt zich die kalk 
met de suiker tot suiker-kalk ? die oplosbaar i s  in water. 
Deze verb inding: ' moet natuurlijk  weder ontleed worden . En 
daarvoor bedient men zich van het inleiden van koolzuur , 
dat met de kalk onoplosbare kalk vormt en de suiker 
weder vrij maakt. Al die neerslagen 'n emen de nog aan
wezigen zwevende deelen , vooral de vezels mede , die door 
het zeef zij n  heengegaan , en die door langdurig koken in 
slijmachtige stoffen zouden worden veranderd welke aan 
een beter uitkristalliseeren van de suiker hinderend in den 
weg zouden s taan. 

Deze methode van satureeren kan men natuurlijk herhalen 
om ten slotte over te ho uden een suikeroplossing , die reeds 
een hoogen graad van zui verheid heeft bereikt , en die nu , 
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n a  door een filte 1 'I) erB van het kalkhoudend bezi nksel o'e-o 
scheiden te zijn , geschikt i s  om verdampt te worden , dat 
e en der belangrijks te onderdeelen van de su i  l � erfabricatie is .  
Een groo te  v erbe tering daarbij i s ) dat men niet direct op 
v uur  v erdampt , maar door stoom , en een tweede I dat men 
de  verdampin g  doet plaats hebben bij lagere temperatu ren , 
n l .  met  behulp van he t luch tled ig , o mdat langdurig koken 
b ij hoogere temperaturen de suiker scheikund i ge verande
r ingen doet ondergaan , d ie  haal' moei l ijk  kris talliseerbaar 
m aken . Spreh:er beschreef bier de vacuumpannen , die in de  
suikerfabricati e een groote ro l  spelen . Het eenvoudige be
ginsel komt bi erop neer , dat men de bij bet koken van 
een suikeroplossing vrij komende stoom weel' gebruikt om 
een andere suikel'oplossing ook te verdampen , waardoor m et 
toep assing van het l uchtledig die suikeroplossing bij een 
lagere temperatuur dan de eerste kan koken . 

,Vanneel' men nu het aldu s verkregen diksap andermaal 
van onzu iverbeden heeft ontdaan en  men heeft bet  sap 
gefiltreerd ,  begint het eigenlij ke koken , waarbij ook weer 
vacuumpannen gebruik t  worden , omdat anders het koken 
bij een te hooge temperatuur zou moeten gescbieden , 
waardoor de su iker chemisch van aard zou veranderen. 

Dat koken vooral verei scht een zeer nauwlet tend toezicht , 
en alleen de practi sche ervaring beeft geleerd hoe het zoo 
te controleeren , dat de suiker behoorlijk  kri stalliseert. , met  
acbterlating van de s troop .  1-10e  die twee , suiker en stroop , 
door cen trifuges gescheiden worden , zette spr. u i tvoerig 
ui teen , evenals het wederom ui t  d ie  stroop winnen van 
s uiker , een proces dat men dan nog wel drie , v ier , ja ze lfs 
v ij f  keeren kan voortzetten , om ten slo tte de melasse over 
te houden. Ook daarui t kan dan weer kristalliseerbare 
suiker gewonn en worden , ten zij men de melasse als vee
voeder of voor het fabriceeren van sp i ri tus gebru i kt.  

Aan he t slo t van zijn helder hetoog - dat wjj h ie l' 
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slechts vluchtig hebben aangest ip t , o mdat het  o n m ogel ti k  

is , d i t  zonder bij gevoegde teekeningen behoorlij k terug te 

g'even , - stelde spreker de  vraag , \ve lke toekomst  heeft 

de beetwol'telsuikerindustrie ? N i e t  u i t  een economisch oog

punt zou spreker die vraag beantwoorden , won t  zij n  profectie 

zou clan wel eens glad verkeerd kunnen u i  tvallen , maar 

met het  oog op de techniek . En dan bestaat inderdaa d wrl 

vooruitzich t , dat  de  bee twortelsuik erfabricatie mis�chien 

voor een andere methode zal moeten wij ken. De heer 

P r i n s e n  G e e r l i g s  op Java zou uI. een methode hebben 

gevonden om zetmeel in rietsuiker om te zet t en . Als die 

methode werkelij k in  ' t  groo t  ui tvoerbaar bleek , 7;OU het 

gedaan zijn met den bee tworte l , want  de  grond  produceert 

veel gemakkelij ker zetmeel (adres aan de aardappe l en) dan 

beetwortels. Voor ' t  oogenblik kunnen de  bieLmikerfabri

kanten echter nog gerust zij n , want die omzet ting  moge 

door Prinsen Geerligs wetenschappelijk gevonden zij n in 

technisch opzicht i s  het vraagstuk zeker nog niet  opgelost .  

