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N A  T U U R I{ U N D I  G Jij V O O  R D  R A O H 'l' E N. 

I.  
PRO F .  D R .  W. 1-1 . JULIUS,  

110 09 leerCtCtT t e  Utrecht. 

Over het verband tusschen -weersgesteldhe i d  

en zonneverschij nselen. 

vVij vreezen geen tegenspraak als wij beweren dat he t  
praatj e over het weer, dat wij van P r o  f. J u I i u s h oorden , 
in menig opzicht van de alledaagsche praatjes over dat steeds 
aantrekkel ij ke onderwerp verschil de .  In de eerste plaats wel 
door de omstandigheid dat wa t de spreker uit Utrech t van 
het weer i n  verband met de verschij nselen op de zon vertelde,  
ui terst belangwekkend was en een aandachtig audi torium twee 

uren lang in hooge mate boeide .  
Weel'voorspell el's genie ten over ' t  algemeen weinig vertl'OU

wen en de meteorologie beldeedt dan ook geen ben !j d8ns waal'c1 jge 
pl aats onder de we tenschappen . Spreker zou daarom tl'achten 

de overtuiging te versterken , dat de meteorologie al s een 
ernsti ge wetenschap erkend behoort te worden.  

Al zal men bU den tegenwoordi gen stand van di e weten 

schap vooreerst nog ni et i n  staat zij n het weer lang voorui t 
te voorspellen , men zal reeds een bel angrij ke stap hebben ge

daan als men erin geslaagd zal zij n  de versch ij nselen  op d at 
gebied te  classificeel'en en te ovel'zien , voor de  veranderl ij khei d 

in de atmosferj sch e toes tanden een bevl'ed jgen d e  verklari ng  te 

vinden en zoo geleideL !j k van de ken ni s  der oorzaken op te 
klimmen tot het be te l' begrijpen van de versch ij nsele n .  



2 

Allereerst zou spreker stilstaan bij de ,yaarnemingen d ie  
ons noodzaken een verband aan te  nemen tusschen de atm os
ferische verschijnsel en en het uiterlij k van de zon . 

I-Iet is een erkend fei t  dat wat el' i n  de aardsche atmosfeer 
geschiedt voor een zeel' belangrij k deel toe te schrij ven is aan 
de stralen die de aarde opvangt van de zon. :Maar als we ons 
nu voorstellen het zonnelichaam in ' t  m idden van het zonne
stelsel en de aarde daaromheen zich bewegende in  een groote 
baan , dan moet het ons toch verbazen dat wat el' in d{e aardsche 
atmosfeer geschiedt, dat ten s lotte de oorzaak is  van hetgeen ,vij 
het weêr noemen, niet met stipte regelmatigheid telkens weder
keert . Immers een bepaalde plaats op aarde zal op een be
paalden dag van het j aar  precies op dezelfde ,vij ze dool' de zon 
beschenen worden als een vorig en een volgend j aal' op dien 
dag. Uit dat oogpunt beschouwd zouden wij mogen verwachten 
dat ook het gevolg van die beschijning dool' de zon , de cir
culatie in onze atmosfeer, zuivel' peri odiek veranderlij k  moest 
zijn .  Daal' lijkt het intusschen niets nam' . ,Veel' en wind schij 
nen zich daaraan ·weinig te storen. Zelfs de jaargetij den zijn  
in dat opzicht zoo  gril l ig mogelij k .  

D e  oorzaak van de wispelturigheid der atmosferische ver
schij nselen nu is voor een deel te  zoeken in den dampkring 
zelf. Daal' kunnen toch, tel' plaatse ,vaar zoogeIl .  l abiele toe
standen gevonden ,vorden, plotselinge veranderingen in de 
luchtlagen ontstaanI die veroorzaken dat dezelfde zonnestraling 
het eene oogenblik een ander effect doet dan op een ander 
tij dsbp .  Toch is daarin niet de vol l edige verklaring gelegen 
van de veranderlijkheid van het weel' .  Als het alleen daaraan 
lag, dan zouden 'Ne ook moeten ver'lvachten een volkomen 
ongeregelden gang, a .h .w .  een spel van het toeval . �'Iaar 'Iyat 
is gebleken ? Dat zelfs de ,visselval l igheid van het ,veel' een 
pcriodiek terugkeerende grootheid is ; dat zel fs die raad sel 
ach tigc verschei denheid geh oorzaam t aan een zekere wet ,  
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en dat er bui ten de aarde invloed en moeten "verken die de 
perioden van die fluctuatiën, haar duur en 'de veranderlij kh eid 
in haar amplitude bepalen . 

In , die fluctuatiën van de weerverschij nselen neemt men 
perioden waar van ongeveer 1 1 1 /9 jaar, maar ook van 85 à 36 
j aar, en zelfs van 300 j aar, en alhoewel nu de metereologie 
een j onge weten schap is , doorloopende waarnemin gen op dat 
gebied van sl echts een paar eeu wen her dateeren en men eerst 
In de laatste 30 jaren pogingen doet om de wetten waaraan 
de verschijnselen in de atmosfeer gehoorzamen op te sporen, 
i s  h et toch mogel ijk gebleken die l f mgere perioden tot diep 
in het verleden terug té vinden. Aanteekeni ngen omtrent zeer 
strenge winters, de prij zen van het graan, de aanvangstij den 
van den wij noogst, de  duur van het scheepvaartse izoen in de 
Russische wateren en wat dies meel' zU , hebben licht doen 
opgaan over de perioden van grootere en van geringere ver
anderlijkheid van het weer. 

Geh eel toevallig zij n  die schommelingen dus zeker niet, al 
zij n  z ij ook lang niet zoo absoluut als de per iodici tei t jn den 

omloop van de planeten b.v . ,  d i e  precies op secunde af be
rekend k:an worden, en al dragen de perioden der weersfluc
tuatiën een zeer bij zonder karakter . 

N u is het een zeer opmerkelij k verschij nsel . dat de veran
deringen die men in  het u i terhj k van de zon waarn eem t, 

eeni germate gelij ken tred houden met de schomm,ehngen j n  de 

m eteol'ologj sche verschij nse len, van den, aardsch en d:nl1pJujn g. 
Zoo i s  men er toe gekOJl1en om daartusschen een verband te 
zoeken en de oplossing van het raadselachtjge op dil; gebi ed 
te gaan vragen aan de astrophysica .  Lang js die wete n sch ap 

beschouwd als een speelhü g voo r d e  verbeeld ing en heeft men 
zich practi sch weinig beko�merd om de ' vraag hoe d e  toestn.n cl 

wel zou zij n  op d e  zon e n  d e  s te r r en . :Hoogsten s h eeft men 
de astl'o-ph YRi ca besch ouwd al s een weten sch ap d i e  m en Oln 
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haar zelfs wil luoest beoefenen, tot men el' betrekkel ij k kort 
geleden op eenmaal het practisch nut van is gaan inzien. 
Trouwens er zij n meer van die voorbeelden . Toen men jaren 
geleden den zwakken electrischen stroom begon te bestudeeren, 
had men in 't geheel geen begrip van de omwenteling op 
velerlei gebied welke die zelfde stroom nog eens zou te weeg 
brengen . Wie weet daarom, welken invloed de verdere s tudie 
van de astro-physica nog eens zal hebben op het dagel ij ksch leven . 

Terugkeerende tot de periodieke veranderingen in het uiter
l ij k  van de zon , wees spr. op de periodiciteit in het voorkomen 
van de zonnevlekken, de protuberanties, de fakkels ,  in de ge
daante van corona en chromosfeer, in de sterkte van sommige 
Fraunhofersche l ij nen, in de veranderlij kheid van den stralings
toestand in het algemeen. De wisselende periodiciteit in al die 
zonneversehij nsel en toonde spr. ons in een reeks lichtbeelden , 
waaruit duidelij k bleek wat verstaan moet worden onder zonne
activitei t, wanneer n . l .  de zon veel vlekken en protuberanties 
vertoont. En nu is het opmerkelij k  dat de toestand van den 
aardschen dampkring op en neergaat lllet die 11leerdere of 
mindere activiteit van de zon. De gemiddelde tempel'atuur bij 
ons is laag als de activiteit op de zon groot is, en omgekeerd 
bij geringere zonnevverkzaambeid is bij ons de gen1Îddelde tem
peratuur hoog. In de tropen is het juist omgekeerd . De orka
nen in vV.-Indië komen veel voor bij groote activiteit van de 
zon, en de veelvuldige oostenwinden in Europa staan in nauw  
verband me t  hetgeen op  d e  z on  gebeurt .  S trenge en  lange 
\v inters in Europa gaan gepaard met perioden van veel vlekk:en 
op de zon ; oude aanteekeningen omtrent den duur van het 
scheepvaartseizoen op de groote rivi eren in Rusland bevestigen 
di p. correspondentie. In 't  algemeen is de circulatie in den 
dampkring s terk in tij den van veel zonnevlekken en omgek:eerd. 
Daar wij nu de circulatie in  de aardatnlosfeer te danken heb
ben aan de zonnestralen, li gt de onderstel l ing voor  de  hand 
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dat een sterker circulatie een gevolg moet zij n van een sterker 
bestraling. Nu zou men als logi sch gevolg daarvan meenen 
dat de  gemiddelde temperatuur op aarde ook booger moet zij n 
in tij den van veel zonnevlekken. JYIaar z iet, het is juist andersom. 
In perioden van veel zonnevlekken is de gemiddelde  tempera
tuur zelfs eer nog lager dan in tij den van weinig vlekken. 
Dat klopt dus nie t . ' Slechts schij nbaar doet  het dat niet. Immers 
datgene wat men wa arneemt in de atmosfeer in tij den van 
veel vlekken is niet eenvoud ig de versterking van de  algemeene 
atmosferische circulatie, die er reeds bestond .  Neen, de  ver
meerdering van circulatie openbaart zich in plaatselijke ver'� 
sterkingen, en da t gebeurt zeer onregelnlatig. I-Iet is alsof el' 
zich ni eu \"ie stroomingen komen voegen b�j de dagelij ks voor
komende .  Derhal ve die zeel' onregelmatige druk- en tempera

tuur-verschil len zij n in perioden van veel vl ekken niet alleen 
sterke} ', maal' zij n anders. 

Een ander verschij nsel waarvan de veranderingen in ver

band schij nen te s taan met variaties in de zon, is het aard
magnetisme,  dat zoowel aan dagelij ksche en jaadijksche als 
aFtn allerlei onregelmatige variaties onderhevig is. Spr . wees 
erop hoe hiel' de  samenhang van het aa rdmagnetisme en de 

zonnestraling d uidelij k wordt, als men let op het voortdurend 

geioniseerd z�j n van de dampkringslucht in verband met de 

radioactieve stoffen in de aardkorst, waarvan de lucht dool' de 

emanatie voor tdurend een deel mee neem t. Ook de zonne
straling zelve werkt i oni seeren d .  Onder den invloed nu van 

de daardoor in de atmosfeer on tstaa nde electJ�'ische st room c n , 

openbaren zich de dagel ij ksche var i ati es i n  he t aardmagn e ti sme 

en kan het dus n ie t anders of  d ie variaties moeten samen h angen 

met de s tral i ng van de zon. 
lIet  aardmagnetisme ondervindt  derhal ve den i n v l oed van 

de wisselende zonneactivi te i t  en zo o zal ook  de am pl i tuc1e 

van de  dage l jjksche var i at i es k le ine r  zU  n i l L t ü den van w enl i g  
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vlekken, en i n  tij den van veel vlekken het aan tal s toringen 

in het aardmagnetisme veel grootel' .  

Vooral deze laatsten heb ben in den laatsten tij d zeel' de 

aandacht getrokken. Zij ver toonen z ich vaak te gel ijk  op het

zelfde tij ds tip op verschillende plekken del' aarde, een bew ij s  

dat w e  hiel' t e  doen hebben met een verschijnsel van cosmi

schen oorsprong. De Engelschlllan M: a u n d e l' nu heeft over het 

verband van de veranderingen op de zon en de storingen in 
het aardmagnetisme een verrassend li ch t doen opgaan . I-lij ' hecft 

bepaalde magnetische storingen in verband gebracht l J let  be

paalde plekken op de zon en bevonden dat een zelfde s toring 

op dezelfde plek van de aarde wederom plaats had na één 

om wen teling. van het zonnel ichaam . Dit herhaalde zich nog 

bij . een paar volgende rotaties en dan was het ui t . Die bepaalde 

plek op de zon had dus het verlll ogen , op de aarde een mag

neti sche s toring te verwek:ken. 

Van 'welken aard nu die s troomingen die van de zon ui tgaan 

e igenl ijk  zij n , bleef raadselach tig .  Licht kan het  zeker niet  

zijn ,  want di t  verspreidt  zich van de zon s tTaal sgewij s naar 

alle  kan tel t .  lIe t  zou moeten zij n  een begrensde bundel - ,-v e l 

l i cht van negatief gel aden deel tjes, zooals A l' l' 11 e n i u s  onder

s teH - die van een bepaal de zonneplek uitgaat en die toe vall ig 

de aarde raftkt .  l\1:aar ook deze onders tell ing stui t op groote 

bezwaren . 

J\1:et de uitspraak van S c h n s t e r , dat dit  onderzoek van 

1\1: a u n d e r  ten slo tte de geheimzinnigh eid van het verband 

tusschen de versch ij nselell op de zon en de atm osferi sche sto

ri ngen in de aardatmosfeer geheimzinniger heeft gel aten dan 

ooü, kan spreker zich in tnsschen niet  vereenigen . Z . i . zijn de 

Uloei l g khedell van het onderzoek aanmerkel ijk  vermi nderd , nu 

bewezen is  dat de zon eeu ongel ij ke  wel'ki ng  uitoefent op zelfs 

dich t bij el kaar gelegen plekk:e ll op de aarde. Van de uitst l'a

l i l l gsb l 'vU gaat i e ts ui t i a  eou bepaalde ri chting dat z ich h i e l' 
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zoo, daar anders kan openbaren . Dit strekt tot s teun aan de 
voorstelling, die spreker door eigen onderzoek zi ch reeds van 
het verband gegeven had , namelijk  dat- de ongelij kheid in de 
ruimte rondom de zon moet ontstaan ten gevolge van de 
ongelij kheid in de s tralingssterkte .  

De verklaring van het mysterieuse verband berust, volgens 
spr . ,  eenvoudig op een beginsel dat in de physica al heel lang 
bekend is, doch waar men, vreemd genoeg, in de cosmische 
physica niet op gele t  heeft : dat is het z ich verspreiden van 
het licht volgens gebogen lijnen in s toffen van wissel ende dicht
heid . Dat is een we t  die geen ui tzondering toelaat, evenmin 
op de hemellichamen als in onzen dampkring. Daar nu de zon 
een lichaam is, niet omringd van zuivere aether, maar van 
gassen van onderscheidene dichtheid, geschiedt de voortplanting 
van het licht niet rechtlij nig, maar in het algemeen langs 
meer of min der gekromde banen . Dat door die li chtbreking 
een onregelmatig s tralingsveld verkregen wordt , bewees spreker 

me t een duidelij k  proef, door n l .  kromme stralen te creëeren 
in een vat tendeele met zoutopl ossing ten deele met water 

gevuld ,  waarin een l ich tbron straalde .  Aan een proj ectiebeeld 

bleek duidelU k dat de stralen recht  waren zoolang het licht 
dool' het  homogene water scheen, maal' gekromd zoodra het 
li cht  s tralen zond door de niet-h om ogene laag op de grens 
tusschen zoutopl ossing en water. 

Ziedaar een voornaam punt waarop de astronomen niet 
h ebben gelet e n  waardoor tal van versch ij nselen,  waarvan men 

de v erklaring niet  he eft kunnen vin{1en ,  opeens helder worden . 

Uit de  oJ11stand igheid dat wij de ruim te rondom de zon 

kun n en beschouwen als een superposi tie v an zeel' vele on ge
lij ksoortige stralingsvel den , moet  men dus to t de slo tsom komen : 

1 0 . dat de eigenaard ige l i ch tve rscb)j n s elen die op de zon 

waargenomen worden , voor een belan g r n k  d eel aan de straal 
krom m in g  z ij n  toe te scb r ij v en ; 
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20 .  dat wij op aarde zeel' variabel licht opvangen , een varia
biliteit  die het s terkst zich vertoont in de naaste omgeving 
del' Fraunhofersche lij nen van het spectrum , omdat de s tralen, 
die daal' thuis behooren, anomale dispersie ondergaan . 

In elk geval - hoe zeer el' nog een schakel ontbreekt om 
het door spr. bedoelde verband in al zij n  gevolgen te overzien 
n1 . de kennis omtrent de dichtheidsvariaties in de zonneatmos
feer � is er, aannemende de onregelmatigheid in he t  s tralings
veld, niets geheimzinnigs meel' in de omstandigheid dat ver
schillen op de zon dergelij ke plaatselij ke s toringen op aarde 
kunnen te weeg brengen . 

De moeilij kheid van de weervoorspelling is met  dat al 
echter eenvoudig verlegd . "Vij zullen nu eerst moeten door
dringen tot meerdere kennis van de onregelmatigheden in het  
groote stralingsveld van de zon ,  en die  kennis zal de spec
troscoop ons moeten brengen. 

In afw achting van dat nadere onderzoek lTIOeten wij het 
blU ven stellen met de onzekere grondslageil van de meteoro
l ogie en blij ft het weel' even onbetrouwbaar als vroeger. 

In den loop van. zij n  boeiende rede had spr. gelegenheid 
aan de zonnethcOl'ie van dl' .  B I' e s t  e I' te herinneren, met 
welke de zijne eenige aanrakingspunten heeft . 



IJ . 

E.  F.  SURINGAR, 

OVER 

Inrichting en hed rij f d er H aagsc h e  

Tra nl -w-eg- �1 ij . 

Een bij ui tnemendhei d practisch . en voor de lfagenaars 
ac tueel onderwerp werd in " Dili genti a" besproken dool' den 
ingeni eur S u  r i n  g a l', die �ij n  tah)j k gehoor een duidel ij le 
inzi cht gaf in de vraagstukken d ie  opgelost  moesten worden 
al vorens het doelmatige vervoermiddel in werki ng kon treden, 
waarvan thans duizen den dagel ij k s  het ge ri ef ondervinden . 

Spreker begon met  een korte beschrij vi ng van h et hier toe
gepaste bovengrondsche stel sel , waarbij de bengel al s stroom
afnemer i s  gekozen . Di t stelsel l aat op mij len afstamis  achter 
zi ch het tegcmwoordi g algem een veroordeelde accnmulatoren
stel sel (de oude ratelkas ten van den N. Schev .  weg on�al i ger 
gedachten i s) en is  ook verre te verkiezen boven het onder
grondsche systeem , waaraan allerlei nadeelen al s ontoeganke
l ij khei d ,  vatbaarheid voor s toringen en hooge explo i tatiekosten 
verbonden z ij n .  Dat het bovengron dsche stelsel veel zekerder 
is voor het  bedrijf, i s  nog o nl angs bewezen bij  de aal'dbevj ng  
te San Francisco, waal' reeds bi n nen een week n a  de ramp 
het  verkeer op de l ij nen met bovengl'ond schen stroomtocvoe r 
hersteld y"as, terwij l de l)j nen met o ndergrondschen toevoer 
van s troom in  een hopenloozen toestand verkee rden . In het 
nien w gebouwde Ban Pranc isco zul l en dan ook u its l ui te nd t1'0 1 -



1 0  

leytrams dienst doen . Een an del' voorbeeld : te Brussel , waa.r 

gedeel telij k ondergrondsch systeem werkt ,  zij n alleen voor 

toezicht elf man pel' 2 K.lH .  spoor meel' noodig dan op de 

bovengrondsche l ij nen . 

Te Berlij n ,  waar, om aestheti sche redeEen, op sommige pun

ten ondergrondsche stroom toevoer i s  voorgeschreven, heeft men 

noodgedrongen del' Trammaatschappij toegestaan o .a .  op den 

Po tzdammerplatz t ij del ijk  bovengrondsche geleiding te gebruiken, 

ten einde do ondergrondsche kanalen, welke vooral in  den 

afgel oopen wi nter dool' de sneeuw zeel' geleden hebben,  afdoende 

te kunnen herstel len.  

De beugel is  voor Den I-Iaag gekozen, omdat een b eugelnet 

veel  eenvoudiger te spannen is dan een trol leynet ; al le  luch t

'N isseis en gecompli ceerde kruisingen vallen hiel' weg, en ook 

het a antal ophangpunten is veel geringer,  wat - blij kens de 

proj ec tiebeelden die spr .  l iet z ien van een tl'ol leynot en  een 

heugelnet onder gelij ke omstandigheden te Berl ijn  en te Dresden 

- een veel minder onsierl ij k stratenbeeld geeft . Ook is de 

slij tage aan de bovenleiding bij beugel kleiner dall b ij tro l ley. 

Een en ander is dan ook oorzaak, dat in  het Koninkrij k 

Saksen de beugel voor al le  Hieu 'vV te bouwen trams van l'egee

nngs\vege is voorgeschreven .  