Prof. A r o n s t e i n  werd aan 't  s lot  van zij n  red e 

levendig toegejuicht .  



IX. 

D r. W. C. L.  V A N  S C H A Ï K : 

Over h e t  lich t als e e n  golvings v erschij n sel.  

De tweede voordracht welke wij dezen w inter  het voor
recht hadden van D r. V a n S c  h aÏ k te hooren , kon als 
een v ervolg beschouwd  worden op zij n merkwaard ige ver
handeling over golfbeweging in ' t  algemeen . De fraaie proeven 
deden voor die van zes weken geleden niet onder en waren 
ook weder even zorgvuldig voorbereid . Daar echter het 
theoretisch gedeel te de vorige maal meer 0 r'  den voorgrond 
trad en de voordracht d i tmaal voor het welslagen der schit
terende experimenten bij na op den duur een verduistering 
van de zaal eischte , zal ons het verslag ditmaal niet  zoo 
gemah.:kelij k afgaan . Maar een overzicht van het verhandelde 
willen wij toch trachten te geven . 

Spreker 7. 0 U  dan enkele eigenschappen van het  l icht 
behandelen , die in nauw verband met d ie  golfbeweging 
s taan en die · daardoor de onderst elling bevestigen dat wij 
ook in het licht met een gol vingsverschijnsel te doen hebben. 

In H u  y g e n  s '  Traité de la Lumière had onze groote 
landgenoot betoogd , d at d e  sn elhe id  1 waarmeê het licht zi ch 
volgens de golv ingstheori e in meer brekende stoffen voort
plan t , geringer zou moeten z!jn  dan de f:lllelh8id van voort
planting in minder brekende stoffen ; terwij l  volgen s de 
theorie van N e  w t o n  deze verhouding moest worden omge-



7 0  

keerd. Omstreeks 1 850 toonde F 0 u c a u I t door proeven aan , 

dat werke l ijk  het licht  zich in water langzamer dan i n  de 

lucht voortplant. Sedert dien tij d  i s  aan de theorie van 

H u  y g e n  s niet meer get wijfeld en werd de overtuiging 

steeds vaster , dat het l icht  werkelij k een gol v ingsverschij n�el 
is .  Trouwens reeds in ' t  begin van deze eeuw hadden de 

onderzoekingen van Y 0 u n g op 't gebied der in terferentie 

van het licht de golvingsleer bevestigd . Een der i nterferentie

verschijnselen van het licht , het verschijnsel der zoog8naamde 

ringen van N e "w  t o n , werd door spreker op het scherm 

geprojecteerd en u i t  de in de vorige voordracht toegelichte 

in terferen tie van golven verklaard. 

110e hebben nu die gol v ingen van het licht plaats ? Z ij n  

he t longitudinale trillingen , i n  de richting van d e  voort

plantingslij n , of tran sversale , in de "richting loodrecht op ,de 
voortplanbng van de golf? Door middel van proeven lllet 

prisma"s van N i  c o l  toonde spreker aan , dat het licht z ich 

i n  transversale gol vingen voortplant. De werking dezer 

prisma' s berus t voor een deel op de dubbele breking , die 

zich in verschil lende kristallen , vooral i n  kalkspaath voordoet .  

Een lichtbundel wordt bij zijn voortgang door een stuk 

spaath in twee bundels gesplittit ,  zoodat van de l ichtopening . 

twee beelden op het scherm werden ontworpen . In het  ui t 

kalkspaath vervaardigde N i  c 0 l 's prisma wordt een d ier 

beelden verwij derd . Door twee in elkaars verlengde geplaatste 

prisma' s van N i  c o l  ten opz ichte van elkander om te draaien, 

ziet Illen het doorgaande l i cht telkens na een omdraaiïng 

van 90° , verduisteren en verhelderen. Het door zulk een 

prisma gegane licht heeft een bijzondere eigenschap ver

kl'ep,-en , men noemt het rech tlijn ig gepolari seerd . Het werd 

aangetoond , dat deze toestand al leen te verklaren i s  u i t 

trillingen , d i e  loodrecht op den l ichtstraai plaats hebben .  

Spreker gaf h iermee tevens een omschrij ving van gepola

r i seerd licht , dat i s  zulle licht , dat gedwongen wordt een 
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bepaalden tril li ngsvorm aan te nemen . Wij zagen die 

polari satie daat'even bij dubbele b reking van het l ich t , maar 

ook bij gewone breking en evenzoo bij de terugkaatsing 

doet zij zich voor .  Door breking wordt zij ,ooral merkbaar 
als men het licht herhaaldelij k laat breken door glazen platen ; 

h iermede nam spreker een fraaie proef , opgeluis terd door 

in ' t  l i chtveld dunne plaatjes gips te brengen , die dan door 

hun eigenaardige interferentie-verschijnselen de polarisatie 

zeer fraai aantoonen . Bij ' t  draaien van de glaszuilen zag 

mem 9P het scherm de beelden der dunne gipskristallen 

allerlei kHmren aannemen . Dit werd hier vermeld als 

een van de middel en om het gepolari seerde licht van het 

gewone licht te onderkennen . 

Als wij nu  het licht als een  golvingsverschijnsel hebben 

te beschouwen , dan rij s t  van zelve de vraag of we iets te 

weten  kunnen kom en van den tri llings tij d of de golflengte 

van het licht en of die golflengte ook samenhan gt met de 

kleur van het licht. 

Beken d is het verschijnsel , dat als het wi tte licht  op een 

dri ezij d ig  prisma valt , de gebToken s tralen zi ch waaiervormig 

ontploo ien en er kleuren optreden . Het v i olet word t dan 

het s terkst gebroken , het  rood het minst. Om die lichtver

s trooi ing aan te toonclJ , plaats t men gewoon l ij k  op den weg 

van het licht , nadat het door 't pr i sma is gebroken , een 

lens , die van de spleetvormige lichtopen ing een beeld ontwerp t, 

dat nu al naar gelang der kleur op een andere plaats valt . 

Een ?;eer helder , schitterend k leurenspectrum wierp spr. 

ald us op 't scherm . :Maar 't fraai s t  was wel de door spreker 

aangetoonde proef van N e  w t o n ,  waarbij het aldus in zij n 

kleuren ontleede l icht weer tot w i t  lich t werd samengestel d .  

D i t  doel werd bereik t  door de  gebroken l i ch ts tralen weer te 

concen treeren door een l en s , waardoor he t  li ch t 7, i ch tot 

een ongekleurd beeld vereenigde.  Op  een afstan d was d i t  

uits tekend t e  zi en ; zoo ook d e  p roeven m e t  d e  complementaire 
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kleuren . Spreker nam bij v .  h e t  groen weg u i t  den bundel 

u i teen spreidende gekleurde stralen en men zag het beeld 

zich purper kleuren ; de blauwe en viole tte kleuren weg

nemende , zag men het wi tte lichtbeeldje een gele tin t 

aannemen ; b ij ' t  wegnemen der roode stralen werd het 

blauwgroen , enz. In een derde proef op di t gebied, l iet  

spreker absorptie- spectra zien , d ie voor verschillendA s toffen 

verschillend Zij D .  

Hoe hebben wij  nu  d i e  kleurenschaal , waarin wij  he t  

wi tte licht in  zij n  bestanddeelen ontleed zien , op  te
. 
vatten 

wat betreft den trill ingstij d ? De onderzoekingen hebben 

aangetoond ,  dat de hoogste l i chttonen bean twoorden aan de 

viole tte s tralen , de laagste aan de roode stralen . De in terfe

rèn tieri ngen va.n N e  w t 0 11 moe ten dichter bij elkaar l iggen 

als zU gevormd worden door l icht  van kleüler tri llingsduur 

(dus van k leiner golflengte) dan bij licht van grootere n 

tr i llingstijd .  Spreker ontwierp nu die ring'en op het scherm , 

e n  men zag dui delij k dat zij zich ver\V�j dden of vernauwden, 

al naardat een gele of roode , dan wel een blauw gekleurde 

gelati neplaat voor de l ichtcron werd geplaatst .  