D e  ,, 1I. '11 , M . "  zal , 'wanneer alle r ij tuigen gereed zij n ,  be

schikken over een wagenpark van 1 6 2 lllOtonvagens en 2 1 2  

aanhang\vagens, ondergel1l'acht i n  d e  remises t e  Scheveningen , 

Laan v ,  l\ieerdervoort en Parallelweg. Deze 1 6 2 motorwagens 

zij n ,  op 1 0  stuks na ,  welke afkomstig zij n v an v .  d.  Zypen 

& Charl ier te Keulen, all en geleverd dool' de N ederl . fabriek 

van werktuigen en spo orwegmaterieel te Amsterdam. De groote 

open aanhangwagens,  \velke des zomers dienst doen op de 

Scheveningscbe bjnen,  zij n geleverd door de firma Allan te 

Rot tel'dam , tenvijl  nog 20 wagens van dit type besteld zij n 

bij d e  bovengenoemde Amstel'damsche fabriek. De overige 
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aanhangwagens zij n In de werkplaatsen van de " TI .  'r . lH . "  

omgebouwd u i t  d e  paardenwagens .  n1 0 n  k a n  d u s  wel zeggen 

dat de N ederlandsche nij  verh eid hiel' zegevierend uit den con

currentiestrij d met het  b ui ten land te  vo orschij n  is  getreden . 

De electrj sche uitrusting van de motor wagens is voor all e  

wagen s welke op  d e  stadsl ij n e n  lo open, behal v e  v o o r  d i e  o p  

l ij n  3 ,  gel everd door d e  Algemeine  El ektri citäts Gesel lscha f't , 

terwij l  all e  Scheven ingschc wagens  en d i e  van lij n 3 mo toren 

hebben van Siemen s Schuckert .  

Alle wagens hebben 2 mo toren , d e  stac1swagens 2 à 20 P . K . ,  

d e  Scheveningsche 2 à 26 P .IC V a n  den al'bei dschaad gaat 

de stroom door deLl. beugel naar de verschi l l ende  toeste l len i n  

den wagen . D e  beugel i s  een gestel van s talen pij pen  met een 

U-v ormig geb ogen al umin l u m  s tuk, cl at contact m aakt met d en 

arb eidsdraad en den stroom o verbrengt. De U -groef van het 

alumin i tnll sleepstuk: is  gevuld m e t  vet , w a ardoor het contact

vlak steeds goed ges m eerd en de slij tage dus tot een minimum 

teruggebracht wordt . Van den beu gel passeert de  stroom dan 

eerst  den auto matis chen uitschakeJaar ,  een toestel  dat op een 

der balkons i s  geplaats t en ten ri o el heeft om bij overbelasti ng 

van den m o tor, b ij een d efect  of kortsl ui ti ng  in  den wagen , 

au tomati sch d en stroom te verbreken . Sp reker gaf aan een 

luod c l  een dui del U ke beschrij ving van die au tomatische uit

s chakel i n g .  Tree d t  er ko rtsl uiting in  of forceert d e  bestu urder 

te vee l , dan kan h ij n j e t  vooru i t  komen , omdat de automaat 

d a n  o n m i d dell ij k: ui tschakel t .  De st room passeer t n.1 . een aan tal 

wind i ngen , waardoor  een electro-magn eet  werkzaam wordt  e n  

een an ker aan treld: d at verbonden i s  aan een pal , cl i e he t 

terugschieten van den u itschakelaar-hef boom bel et .  Zoocha. nu d e  

s tro om te  s terk word t , w o r d t  tevens d e  el ectro -magn eet  te  s ter k 

en trekt het  anker aan , waardoor de h efboom teru gsch j e t  e n  

d e  s troom au tom atisch verbroken i s .  'Tevens blaas t de· magn ee t 

de vl am weg, die o n ts taat dool' het  onderb reken van de n s troom . 
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Van dit bevei] i gingstoestel , dat den wagen en z ij n uitrust ing 

volkomen beschermt ,  loopt een kabel naar elk van de control

lers of schakelaars, het  apparaat waarmede de gang van den 

wagen geregeld wordt. De  controllers zij n ingericht volgens 

het z.g. serie parallel-sys teem : d .w .z. dat  de motoren eerst in 

serie, dus a chter elkaar geschakeld worden , waal'bij ieder dus 

de halve spanning krijg t ,  om daarna parallel ,  dus naast elkaar 

geschakeld te worden, \vaardoor op elke motor de
· 
volle be

drij fsspanning werkt. Bovendien zijn  nog weerstanden aanwezi g, 

welke b ij het in gang zetten een voor een, naarmate de snel

heid moet toenemen, uitgeschakeld worden. 

Van dit  uitschakelen van den weerstand ,  dat de snel heid 

regel t, gaf spr .  een duidelij k  beeld dool' ventilatoren (bij wjj ze 

van mo toren) in verbinding te brengen met  gloeilampjes, die 

de weers tanden voorstelden. Naar mate el' meel' lampjes (weer

standen) werden uitgedoofd ,  bewogen de venti latoren (motoren) 

zich sneller en sneller .  

Ook zij n de controllers e l' nog op ingericht om den wagen 

electrisch te relumen.  lIiertoe worden de motoren V 8 n de 

boven leid ing afgeschakeld en dool' een weers tand op elkaar 

kort geslo ten . Door de levende kracht van den \,vagen welke 

de UlOtoren draai t, zullcm deze al s generatoren gaan werken , 

waarvoor betrekkelij k veel energie noodig is en vvaardoor de 

wagen binnen zeer korten afstand tot staan te brengen i s .  

In  plaats van den bij d i t  remmen opgewekten electrischen 

s t t'oom in de weerstanden te vernietigen, kan men dezen stroom 

ook dool' een solenoïde zenden , waarvan de kern met cen 

overbrenging werkt op de remklossen van den wagen . vVordt 

in dit  geval electri sch geremd, dan wordt,  behalve dat de  al s 

generatoren werl\:ende mo toren een zeel' sterke vertragi ng op 

den gang van den \vagen uito efenen , bovendien de kern van 

de solenoïde ingezogen , waardoor weder de remklossen aange

trokken worden .  Voorziet men de a,anhangvl' agens van zoo'n 
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solenoïde-rem , dan is het mogelijk ane assen van den trein 
te remmen. Alle groote open wagens van de  "I-I'. T �1 . "  
zij n  van twee zulke remmen, ieder met 600 K.G.  trekkracht 
voorzien . 

V óór de  stroom d e  lllotoren bereikt, wordt hij eerst gemeten, 
waarmee verband houdt het premiestelsel , dat de  bestuurders 
l eert zuinig met het stroomverbruik om te gaan. lederen dag 
wordt voor eIken bestuurder nagerekend  hoeveel IC .�I .  hij ge
reden heeft en hoeveel energie hij daarvoor noodig had .  De 
zuinigste rij d el's ontvangen een extra-belooning . Dit geeft 
na tuurlij k heel wat werk en zoo'n wagenmeter is ook nogal 
duur (spr. sprak van l' 1 0 ,000 voor de  invoering op alle lij nen), 
maal' al s men weet dat de maandelij k:sche stroomrekenin g  van 

de Oentrale gemiddeld  l' 1 7 , 000 bedraagt en dat in Augustus 
1 . 1  zelfs over de  l' 2 2 ,000 voor stroom betaald is, zal het dui
delij k zijn dat de  s troommeters zelfs b ij een besparing van 

enkele percenten hun geld wel opbrengen. 
De wagenmotoren zij n onder den wagen opgehangen ; zij ' 

moeten dus tegen vuil en vocht beschermd zij n en zij n daarom 
hermetisch gesloten . Teneinde ze gemakkelijk  te kunnen onder-
7.oeken en herstel l en, zijn ze zoo geconstrueerd, dat zij naar 
beneden opengeklapt en geheel uit elkaar genomen kunnen 
worden. Om de  motoren gemakkelij k  van onderen toegank:elij k 
te maken, is in de remise tussch en de  rails een laJlge put 
gegraven, waarin de werkl i eden belast met het onderhoud der 

rij tuigen , 7.ich vrij kunnen bewegen . In een l ichtbeeld l iet  spr. 

dat werken aan de wagens en aan de m o toren zien , wat 
' 8  n achts gebeur t door in ploegen verdeelde werk li ede n, d i e  
eIken wagen i n  a ]  zij n onderdeelen ondel'jI;oeken en sch oon 
houden . 

Van al de h ier  beschreven onderdee le n  WfU'en ex emplaren 

in de  7.aa1 aan wezig, ook van de motoren , waal'aan men ook 
kO I l  jl; ien  h oe hun be weg i ng op  de wagens  w Ol'd t o vel'ge brach t 
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door een gro o t  en een klein tandrad, die geheel omgeven zij n 

dool' een ij zeren bak1 gevuld met vet,  waard o o r  een za chte 

en geruischlooze gang wordt v erkregen . 

Verder i s  iedere motorwagen nog vo orzien van een bliksem

afleider van het type der z . g. ho ornbliksem afl eiders,  een zeer 

vernuftig toes tel van uiterst eenyoudige constructie en b esl ist  

zekere ,yerking .  I-Ioofdbestanddeel zij n twee ho ornvormig omge

bogen staven , zóó geplaatst b o ,en den arbeidsdraad , dat al s 

de bli ksem inslaat en een vonk tusschen de staven waa.r die  

het dichtst el kaar naderen , overslaat ,  door de el ectromagne

tisch e  werki ng en de zich ontwikkelende warmte,  de vonk als 

' t  ware wordt weggeblazen en opgel ost.  

Bij onweer is men dus in  den ,,-agen veiliger dan op straat. .  

Bovendien worden b ij onweer d e  l ampen van e en mo tor wagen 

ingeschakel d ,  waardoor de bovenleiding een inducb evrij e aa rd

verbinding krij gt en dus mogelij ke statisch e o ntladingen langs 

dien weg naar de aarde kunnen afvloeien.  

Na de wagen motoren gepasseerd te hebben ,  yerlaat de  stroom 

den wagen dool' d e  wiel e n  en gaat van daar o ve r  op de rai l s ,  

welke wederom aan de negatieve p o ol van de dynaU1 o � s  in d e  

Oentral e zij n verbonden.  I-Iet vonkenschieten van de wielen i s  

ni ets an ders dan h e t  gevolg van de vele contactond erbreki ngen , 

welke bij vuile rails tusschen wiel en rail optreden. 

Spreker verplaatste zij n gehoor n u  even naar de  Stedelij ke 

El ectrische Oentraie,  van waar de tram de n o o dige energi e 

betrekt in den vorm van gelij kstroom van G O O  volt-spanning. 

Ter beschikking van de tram staan op ' t  o ogenblik 1 G O O  P . K . ,  

terwij l  parallel aan de dynam o ' s  e e n  bufferbatterij van 1 2 0 0  

ampère- uren geschakeld i s ,  welke dien t om de stroomsto oten 

op te v8,ngen en in staat is  om i n  ge val van n ood het geh eel e 

bedrij f een h al fuur lang s taande te h ouden.  

Alvorens de Oen trale te verlaten , wordt de strooDl eerst  ge.me

ten dool' twee m e ters,  waarvan één aan de gem eent.e een  óén aan 
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de tram behoort . Een ,vederzij dsche controle op de meting  is daar
door mogelijk.  

De stroom wordt het bovengrondsche net toegevoerd door 
negen voedingskabels, varieerend van 6 50 tot 95 m.�1:2 door
snede. Deze kabel s zij n dubbel gelegd ; door d en een gaat de 
stroom naar den arbeid sdraad, terwij l  de stroom, na de wagen
m otoren gepasseerd te hebben,  lang s  de rails door den 2en 
kabel naar de Oentrale teruggevoerd ,vordt. De + pool van 
de dynamo's is aan de bovenleiding verbonden , terwij l de -
pool aan de rails gelegd is .  Door dit  .dubbel s tel kabels i s  h et 
mogelij k  om indien de + kabel doorslaat, dool' het omscha
kelen of verwisselen van de kabels het  bedrij f  toch staande 
t e  houden. De defecte kabel , wordt dan aan de  rails, dus  aan 
de aarde · gelegd , zoodat wegens de gel ij kheid in potenti aal 

tusschen aarde en - kabel het lek geen storing in den stroom
doorgang zal teweegbrengen. De aansluiting tusschen voedings
kabels en bovenleiding wordt bewerkstelligd in de eigenaardige 
vierkante ij zeren doozen, z .g .  v oedingskasten , die op verschi l 
lende punten langs he t  tramnet zij n opgesteld .  Daal' geschiedt 

de aansluiting tusschen voedingskabels en bovenleiding en in  

elk van die kasten is ook een telefoon om direct bij een sto

ri ng op een lijn vak naar de Oentrale te kunnen seinen. Di e 

kasten moeten dus niet  verward worden met de groote ronde 
zuilen welke overal in  de stad worden aangetroffen , n . l . de 
tran sform ator-zui len ,  behoorend e to t  het  kabelne t van de ge

meente en die di enen voor de distributi e  van den draaistroom 
voor de verlichting . 

Om aesthetj sch e redenen is bU de " Ir .  T. M: . "  de stroom

d raad betrekkeqjk hoog ( 6 , 5  ]\tI . )  boven de straat gespann en . 

I-lij bestaat ui t  een blan ke n s i l i ciumbronzen draad van gedrukte 

8-vormige gedaante e n  heeft een doors n e d e  van ü i)  m.JYJ:2. De 
draad is door een kl em beves tigd aan een i sol ator ,  wel ke 

weder aan de z . g . span d raad han gt .  Deze spand l ' fI,ad is arm 
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beide einden aan een mast of een muurroset bevest"igd en wel 
wederom geïsoleerd, zoodat de stroom- of arbeidsdraad tegen
over de aarde dubbel gersoleerd is. Deze dubbele isolatie is  
overal doorgevoerd, zoodat de betrekkelij k hooge bedrij fspan
ning van 600 Volt gelij kstroom geen ongerastheid behoeft te 
wekken. Ter beschutting tegen onweer zij n op ongeveer 500 l\L 
afs tand van elkaar bliksemafleiders op de  l ijn  gemonteerd. 
Verder stond spreker nog stil bij de sectie- of l ij nuitschake
laars, herkenbaar aan een witten band om den mast geschil
derd. Bij draadbreuk, brand enz. kan dool' zoo 'n lij nuitschakelaar 
een sectie van het net uitgeschakeld worden, zonder dat de 
dienst elders daardoor behoeft te  lij den . 

Bovendien is ,  om bij voorkomende gevallen, het gevaar te  
verminderen en ter  bescherming van de voedingskabels, i n  elk 
van deze kabels een automatische uitschakelaar geplaatst ,  di e 
bij kortsluiting of overbelasting den stroomtoevoer automatisch 
verbreekt. 

Dubbel spoor is het ideaal en zoover m aar eenigszins moge
lijk  dan ook aangelegd. JYlaar de enkele gedeelten enkel spoor 
en de voornaam ste kruispunten zij n beveiligd door automati sche 
seinen, de eigenaardige roode lantaarnlichten ,  die electri sch 
ontstoken worden door middel van een draad welke contact 
maakt met den arbeidsclraad zoodra een wagen zich op een 
wissel bevindt. 

Vau een zeel' vernuftige inrichting is ook de electl'i sche 
wissel , die op een paal' plaatsen onder den grond werkt dool' 
middel van een el ectro-magneet en een ei genaardige inri chting 
van den arbeidsdraad waarmede die magneet contact maak: t .  

Resumeerende, kon spreker wel zeggen dat voor de veilig
heid  een SU m nllUll van maatregelen genomen zij n. Is het een 
voorrecht dat wij veel sneller vervoerd \vorden dan met de 
vroegere paarden tram, het geeft tevens een gevoel van veilig-



1 7  

hei d ,  dat die snel heid lnet zooveel voorzorgen tegen onheil en 
is omringd .  Bij h e t  l ezen van berichten omtrent ongelukken, 
moet men wel in aanmerking nemen : vooreerst dat de " elec
tri sche" nog een nieuwtje  is en elk ongeluk daarmee voorge

vallen , meer de  aandacht trek t dan dat met een ander voertujg ;  
en dan ook dat men, bij ' t  opmaken van een statistiek van 
die ongevallen,  niet de  absolute cijfers met elkaar moet ver
gelij ken, aangezien het verkeer m e t  200 pOt. is toegenomen 
en daarmee ook de kans op ongelukken. Als men nagaat -
zeide spreker -- dat n u reeds in de wintermaan den , met een 
onvoltooid net, over de 1 6 , 000 I\:. 1\1 .  daags worden afgel egd , dan 
kan van een b�j zon der gel uh:ki ge exploitatie tot heden gespro

k en worden. 'N aar de statj sti ek spreekt van ongeveer 1 00 

ongevallen met doodel ij ken afl o op b ij h et electri seere n van een 
gro ot  tram bed rij f, zal de " IL T. M . "  n og vele ongel ukke n 

moeten veroorzake n , w j l  z ij de stat j s tisch e wetensch ap n j e t i n  
discrediet  brengen . 

In een reeks i nteressan te l ichtbeel den l i e t spr. h et trambe

d rtj f,  zooa l s hij  h et bes chreven h ad, n o g een s d e  revue pas

seeren. YVij zagen de m o torwagens m et en zon der u i tr u s ti n g, 

de  versch j llende onderd eel en , de al s stof w egspaUe nd e vonk 

van een j nsla::mde bhksem, het i nt(�ri eu r  van de remises en 
d e  arbei d ers aan het w erk , - en w ij zagen ten sl o tte ook 
de p r j mi tj e ve eerste  el ectrj sche s uk keltram van de Berl ij n sch e 

te nto o nstelli n g van 1 8 7 9  en h e t Tno d el van de ::ul n s kLan d e  
imperiaal-rij tujgen, d i e  7 0  à 80  person en tege l ij k  kunn en ver

v oeren.  
I re t  was een lee rzame avon d ,  'Naal'Voor  de h ec l'  S u  r i J]  g a  r 

van all e kan te n gecom plime n teerd w e r d .  

2 
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PROF. DR. L.  BOLK, 

!Iooglee1 'CiCil ' a. d. Uni-ue'J'sdeü te Amsterdam . 

Een en é.l,n der b e treffen d e  on ze kennis v an 
den o orspron k e l ij ken rn en sch . 

B lijkens het talrijk  opgekomen publ i ek \vas er groote be 
lan gstel l i ng voor het probleem van d en oorspronh:el ij ken m en sch , 

i n  tegenstelling met hetgeen prof. B o l k i n ' t  al gem een van 
den gemiddelden N ed�rlander llloest ge tui gen , dat zijn belan g

stelling i n  de gesch ieden is zij ner eerste voorouders maar geri ng 
is . N �ttuu rl ij k het weten schappelij k Nederland n i e t te na  ge

sproken 1-1ebben ,vij tot de studie van den pri mi tiev en 111en sch 

toch niet een hoogst interessan te b ij drage gel everd dool' de  
ontdekking van den Pithecanth ropus erectus van prof. D u b  0 i s ?  
:Maar de groote massa wee t hoogstens dat de  wetenschap l eer t 
dat de mensch afstamt van den aap of j u i ster van een aap
ach tigen voorouder. Daarmee is het uit .  Daar zij n el' d ie  doo r

drongen zij n van het besef dat de leer van Danvin de l ogi sch e 
eonsequen t  is van de qnbvikkel ing die aan het  geh eele v;rezen 
der organische natuur ten grondsl ag l i gt , maar el' zij n el' ook 
d i e  simpel uit goed gel oovi gheid zi ch b ij die ui tspraak neer

leggen .  1ntusschen el' zij n  goede redenen waarom hiel' i n  
vergel ij k met naburige l anden d e  studie van den oorspron g 
vau den mensch sl echts weinig belangstelling \veld . De bodem 
en de atmosfeer van een l and  lhu kken n iet al l een  een stem pel 
op de kunst van een volk en op z ij n li tteratuur,  maal' ook op  

zij n \vet,enscl l ap ,  e n  daal' nu onze bod81Tl bet rekkel ij k jong  i s  
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en arm aan fossielen,  tervvij l daaren tegen i n  Belgi ë en in  

Frankrij k i n  den bodem de sporen van Jen pr im i tieven mensch 

rijkelij k worden aangetroffen , is het niet te  venvonderen dat 

de kennis van onze oorspronkelijke  vooronders een wetenschap 

i s  d ie  meer in  die landen dan in  Nederland opbloeide . 

Al dadel ijk moest spr. constateeren dat het aan tal theoriën 

hier in omgekeerde evenredigheid s taat to t het aantal fei ten .  

JYlaar wanneer d ie  theori ë n  s l echts l ogisch zijn en  gebaseerd 

op den tegen \-voord igen stand der we tensch ap,  dan zU n zij voor 

die wetenschap even onmisbaar al s de blade ren en de takken , 

die de voeding aanvoeren voor den bloeiend en boom. De 

theoriën en hypothesen zij n als ' t ware de voedingsorganen 

vaR de wetensch ap . Ook h i er bij he t on derzoek naar den pl'i

lui tieven mensch ontmoet men grootendeel s hypothesen, m aar 

er zij n toch ook reeds eenige n ie t  te weerspreken fei ten , d i e  

al s de worte l s zij n , waarmede de plan t i n  den boom i s  bevestigrl .  

Als men zi ch o p  het s tan dpun t del' descendentie-l eer plaat.st , 

dan i s  wel een van de eerste vragen d ie  naar den ouderdom 

van den mensch : waar eind igt in  den ontwikkel i ngsgang het 
di erl ij k , en waar begint het  menschel ij k bestaan ? Om daar 

eenige voorstel l i n g  van te krij gen, m o et men het begri p V:1 n  

jaren, waarmee wij i n h e t dagelij ksch l e ven reken en , laten Vfn'en 
en  zi ch periodes denken ,  die wij terugv in den in de geol ogi sch e 

formaties. Zoo verdeel t men den gehee] en ontwi kkel i n gsgan g 

van het organ i sch b estaan op aarde in v iel' imme nse tij dperken , 

d i e  i n  de opvol ging van de oud ste tot de j o n gste onderschei 

d en worden als het pri m ai re ,  secundai re ,  terti ai re en quaternaire 

t ij dperk . Die vj e l' onderkent men dool' de geol ogi sch e for

m aties,  d i e  e r  in ontstaan zij n en bov en d i en d ool' de fossi el en , 

die e r  in gev onden wOl'den .  Ee n n,l gem een kenm erk i s  dan.l'b ij , 

dat in de oudste l agen a l l een de r e s te n  van de l ftge l 'e d ieren 

worden aangetroffen ; dat de lan,gs t gevve l 'vcl de (l i el'en reed s 

gevo nden worden i n  d e  pr j m ai re peri ode ; d at d e  1aag8t� on t-



2 0  

wi kkelde zoogdieren (buideldieren)  optreden in he t  secundai re 

qj dvak ; dat in de viel' onderdeelen van het tertiai re tij dperk : 

het  eoceen, het  olygoceen , het mioceen en het plioceen de 

ontwi kkeling val t van de geheele zoogdi erenreeks ; en dat d ie  

ontwi  kkeling wordt  voortgezet i n  het j ongs te of quaternai re 

tij dvak (de di luviale periode of  het plei stoceen) .  

De eerste zoogdieren d ie  overeenkomst toonen met deu 

primitieven menseh, vindt men in he t eoceen, n .l .  de half-apen ; 

in het daarop volgende olygoceen ontwikkelen zich de apen 

(de ei gen lij ke primaten) ; in  het  mioceen vind t men de sporen 

van een groep del' primfLten , de z . g .  I n enschapen , die zoo ge

noemd zij n omdat zij in ontvv ikkeling den mensch het meest 

nfLbij komen . 

En zoo opklimmend vindt men dan eindelij k i n  het  pleis

toceen (het quaternaire tij d vak) de eerste en oudste sporen 

van den mensch in den vorm van \verkelij ke skeletten.  Daar

mee is  echter de vraag niet opgelost, of de Jnensch in het  

pleistoceen of reeds vroeger is  ontstaan . Zeker i s  het  dat  alle 

bekende overblij fselen van den oer-mensch stammen uit de 4e 

periode. 1\130301' dat i s  nog geen bewij s .  'l\T at nog niet gevonden 

is ,  kan nog gevonden worden .  Daarbij vfLl len dergel ij ke vondsten 

lang niet  al tij d  i n  deskundige handen en is het doorgaands 

een toeval , dat er fossielen gevonden worden die voor de 

wetenschfLp direct nut opleveren . 'vVat intusschen veel gewicht 

i n  de schaal legt, i s  dat men in  de diepste lagen van het 

quaternaire tij dvak niet  alleen wapenen en vverktu igen maal' 

ook skeletten van d en oermensch gevonden heeft .  Daar n u  die  

oudste skeletresten i n  li chfLme l ij ke kenm erken slechts w ein ig  

fLfwij ken van den  recenten menseh, is  men  zeel' natuurlij k ge

neigd om de ontwikk:el ing van de eigenschappen die den 

mensch kenmerken,  i n  de tertiaire periode te zoeken. En wer

kel ij k heeft men daar, zij het dm} niet den lUensch zel f, dan 

toch sporen V fL H  zijn werkzaamheid ge vonden i n  b l ij kbaar 
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bew erkte vuursteenel1 o f  eolithen , De Fransche gel eerde �1 0 I'

t i  1 1  e t heeft gemeend in die eolith en het eerste gloren t e  

mogen zien van den dageraad van het menschel ij k  bes taan op 

aarde .  Spreker kon dool' de welwillendheid van den directeur 

van het �f useum van N atu urltj ke historie te  Brussel een aantal 

van die eolithen en eenige door den diluvialen mensch be

werkte wapens toonen en op de eigenaardige zeer primitieve 

bewerking daarvan wij zen . De steenen zijn afkomstig uit het 

plioceen. Als men Z8 nauwkeurig bekijkt ,  ziet men langs de 

scherpe kanten allerlei kleine stukj es er afgeslagen,  die  blij k

baar ontstaan zij n  door het slaan van die steenen op harde 

voorwerpen ,  wellicht de hard e schalen van vruchten. Zouden 

ze  m isschien door verzakking van aardlagen van het pleistoceen 

in het plioceen kunnen geraakt zij n ? Die obj ectie heeft men 

uit den weg geruimd door een onderzoek in Auvergne,  waal' 

in het  laatst van het tertiai re t ij dperk vulka.nische uitbarstingen 

hebben plaats gehad bhj kens de daar 'aangetroffen lavalagen. 

vVelnu , die eigenaardige steenen l iggen daar onder de lavalagen, 

en  kunnen dus niet ui t  j ongere l agen verzakt zij n. 

Een ander obj ect i e was, dat die eolithen misschien door de 

w erking van het water aldus afgeslepen konden zij n .  lYIaar 

JTIc n  heeft ze kunstmatig aan di e i n werlóng bloot gesteld ,  

waarbij h et niet  gel u kte steens tukken te krij gen die  den vorm 

van eolithen aannam en .  Een studie i n  het museum te Brussel 

heeft spr . ,  di e aan vankelij k niet  veel gel oof hechtt e  aan deze 

s teen verkl aring, tot de o v ertuiging gebracht van de groote 

waal'schij nl).j khei d ,  dat  die steeue n de  eerste prim i t ieve werk

tuigen van den mensch zij n geweest. Te IDeer, da:1r men i n  

h o ogel'e lagen weel' beter b e werk te s teeJlen vin dt, d e  palae

o li then van den di luvi alen m ensch , waa raan m en duidel ij k  

kan herkennen dat zij den oel'mel1sch dien den V O O l'  verd edi gi ng 

en om z ij n v o edsel te bewerken . 

Op grond van geo l o gi sch e gege ve n s  m o e /; m en d us wel to t 
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d e  conclusie komen dat het  onts taan van den oorsprol lkelij ken 

illeusch reeds l igt in de ter tiaire periode,  zij het dan ook daL 

men dan opklimt tot eeil \VeZell van een uiterst geri ngen graad 

van intellect .  1-1oe men zich dien mensch lichamelij k llloet  

vo ors tell en ? Ja,  b i el' h eeft de fan tasie vrij spel . :Maar zeker 

is het, dat het aan tv;rij fel onderhevig is ,  o f  'Vlij , plo tsel ing 
zoo 'n llle ilsch voor ons ziende, ru\v behaard ,  zon der vo orhoofd 

en geen geal,ticu leerde klanken voortbrengend, daarin een 

menschelij k  \vezen zoudell ontdekken. Al evenmin , als dat  
\vij plo tsel inge getui gen zij nde van een maal tij d  vau k:annibalen,  

i n  die gillende wezens n atull l'genoo ten zouden onderken nell . 

Ziedaar de 1118nsch in een toestand van dierlij kheid , waartoe 

geell enkele aap afdaalt . En Loch - merkte Spl' .  op - haal t 

de u18usch smalende de sehouders op over z ij n  vel'\'vantschap 
rnet  de apen . 

II08 l ang l igt  de t ij d van d i en oel'mensch wel ach ter ons ? 

Voor ons onbegrij pelijk  vel' . ,Vij z Ü n  zoo gew oon te reken en 
met den korte11 duur onzer h istorische t ij �vakken - een 1 0- tal 

ee u\ven schij n t  ons een groot  deel van de beschavi ngsgesch i e
denis - dat we al le  gevoel m issen voor wat cl' aan onze be

schaving voorafgi ng, dat we geen begrip hebben van de 

25 0 , 0 0 0  à 5 0 0 , 0 0 0  j aren welke nl leen de d i luv ia le  periode 
geclnu l 'd moet hebbell . En nu is  het onbetwistbaar dat gedurende 
al diel l tij d  de lll ensch als goed gedii1'erentieerd,  al s de l l kend 
wezen heeft bes taan . A l  die skeletstukken getu igen er van en 
de stee l l en spreken .  Als wij daarb ij bedenken dat vele van de 
vroeger met deu mensclt gelij k tij dig levende zoogdi eren reeds 

vóór bug zUu ui tges torven , dan voelt  lllen wel iets van de 

h oe l an ge r zoo meel' i n gang v i udende llleeni ng, dat de l l le uscl t 
({ en van de oudste thans  bestaande  VO l'illell is van het leven 
h iel' op ' l ,arde .  

S p reker stond H U  st i l  bij de v raag , in \vel ke  be tl'ek ki n g  de 
J l l C l l sch s (�a; tJ, to t d e  overige zoogdie ren .  B i el' on tm oet lll e ] )  
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yelerlei hypothesen , d i e  zich al l en bewegen rondom de vraag, 
waal' de mensch zich gesplitst heeft uit d en gemeenschappe
lij ken stam, waaruit de half-apen ,  de z .g .  Amerikaansche apen , 
d e  bavianen,  d e  meerkatten, d e  slank-apen en de mensch-apen 
zij n  ontstaan. Achtereenvolgens heeft men bewij sgronden aan
gevoerd voor afspl itsing dichter of verder van den gemeen
schappelijken stam, terwijl anderen die hypothesen weer ver
worpen hebben en ontkenden dat de  mensch ooit  verwantschap 
met de apen heeft gehad, daar de bouw zij ner hersenen zoo 
specifiek is, dat hij reeds vroeger moot zij n afgesplitst. Zoo 
veel is zeker dat wij omtrent de verwantschap van den oer
mensch met de  primatenfamilie eigenlij k  nog niets met zeker
heid weten. 

Van de hypothesen overgaande tot de feiten, wees spr. op 
de kennis die men van den primitieven mensch heeft uit de 
gevonden skeletten en de door  hem gebruikte wapenen en 

. werktuigen, die, voor zoover ze uit steen bestonden, in on ge -
schonden staat tot ons zijn gekomen . Zijn houten wapenen en 
werktuigen zijn verdwenen. Tot de skeletten zich bepalende, 
herinnerde  spr . aan de reeds voor ge ruim en tij d in Duitsch
land ,  Frankrijk en Belgi ë gevonden skeletstukken, die toege
schreven moeten worden aan in lang vervlogen tij dvakken in 
Europa gewoond hebbende menschenrassen. Door ·het op dezelfde 
plekken vinden van resten van reeds uitgestorven of in Europa 
niet meel' voo rkomende dieren - de mastodon, de rhinoceros, het  
Nü 1paard - kon men ongeveer den ouderdom bepalen. rro t  de 
belangwekkendste vondsten behoorde het stuk van een onder
kaak, vermoedelij k  van een vrouw, in de grot La Naulette 
bij Namen, die zeel' typisch afwij k t  van de kaak van den 
tegenwoordigen menseh. Terwij l  de huidi ge mensch een kin 
heeft en de chimpansee die mist, vormt de kaak van La 
N aulette den overgangsvorm . Daal' is het duidelUk te zien aan 
den v o r m  van de  kaak - spreker wees d j  t du ide l ijk  aan -
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dat zich begint t e  vormen de kjn ,  die h e t  meest typische 

menschelijke anatomische kenmerk is van de differentiatie en 

de ontwikkeling van de tong in ve rband met de on twikkeling 

van de gearticuleerde spraak. Die kaak heeft in de l i tteratuur 

van de · studie van den oermensch een groote rol gespeeld .  

l\1:en zag daaruit dat d e  eerste mensch aapachtiger was dan 

de tegen woordige. 

Niet minder merkwaardig was een ander feit ,  de ontdel-;:bng 

in het dal van N eander van het bovenstuk van een schedel , 

die zich daardoor kenmerkte dat het schedelstuk zonder voor

hoofdwelving onmiddellij k naar achteren ombuigt en geleidelU k 

in het achterhoofd overgaat. Spreker toonde de zeel' kenmer

kende verschillen tusschen de schedel wel ving van dr.n N eallCl er 

schedel , van den Pithecanthropus, van den Chimpansee en van 

recenten mensch . lIet voorhoofd ontstaat van lieverlede,  om 

zich eers t bij den tegenwoordigen mensch geheel te ontplooien . 

Een tweede eigenaardighei d van den N eanderschedel zij n 

de sterk ontwikkelde wenkbrauwlij s ten, die minder s terk zijn  

dan bij den  Pithecanthropus ,  maal' daarentegen veel s terker dan 

bij den tegen \Voordigen mensch. 

Sedert zij n in  België meel' dergelijk(� schedels gevonden, 

die in anatomischen bouw met de vondst van het N eanderdal 

overeenkomen . 

Nog een derde belangrij k fei t  is de mensch van de grot 

van Krapina (Croatië) , waarin de overblij fselen gevonden \ver

den van niet minder dan tien menschel ij ke skele tten , o ok 

kinloos en van denzelfden karakteristieken vorm als de  schedel 

van het  N eanderdal .  Tevens kan men hiel' zich eenig begrip 

vormen van de leven svvij 7.e dier menschen , daal' uit de l igging 

van de resten en ui t ei genaardigheden aan de skeletstukken 

kon opgemaakt ,vord en dat men hiel' met het overschot  van 

een grooten kannibalenmaaltij d te doen had . 

Geen wonder dat n u  weel' hypo thesen ontstonden om tren t 
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de verwantsch ap van d e n  tegenwoordi gen men sch t o t  de 0 0 1' 

type uit  het  d iluviale  t ij dperk . ·M en acl1 tte het  waarsch ij nlij k  

dat h e t  N eand erras lü t Eu ropa verdrongen z o u  zij n d o o r  een 

menschenras ui t Azië gekomen . 1Vlaar dat el' vermoedel ij k to ch 

nog uitlo opel's van het  N eandel'l'as zij n blij ven bestaan , toonde 

spr.  aan een s chedel van een recen ten menseh, die sprekend leek 

op den van een voorh o ofd ontbloo ten schedel van het  N eander

dal . D e  onderstelling is  o ok niet gewaagd, dat men hiel' te 

doen heeft met een terugslag tot  dien vroeger bestaan heb

b enden vonn .  

vVeer e e n  andere mr,ening is van S c  h w a l  b e, d en Stl'aats

burge!' anatoom , ·d i e  Ül d en N eandel' schedel niet  ziet een 

vroeger hiel' gel eefd hebbend ras , maar een heel andere soort : 

h017W )Jrimigenüls genoeln d ,  i n  tegens tell i n g  tot  den thans l even

den h01no sapiens . De eers te, een l agere stamvorm van den 

menseh , zou geheel uitges torven zij n en door den �iOlno sap'iens 
vervangen . 

Spreker had slechts een t i pj e  kunnen opli chten van d en 

sluier ,  die  de ontwikkeli ngsgeschi edenis van d en 111ensch nog 

verborgen houdt .  I[jj had het l i ch t  vooral laten vallen op de 

zoölogische zjj de van het  vraagstuk. lIet zou hoogst  belan g

wekkend zij n  verder na te gaan de wordi ngsgeschiedenis, die 

b ij den ru.ensch evenzeer dezelfde natuurwetten volgt als aU e 

an dere o ntwikkeling op aarde .  Waar eindi gt . het dier en waal' 

begi n t  de menseh ? Even goed zou m en kunnen v ragen : waar 

begi n t de d ag en waar ei nd igt de n ach t ? De o vergang is l ang
zaam , onmerkbaar van de duistern i s  tot het lidI t, maal' toch 

is Cl' een kr i t i sch moment,  n . l .  dan , al s de zon boven den 

h ori zon verschij n t .  Wel nu,  o o k  d e  wordingsgeschieden i s  van 

den mensch heeft zul k een moment,  gehad , toen voor h em 

opgi n g  h e t  lich t van d e  rede ,  toen het redel oozc d i er gekomen 

·was to t  zelf bewus tz ij n en ve l'antwo ol'del ij kheid sgevoel. Ze l f

b e w u s t ,  dat  hij was ge wo rden een menseh,  i n nem e n de de 
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hoogste plaats In de natuur ; geyoelende zijn veran twoordelij k

heid toen hij zijn soortgenoot als e venmensch leerde kennen . 

Zoo wordt dus de vraag , wanneer d8 mensch o ntstaan is ,  

llleer een psychologisch dan een morphologisch probleem. 

,Vanneer ? Toen de men sch zich b8\yust \verd dat e l '  was 

een goed en een lnvaad en tot de kennis kwam van het onder

scheid tusschen het een en het ander. 

De schoone rede van prof. B o l k werd levendig toegejuicht. 



IV. 

PROF. DR. J. O. ICAPTEYN, 

Iloog leeraar Clan de UnÏ'l'e1 's'lteit te  Gron in.r;en . 

l)e bew-egi ng van het zonnestelsel in de 

r uimte en sterstroomingen.  

Dat  zelfs de meest mathem atische van al l e  we tcnsch appen , 

de sterrenkunde een wij d vel d opent voor theoriën en hypo

thesen , l eerde ons de hoogleeraar IC a p t e y n i n  zij n lnerk 

waardige voordracht over den aard del' bewegi ngen van de 

myriaden vaste s terren die wij in een hel deren winternacht 

aan het  fi rmament zien f1onkeren . vVel kennen wü de beweging 

der plane ten en zij n wij in staat de veranderin gen die met 

d ie  hemel li chamen pl aats v jnden en voor ons zich tbaar worelen , 

nIe t  groote nauwkeu righeid te voorspellen , maar het bl ij ven 

slechts enkel e sterren waaromtrent wij goed ingelich t zijn .  Van 

de beweging van al de overigen weten wij nog bi tter wein ig . 

Zij z ij n tot  op den huidigen dag het probleem gewees t van 

al l e  as tronomen en de  taak om de theoriën lmnner bewegü1 g 

te vo l maken , zal ook wel het probleem blü ven van de astro

nomen der volgende eeuwen . 

l Ie t  was dus een tamelij k  moe i l ij k on dcrwerp waarover 

spreker z ijn  talrij k aandach ti g l u i s tcrend geh oor ondcrhiel d , 
maar een begaafd sp reker al s  prof. K a p  t c y n moc h t el' 

te nsl o t te i n  slage n een algcmee n denkbeeld bÜ I;e brengcn 

van he tgeen de  j ongs te onder7,oek i n ge n  op d i t geb i ed a a n  h e l; 

hcht  hebben gebrach t .  
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Reeds de  naam II vaste ster" sl u i t  i n ,  dat  wij van  de  be

weging dier hemell ichamen niet veel weten. In vroegere ti j  den 

dacht men zich die sterren bevestigd aan een immense sfeer, 

die eenmaal in de 24 uur om de as van den hemel draaide . 

En ook thans nog l ij kt ons de schij nbare plaats van die 

s terren vastgehech t aan een bol . Eerst in de 1 8 e eeu'w heeft 

men bemerkt, dat die s terren in werkelij kheid niet  vast zij n 

aan een bol ,  maar dat zij inderdaad een ei gen beweging heb

ben,  een be weging die ons uiterst gering toeschijnt ,  maal' in 

werkelij kheid zeel' aanzienlij k is .  Snelheden van honderc1maàl 

die van het geluid moeten van de be'weging del' vaste s terren 

zoo ongeveer het gemiddelde zij n .  

Denken wij ons dat d e  verplaatsingen welke d e  vaste s terren 

met die groote snelheden in de laatste duizenden j aren hebben 

ondergaan , toch nog slechts i n  zeldzame gevall en voor ons 

zi chtbaar worden, dan kan men zich meteen een denkbeeld 

vormen, maal' ook niet  meer, van de enorme afstanden van 

die sterren . 

vVe hebben dan In de laatste 1 50 jaar bespeurd dat de 

s terren bewegingen hebben , maal' fei telij k  ook niets  meer : 

wat men van die zwakke bewegingen ziet, is alleen dat 

zij zich eenigszins verplaatsen ; omtrent de bUzonderheden 

der bewegingen , of z!j geschieden in rechte lij nen of in  krom

mingen , daarvan bespeuren "vij niets. En toch hangt van de 

veranderlijkheid, van den aard der beweging, de studie van 

de oorzaak der beweging af. V erill oedelij k zal men nog eeu,ven 

l ang waarnemingen Jnoeten verzamelen alvorens met zekerheid 

daal' iets meer van te  weten . 

Dat neemt in tusschen niet  "veg, dat  de astronomen reeds 

nu trachten met hetgeen zij weten van de s terrenbeweging to t  

z(�kere conclusiën t e  komen. Zij hebben gezocht naar wetten in 

die beweging en uit hetgeen spr. ons daaromtrent meedeelde, 

bl eek - :a l zei h ij het niet opzettelij k - dat hij aan het 
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opbou 'vven van die hypothesen een belangrij k aan deel heeft ge
nomen . 

Spreker liet ons een klein gedeelte van een s terrenkaart 
zien , waarop de bewegingen stonden afgeteekend die de sterren 
van een klein sterrenbeeld in 3 5 000 jaren hebben gemaakt. 
Zoo op het eerste gezicht loopen die korte lij n tj es kris en 

kras door elkaa r, zoodat het niet waarschij nlijk  lijkt dat in 
dat gewirwar van richtingen eenige wet of regelmaat is te 
ontdekken . Toch is dat wel degel ij k het geval . Immers het 
is opvallend dat hoe onregelmatig ook de bewegingen der 
sterren zij n ten opzichte van elkaar, behalve de bewegin g 
van elke ster in het bij zonder, er nog bestaat een bewegi ng, 

die zij allen gemeenschappelijk hebben , en wel in een ri chting 
l inks naar beneden . 

lVIen heeft nu getracht deze voorkeurrichting mathematisch 
te construeeren, en daarvoor deze methode gevolgd, dat men 
zich de sterren aan elkaar v erbonden dacht als een blok ; dan 

trach t elke ster dat blok te doen bewegen volgens haar eigen 

ri chting, met het gevolg dat de beweging van het sterrenblok 
ten slotte zal zij n volgens de l'esultan te van al die rich ti ngen . 