Aldus onderzocht, i s  het spectrum met een aaneengesloten 

toonschaal van trill ingen ' te vergelijken , waarbU b ij v. de 

trill ingstij d  van heL groen e  l ich t één zeshonderd bi l l ioenste 

van een seconde bedraagt , terwij 1 de li chttonen hooger zijn 

naarmate de stralen meer  to t  de  viole tte naderen . Doch het 

spectrum eindel ij k in 't algemeen niet bij de roode en de 

v iolette stralen . Buiten den kleurenLand , waar ons oog geen 

l icht meer waarneemt , wij st de thermoscoop warmte aan en 

z ijn ook scheikundige werkingen te bef3peuren , en ook toonen 

proeven met fl uoresceerende stoffen , dat aan gene zij de van 

he t violet s tral en aan wezig zij n . 

rrerwijl  men overtuigd i s  geworden ) dat het l icht een 

transversaal tri l l i llgsverschij nsr.l i s , heeft z ich de vraag opge

drongen : wat he t i s , dat in den l ichtstraal in transve rsale 
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tri lling verkeert ? Hi erom tl'en t heeft z ich tegenwoordig een 

voorstell ing ontwikkeld , volgens welke die t r i l l ing van 

electl'i schen aard moet worden beschou wd .  �r  a x w e I l  wees 

er op , dat de snelheid waarmede zich de electrischc i nductie 

door de ruimte voortplan t ,  overeenkomt met de voortp lan tings.· 

snelheid van he t  licht. Het is aan fr e r t z gel ukt , door 

middel van snel omwisselende e18ctrische lad ingen , de 

electrische inductie gol vingsgewij ze te doen voortgaan in 

de ru i mte ; h iC'rbij kan de snelheid dier voortphmting worden 

nagegaan , en w erd zij bevonden van de grootte der voort

plantingssnelheid van het l icht .  Door zijne proeven heeft 

H e r  t z dA lichtbeweging als het ware nagebootst .  Vooral 

sedert d ien tij d is de voorstel ling meer en meer gevestigd , 

volgens welke het li cht bes taat i n  een in  gol v en voortgaande 

periodieke verandering van transversale electrische spanningen 

in  de omgevende middenstof. 

Verschillende spectra werden thans door spreker op het 

scherm gebracht ;  al s voorbeeld voor een doorloopend spectrum 

diende het koolspitsenlich t. In den lichtboog ontwikkelde 

metaaldampen leverden nu spectra uit zeer verschillende 

stralen bestaande.  Koolzure soda gaf de bekende gele natrium

s treep , een l ithi umzout leverde een prachtig spectrum , uit 

een roode , een gele en een blau we li chtstreep bestaande ; enz. 

Met een fluoresceerend scherm werd de groote u i tgestrektheid 

van sommigen dezer spectra , bij v. van het zink- en het 

ij zer-spectrum , voorbij het violet aangetoond. 

Nog werd de 0ptllorping van het l ieht door gloeiende 

tnetaaldampen ter sprake gebracht. Deze absorbeeren u i t  

het  doorgaande licht j u is t  d i e  s tralen , welke zij zelf door 

hun gloei ing uitstralen. Voor de gele natriumvlam w erd 

een andere , van lagere temperatuur opgesteld ;  er ontstond 

nu  duide l ij k een zwarte s treep op een gelen grond ; evenzoo 

doet een voor den electrisch en lichtboog geplaatste ver

brandende damp van natrium een zwarte s treep in het geel 
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van hct spcctrum on tstaan . Ook di t absorb ticvcrschij nscl 

i s  uit de go l v ingsl ccl' tc vcrk larcn o Op hct gclu id  docn 

zinh overeenkomst igc vorschijnselen VOOl', waarbij tengcvolgc 

del' medetrill ing van ccn op ccn bcpaaldcn toon afgcstcmd 

luchtv olull1cn dc s tcrktc van hct dool' ccn cvcnhoog gcstcm de 

gclu id sbron uitgezondcn gcluid wordt vCl'mindcrd , zooals 

dool' cen pl'O cf duidelij k werd aangctoond .  

Den inhond zij ncr l'cde rcsum ccrendc , wccs sprckcr nog 

op  dc gl'ootc bctcckcnis dcl' ons dool' dc zon to egczondcn 

stralen , dic de bron zij n  van al hct arbcidsvcrmogen onzcr 

wCl'ktuigcn , 7;oowel als van de cncrgic onzer lcvcnsver

richti ngcn. In dczc rcdc had sprckcr zich bcpaald bij dc 

bcschouwing dcr hoofdtrck kcn van hct becld , da t mcn van 

den aard dcr lich tbewcging hccft lcc1'cn ontwcrpcn. 
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