. Zoo i s  men er in  geslaagd de voorkeurrich ting te constru

eeren voor alle deelen van den sterl'enhemel en daarbij is ge
bleken dat die voorkeurrichti ngen al len schijnen te divergeeren 
uit éénzelfde punt, gelegen in het sterrenbeel d  Flercules, d jch t 

b ij den- ran d van het s terrenbeeld De Liter. :NIen heeft dat 

punt genoem d het Apex. 
Een dergel ij k  divergeeren van richtingen ui tgaande van een 

zeker pun t van den hemel , of een co n vergeeren naar een zelfde 

punt, is een versch Ij ns e l dat men zeel' d ik wÜ ls in de natuur 

waarneem t .  Wel bekencl z Ü n  d e  waaiervormige stralenbu n dels 

die men waarneemt al s de zon, al vorens onder te gaan , z ich 

vel'bergt ach te r vlokachti ge wolken (cÎ1'J'us of schaapj eswolken ) .  

:NI e n  ziet o o k  h etzelfde ve rschij nse l  i n  ecn g l'ooten regen van 
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versch ietende sterr81l .  I-Iet grootste aantal van die meteoren 
beschrij ven banen die divergeer en van het zelfde hemelpunt, 
het punt van ui tstraling. In al die gevall en is de verklaring 
van het verschij nsel dezelfde .  I-Iet is eenvoudig een perspec
t ivisch effect. De cirrus en de baneli van verschillende sterren 
loopen allen in werkelij kheid parallel in de ruimte en v-vel 
parallel met de rechte lij n  die van het punt van divergentie 
naar ons oog loopt . Bij het verschijnsel dat ons hier bezig 
houdt, moet de conclusie dezelfde zij n : de vaste sterren die 
ons van alle kanten omringen, be"wegen zich bij voorkeur 
volgens evenvvij dige banen, en wel evenwij dig aan de rech te 
lij n die van het punt van divergentie i n  het sterrenbeel d I-Ie'J'c1ûes 
ui tgaat en uitkomt in ons oog. 1\'[ en kan dat perspec tivi sch 
verschijnsel het eenvoudigst waarnemen aan een lange al l e e  
van boomen . De rij en boomen diverge81'en dan ook uit een 
punt, doch inderdaad l oopen zij evenwij dig. 

\,N elnu ,  ook de sterren loopen van uit het punt Apex even
wij di g  ui t de lij n van dat punt naar het oog .  Ze divergee l'en 
al l en van het Apex uiL Maal' dan moeten de voorkeul'bewe
gingen van de sterren di e dicht bij Apex zij n, ons ook zeel' 
klei n toeschij nen, want bij het Apex zien we die bewegi ngen 
zeel' s terk in ' t  verkort. 

Zoo kunnen we dus verzekerd zij n ,  dat onze conclusi e j ui st 
i s : de vaste s terren hebb811 een voorkeur voor banen di e 
evenwjj dig l oopen met de lij n welke van ]{en:.ules loopt naar 
ons oog. En nemen ,ve nu het complex va n het geheele ster
ren stelsel al s een ,volk, dan maken in die wolk alle  sterren 
aUe mogel ijke bewegingen, maar daarbij verplaatst zich de 
geheele wolk in een richting evenwij dig aan de lij n  van Apex 
naar het oog. 

Intu ssch en doet zich nu de vraag voor, ten opzichte ,vaar
van di e bewegi ng al dus geschi edt. Immers all e bmveging  is 
relatief. Even goed al s onze bewegi ngen relati ef zij n  ten 
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opzichte van de zich bewegende aarde, zoo be\veegt zich ook 
de ster l'enwolk ten opzichte van iets. :WIaar van wat ? Van den 
waarnemer, dus ten opzichte van de aarde ? Dit zou al zeer 

ongeschikt zij n, daar immers de " aard e zelf in  voortdurende 
beweging is. :WIaar ook de zon is een ongeschikt element, want 
zij wordt van alle kanten aangetrokken door de s terren en 
moet onder dien invloed in beweging komen. Men zou dus 
moeten vragen : komt de s terrenwolk dezen kant uit ,  of is 
het de zon die den anderen kant opga&.t ? 

N een , er is maar éen punt ten opzichte waarvan wij de be
weging van de sterren kunn en nagaan , en dat punt is het 
zwaartepunt van al de sterren . En hjermee zij n we gekomen 
tot de  fameuse ontdekking van de beweging van het geh eel e 

zonnestel sel in de ruimte, die wij aan 11 e r s  c h e l  te danken 
hebben en die, na eerst weer in twij fel te zij n getrokken dool' 

B e s  s e l , omstreeks het jaar 1 840 weer aangetoond j s  dool' 

A I' g e l  a n d e r . Volgens deze theorie zou de sterre nwolk zich 
niet bewegen en daar geen voorkeur zich openbaren voor een jge 

richting, maar zou de zon met al de planeten die bewegi ng 

naar het Apex hebben .  
Zooals het meer met hypothesen gaat, begon ook deze van 

11 e r s  c h e l  bedenkel ij ke teekenen  van zwakte te vertoonen . 

Men i s  toen begonnen de  zaak weer ab ovo te onderzoeken 

en bevond dat wann eer men van de  bewegingen del' sterren 

i n  bepaalde groepen de resultanten construeerd e, belang

r ij ke afwtj kingen zich voordoen van de syrnmetl' ie aan weers

zij den van de as der figuur. En d i e  figuur zou werkel ij k 

sym metri sch moe ten zijn ,  zoo er geen be weging ware i n  

de steI'renwol k.  In pl aats van symmetri e ,  wees spr. ons 

In tal  van sterrengroepen eigenaard ige d j ssym metri sche 

afwij ki ngen, die ni et aan h et toeval z ij n  te wij ten, maal' 

ie ts zeer systematisch vertoonen .  TIier i s  een regel maat i n  
de afw ij k ingen van de  a s  del' ei gen beweg ingen .  T Ii e l' hebbe n 
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wij blij kbaar niet één symmett'ische lijn ,  maar twee die ni et 
in · elka,ars verlengde liggen ; de  figuren zijn al s het ,vare 
geknikt. 

De conclusie moet dus wel deze zij n : 
El' zij n twee sterstroomingen waarin de sterren zich bevvegen 

volgens bij voorkeur parallel loopende banen . Zooal s wij ze 
waarnemen, hebben deze twee stroorningen richtingen die met 
elkaar een hoek van ongeveer 1 400 vormen . Let wel : zooals 
wij ze waarnmnen, want de waargenomen beweging kan slechts 
de werkelij ke beweging zijn  in het geval het zonnestelsel zelf 
onbewegelijk  is .  Daar di t echter niet aann emeltj k  is , staan wij 
hier voor deze vraag : in hoever kunnen die bewegingen ver
klaard worden uit de verplaatsing van ons zonnestel sel ? Bij 
die vraag doet zich een moeilij kheid voor, die wij niet  zouden 
ontmoeten als er slechts van één enkele sterstrooming sprake 
was . Immers een enkele strooming is gemakkelijk te verklaren 
dool' aan te nemen dat het zonnestelsel zich in tegengestelde 
r"ichting beweegt. ]I{aar nu wij t'vY8e s troomingen hebben, i s  
di e verldaring niet meer voldoende. [le t  is toch onmogelij k  
dat d e  zon zich beweegt in  een zin tegengesteld aan twee 
richtingen tegelij k .  

En  toch moet d e  zon een be weging i n  d e  ruimte maken, 
waarvan wij de tegenwerking in de beweging der s terren 
moeten vinden . De  sterren moeten zich schijnen te vervvij deren 
van het punt waarheen de zon zich richt .  :Nlaar bovendien 
moet er een zekere regelmaat in de werkelij ke bewegingen der 
sterren bestaan . 

1-1oe die beide elementen te  scheiden ? 
Op zeer eenvoudige wij ze. Men heeft slechts al le bewegingen 

terug te brengen tot het middelpunt van zwaartekracht van 
het sterrestelsel. Voor het geval dat de s terren gelij kelijk 
verdeeld zUn over twee wolken , laat de beweging van de zon 
zich dan afleiden uit de totale resultante en hebben de V O O l'-
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naamste stroomingen i n  d e  eigen bewegingen del' sterren 

diametraal tegenovergestelde richtingen, terwij l dan gemak

kelijk  valt aan te wij zen welke hun richting is . 

'vVanneer men aan dit denkbeeld vasthoudt, dat namelij k 

de vreemd schij nende verdeeling van de eigen beweging het 

gevolg is van twee stroomingen (in di ametraal tegengestelde 

ri ch tingen) , terwij l  ons zonnestelsel zich in een andere richting 

verplaatst, laat de vraag van de bepaling dier richtingen en 

ook van de snelheden zich met behulp van eenige vrij een

vou dige hypothesen zonder veel moeite oplossen . 

Spreker wees er ten slotte kortelij k  op, hoe men deze theorie 

heeft trachten te verifieeren door het metell van de snelheden 

waarmede de sterren van ons af of naar ons toe zich bewegen . 

�Iet een 1 50 -tal sterren i s  dat langs spectroscopischen weg 

reeds gelukt en men gaat nog voortdul.'end voort met in die 

ri chting nieuw materiaal te verzamelen . Over eenige jaren ;ml 
men dus met  de verifi catie van de twee-wolken-theori e langs 

dezen weg gereed kunnen zij n, en dan zal men weer verder 

kunnen voortbouwen. 

De vraag lag voor de hand of de sterre n ui t die beide 

wolken die reeds honderden lni l l ioenen jaren noodig hebben 

gebad om tot elkaar te naderen en in elkaar dool' te d ri n gen , 

dezelfde constitutie hebben ;  of de sterren van de rechtsch e 

groep in  hel derhei d  verschillen van di e der ]j nksche groep ;  
en hoe het staat met het versch i l  i n  afstan d van die sterren . 

lIet  antw90rd luidt : er is nagenoeg geen verschi l .  lIe t  is wel 
een schi tterend bewij s voor de ee:theid die het heelal be

heerseht ,  dat niet slechts de planeten van ons zon nestel sel , 

waartoe onze k leine aarde behoort, dezelfde constitutj e heb

ben,  maar dat daal'mee ook overeenkomt het zoo onein dj g 

grootere stelsel van de vaste sterren, j a  dat het onmetel ij ke  

vaste sterrenstel sel  weel' u i t  twee deel en bes taat, d i e , wat 

samenstell i ng betreft ,  ook ide n ti ek z�j n .  
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Over stel'stroom ingen h i eld prof. IC 8 P t e  y n ook een  voor
drach t in de Algelneene Vergadering van de I-Iolland sche 
lHaatschappij van v\l eten schappen den 1 9 n Mei 1 906 ,  ,�Taal'van 
het verslag is opgenomen in de Verhandelingen van dat Ge
nootschap . 
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DR. A .  I-I. BORGESIUS, 

Leeraa1' "  by het jl1irl(lelb . 011der'wys te 's- Gravenh agp,. 

O v e r  kle ure n fotografie. 

vVelk:e wondervolle resultaten met de fo tografie ook reeds 

bereikt �ij n ,  welk eon voorname plaats die kunst zi ch reeds 

veroverd h eeft in het dagelij ksch leven en bij h et wetenschap

pelij k  onderzoek, zij is nog ver . va n de volmaakthei d zoo lan g  

nog dat ééne ding ontbreekt : d a t  wij langs fotografischen weg 

de voorwerpen i n  hun natuurl ü ke kleuren kunnen teru ggeven .  

vVelk een bekoring daarvan ui tgaat ,  weet ieder die d e  natuur

l ij ke kl euren van een l andschap of een beeld in  de cam era 

heeft gezien , als z ij daal' tU debj k  zich aan het verruk te oog 

voordoe n , maal' om ons weer te ontgU ppen b ij elke pogi ng  

om d i e  kleuren te fixeeron. 

Toch is  men reeds een heel eind op di t  geb i ed gevorderd , 

�ooal s bleek u i t  de belang wek ke n de rede van den heel' B 0 1 '

g e s  i u s ,  d i e  zij n voordracht Ine t  tal van zeel' fl'aai e  proeven 

toel i chtte .  Afgez ien  van enkel e toev al l ige waarnemingen o v e r  

het  z wartworden van  " h oornzi l v e r "  i n  het  l icht , datee rt de 

on tdekking del' fo tografi e van het begi n del' 1 g e eeu w. En 

reeds i n  1 8 1 0  vond S e  eb  e c I c  dat het  kleu l'enspectrum v a l t  

de Zon , vallende op ch l o orzilvel' , nie t  al leen  h e t  zi l  v e r  z wa l' t  

luaakte, maal' ook de kleuren vi' i j  goed reproduceerde. Al h oe

wel la tel' - omstreeks het j aa r 1 8 5 0  - B e  c q u e l' e I en  

P o  i t e  v i n het  o nderzo e k v o o rt zetten en  d aar m ee ee n  shl.p 
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verder kwamen e n  i n  1 8 6 6  N i e p c e  D e  S a i n t  V i c t o r  er 

in slaagde, foto's in kleuren te maken, die nag bewaard wor

den in de Académie des Sciencesl bleken die proeven toch 

weinig waarde te hebben, daar men de foto 's niet kon fixee

r8n en de kleurenbeelden aan het licht blootgesteld ,  weer 

verdwenen . I-Iet waren ook allen zuiver empirische waarne

mingen, daar men de wij ze waarop de kl euren ontstonden 

niet kon verklaren. 

Die tegenspoed was oorzaak dat na 1 8 66 de kleurenfoto

tografie in het vergeetboek geraakte, totdat in 1 89 1  door den 

Franschman L i p  P m a n n,  hoogleeraar aan de Sorbonne, het 

vraagstuk weer werd opgevat en wel door een uiterst vel'n uftig 

procédé, waardoor hij de kleuren van het zonnespectrum vrij 

volkomen kon teruggeven en ook fixeeren. 

Om dat procédé goed te doen begrijpen, moest spr . ' t  een 

en ander mededeel en van 11 u ij g e n  s '  golftheorie van het 

licht. De werlnvij ze van L i p  P In a n n berust namelij k  op de 

interferentie van de lichtstralen . In 't algemeen verstaat men 

onder interferentie de inwerking op elkaar van samentreffende 

gol ven , hetzij watergal ven , geluidsgolven of l ichtgolven . Bij 

't samenkomen van golfbergen ontstaat dan verdubbeling, d.i . 

versterking van de golfbeweging ; eveneens bij ' t  samentreffen 

van golfdalen ; doch waar een berg en een dal samenkOlnen , 

zal de golfbeweging worden opgeheven en een ruststand intre

den . Zoo kunnen dus twee gel uidsgolven elkaar ontmoetende 

demping van het geluid, twee elkaar ontmoetende lichtgolven 

duisternis doen ontstaan . Een duidelij ke proef nam spreker 

met golvingen die met tegenstelde fases op elkaar in werken 

en zoo elkaar vernietigen , terwij l  hij eveneens de versterki ng 

van de golfbeweging aanschouwelij k maakte.  Verder leeren 

ons de proeven , dat t \vee gelij ke trillingen , die geen fase

verschil hebben, elkaar zullen versterken als ze gel ij ke wegen 

hebben afgel egd, lll aar elkaar zullen vernietigen als de stralen 
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met een weg-verschi I van een halve golflengte of van een 
oneven aantal halve golflengten samenkomen . 

Deze interferentie van het l icht is oorzaak van het ontstaan 

der kleuren in een zeepbel , in dunne laagjes olie op water, 

in een dunne alcohollaag op een glasplaat en ook in de z .  g .  

Newton 'sche ringen. In al  die  gevallen zul len we kl euren zien 

optreden. 

1-Ioe on ts taan die kleuren ? Daarvoor moet m en eerst onder

scheiden tusschen kleur en wit licht.  N e  w t o n  heeft ons ge

leel'd ,  dat het wi tte l icht, zooa1 s de zon uitstraal t, een meng

sel is van alle kleuren . Spreker nam de eenvoudige proef 

door het licht van zij n proje ctiel amp te laten vallen op de 

lens en achter de lens een prisma te plaatsen, waardool' het 

licht geb r oken wordt . Tegelij k met de breking neem t men 

dan de kleurschifting waar - en vertoont zich het  z .g. spec

trum , de kleuren van den regenboog. Nog overtuigender 

proef nam N e w t o n . lIet spectrum liet  hij vallen op een 

hollen spiegel , waardoor de lichtbundel saamgetl'okken wordt. 

vVaar die kle uren nu weer samenvallen, onts taat het witte 

l icht en na de krui sing komen de kIenren weel' te voorschij n. 

O vertuigend bewij s  derhalve, dat h et witte licht  is een meng

sel van kleuren . Deze N e w t o n-proef werd dool' spreker zeer 

fraai herhaal d .  Ook toonde hij den aard der kleurstoffen aan 

met drie gekleurde glaasjes, blauw, groen en rood glas. Wan

neer daar het wi tte licht dOOl'val t, laat elk van de glaasjes 

slechts een deel van het spectrum door, dat met de kleur van 

het glas correspondeert .  

vVordt nu , tengevolge van de interferenti e der twee, op he l; 

vóor- en  ach tervla k  van een dun vl iesje  teruggekaatste l i cht

s tralen éen del' kleuren van het  wi tt e  1 i ch tmen gsel u i tgedoofd, 

dan kaats t di t pl aatsje dus geen wit, m aal' gekle urc1 l i ch t  terug. 

Om deze reden ztj n alle zeel' dunne doorzichtige huidj es ge

kleurd . vVel ke k leur uitgedoofd i s ,  hangt v a n  de d ik te v a n  



38  

het  huidj e  af, want elke kleur heeft haal' eigen go1f lengte, 

die voor rood licht bijv .  tweemaal zoo groot is als voor viol et. 

Deze fysische kleuren trachtte ' L i p p m a n  n nu te gebruiken 

voor de fotografie.  J-lij prepareerde glasplaten met een zeer 

fijn-korrelige zilveremulsi e en bracht de droge plaat in een 

hol raam: waarin kwikzilver  achter de plaat gegoten ,verd , 

zoodat dit een spi egelend oppervlak in innige aanraking met 

de emulsie vormde Het invallende l icht van een gekleurd 

beeld, van het zonnespectrum b .v . ,  in terfereert dan met het 

door ' t  kwikzil ver gereflecteerde licht, en el' vormen zich 

dientengevolge in het inwendige van de l ichtgevoelige laag 

staande lichtgolven , l ichtende maxima en donkere minima. De 

gevoelige laag wordt daardoor in een reeks van uiterst dunne 

plaatj es gesplitst, ter dikte van de tusschenruimte die twee 

maxima scheidt. Deze zeer dunne plaatj es hebben dus juist 

de dikte, welke met de golflengte en de kl eur van het inwer

kende l icht overeenkom t .  Ontwikkel t en fixeert men deze 

beelden , da l i  verkrij gt men fo to 's, die in het gereflecteerde 

licht natuurgetrouwe kl euren vertoonen , die ook volkomen 

duurzaam zijn. 

IIier is dus hetzelfde bereikt wat men in de zeepbellen en 

in de N ewton 'sche ringen waarneemt. 

Latere onderzoekers, L u  111 i è r e, D r. N e  u h a u s s ,  von 

K o l k o w  te Groningen , en vooral d r. T1 a n s L e h m a n n  te  

J ena, hebben de L i p p m a n n -platen tot grootere volkomen

heid gebracht,  waardoor het gelukt is  niet alleen de spectrale 

k1euren , die een vaste golflengte hebben, te fo tografeercn , 

maar ook de z g. mengkleuren . De L e h  m a n  n-foto ' s  die spr. 

projecteerde, o .a . een bloemstuk en een landschap, waren 

inderdaad zeer fraai . 

Een geheel anderen 'weg om tot het ideaal van kleuren

fotografi e te ge raken sloeg d r . N e  u h a u s s te Berlij n jn op 

't voorbeel d van ,N 0 l' e 1. r[ U volgde een procédé, dat berust 



3 9  

op het  uitbl eeken van slechte anil ine kleuren . I-Iet gelukte 

hem die onechte kleuren zoo zwak te maken, dat ze in vol 

daglicht reeds na een minuut of tien waren uitgedoofd ,  met 

behulp van oxydeerende stoffen en andere toevoegingen . 

Door vermenging van drie grolldkleurstoffen,  een roode, een 

gele en een blauwe,  verkrij gt bij een zwarte plaat of papier. 

D i t  is dus schijnbaar in strij d met de additie van de spec

trumkleuren tot wit licht .  Maar hier heeft geen additie plaats , 

doch substractie of onttrekking van kleur, door absorptie in  

de  kleurstoffen. Zoo  zullen ook een zuiver rood en  een groen 

glas samen geen licht doorlaten , maar zwart sch!jnen .  Wat de 

eene plaat doorlaat, houdt de andere tegen. 

,Vann eer men nu op die zwarte plaat gekleurd licht laat 

vallen , ziet men de plaat uitbleeken tot de kleur van het Echt 

dat er op is  gevallen .  Zoo bleekt iedere kleur h aal' comple

mentaire kleur weg en laat haal' eigen kl eurstof staan , daal' 

deze ze ongehinderd doorlaat en er dus ook niet dooi:· wordt 

aangetast .  De complemen taire kleurstof daarentegen slorpt de 

energie van het opvallende gekleurde l icht op en wordt daar

door vernietigd. 

Practische b eteekenis heeft dit bl eekprocédé nog niet ge

k regen. lIet is  echter wel opmerkelij k  - wat door Z e n  k e I'  

reeds was vermoed - dat deze nieu we re wetenschappelij k-theo

retisch bedachte procédés eigenlij k identi ek zij n met de oude 

methoden van S e  e b  e c k en B e  c q u e l' e L  

Over het algemeen kan men dus zeggen dat de kleuren
fotografi e langs dil'ecten weg nog weinig resu l taten voor de 

prac tij k heeft opgeleverd . Vandaar dat de practici het zU n gaan 
zoeken lang een om weg, die aan het z .g .  dl'iekleul'enprocédé 

het aanztj n heeft geschonken . rIier maakt men niet éen enkel e 

opname, maar dri e  negati even , dool' zoogenaamde k l eurfi l 
ters , gekleurde glazen o f  fj lms , waarna men de  nega tieven i n  
doo r z i ch t ige pos i tieven veran dert e n  de  d rie afd r u k ke l l i e d e r  
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met hun eigen ld eur verlich t. Projecteert ,  men  dan d ie  dr ie  

bee lden op elkaar, dan leveren die drie kleuren te samen weel' 

een gemengd beel d op, dat een vrij zuivere reproductie i s  van 

het origineel . Dit is dus weel' de " additie " -methode .  lIet wit 

bijv.  ontstaat dool' de lnenging del' drie grondkleuren. De 

cl1l'0moskoop van I v e s, de methoden van J o l  ij en vV 0 0 d 

berusten op dit beginsel . 

Een 11100ie proef nam spreker met de Transvaal sche vier

kleur, ,vier  roode, groen en blauwe kleuren elk afzonderl ijk  

waren opgenomen, ,vaarna de  fi l  terbeel d en van die kleuren 

over elkaar op het scherm geprojecteerd werden en het beeld 

van de vlag te zien gaven . 

�1:et d i t  addi t ie-procédé krij gt  men intusschen nog geen ge

"vone fo to 's ,  die men aan den wand lean ophangen . Daarvoor 

lll oet men het sub tracti eprocédé toepassen. Ook h i el' ,vorden 

eerst drie afzon derlij ke opnamen gedaan , maal' elke fil tel'

opname wordt dan afgedrukt niet in de eigen kleur ,  maar in 

de complemen taire kleurs tof, bij voorbeeld het blauw-negatief 

in de gele tint die complemen tair is aan ' t  blauw. �1et d i t  

procédé kan men nu die  afdrukken evengoed op papi er maken 

al s op glas. :Men kan dan ook van die. negati even drukplaten 

maken en die op de snelpers afd rukken, een werkwij ze d ie  

in den laatsten tij d algemeen geyolgd ,yordt bij he t  vervaar

digen van de fotografische kleurendrukken onzer i l lustraties ,  

·waarb ij intusschen de re touche van den artist nog een groote 

rol speelt. Zeer fraaie specimina kon spr. laten zien ui t de 

collecti e van den IIaagschen fotograaf V i s s e r  v a n  \\T e e

l' e n ,  afkomstig van de 'N eue Phot. Ges. te Berl ijn :  die yeel 
IJ 

moeite doet haar driekleuren-procédé bij de amateur-fotografen 

i n gang te doen v inden . 

lIet fraai st vonden ,vü evenwel wat dool' spr. zelf met taai 

geduld en opoffering van veel t ij d ,  op dat gebied vervaardigd 

was vol gen s de methode S a  n g e  l' S h e p  h e r  d .  Een bouquet 
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e n  een kijkj e  i n  een bloementuin met all erfijn ste nuances i n  

het blond geschakeerde grasveld , werden dool' hem geprojec

teerd. Van de aldus gefixeerd e natuurlijke kleuren ging inder

daad een groote bekoring ui t .  

Aan het  einde van zij n  voordracht kon spreker nog wel 

niet concludeeren dat de verwachting dat de directe kleuren

fotografie practische resultaten zal opleveren , b innenkort ver

wezenlijk t  zal worden . Immers de resultaten van een gedurende 

v ij ftig jaren onophoudelij k  voortgezet onderzoek zijn nog be

trekkelij k  luttel . :rvIaar op den goeden weg is men zeker . De 

opnam e in de vol l e  zon van de interferentiebeelden volgens 

L i p  p m a n n vordert thans riog pl . m .  vij f  minuten .  Nog veel 

te lang zal men zeggen . JYIaal' toen T a l b o  t zij n  eerste proe

ven deed , had hij twee uren in de volle zon noodi g voor een 

fotografi e in zwart .  Na eerst to t enkele seconden teruggebracht 

te zij n door de u i tvinding  der fo tografi sch e " ontwikkeling" ,  

werd ,  toen de broomzilvergelatin epl aat gevonden was , de tij d 

van opname plotseling gereduceerd tot ] IH3 à l /öO seconde . 

Wie zou durven beweren , dat voor de platen geschikt voor 

het L i p  p m a n n-procédé, niet iets del'gelijks gevonden kan 

worden ? 

D r . B 0 r g e s  i u s had bij het  talrij k publiek veel succes 

met de heldere ui teenzetti ng van zij n  ingewik:keld onderwerp . 



PROF . DR.  P .  VAN R01HBURGI-I , 

Iioog leeyaar aan de Universiteit te Utrecht .  

De che mie en de I ndische cultu res. 

Prof. van R 0 I n  b u I' g h . was bij de keuze van zij n  onder

werp te rade g(�gaan met de wenschel ij kheid om de bespreking 

van een Qnderdeel van zij n voor een vergadering van niet 

speciaal geoefenden moeielij
o'
k vak , de chemie,  eenigermate 

aantrekkelij k te ma ken . I-lij zou namel ij k  spreken over de 

chemie voor zoover zij ingrij pt in de cul tures door het bereiden 

van stoffen, die voor den landbouw in ' t  algemeen van groot 

belang z8 n,  alsm ede over de rol die zij speelt bij de bewer

kingen die verschil lende door ons Oost-Indië geleverde pro

ducten ondergaan . 

Nadat door L a v 0 i s i  e I' de grondslagen van de chemie 

waren gelegd, is men al spoedig gaan i nzien van 'welk een be

l angrijke toepassing zij voor den landbouw zou kunnen worden. 

Reeds in den aanvang der vorige eeuw werden in die richting 

onderzoekingen gedaan en in 't m idden dier eeuw was het 

vooral  L i e b i  g die zich op dat gebied onderscheidde, hoewel 

niet altU d even gelukkig, daal' hij bij zij n onderzoek te dog

matisch te werk ging. In ons l and was het G e l' r i t  J a n 

JH u I d e l', die als wetenschappelij k man den l andbouw een 

goed hart toedroeg en daarvan de overtuigende bewij zen gaf 

in zij n klassiek werk . "De scheikunde der bOll"\vbare aarde".  

Zelfs heeft prof. lH u I d e l' zij n bemoeiingen ui tgestrekt over 

Indië en in de 50er j aren den stoot gegeven tot de oprichting 
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van een Agri cul tuur-chemisch laborato rium te Bui tenzorg ,  dat 

echter, jammer genoeg, na een ige jaren weel' werd opgeheven. 

Alvorens daal' verder op i n  te gaan, zou spr . eerst kortelijk 

s ti lstaan b ij  de zeer be langrijke toepassingen in ' t  al gem een 

die de chemie  in de laatste jaren in den landbouw heeft ge

vonden. In de eerste plaats door het  bereiden van kuns tmat ige 

m ests toffen,  waartoe het mineralenrUk een ój ke bron van 

ontginning aanbiedt .  ,ïV ordt reeds sedert goruimen tij d  uit een 

b ij product dcr ga sfabricage ) de ammoni ak , dool' neutral i seoring 

met zwavelzuur , in den vorm van ammoniu msulfaat een uit

stekende mest in den handel gebrach t , de  hoeveelheid van die 

ammoniak is  n iet  onbeperk t . Daarnaast heeft · een andere bron, 

nl de  on tginn i ng van de rijke salpeterl agen in  Ohi l i  aan l eid ing 

gegeven tot  het  op zulk een l' eu sachb go scb aal toepassen van de 

Ohi l i -sal peter al s meststof, dat  de Oh i l i -m ij n en al tel' n auwernood  

meel' i n  de beboefte kunnen voorzien e n  trou w e n s ,  al s de i nten
s i eve ontgi nnin g zoo blij ft doorgaan,  büu18n een I 8 - tal jaren 

geheel ui tgeput  zul len zij n . Voor d en bn dbouw is dat I';eker 

een donker voorui tzi ch t .  ,Ve l  heeft m en in de ons omringende 

dam pk ringsluch t een schi er onu i tpu ttel ij ke bron van stiks tof, 
daar zij voor IJ /5 daarui t is samenges tel d, maar d i e  vrij e stik

s tof is zoo nie t te  ge bruiken voor de plant .  Er zij 11 wel som 

mige lagere organ i smen , die het  vermogen hebben s tiks tof "u i t 

de l uch t op te nemen , m a a r  die hoeveelheid i s  te beperk t voor 

i n te nsi even l andbou w .  Verder z ij n tal van p l a n ton ui t do fami l i e 

del' Leguminosen i n  s taat; om , d o ol' tu sschcnkomst van bac

teri ën, waarmede z ij samen levcn , s ti ks tof ui t de l u ch t  op te 

nmnen,  terwij l  e i n de l ij k d e  n atu ur ook nog  eon d eo l v a J l  de  
s ti ks tof  ui t de l ucht vastlegt in  don  V 0 1'I n van n i t r i et en n i traat 

dat men b ij v . na een onwee r s b u i  in hot l'egen wfl, t e l' aan treft, 
maal' ook clie  hoevee I h o den vas tge l egd e s t i ks tof z U n ontoere i k e n d  

V O O I' d e  hooge ei schen d i e d e  l an d bouw ste l t.  

De chem ie h eeft ook h i el' d e n  weg ge wezen om k u ns tmat ig  
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dell r!j lcen stikstofvoorraad dien wij in de atmosfeer bezi tten , ten 

behoeve van den landbouw te  ontginnen. In de l aboratoria 

was reeds voor lang waargenomen, dat de sti kstof zich met 

de zuurstof laat verbinden . Dat proces geschiedt o . a. , wanneer 

men electrische vonken door de lucht laat Slaall . 1\1:en ziet 

dan de lucht een gele kleur aannemen en het blijkt dat 

onder den invloed van de hooge temperatuur van die vonken 

de zuurstof zich verbonden heeft met  de stikstof, aanvankelij k 

tot een kleurloos gas , stikstofoxyde, welk gas echter de eigen

schap hoeft om gemakk elij k zuurstof op te nemen en ovor te 

gaan in het geelgekleurde stikstofperoxy de (N.-O . 2 ) .  Door di t  

gas in water te  leiden, krij gt men een vloei stof waarin z ich 

salpeterig- en salpeterzuur bevindt. 

Ziedaar den weg gebaand om in de  behoefte aan kunstmest 

te voorzien . Op groote schaal heeft men sedert weinige jaren 

die lnethode toegepast te N otoclden in N oO l 'wegen . Daal' heeft 

prof. B i I' Ic e I a n d een fabriek ingericht, waal' men een vol komen  

analoog procédé toepast als hi erboven beschreven. In  groo te 

trekken gaa t men daarbtj als volgt te werk. Voor de ver

oeniging van de stikstof met de zuurstof wordt een uitermate 

hooge temperatuur (35000) vereischt. In de fabriek viTordt die 

temperatuur in de ovens, waar de lucht toetreedt , verkregen 

cloor een electl'ische l ichtboog tusschen h;vee door water koel 

gehouden koperen spi tsen . Die twee spitsen staan echter tus

schen twee machtige electromagnetcn, die aan de l ichtboog 

de geven van een lichtschij f. vVanneer nu de lucht komt onder 

den invloed van de temperatuur dier schij f, verbindt de zuur

stof zich met de stikstof. Op haar verderen weg dool' d e  

apparaten oxydeert het s tikstofoxyde tot stikstofperox y de en 

dit wordt geleid in hooge met steentjes gevulde cylindel's, 

waal' steeds water toestroom t, oJ1 der den invloed waarvan ten 

slotte het grootste deel van het s tikstofperoxyde in salpeter

zuur wordt omgezet .  Dit salpeterzuur wordt dan geneutl'ali-
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seerd met . een overmaat kalk ,  ter  verkrij ging van een calcium

nitrtl at dat niet hygroscopisch is .  

Nog een andere methode onl de stikstof ui t  de lucht vast 

te leggen , is  het gebruikmaken van de eigensch ap van ver

schillende metalen om zich met stikstof tot nitriden te verbin

den . Die nitriden met water in aanraking gebracht, ontleden 

en leveren ammoniak. Zoo nam spr .  een eigenaardige proef 

met een magnesiumpastilj e ,  die in  een vlam aangestoken uit

wendig zich met zuurstof verbond, maar inwendig met stik

stof, wat duidelij k  bleek , toen spr. die inwendige massa lnet 

water in aanraking bracht, waardoor zich een sterke ontwikke

ling van ammoniak openbaarde .  

Door calciumcarbid in den electrisch en oven in een stik

stofatmosfeer te gloeien , ontstaat het calciumcyanamide (kalk

stikstof) ,  dat direct als meststof te gebruiken is, en waaruit 

eveneens weer ammoniumsulfaat te bereiden is . 

lIet behoeft geen betoog dat deze methoden voor de behoefte 

aan bemesting in  ons Indië,  waar men aan den landbouw zoo 

veel gl'ootere eischen is gaan stellen, van ' t  grootste belang zij n .  

Nadat h e t  hierboven bedoelde laboratorium te Buitenzorg 

was opgeheven , heeft men het wetenschappel ij k onderzoek in 

het belang der cul tuur op Java eerst weder krachtig tel' hand 

genomen in 1 890 .  O n der leiding van prof. T l ' e u b zij n allengs 

een aan tal proefsta tions tot stand gekomen , met name voor de 

cultuur van koffie,  van tabak en van thee, terwij l reeds vroe

ger een dergelij k s tation voor de  suikercultuur dool' de suiker

planters was opgerich t. Na gewezen te hebben op het nut 

van di e proefstations voor den landbouw, stond spr. stil bU 

de wetenschappelij ke bemoeii ngen voor de theecultuur, omdat 

h ij daaraan in Indië een werkzaam aandeel h ad genomen . 

1Ioe wordt de thee bereid ? Van de bl aderen van de thee

plant, worden de bovenste blaadj es afgeplukt en naar de fabri ek 

gebrachL waar ze worden  u i tgesprei d en  dool' vochtverlies 
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aan de lucht :  die in rmme mate aan de lokaliteit wordt toe

gevoerd,  verwelkt raken. Zij zijn dan geschikt voor de volgende 

bewerking, hierin bestaande dat de blaadj es gerold en gekneusd 

en vervolgens weer op horden uitgespreid worden. In dat 

theeblad heeft dan een groote verandering plaats , een heele 

cyclus van chemische reacties, ferm entatie genoemd, die in 

een paar uur verloopt. Bij die f9rmentatie spelen geen lagere 

organismen een rol , zooals men vroeger meende. Door het 

rollen en kneuzen is het blad eenvoudig dood gemaakt en 

kunnen nu de verschillende bestanddeelen van . het blad op 

elkaar inwerken . lIet is vooral een bepaald enzym in het thee

blad, onder welks invloed de oxydeerend e werking die de zuurstof 

der lucht uitoefent buitengewoon versneld wordt, zoodat het 

blad vele onaangename eigenschappen verliest. D. w. z. vooral 

het looizuur ondergaat ingrij pende veranderingen, en de scherpe 

smaak van het blad gaat in een milden over, terwij l het 

aftreksel de gewenschte kleur verkrijgt .  Bovendien treedt er een 

aangename geur op door de vorming van een aetherische olie. 

Na de fermentatie droogt men de massa op een temperatuur 

van omstreeks 1 00° 0, waarna men de thee op tafel kan 

brengen en het aftreksel er van drinken. *) 

Overgaande tot andere toepassingen der chemie, komt spr. 

thans tot de bereiding van aetherische oliën. In den laatsten 

tij d worden met aanvankelij k goed succes op Java een reeks 

van kleine cul tures beoefend van planten, die aetherische 

oliën leVereIl .  Reeds vóór lang werden daal' de kananga en 

de patsj oelie in kleine hoeveelheden gefabriceerd . 1\1:aar sedert 

heeft een systematisch onderzoek van de flora van Ja va ge

leerd , dat er versch eiden planten groeien die vluchtige oliën 

' )  Een d u i d elij k  bee ld  van den v ooruitgang d e l' th eecultu u r  o p  J a\' a ,  hart 
s p r .  aan den wan d  geha n gen , i n ' den vorl11 van e e n  grafis<.:h o v erzicht van 
den thee nitvoe !  v an . fava i n  kisten v a n 40 K G. in  d e  j aren 1 895 t o t  1 90 5 .  
Bed roeg i n '1 805 d e  u i tvoer 'l OO,OOO k iste n ,  in  H lOO w a s  e lett ci.i fer g estegen 
tot '1 50)000, in Hl03 tot 200,000, in '1 905 t o t  300,000. 
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bevatten, welke voor de industrie van practi sche "laarde zij n .  

Spreker heeft tij dens ztjn verblij f aan den Plantentuin niet 

minder dan 4000 planten onderzocht, en al spoedig de aan

dacht gevesti gd op eenige grassoorten , waaronder enkelen zeer 

rijk aan aetherische oliën, die èn door qualiteit èn door quan

ti teit van het product l oon end voor de cultuur beloofden te 

zijn .  Het gevolg is dan ook geweest de oprichting op J aV3 

van een paar fabrieken, waar , o .a. grasoliën, vooral de citro.., 

nellaolie wordt bereid, die in den handel een goeden naam 

en aftrek heeft. 

De bereiding van die vluchtige oliën ui t de planten is hoogst 

eenvoudig . De plantendeel en worden eenvoudig blootgesteld 

aan de inwerking van stoom, waardoor de olie als damp met 

waterdamp vermengd uit den destilleerketel komt .  lIet mengsel 

dier dampen wordt in een geschikten afkoeler geleid zoodat 

men in den ontvanger de vloeibare olie als een op het water 

drij vende of daarin onderzinkende laag verkrij gt, naarmate de olie 

li chter of zwaarder dan water is. Wil men ze in de parfumerie

industrie gebruiken , dan moeten de oliën in alcohol oplosbaar zij n .  

In het algem een kan men zeggen dat deze kleine cul tures 

in de toekomst bes temd schijnen een niet onbelangr�ike bij drage 

te leveren tot de wel vaart in onze koloniën. 

Soms echter s taat de ch emie vij andig tegenover de pro

ducten der cultures. 

Een cul tuur, die door de chemie bedreigd wordt, is die van 

den indigo,  de blau we kleurstof, die op zeel' eenvoudige wij ze 

bereid wordt dool' de bladeren van de indigoplant ui t te trek:

ken in water, de verk regen oplossing met lucht innig in aan

raking te  brengen (zoogen. kloppen) , waarna dan na verloop 

van eenigen  tij d een blauwe zelfs tandigheid zi ch afsch eidt ,  

die op lakens verzameld wordt .  De stof i s  niet als zoodan ig  

in  de plant aanwezig, maal' als indicaan, dat onder den invloed 

van Gen enzym , dat z i ch in het  b lad bev i n d t, gespl i ts t  wordt 
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en het indoxyl oplevert, dat met de lucht in aanraking zich 

oxydeert tot indigo. 

Die planten-indigo heeft nu een ernstigen mededinger ge

vonden in de kunstmatige indigo, die B a  y e I' synthetisch heeft 

leeren bereiden en die aanleiding heeft gegeven tot een industrie 

welke in  een fabdek in Baden haar middelpunt heeft en indigo

blauw in den handel b rengt in bij na zuiveren toestand . Dat 

de natuurlij ke indigo, evenals de meekrap, nog niet geheel 

verdrongen is, schij nt,  naar althans beweerd wordt, te moeten 

worden toegeschreven aan de conservatieve neigingen van vele 

ververs , die zich aan het nieuwe niet zoo gemakkelijk kunnen 

aanpassen, en, wat Java betreft ,  aan het fei t  dat men zich 

daar in den laatsten tij d behalve op verbetering van de cultuur, 

ook op de veredeling van de indigoplant met kracht gaat toe

leggen en voor de uitzaaiing alleen zaden kiest van planten 

die b ij zonder rijk zij n aan indicaan. 

}\lIet een zeer fraaie proef maakte spr. aanschouwelijk een 

der kunstmatige bereidingen van indigo , waarbij wordt uitge

gaan van een nitrod erivaat der vluchtige bittere amandelolie .  

Bij afwisseling wierp spr. reeksen lichtbeelden, waaronder 

die tot illustreering van de theecultuur en van de citro

nella-oliebereiding op Java uitmuntten. Zij gaven, evenals de 

rede van spr. , een helder inzicht in de groote practische diens

ten welke de chemie reeds aan den landbouw in Indië heeft 

bmvezen . 



VII. 

F.  A. KELTING, 

Directeur van den :Eersten N ede1 'landschen I-Ianclelsbijenstancl 

te Sanclpoort. 

De bij enteelt, voorheen , thans en 
in de toekolllst. 

De heer I{ e l  t i n  g is iemand die zUn vak van imker met 

kennis en liefde  beoefent. lIU gaat er geheel in  op, en wat 

hU er van med'edeelde,  sloeg bij zUn hoorders dankbaar in .  

�Ien kon dat telkens hooren aan de ui tingen van instemming, 

van verrassing, van levendige ingenomenheid, waarmede het 

onderhoudende relaas begeleid werd . OngetwU feld  heeft de 

heer K e I  t i n  g door zU n mededeelingen uit de practUk van 

de b ij enteelt een aantal adepten voor de beoefeni ng van di e 

cultuur gewonnen . 

lIet symbool van de bUen, overgebracht op de menschelUke 

nij verheid, zal wel altU d blU ven de oude ronde korf, die zeker 

al 1 000 jaar in gebru ik js , Als woning voor de bij en beeft 

die korf zeker uitmun tende eigenschappen 1 daal' stroo een 

slechte warmtegeleider is en de bUenbevolking daarin dus i n  

alle j aargetU den beschut j s  tegen de invl 08den van h et weel' .  

�Iaal' voor een practi sche en loone n de tee l t j s  de korf al  zeer 

ondoelmatj g. Om den honi ng eruit .  te verzamel e � , moe tCJI  toch 

eerst de n ij vere bU en ; die den n e k tar bew erk t hebben , d ood 

gemaakt worden . �Ien doet dat gewoonljj k door i n  een ga t j n  

den grond een stuk z wavel aan t e  steken e n  cl a:nop de  korf 

te plaatse n , waardoor de b ij e n  den ve rstikki ngsdood m oeten 
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sterven . Dit  is vooreerst een akelig werk, en bovendien is het  

acbterop, want men doet  bier eigenltik  niet  anders dan kost

bare werkkracbten vermoorden. 

Al vorens stil te staan bij de zooveel betere woningen voor 

de bijen ,  die bet vernuft van den mensch beeft uitgedacht, 

eerlijk gezegd niet in de eerste plaats in bet belang van bet 

insect, maar om zich het meeste voordeel van diens hard 

pl oeteren en ongeëvenaard en werklust te verzekeren, gaf spre

ker ons eerst een kijkje  in een bij enkolonie .  Voor ' t  grootste 

gedeelte samengesteld uit vrouwelij ke werkbij en,  tel t zij slechts 

een klein aantal mannelij ke dieren en één koningin of moeder 

van de gansche zwerm . 

In Februari of J)l[aart een bij enkol onie in  een korf bespi e

dende, ziet men ze in klompj es bij elkaar zitten, blijkbaar 

om elkaar te verwarmen , Voedsel hebben ze dan maar heel 

weinig noodig" Straks als de eerste mooie lenteda.g over de 

velden aanlicht,  begint er leven in de bevolking te komen . 

Zij nemen een ' kijkj e  buiten en gaan op inspectie uit naar de 

eerste bloeiende bloemen . 

Tegelij k  begint dan in 't voorjaar de koningin haar werk, 

dat uitsluitend bestaat in het zorgen voor de voortteling. Zij 

gaat haar eitj es leggen op een klein plekje van een raat en 

gaat daarmee gestadig voort, met haal' productie een aantal 

van 2 à 3000 eieren per dag bereikende. Op ' t  l aatst als de 

korf veel te klein is geworden voor die overbevolking, gaan 

de werkbij en grooter
'
e cellen, wiegen genaam d, bou wen , 'waarin 

dan eene nieuwe koningin wordt gekvveekt . V óor zoo'n nieu,ve 

koningin geboren wordt, begint de heerschende koningin te 

merken dat �laar alleenheerschappij bedreigd vi Tordt. Immers 

twee koninginnen voor éen bij envolk zijn niet bestaanbaar . Op 

leven en dood gaan zij elkaar telij f, geassisteerd doOr hulp

troepen, en de strij d eindigt met den dood van een van beiden. 

Daal' echter de jonge , krach tiger koningin de meeste kansen 
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heeft om i n  dien strijd te overwinnen, l aat de heerschende 

koningin het niet zoo ver komen. Zoodra zij aan een eigen

aardig piepend geluid bemerkt dat er een kroonprinses op 

de 
. 
komst i s ,  tracht zij een gaatj e in haar wieg te boren en 

haar te dooden, maar de werkbij en  zij n op haar qui vive en 

beletten haar dit .  Dan kies t de heerschende koningin de wij ste 

partij , vormt een aanhang rondom zich en verlaat de korf 

om een nieuwe woning te stichten . De imker d ie op dat 

moment let, helpt den uitvliegenden - zwerm een handj e , vangt 

dien op en deponeert de bij en in een nieu we korf. In de verlaten 

woning komt nu de jonge koningin uit de wieg en is daal' 

dan de heerschende koningin geworden . Zij n  er meer jonge 

koninginnen aan ' t  uitbroeden, wat zich verraadt  door het 

piepen in de wiegen , dat een ervaren imker duidelij k  kan 

hooren, evenals het kwak, kwak ! het antwoord op dat piepen , 

dat de heerschende koningin laat hooren, dan blij kt dat spoe

elig  na een dag of wat . \Vant dan komt een tweede zwerm 

naar buiten en daarin vin d t  men 2 tot 4, soms wel een 1 2-tal 

k:oninginnen. Alle overtollige koni nginnen liggen 's avonds 

dood .  Slechts één van de mededingsters is behouden . Deze 

kan echter nog geen ei eren leggen. Daarom is de eerste zwerm 

die uit de woning komt, de beste,  want de koningin van dien 

zwerm is een volleerde eierenlegster. lYLet den tweeden zwe rm 

duurt het wat langer, daar hiel' de k:oningin eerst bevruch t 

moet worden . Op een zonnigen dag komt de jonge majesteit 

voor ' t  eerst buiten ,  verkent  den omtrek door rondom het 

vlieggat even rond te
· 
vl iegen, gaat weel' naar binnen, m aal' 

verschU nt dra weer om nu een groo teren kring rond te vl j egen . 
Dat herhaal t z ij een keer of w at e n  gaat dan de lucht i n ,  ge

volgd dool.'  een zwerm mannel ij ke  b ij en  of h ofmakel'S .  Na verloop 

van een 1 0-tal minuten komt de koningin terug en  j s  dan 

bevrucht. lIet was haar eerste e n  ook haal' laatste uittocht in 

de  blijde ruimte N u  beg i n t  haal' l evensLl,ak van ej eren-Ieg·· 
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automaat ; drie tot vij f  jaar lang houdt zij dat u i t  en l egt i n  

dien tij d wel 2 0 0 , 000 eitj es .  Kort i s  voor haar d e  poëziel  lang 

het proza. 

Nu zijn de bij en In een oudervvetsche strooien korf \vel 

goed thuis, maar de imker kan er voor zijn  bedrij f n i et lllee 

opschieten. I-lij moet met de dieren geheel meeleven om partij 

van hen te trekken en heeft dus naar een middel gezocht on1 

het met zijn  bij en op een accoordj e  te gooien en hun een 

andere gelij kwaardige woning te geven die hem beter in de 

gelegenheid stelt de bevolking te behan delen , zooals  dat voor 

de teelt van honing en was het voordeeligst voor hem is . 

In een ouderwetsche korf kan men moeilijk zien wat daar 

van binnen omgaat. Een koningin kan b .v. ziek worden, wat 

zeer nadeelig is, daar zij dan slechts armbloedige eieren legt, 

waaruit geen vrouvvelijke insecten komen . Er vverd dus naar 

een anderen vorm van woning omgezien. De Dui tsche kweekeI' 

G I' a v e n h o r  s t kwam het eerst op het idee om aan de strooien 

korf een l�ngwerpige gedaante te geven, waardoor de raampjes 

Cl' uit genomen en nagezien konden worden. Ofschoon di e 

korf een groote verbetering was, bleef toch het groote be

zvvaar bes taan , dat men voor die inspectie de korf telkens 

moest omkeeren , waaraan de bij en natuurlij k een hekel heb

ben. :Men stelle zich maar eens voor, dat om onze woning na 

te zien, het 11 00dig vvare het huis met heel den inhoud onder

steboven te keeren . 

Desniettemin zijn  onze b ijenboeren zóo conservatief, dat zij 

niet eens die nieuwe korf hebben aangeschaft . Zij zij n  nu 

eenmaal van ouder to t  ouder gewoon in den winterdag, als 

moeder de vrouw k:ousen zi t te breien, hun korven te maken 

van stroo, dat hun immers niets kost. T-Iet is dan ook \vel 

teekenend, dat er op 't oogenblik in ons land nog 2 8 0 , 000 

korven oud model in gebruik zijn .  En wat produceeren dio 

kor ven ? Slcchts honing die geen geld kan opbrengen , daal '  hij  



53  

reeds door de  zwaveldamp)  waardoor de  bij en gedood worden, 

bedorven is, en verder met bij enlarven en al ui t de korf ge

perst wordt, zoodat het niet te verwonderen is dat soortgelijke 

honing op ' t  laatst uit de vaten begint uit te gi sten. Bij koek

bakkers vindt dat product nog wel aftrek , omdat er leven ( ! )  

in zit en er dan geen gist of  ammonia aan toegevoegd behoeft 

te worden . Op brood is die korfhoning al zeer onslnakelijk. 

Op die manier m oet de bij enteelt achterui tgaan, terwijl het

zelfde product, mits goed behandeld, den dubbelen prij s kan 

opbrengen . ' t  Is inderdaad vvel jammer,  dat terwij l  hier in de 

groote behoefte aan honing voldoende door eigen teel t voor

zien kan worden, een grDot deel van de opbrengst moedwillig 

ongeschikt is  voor de consumptie .  

Daarom kan een meel' rati oneele behandeling der b ij en niet 

anders dan tot bevorderin g  strekken van de bij encul tuur en 

de honingteelt .  En wie er eenmaal mee begonnen is ,  zei spre

ker in het vuur zij ner rede, scheidt er niet meer uit, zoo 'n  

hartstochtelij k  vak is het. 

Di e rationeele teel t nu wordt bereikt dool' het gebruik van 

een zeer eigenaardi g  geconstruëerde kast van sprekers vinding . 

Zij is verdeeld in twee afdeelingen : de onderste of broed

afdeel ing voor de koningin ,  de bovenste of honingzolder waal' 

de werkbij en den honing afzetten langs de van zui vere bij en

w as gemaalde kunstmatige raten , die in ramen worden ge

stoken . Ziedaar het beginsel , waarvan verschi l lende toepassi n 

gen bestaan, d i e  spr. i n  d e  onderdeelen  ui tlegde,  evenals de 

vernuftige manier om steeds de nieuwe ramen jn te hangen 

en daardoor de bij en tot onverpoosd werken aan te sporen . 

Tegen den tUd dat de klaver  en het  mosterd zaad op het 
veld gaan bloeien , wordt de honi ngkast ge vu l d  m e i; raten op 
de broedkast gezet en n a  een dag of acht zÜ n de 1 'aten reeds 

vol met z ui veren witten honing. Zoo 'n ga ns ehe honjgk amel' 
is er dan dool' de n ij vere  d i e r tj es mee v o l gesj o uwd . De p1'o-
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eluc tie  van één bij enkas t  beloopt  soms ,vel tot  1 20 ponel h o n i n g .  

Om te beletten dat er t ussche n  den honing g e e n  b r o e d  k o m t, 

mag de koningin niet  tot de ho ni n gkas t  doordringe n .  Daar toe 

gebruiken sOlu m ige kweekers een r o os ter tel' afdekk:ing van 

de b roedkamer, dool' welks gaten wel d e  werkbij en maar niet  

de koningin kan kruipen . 

In zoo 'n  koloi1ie werken de di eren zich le tterl ij k dood,  vo oral 

de ,vasb ouwers , die dan ook niet  ouder dan 3 "veken worden . 

N ach t  en dag z we te n  z ij was uit hun l ichaam, die onmiddellij k  

stolt  e n  dool' andere b ij en wordt o verge n o m en,  die d e  was 

kneden en er weel' cellen van maken . 

Spreker deelde nu i e ts zeel' eigenaardigs mee.  1Iij had zich 

te Santpoort op z�j n b ij enstand toegelegd om die bij en te 

k,veeken , die het  ij verigst en het zachtmoedi gst z ij n .  Z o o d ra 

ontdekt wordt ,  dat een b ij en kolonie teveel neiging t o t  s teken 

heeft ,  wordt daaraan de koningin ontnomen en vervangen dool' 

eene die ui t  een zach taardiger kolonie on tsproten is .  Zoo v o or t

k,veekend , krij gt men een ras, dat niet  me el' weet wat steken is .  

lIet wegne men van een konjngin is h e t  se in voor een ge

vveldige opsch udding o n der het  b ij envol k .  Z ij zij n rad eloos en 

redeloos en geheel i n  de wal' . Als zij ui tgeraasd z ijn ,  bren gt 

men ua v erloop van een dag d e  n ieuwe kon i11 gi l1 i n  de woning.  

Van al le l\:an ten komen de bij en dan opzette n  en zo uden haar 

van liefde of nieuwsgi erigheid zeker dood drukken , zoo men 

de voorzorg niet had genomen om de nieuwe maj estei t in een 

tral i ehu i sj e te slui ten en aldus beschu t in de kast te brengen . 
Na verl oop van 2 4  uur z ij n nu al le b ij en aan de n i eu \ve 

heel'scheres gewen d . Voor h e t  ga t  van het hui sj e  vvol'dt  een 

plaatj e WfLS geplakt. Na enkel e u ren is  i n  die was een gaatje 

gebeten e n  hebb eu de b ij en a l dus haal' ni euwe koningin ver

lost .  De z fLak i s  dan in  orde en de be drij vighei d herneenlt 

haal' gang.  

Spreker l i e t  n u  een afLu t:l,l e ige naardi g i n gerich te toestel len 
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zien voor d e  behandeling van d e  bij en e n  haal' producten : 

zooals een berookings-toes telletje  om de bij en weg te j agen 

naar de broedkamer, terwij l de honing wordt ui tgehaald ; een 

soort van muizenval , waarin het teveel aan mannelij ke bij en 

wordt opgevangen en onschadelij k gemaakt ; een tongenmeter, 

waarmede de bijen worden ui tgezoch t, die de langste tongen 

hebben , waai'door zij in staat zijn bepaalde bloemen met vrucht 

te bevliegen ; enz .  

In een reeks zeer fraaie lichtbeelden werd nu nog eens a l  

het besprokene toegelicht. Die beelden verplaats ten het gehoor 

naar den bij enstand te Santpoort en ook naar het terrein voor 

bli en teel t, door een zoon van den heel' IC e l  t i n  g kort na den 

oorlog aangelegd in  do nabij heid van Pretoria, een bijenpark 

waal' nu na enkele j aren reeds 1 00 kasten in volle werking zij n .  

vVij hebben van Spl" S boeiende rede den inclruk gekregen , 

dat de b ij enteelt in Nederland onder de practischo leiding van 

mannen als K e I t i n  g een schoone toekomst teg81noet gaan . 



VIII. 

PROF. DR. F. A. I-I. SOI-1RE1NEJ\iAKERS, 

floog leeraar aan de Universiteit te Leiden. 

Over h e t.  verloop van reacti es. 

Niets komt meel' veelvuld ig voor op allerlei gebied dan 

reacti es, en toch heeft de rijke  N ederlandsche taal el' geen 

woord voor. Beproef het met tegenwerking, terugwerking, met 

al les wat ge wi l t, ge blij ft min of meel' vel' beneden het be

grip dat aan het  'woord reactie verbonden i s ,  althans zeel' zeker 

in de scheikunde .  vVaal' de even intel l igente als duidel ij ke 

spreker van dezen avond een zeel' belang\'Vekkende vel'hande

l ing hie ld  over reacties, zullen wij er dus niet  met een 1101-
landsch woord op trachten te " l'eageel'en" .  Eveuln in op de tal 

r U ke andere vreemde wetenschappelij ke uitdrukkingen, die 

spreker intusschen zeel' klaar en begrij pelij k  ,v i s t  voor te 

stellen .  Al l een willen wij den l ezer de scheikundige fOl'mules 

in dit  verslag spal'en. 

Van reacties in  de scheikunde sprekende,  kan men zich op 

versch i l lend  standpunt plaatsen en b. v .  de reacties van ther·· 

modynamisch of vvel van experimenteel standpunt beschouwen . 

M�eer in  ' t  bij zonder zou spreker hij d i t  laatste stil staan 

Als men de reacties in de natuur ,vaarneem t,  bespeurt  men 

dadel Uk  als  kenmerkende eigenschap, dat zij n ie t  met dezelfde 

snelheid plaats hebben Zoo geschiedt  de inwerking van ' t  l j cht 

op de fo tografi sch e plaat i J l enk:ele onderdeel en van seconden . 
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I-Iet roes ten van ij zer daarentegen i s  een reactie, die jarenl ang 

in beslag kan nemen, waarbij dan bovendien nog katalyseei'ende 

krachten noodig ztj n . In 't algemeen kan men zeggen dat de 

snelheid waarmede een reactie verloopt, afhankelij k  is van de 

omstandigheden waaronder zij plaats heeft . Allerlei invloeden 

kunnen daarbij werkzaam zijn ,  waarvan SpI' .  in beschouwing 

zou nemen die van de temperatuur, van den druk, van de 

concentratie, van het medium (middenstof, oplossingsmiddel) 

en van de katalyse . 

De in vloed van de t e m  p e l' a t u u r is kenmerkend doorclat 

zij bij verhooging de reactie versnelt ,  bij verlaging daarentegen 

die verlangzaam t .  Zoo oxydeert b .v .  al uminium aan de lucht 

bloo tgesteld zoo lan gzaam , dat d i t  proces jaren on j aron kan 

duren. Verhoogt men de tem pera tuul' dool' het metaal in een 

vl am te brengen, dan ziet m en de reactie, d . i .  de verb i nding 

van h e t  alum i nium met do zuurstof zeel' snol plaats grij pen . 

Bij tal van reacties kan men dit gemakkel ü k waarnemen . 

Voegt m en b .v .  aan een oplossing van subl Ïlnaat een dito van 

zwav eligzuur toe, dan 7,ullen die twee stoffen op elkaar gaan 

in werken,  bij de gewone temperatuur uiterst  lan gzaam , zoodat 

men bij v . eerst na verloop van een dag de working ziet ,  maar 

de reageerb uis met beide vloeistoffen boven de vlam houdende, 

ziet men dra de reactie intreden, dool' de afscheiding van een 

wi tte stof, calomel .  Al s dus de temporatuu r maar h oog ge

noeg is, begint het a lumini um zich met de zuurstof ui t de 

l uch t te vel'een igen . Een an del'e proef IJ am spreker met een 

u i ten,t verd unde oploss i n g in water van een goudzout , waarbij 

h U  een oplosfling van 7, wavel i gzuul' voegd e . Een d eel v an d ie 

op l ossing l i e t  spreker aan zich zel f over .  Eerst na v erloop van 

t ij d zou men daal' de reactie zion op treden . :Maal '  een ander 

deel verwarm de h.! j , en nu zag m o n  dade l ij k het go u d  te v o o r 

sch ij n tl'eden in eo n coll o ',:dale oploss i n g , a l  naar gelan g van 

omstandigheden b la lL "w of paa rs gek le urd . 
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Nie t  sl echts ( h e  proe ven , maar ook  onze dagelijksche onder

vinding wij st er op, dat b ij temperatuursverhooging de reactie 

versnelt en omgekeerd, bij verlaging, verlangzaamt.  "Vie weet 

niet, dat levensmiddelen i n  den zomer veel spoediger bederven 

dan in den winter, en dat men ij s op een onts token lichaams

deel legt om dool' afkoeling het proces te verlangzamen. Bij 

biologische processen neemt men ' t  zelfde waar. De ontwikke

ling van de eieren van een kikvorsch b . v . geschiedt bij 1 0  gr. 

in 21 dagen ; bij 15 gr. in 10 dagen . lIet zelfde verschil 

neemt men waar bij de metamorfose van de kikvorschlarve 

tot den volwassen toestand .  Die overgang geschiedt bij 1 0  gr. 

in  235  dagen : bij verhooging van temperatuur tot 1 5  gr. , 

reeds in 7 3  dagen . 

De theorie leert ons nu, dat wanneer een reactie plaats 

grijpt bij hooge temperatuur, zij ook moet plaats hebben bij 

la.ge temperatuur, al is zij dan ook voor ons n iet altij d  waal' 

te nemen . Gelij k ééndagsvliegen en andere ephemeriden , ge

s teld dat hun instinct el' bij kon ) n iets waarnemen van het 

groeien van menschen en bOOluen , evenmin dat onze steden 

zich uitbreiden,  omdat hun leven daarvoor te kort is ,  zoo zien 

wij n ie t  het ij zer branden bij de gewone temperatuur ; zoo 

weten wij wel dat onze lucifers ook branden bij lage tempera

tuur, maar dat gaat zóó langzaam dat wij ze gerust in onzen 

zak kunnen houden ; evenzoo  brandt de koolstof bij dc ge\vone 

temperatuur,  maal' lllet een snelheid zoo klein dat wij niet 

beducht behoeven te zij n dat onze voorraad kolen daardoor 

zal verminderen ; trou\vens, de gansche organische wereld 

brandt ook bij lage temperatuur, maar ook weêr met een snel

heid zoo gering dat wij el' ons niet ongerust over behoeven 

te maken. 

N u de d l'  U k .  "Vat is daarvan de invloed ? Als voorbeeld 

koos spreker z'vvavel en ij zer, die zich bij hooge temperatuur 

tot zwavel ij zer vereenigen . Zij moeten dit dan ook doen bij 
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lage temperatuur, maal' d e  sn el heid I S  dan zoo gering) dat die 

vereeniging niet is  waar te nemen . Oefent men op beide saam

gebrachte stoffen echter een druk van 5 à 6000 atmosferen 

ui t, dan vereenigen zij zich onder dien invloed ook tot zwavel 

ij zer. JYIet dien druk kon spr . h ier moeil ij k  een proef nemen, 

maar in  plaats daarvan maakte hU bei de s toffen vochtig, en 

toen kwam er een oogenblik dat de reactie i n trad onder ont

wikkeling van stroOluen kokenden waterdamp . 
Zeer verrassend waren de proeven die spreker nam om den 

invloed van de c o n  c e n t  l' a t i e  op de reactie aan te toonen, 

waarbij ook weel' als regel geldt, dat met de sterk te van C 0 11 -

centratie de snelhe id  van de reactie toeneemt. Aan den eene11 

kan t van de tafel s tond een r Ij glazen van opvol gende grootte,  

allen gevuld met een oplossing van joochuur en zwaveligzuur , 

en wel in glazen de zel fde h oe veelh ei d  van beide s tofFen , 

zoodat i n  het  zoo veel m eer vl oei s tof bevattende groo ts te glas 

de concentratie het kleinst, in het glas van de mins te hoeveel

heid vloei stof de concentratie h e t grootst was en zoo trapsge

wijs afnemc'nde de eoncentratie langs de geheele rij van het  

kleins te naar het groo ts te glas . En aan den anderen kant  

waren glazen van afnemende grootte opges teld met  een reek:8 

oplossi ngen van in  elk glas gel ij ke hoeveelheden natri urnthiosul

faa t en zoutzuur ,  die zoo danig op elkaar l'(�ageeren dat el' 

ei ndel ij k zwavel 1 11. uiters t fijnen toes tand voor den dag 

komt. 

IIet verrassen de van de proef nu was, dat i n  het  klei n s te 

glas van de  s terkste concen tratie de reacti e h e t  v lugst in trad 

en men plo tse l ing de kleurl ooze vloei s tof  zag ve rscl l ie l;e/1 tot 

een donkerb l auwe, veroorzaakt doordat h e l; �i ch afsche i dende  

j odiurn he t  toegevoegde st ij fsel bl auw kleurde .  Ben ige oogen

blik k en later volgde het glas met de zwakkere co ncontl'a l;i e, 

en zoo d u urde het met steeds langere tussc h c npoozen to t de 

reac t ie ook intrad bij de steeds zwak k e r wol'den de concen trati es 
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en In die glazen de j odi umldeur op een gegeven  oogenbl ik 

ook voor den dag kwam. 

Gelij ke versch g nselen traden op in de glazen waal' de z-wavel 

zich afscheidde, waarbij ' hun inhoud ach tereenvolgen s  opaal 

gekleurd vverd . 

Spreker vulde nu  drie glazen met  een opl ossing van water

glas en zoutzuur ,  ook weer in all e drie gelij ke hoeveelh eden 

van beide stoffen,  maal' van verschillende eoncentratie. Na de 

overmaat van zoutzuur door ammoniak te hebben weggenom en , 

zag men in  het glas van de sterkste concentratie de afschei

ding van het kiezelzuur het eerst optreden, eerst in  den vorm 

eener colloidale opl oss ing, maal' dan stol l ende tot een vaste 

.massa kiezelzuur,  zoodat spreker he t  glas waarin hij de 001'

spronkeLg ke vloeistof  had gego ten , kon omkeeren zonder dat 

el' een druppel uit  viel. De massa was geheel gecoagul eerd . 

In  het tweede glas gebeurde dit proces eerst later ; in het 

derde eerst aan het einde del' voordracht .  

De snelheid van de reacti e is ook hiel' weer  geheel afhan

kel ij k  van de concentratie .  Zoo kan men van die oplossingen 

maken , die eerst na verloop van jaren , ja  van eeuwen zouden 

coaguleeren. 

E l'  zij n intusschen enkele ui tzonderingen op den regel ) dat 

bg temperatuursverhooging de reactie versnel t en bij verlaging 

verlangzaamt. Voorbeelden Z:g ll bekend van reacties ,  wier snel

heid afneemt bg verhoogi ng van tempera tuur eil omgekeerd. 

Dit merlnvaardige, schjj llbaar tegen den regel indrui schende 

verschij nsel wordt veroorzaakt doordat in  een mengsel vail 

verschi l lende s toffen , naast de verhoogde Rnelheid van reactie 

dool' de temperatuursverhooging, de con centra tie del' op elkaar 

reageeren de stofFen tegelg k kleiner kan "worden, tengevolge 

waarvan de reactie weel' vertraagd wordt. Overweegt uu deze 

laats te invloed,  dan is daarmee de vertraging van de reactie 

o l ldanks de temperatuurverhooging verklaard. 
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I n  d e  vierde plaats de invloed van het m e  d i u m op de 

reactie .  Dat medium of oplo ssingsmiddel kan ni et alleen op 

de snelheid ,  maar ook op het verloop van de reactie en 

op de eindproducten ,:an invloed zij n. Als voorbeeld dat het 

neerslag of het eindproduct afhankelijk  is van het oplosmiddel , 

nam spr. een oplossing van subl imaat in  water en leidde er 

zwavelwaterstof door ; . de reactie openbaarde zich in een zwart 

neerslag ; maar een ander opl osmiddel nemende en wederom 

zwavelwaterstof door het subl imaat leidende, kwam er een 

wit neerslag voor den dag.  Zoo sterk is de invloed van het 

medium op het verloop van de reactie en het eindproduct, 

dat men wel kan zeggen dat de qualitatieve chemie totaal 

verandert zoodra men een ander medium gaat gebruiken. En 

zoo zullen ook de chemische processen in het menschelij k  

organism e belangrij k e  wij zigingen kunnen ondergaan onder den 

invloed der colloïd ale  stoffen , waaruit  het lichaam is opgebouwd . 

Zeel' zeker zullen daar door de werking van die s toffen ge

heel andere reacties plaats hebben dan wij in onze reageer

buizen kennen. 

Onder k a t  a l  y s e verstaat men de werldng die de een of 

andere sto f  op een chemisch proces uitoefent, z o n  d e r  d a t  

p r o  c e s  v a n  a a r d t e  d o e  n v e r  a n d e r  e n,  maar zóó dat 

de snelheid van de reacti e grooter of kleiner wordt . �1et deze 

d ifinit ie  moet men het intusschen ni et  al te streng nemen, 

want ' t  is merlcwaard ig hoe weinig men van die werkingen 

weet,  al thans van de reactie ; wel kent men het eindproduct ,  

maal' wat er  tusschen ligt, is  nog  vo l  mysterie .  Spreker zou 

dus l iever het boven gespatieerde vervangen door : zoo dat 

dezelfde e indproducten optreden , want werkeltj k boc de ei nd

producten onder den invloed der katalyse ontstaan , j s  n og een 

onopgelost vraagstuk. Zoo veel i s  echter zeker, d at een kata

l ysator geen versnel l ing te vooJ'scbUn  kan roepen , al kan men 

ook vóór de katalyse intrad van de reactie  en de snel hei d 8]' 



6 2  

van vaak niets waarnemen. I-Iet sch 0 nt dan dat de  katalyse 

de ' oorzaak van de reactie is, maar in werkelij kheid wij zigt 

zij hare snelheid slechts. Gevoeglij k  kan men de katalysatoren 

vergelij ken met de smeerolie van de machine. Die olie is niet 

in staat om een machine di e s til staat , aan den gang te hel

pen, wel om haar beweging te onderhouden . En zoo nam spr. 

proeven met de chlooronttrekkende werkjng van een katalysator, 

waardoor chloorverbindingen, eerst niet oplos baar, oplosbaar 

werden . De aard van het proces werd hier dus veranderd , 

tenvij l de eindproducten dezelfde bleven . 

Achtereenvolgens stond spreker stil bij drie groepen van 

katalysators : de positieve, die de snelheid van een reactie 

verhoogen ; de vertragers of  negatieve katalysators ; en de auto

kataly sators . 

Van de eerste groep liet spreker de werking zien door een 

proef te nemen met waterstofperoxyd , dat bij  de ge,vone tem

pera tuur uiterst langzaam in wa ter en zuurstof ontleedt� De 

reactie treedt echter zeer snel in b ij toevoeging van een kata

lysator, waarvoor spr. fijn verdeeld platina nam . Onmiddellijk  

na de  toevoeging zag men een sterke ontwikkeling van zuur

stof en waterdamp, zoo sterk dat de vloeistof hevig begon te 

koken . Een proces waarvoor anders jaren noodig zouden 

zijn, geschiedde hiel' onder den invloed van een katalysator 

onmiddellijk. 

Ook platina in een colloïdaal-oplossing doet die werking en 

is daar nog veel sterker. De concentratie behoeft slechts l./soo 
millioenste te bedragen om den invloed van de katalyse nog 

te kunnen bespeuren . Geen wonder da t alhoewel in onze schil d

klier slechts H'/too van een milligram arsenicum aan\vezjg i s ,  

zonder die stof de  schildklier niet kan functioneeren en zon

der een schildklier de mensch niet gezond kan zij n ,  

lIet zelfde nuttige effect doet jodium i n  d e  schildklier en 

het is een bekend feit, dat in streken waar het water en de 



6 3  

l ucht weinig jodium bevatten , d e  menschen aan kropge

zwellen en all erlei afwij kingen lijd en. Niet minder dan 2 5 0  

dagen zijn noodig om 1 milligram jodium in  onze longen 

te krijgen . Toch schijnt dat noodzakelijk te zijn  voor onze 

gezondheid .  

Na
. 
nog gewezen te heb ben op de ij zerzouten die overal in  

de natuur al s katalysators optreden en hun katalysche werking 

door de reactie van waterstofperoxyde op joodkalium te heb

ben vertoond, gaf spreker eenige voorbeelden van negatieve 

kfttalysators� Dergelijke vertragers zij n b .v .  blauwzuur, strych

nine , nicotine, morphine en andere vergif ten , waarvan zeer 

minieme hoeveelheden - b . v .  1 gram molecuul cyanwater

stof opgelost in 2 millioen 600.000 li ters water - reeds een 

vertragende werking oefenen, b .v .  op onze ademhaling en die 

zelfs tot stilstand kunnen brengen . 

Ook wees spreker nog op het karakter van de auto-katalyse,  

die zich soms plotseling in een reactie openbaart doordat een 

van de producten een katalysator blijkt te zijn ,  en gaf daarn a 

een denkbeeld van de groote beteekenis van de h:atalysatoren 

voor de industrie, doordat zij een groot aantal reacties bevor

deren , di e zonder deze zoo langzaam verloopen, dat ze niet 

loonend zij n .  En in het lichaam van den mensch speel t de 

katalyse een overwegende rol . .Men kan wel aannemen , dat 

iedere reacti e ,  die in ons lichaam gebeurt , een gekatalyseerde 

reactie i s . De katalysatoren zij n  daar de fermenten , het enzym 

en nog vele anderen ,  die wij niet kennen . :Misschien heeft elk 

bi ologi sch proces wel zij n  eigen katalysator. Ontbreekt deze 

onder bepaalde omstandigheden, dan houdt ook de reacti e op  

en daarmee ook  andere , reacties i n  het  l ichaam , waarvan zi eke

l ij ke toestanden het gevolg m oeten zij n .  En zoo kan men zi ch 

ook voorstel l e n  dat het  aanzetten van de een of ftndel'e l'eactie 

door een katalysator voor on s l ichaam nad ecl ig  kan zij n .  

De ka ta l y sato ren zij n i n  i eder  ge val nog gehei ll1z i  nn ige e ll 
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raadselachtige mach ten , waarin wtj n og weinig den "veg weten : 

maar de menschelij ke geest die reeds zoo veel 'ont sluierd heeft, 

zal mettertij d ook in die verborgenheden weten dool' te drin

gen ; de wetenschap zal ook hiel' blij ken te zij n een fakkel i n  
de duisternis . 

Spreker had een zeer dankbaar gehoor voor zij ne schoone 

rede. 



IX. 

DR. W. STORTENBEKER, 

Leeraar aan de I-Iooge1 'e Tü'ijgsschool. 

Nie u w-ere onderzo ekingen over de v l a m ,  

De door dr .  W .  S t 0 r t e n  b e  I r  e I' gebouden voordrach t 
omtrent de  nieuwere onderzoekingen over de vlam , d ie  a.an
l ei ding gaf tot een reeks moeil ij ke ,  allen uitmuntend ge
slaagde proeven, werd door een talrij k publ iek in booge mate 
gewaardeer d  . 

.I-Iet is een algemeen bekend feit ,  dat gasvormige stoffen ,  
l ich tgas bij v . en ,  naar he t  ons  toeschtj nt, ook vloeistoffen en 
vaste stoffen (spiritus, was, vet ,  petrol eum, enz ) aan de l ucht 
branden en gewoonl ij k  branden met een vlam , "Naar h et on s 
toeschijnt" ook vloeistoffen en vastt� s toffen ; immers deze 
moeten eerst verdampen en in gasvoI'luige producten ontleed 
worden.  

Maar er zij n nog veel m.eer verschij nselen ) die bi j  dat 
proces opmerken swaard zijn .  De beroemde F a  r a d  ft. y h eef/; 
herhaaldel ij k  als onderwerp eener reeks van voord rachten, 
die hij omstreeks Kerstmis in de Royal Institution voor een 
gehoor van j ongel ieden placht te houden, gekOl�en : " The 
chemistry of a cand l e" .  rrhans zij n vooral j ongelieden met deze 
fei ten meel' vertrouwd geraak t ;  zij leeren dat een vlam is de 
gloeiende scheidingslaag tusschen twee gassen, waarvan clan 
het een gewoonlij k  de l ucht i s ,  die zich onder sterke tempe
ratuursverhooging scheikund ig  verbi nden , En ook dat an rlere 
feit ,  hetwelk D a v y ' t  eerst l eerde k e n ne n , dat de l i ch tge vende 
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gas-, ol i evlam, enz. haal' l ichtkracht verschuldigd i s  aan de 

daarin zwevende kooldeeltjes .  

Nu zijn  echter in  den lateren t ij d  verschil lende onderzoekingen 

verr icht, die belangrij ke fei ten aan 't l i cht brach ten zoo\vel 

wat aangaat het chemisme van de vlam� als ten aanzien van 

dcn aard van haar l i cht .  Dc " chemistry 01 a c a  n d I e" i s  

u i  t den t ijd ,  toen onze I-li ldebrand zei , dat d e  zon sch!j nt bij 

dag, de kaars bij avond en de maan bij nacht. Als svij n ll 

het type van een vlam wilden k iezen, zouden wij n iet  de 

kaarsvlam nemen, maar veeleer de Bunsen ' sche vlam ; die ons 

yerlicht, zij het ook met behulp van een gloeikousje , d ie  onze 

spij zen bereidt  en die ons soms ook \ verwa rmt. Die vlan.l 

wordt voortgebracb t door een i nstrument dat, hoc eenvoudig 

ook, tot . de groote ontdekkingen behoort van de vorjge eeuw . 

Btj een nieuweren vorm van dien Bunsen' schen brander kan 

door een schroef de luchttoevoer nog wat beter worden ge

regeld .  Als meer lucht wordt  toegelaten , gaat z ich onder in  

de vlam ontwik:kelen een groene kern ; nog meer , dan slaat 

de vlam i n .  'vVat is dat inslaan ? Spreker l i chtte dat duidel ij k 

toe aan een flesch met drie halzen. Door een van d ie  halzen 

leidde hij gas en stak het aan . Vervolgens den gastoevoer 

afs luitende en de lucht toelatende in de flesch , zag men op 

een gegeven oogenbli k  de vlam naar binnen sl aan . In de 

flesch was namelij k gekomen een ontplofbaar mengsel , dat 

ongeveer op 't oogenblik dat het zijn  maximum van ontplof

baarheid bereikte, ontvlamde. 

Sprck:er nam een niet te gl'oote vlam en liet uit  een gas

houder successievelij k meer lucht  tot die vlam toestroomen . 

Den kegel zag men nu kle iner \�r orden naarmate de 1 ucht

stroom sterker werd, en bij nog meer luchttoevoer werd de 

kegel weer grootel'. De minimumstand van den kegel in  dc 

vlam komt overeen met het maximum van ontplof baarh eid 

van het gas . 
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Ook de oorzaak yan het zi ch m engen van het  gas m et de 
luch t i n  den Bunsen'schen brander werd duidehj k aange toon d . 

lIet  gas stroomt nam elij k door een nauvve opening in de brander

bui s ,  waardoor tel' plaatse van die ui tstrooming een verm i nderi ng 
van luchtdruk: en dus een ln�lllglng van · lucht pl aats 

heeft .  
Een  ander fei t i s  de belangrij ke stij gi ng van de tempera

tuur van de v lam,  zoodra wü haal' n ie t  l ichtend maken . Dat 
l ij kt  vreemd, daar het t och dezelfde hoeveelheid l uch t en 

dezelfde hoeveelhei d gas blij ven ,  di e zi ch met elkaar verbi nden.  

Toch i s  het  zeer duidelijk .  Vooreerst wordt de vlam kle i ner 

als men lucht toel aat, maar d an s traal t een l i chte n de vlam 

nie t  all een meer l i cht ,  maar ook meer warmte u i t :  ergo 

verl i est zij warmte.  

Om dat duidelij k  te  maken nam spreker fraaie proeven met 

de thermozuil in v e rband met den galvanom e ter , waaruit;  over

tu i gend bleek, dat de warmtestral ing van een lichtgeven de 

vlam s terker is en haar tem.peratuur noodwendig moet dal en .  

Die thermozu i l  s telt ook i n  staat de tem.peratuur van de vlam 

te meten en te registreeren . I-Iet th ermo -elemen t luoet daartoe 

zij n samenges tel c1 u i t  metal en die niet smel ten en n ie t  roeste n .  

Een combinatie : plati na, all i age pl a ti na-rhoc1i mTI vol doet aan 

d ie  e ischen wel het best .  B ij d at al i s  die meti n g n i e t  zoo 
eenvoudig al s zij wel schij nt ,  want reke n ing mo et geh ouden 

worden me t het fe it ,  dat de metaal draden  waaruit de th e l'm o-· 

zu i l js opgeb ouwd door ge l eidi ng en strali ng wannte v erl iezen  

e n  el ke draad in de vlam ook ee n eigenaardige s toorni s 

teweegbrengt. IIee ft m.en met d ie  storende i nvloeden bn  d e  
meti ng reken ing geh o ude n ,  dan  komt  Juen  tot  h e t  resultn,at; 

dat de tem.peratuur van den bi nnen kegel der B unsen 'sch e 
vlam 1 5 50 gr. bedraagt, de m ; l lüel of buite n s t;e kegel 1 80 0  

gr . ,  dat i s  iets h ooger dan h e t  sm e ltpu n t; van pl at; i na, .  Ben 
e igenaal'Chge contra-proef neem t m e n  (1 0 0 1 ' een z e e l'  (l l 1 n pl a-
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tinadraadje te  brengen in  den bui tensten mantel van de  vlam . 

Dan smelt het ui teinde van het platinadraadj e, maar zoodra 

een bolletje  is gevormd, wordt dit (door de bovengemelde 

stoornis) weder vast ; wel een bewij s dat de temp�ratuur van 

de vlam op die p laats ièts hooger is dan die van smel tend 

platina ( 1  7801) . 

Een ander middel om de temperatuur van den binnenkegel 

te bepalen, levert ons het zoogen. watergas-evenwicht, dat 

t8n slotte i]] de vlam ontstaat uit het mengsel van kooloxyde, 

waterstof, koolzuur en waterdamp .  Dat geeft grootere zekerhei d 

dan alleen uit de proef met de thermozuil de temperatuur van de 

vlam af te leiden. Intusschen is ook dat watergas-even wicht niet 

zoo gemakkelij k te constateeren , want ook de middelen daartoe 

veroorzaken eenige storing. 1\1en heeft er echter een eigen

aardigen kunstgreep op gevonden ; n . l .  de splitsing van de 

vlam , die spreker in een bij zonder fraaie proef liet zien . 

Voor spreker stond een gewone brander, eindigende in een 

gl a zen buis van boven wij der dan de benedenhelft. In die 

lange buis mengen zich vooreerst lucht en gas beter. :Maar 

in de nauwe helft is de stroomsnelheid ook grooter en die 

snelheid zal het dus eee winnen van de ontploffingssnelheid 

dan in de wij de buis .  1\tf en zag dan op een gegeven oogen blik 

de vlam zich splitsen : de groene kern sloeg naar binnen en 

de buitenste mantel bleef boven aan de opening van het 

wU de gedeelte der buis branden. 

Deze kunstgreep nu is toegepast om de gassen in de vlam 

te kunnen verzamelen, waardoor men in staat was om het 

evenwicht in de vlam en de samenstelling van haar gassen 

te onderzoeken . 

Achtereenvolgen s stond spr. nu stil bU  vlammen , die hun 

lichtkracht ontleenen aan gasvormige stoffen en vaste stoffen . 

Een gewone gasvlam kleurde zich rood, "\-vanneer daaraan 

I li cht werd toegevoerd, gem.engd met een wei nig 'waterstof, 
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di e z ich ui t een l i th i um-houdende oplossing on tw ikkel (1 G .  Van 
veel meel' belang voor de praktij k zij n  echter de vlammen 
die hun licht aan vaste s toffen te danken hebben , hetzij dat 
die stoffen in de vla m ontstaan of van buiten er in gebracht 
worden, zooals b ij het gasgloeilicht het geval is . 

Vooraf gaf spreker een denkbeeld, van de mindere of meer
dere sterke strali ng van vaste stoffen, waarover in den laatsten 
tij d bel angrij ke onderzoekingen zij n gedaan. In een diagl'am 
werd aanschouwelij k  gemaakt hoe van de stralen van het 
spectrum voor ons oog slechts een zeer klein deel z ichtbaar 
i s ; hoe met het klimmen van de temperatuur, naar evenre
digheid van de 5e macht di er temperatuur, het maximum der 
straling toen eemt en hoe eveneens, maal' evenredig aan een 
nog veel hoogere macht van de  temperatuur, het gecleel te del' 
straling, dat voor ons oog zich tbaar i s ,  vermeerdert. Zuiver 
geldt dit all es echter slechts voor de z.g. zwarte stral i ng, 
d w. ·z. wanneer ' t  voorwerp in verband met zij n  tem pera
tuur het maximum van stralen uitzendt .  

Als wij dus de temperatuur maal' hoog opvoeren, kunnen 
we de lichtkracht van de v lam steeds vel'hoogen , Zoo i s  ook 
bij de vlammen, di e hun l ich th.:racht ontleenen aan de deeltj es 
d ie z ij zelf prod uceeren - men ziet het  crescendo aan de 
smeerkaars, aan het acetyl eenlicht ,  aan het electri sche boog
licht  - de meerdere l i chtkracht van de twee laatstgenoem de 
lichtbronnen boven de eerste, w ederom geheel afhankel ijk 
van de hoogere temperatuur .  En die l ich tkrach t is weer te 
danken aan d(� k:o o l deel tj es en cle kooldeeltjes aan de kool
waterstof van het gas . ZeGr zeker, maal' hoe gebeurt dat ? 
Immers d i e  kool waters tof komt  maal' niet  zoo gemakkel ij k 
tot ontleding. Daal' i s  veel o ver nagedach t en nu heeft de 
Engel schman L e w c s  het venll oeden geopperd, dat in de vl am 
acetyleen zou on ts taan , welke s tof aan le i d i n g zou geven to t 
(I c koo lafsche i d i ng .  Dat d i t weL 'ke l ij k een e i genschap i tl  van 
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acetyl een ,  l i ch t te spreker toe i n  een proef met. een glazen buis, 

waal'll oor acetyleengas word t geleid en verhi t . El' ontsta,at dan 

plotsel i ng een l ich tontwikkcling, gepaard met afscheid i ng van 

kool stof i n  dc buis. Al s dit nu o ok i n  de l i ch tendc vlam 

gebeurt ,  dan is daarmcc ccn gl'oote s tap t o t  verkl aring van 

hct verschij nscl gcdaan . 

vVordt  er nu inderdaad in dc vlam acctyl cen afgcsch ci dc n ? 

J"a, dat is b ckcn d,  cn spreker toonde in ecn proef aan , dat 

hij onvolkomcn verbrand ing van li chtgas acctylcen on tstaat. 

Evenwel is i n  de vlam slech ts Gen ho evcclheid  van 2 pOt. g c

vondcn . En nu  is h e t  nog niet opgehelderd, of het  acctylecn 

in dien s terk verdunden toes tand in s taat is op dc zelfde ,vij s 

kools tof i n  de vlam af te schei den . Ecn anderc s trij d vraag is 

] angcn t ij d  gewees t, o f  de ge wonc vlammcn hun l i ch tkracht 

s teeds te dankcn hcbbcn aan vaste koolstofdecl tj cs. Tegcn

wool'd ig is Ill cn het Cl' vrij wel ovcr eens dat d i t werkel ij k 

hct gcval is.  Nict allecn dc schaduw van ccn tcrpcntij nvlam , 

dic hc t in hoogc mate laat zien, maal' ook dc ge"wonc gasvlam 

toon t l'ccds aan haar schaduw, dat er vas tc k ooldee l t,i cs in 

zwc ven.  

Sprckcl' ging nu OVCl' tot  de vlam waarin stoffcn gloei en , 

d i e  wij el' van Lui ten i n  brengen ; Illet  name d e gl oeikousjes ,  

de  mel'k\vaardigc vin ding van A u e r v o n  vV c l s b a c h .  Zoo 'n 

kousj e is een mengsel van zeldzame aarden : het cGl'iumoxy d  

e n  h e t  th oriumoxyd,  i n  d e  vcrhouding van 1 t o t  9 9  pOt .  

Spr .  had een dr i evoudigc lamp vcrvaardigd me t drie v er

sch i ll en de kousj cs , i n  ' t  m idden ccn gmvon c Auer in  bovcn

gC l loemdc verhoud i ng ; rcchts Gen kousj c  al lccn uit  th orium

oxy d ,  en l inks Ccn uit  zui vcl' cCl'iumoxyd . Allc dri c dc kousj es 

aaJJ s tekcndc,  zag men een zeel' groot verschil i n  l ichtkrach t. 

De Auer s traal de prachtig cn z ij n  buren leken vvel gl oeiende 

spij kers . Dat vcrsch il is nu  ui  tsl ui tcnd gelcgen in de 5 mill i

g ral l l  eCl 'i I l J l l OX y d ,  d i e J l l e t  h e t  th Ori UUl oxy d e  gem engd :,t,ij JJ .  
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1-Ioe komt n u  dat Auer-kousj e  aan zij n mooie l ichtkracht ? 

De natuu rkundige R u  b e n  s heeft die quaestie in hoofdzaak 

opgel ost. FIij heeft gev onden dat het  cerium-kousj e  te veel 

ul tra-roode stralen uitzendt,  waardoor de temperatuur sterk 

daal t .  Bij het Auerkousj e  daarentegen l igt het maximunl der 

s tral i ng in  het blauw, violet en ul traviolet ; in  dat deel van 

't spectrum straalt dit kousj e bij na zwart . Een bewij s  van 

die  theori e geeft de w e t  van IC i l' C h h o  f f, volgens wellm de . 

verhouding tusschen uitstralend en opsl orpend verm ogen voor 

el ke 'Vvill ekeurige stof (bij bepaal d e  temperatuur en golfi engte) , 

dezelfde i s .  Dus een stof die veel stralen uitze ndt ,  slorpt ook 

veel o p .  I-Iet m aximum vinden wij weer b ij de zo ogenaam de 

" vol komen zwarte" l ichamen, di e n i ets refiecteeren en niets 

doorlaten. Spreker concentreerde op een Auerkousj e  het l ich  t 

del' lantaarn , terwij l  het teruggekaatste l icht,  na do or een 

blauwe oplossi ng ( die  alles  opslorpt ,  behalve de blau'vve s tralen) 

te zij n gegaan , weder werd opgevangen . Toen spr .  nu het 

kousj e  had aangestoken , w erd daardoor dat teruggekaatste 

l icht  niet s terker , maar nam af. 

Iloever 
'
z�j n �wij nu geko men om door op voering van de 

temperatuur de l i ch tkrach t van de vlam te verh oogen ? In 

een eeuw tU c1s heeft m en de temperatuur weten op te voeren 

tot  1 5 00� ' , maar daarm ee had m en nog slechts het resul taat 

be reikt van een zeel' klein ge deel te li chte stral ing, naar 

schatti n g  1 /4 tot 1 /2  pCt.  Toen is Auer gekomen en heeft 

dool' de v i nding van z Ü n  ko usj es nieuw e wegen gebaand ; 

rnen heeft stoffen leeren kennen, die naar verhouding (ver

gel eken met het vol komen zwarte l ich aam) van b epaal de 

sOOI· te� van s tral en meer ui tze nden dan van andere , en in ' t  

b ü zonc1er  meer l ich te s tral en u i tzenden . JYIaar o o k  d a t  l o s t  de 
qu aestie nog niet op, want met de Au el'kousj es wordt de lich te 
stral i ng slechts opge voerd van 1/'1 tot 2 pCt. (volgens R u  b e n s) . 

Dat i s  cl us nog zeel' v e l'  van Cl e 1 00 pCt.  r:rhans  Ztt.l J r J  e n  



7 2  

m oeten zoeken n aar een middel om behalve i n  h e t  blauw,  

ook de straling in het  rood en in  het  geel te verhoogen en 

tegelUkertij d die in het niet-zichtbare deel van 't spectrum te 

verminderen. 

Een zeer warm applaus beVl-ees den spreker dat zUn voor

dracht met groote belangstelling was gevolgcl .  



x. 

PROF .  DR, VV , EINTHOVEN, 
11oogleeJ 'CtCt'l" aan de  Un ive l 'sdeit t e  Leiden . 

Over het k leuren z ien . 

De reeks van voordrachten , die dit seizoen bij zonder geluk

kig waren , werd besl oten door prof. E i  n t  h o  v e n  van Lei

dcn , op een wij ze, die lang in de herinnering za] bltj ven . Ecn 

zccr moeil ij k  onderwerp , althans voor een leekenpubl i ek, be

handelde hij zoo klaar en bevattelij k , dat ongetwij feld velen 

zich van hetgeen men onder het gewaarworden van kleuren 

heeft te verstaan , een helder denkbeeld hobben kunnen vormen . 

Bij het obj ectieve l ichtversch�j nsel zou spreker slechts cven 

stils taan voor zoover het voor het verband met zij n eigenl� k 

onderwerp noodig was . . I1erinnerende aan de ontdek:king van 

N e w t o n ,  die het wi tte l icht  wist te scheid en in zij n  samcn 

stellende deelen, de kleuren, zooal s dic voor den dag kom en 

in hct spectrum, wees spreker op hct ken merkend onderschei d 

tusschen de trillingen van een lich tbron en  d i e  van het gel uid . 

Behalve dat de eerste een veel gro oter frequcnti e h ebbcn -

varieel'cnde van 440 bil l iocn tri ll i n gcn i n  dè seconde V O O l' het 

roode l i cht, tot 880 bi llioen tri l l i ngen in  de seconde voo)' h e t 

violet te l ich t - zij n de luchttri ll i ngen ook and er s  van aard : 
zij plan ten zich longitudinaal voort ,  d j e  van h e t l j ch t trans

versaal . 

Dic ether-trillingen nu zn n Gen versch )j nsel dat  geheel bui

ten on s gelegen j s , dat onaf h a n ke l U k  van 0 11 /';e pe)'soon l ij k h e i d  
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plaats gl 'jj pt . J\1et  d e  l i ch tge waar word ingen I S  het  gan sch an ders 

gesteld : dat is  iets volkomen s ubj ecti efs ; z ij h obben plaa ts 

binnen in ons ; al s wij er niet  waren,  zouden Ol' o o k  geen 

l icht- en kleurgewaarwo rdingen zij n .  Ons gezich tsorgaan staat 

daarmee in  't nauwste verbancl .  Schematisch \.vees spreker hoe 

het licht door ' t  oog zgn weg vindt naar het netvlies . D aal' 

beginnen de ether-trillingen eerst te werken door den prikkel,  

dien het netvlies 8 1'  door ontv angt en die  vandaar verder 

wordt voortgeleid langs de vezels van de gezichtszen uw, lllet 

tusschenstati ons n aar de hersen en . In een l ichtbeel d liet 

spre ker ons de uitbreiding van het netvlies zien en de ver

spreiding van de twee ërl ei  elem en ten , de staafj es en de kegols,  

die uiterst gevoelig z ij n  voor het l i,?ht.  Jlij wees el '  op,  hoe 

de kegels i n  't  midden van het ne tvlies dicht gegroepeerd zij n 

i n  de zoogenaamde gele vlek,  hoe b ui ten die groep de staafj es  

zich vortoon en en het  aantal kegels afneemt, m aal' toch op 

goen enkel e plek van het netvl ies geheel verdwij nen. Die 

kegels en die staafj es roageeren op de prikkels del' e ther

trillingen door oen an der proces dat voortgeleid wordt langs 

verschi llende banen, waal' do bipolaire en de gangl i ëncollen 

l iggen,  die j uist  zoo dic h t  tot de vezels n aderen, dat de prik

kels op  die cellen kunnen o vergaan en zoo geloid vv orden 11 (1ar 

de vezele,n van de gezichtszenuw. Een t weede l ich tbeeld l i e t  

de bancm zien, waarlangs v a n  stat ion tot  station de  prikkel 

e indelij k terecht komt i n  de . schors van do achterkwabben del' 

groote hersenen.  Aan die s chors schrij ft men de hoogere 

psychische functies toe, m . a . w .  daal' komt de gezichtsge waar

wording tot ons bewustzij n .  

vVij kennon n u  d e n  zetol van d e  l ich tge wuarwordi ng .  

lIet  zal nu noodig zij n d io  gewaar w o rding zolf wat  nader te  

l ee r  en kennen e n  de verschij nsel en die  zich b i j  het  ondervin

den van die gewaanvording vo ordoen . 

llo evele verschillende soorton van kleuren k: unnen w ij wel 
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waarn emen ? Behal ve d e  ze ven h o ofdkl e u l'on van den regenboog, 

kennen wij een groot aantal o vergangen of tu sschenti n ten , die 

door D o n  d e r  s zij n opgev oerd t o t  een 1 0 0tal . l\tlaar hoe groot 

i s  het versch il tusschen de v ariaties in de kleuren van h et l icht  

en de variaties in de t onen v a n  het  geluid !  Als we ons  t o t  

het spe'ctrum bepalen, z ien we dat  de kleuren in dat  spectrum 

slech ts één octaaf o m  vatte n ,  terwij l  men het b�j het gel uiel tot 1 0  

en 1 2  octaven kan brengen . Dan kunnen w ü  ook in een 

accoord van tonen de samen kl inkende tonen d ui de l ij k  van 

elkaar onderscheiden, maar brengen Ive tweo kleuren op dezelfde 

pl aats, dan krij gen we de gew aanvol'Cl ing van sl ech ts een 

e nke l e kle ur .  Zoo zUn el' meel' verschil len . TIet geluid b ij v .  

ku nnen wij nie t  locah seel'en i n  o n s  001' i d e  gezich tsi ndrukken 

daarentegen wel in ons oog.  

-VV ij spraken daflreven van 1 0 0 versch il l ende kle uren , die w ij 

kunnen waarnem en . lYIaar daartoe bepalen zich onze l ich tge

waarwordin gen n ie t ,  Elk van d ie kleuren heeft weor een aan

tal variaties naarmate van de meerdere o f  m i ndere lde ul' ver

zadig ing en van den graad van l i chtin tensi teit .  

Vermeng t m e n  oranj e m e t  w i t ,  dan krij gt m e n  o e n  'wein ig 

v erzadigd oranj e met tal van onder-vari ati e s .  1 10e m inde r ver

zadi ging, h oe m oeilij ke r het wordt de kle u )' te h erkonnen . 

Een belangrij ke 1'01 spee l t d ie  verzadig i ng bij h e t  zien van eon 

s c h il d erij .  De quaes tie van de vedich tiug van d e N a c h  t

w a  c h  t berus t te geheel op de klelu'y erzadi gi ng, cl i e  mind er 
wordt  als het  lich t el' z ó ó  opvalt, da t het  d i rect  naar ons toe 
ter ugge kaats t wordt.  Daarom heeft m eu h e t  lich t el' op l aten 

in vallen van dezG'lfde zij de, w aal' z i ch de toescho u we rs b e v i J l 

den , zoodat deze niet  dool' het  d j rect teruggc kaat s l;u l i c ] ! I; ge

h inderd worden en dus d e  kle u re n  der sc h iJ dor!j i n  baar 

groo ts t mogel ij ke verzad iging zien . 
Daal' wij n u  iedere kl eur b U  iedere ve rzadig ing 'w eel' kuJt

nen waarnemen m e t  e e n  g root  aan ta l  val' j at i os van i I1 tonsi toi t) 
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behoeft men n iet te  vragen hoe tal r Uk  ten  slo tte de versch i l 

lende kleurgewaarwordingen zijn .  

�1:aar laten wij ons nu maar bepalen tot de 1 00 zuivere 

kleurnuances van D o n  d e r  s. Dan rij st de vraag : hoe moeten 

we ons nu voorstellen dat de waarneming daarvan geschiedt ? 

"Vat gebeurt er in de gezichtszenuw i n  die gangliëncellen en 

i n  de verschillende tussch enstati ons op den weg naar de her

senschors ? lIet  is gemakkelijk te zeggen ; dat daal' 1 00 ver

schillende ch emische  processen plaats grij pen, maal' een ver

klaring is daarmee nog niet gegeven.  Eenvoudiger l ij kt het 

- gegeven den analogen bouw VRn de vezels in h et orga

nisme -, de zenuwvezels te vergelij ken met electri sch e ge

leidd raden ,  die een werking uitoefenen waarvan het effect ge

h eel afhangt van het ontvangkantoor,  dat wil dus zeggen , dat 

de verschillende ge\vaarwordingen die he t.  l ich t en he t  gel uid 

veroorzaken vooral te danken zijn aan den bouw der zenu\v

cellen in de h ersenschors . En zoo is men er van zelf toege

komen aan die cellen specifieke energieën toe te schrij ven .  

Gaat men nu van de theorie weel' over naar de practijk ,  

dan ziet men  dat de 1 00 klcurvariati ën door menging op een

vo udige wij ze te verkrij gen zij n  ui t  de drie fundamenteelc 

kleuren : rood, groen en viole t .  :Men zou dus kunnen aanne

men dat daarmee drie verschillende processen in de hersenen 

samenhingen :  bijv  dat van drie kegel tj es in elkaars nabijheid 

liggende, het eene bij zonder gevoel ig  i s  voor rood, het tweede 

en het derde voor de beide andere fundmnenteele kleuren . 

�1:aar het kegeltj e  dat bij zonder gevoelig is voor he t  roode 

lich t,  zal ook gevoelig zijn ,  alhoewel in mindere mate , voor 

he t  violet en het  groen .  En dat komt inderdaad met de ervaring 

overeen, daal' "vij geprikkeld wordende dool' rood l ich t , 

wel eens een gewaarwording krij gen die niet  met rood over

eenkomt. 

Spreker proj ecteerde  nu in  een reeks lich tbecl dcn de v e l' -
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menging van d e  fundamenteele kleuren , beginnende met de 

purpertinten tusschen rood en blauw, de vermenging van blauw 

en geel tot nagenoeg wit en andere complementaire kleuren . 

I-Iet. eigenaardige verschijnsel werd hiel' toegelicht ,  dat na 

langdurig staren op een bepaalde kleur, na verdwijning van 

die kleur ,  het oog de gewaarwording krij gt van de comple

mentaire kl eur, zonder dat het oog door het l i cht van die 

kleur geprik keld wordt .  De verklaring daarvan is blij kbaar 

deze. Als wij het vermogen hebben om drie fundamenteele 

kle uren waar te nemen, dan zal al s een van de kegelgroepjes, 

die de  blau we energie heeft ,  daardoor lang gepri kkeld is , in 
dat groepj e  een vermoeidheid intreden , waardoor de energi e 

voor het blauw tij deljjk  ophoudt te  werken en het geel de 

overhand krij gt . 

. Een ander verschijnsel is het simultane contrast, het tegel ijk 

voor den dag k:omen va n verschillende kleuren . Spreker wi erp 

wit li cht op een roode schijf, waardoor dat wit zich met het  
rood vermengde. Door  een schaduw voor  de schij f te brengen, 

ontstonden een rooden en een groenen band naast . elkaar. Bij 
een blauwe schij f, werd die groene band geel. Ziedaar wel 

een bewij s , hoe los de prikkel kan 'lij n van de kleurgewaar

wording. 

Spreker ging nu over to t een reeks p roeven met betrekkülg 

tot de intensi teit van het licht en de i n tensi teit van onze ge
waarwordi ng der verschil l ende  kleuren . Van een gasv l alU be

staat verreweg het groo tste deel uit donkere warmtes tral en ; 
van electrisch boogli ch t val t een ti enmaal groo ter deel in het 

l i chtend deel van het spectrum ; van het zonnespectrum is het 
gedee l te dat in het l ichtend spectrum va] t, weel' grooter, 

al hoewel het warme of  donkere deel van de zonnes tral en toch 
de grootste hel ft blU ft ; ei n del ij k van de l i ch tende t O l' vfll t h e t  
l i cht geheel in  het lichtende dee l  van het spectrum .  Dat i n sect 
geeft d us het voordeel igste l j cht  van al le l i ch tbro n n en.  J1o,o 
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zijn nu d e  intensiteiten van d e  kleurgewaarwordi ngen i n  ver
band te brengen met de intensiteit van het spectrum van het 
obj ecti eve l i ch t ? 

Dool' proeven is gebleken , dat de gevoel igheid van het o og 
voor bepaalde plaatsen van het spectrum zeel' versch i l len d i s .  
Van geel en groen b .v .  krij gen wij d e  helderste indrukken. 
JHaar tevens is gebl ek:en dat waal' in het spectrum de pl' i ldcel 
overal gelijk  is, wij toch nog variat iën van gewaarwordingen 
kr1j gen. In 't nnve kan men de intensitei t van ldeuren met 
elkaar vergelijken, door,  zooals spreker deed, t-\vee kleuren 
vl ak naast elkaar te projecte81'en en dan te bepal en ,vellm 
kleur den sterksten indruk maakt . V an een half-roode en een 
half-blatHve schij f  zal men b ij intens l icht het rood het leven
digst waal'n 81nen� maal' de verhouding wordt precies andersom 
als wij de intensiteit vel'zvvakken . Dan blijft de indruk van 
de blauwe helft der schij f het levendigst en verflauwt het rood . 
Verzwakken we de intensitei t  nog meer, dan verdwij nt het rood ,  
en het blauw gaat ook wel  al s kleur "weg, maar de p lek blij ft 
toch nog lichten. In deze proef l igt tevens het bewij s dat in  
de  periferie van het netvlies het vermogen om licht \vaal' te 
nemen sterker is dan op de gele vlek, met andere woorden 
dat de staafj es gevoeliger zijn  voor het licht dan de kegels . 

Uit het geheele betoog van spreker was dus gebleken, dat 
er een groot onderscheid is tusschen het objectieve licht en de 
subj ectieve lichtgewaarwordillgen. Wel hebben onze organen 
zich ontwikkeld onder de voortdurende inwerking van de 
zonnestralen en zal er zeker ook wel verband bestaan tusschell 
het obj ect ieve li cht en de subj ectieve  gevvaanvordingen, maal' 
de processen die beide beheerschen moeten van geheel ver
schillenden aard zij n .  

In de gezich tsorganen en in de hersenen moeten el ' biologisch e  
processen pla::l ts grijpen. Veel meel' weten ,vij intusschen nog 
ni et. En gestel d al dat we verder konden gaan en de molecu-
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l aire en atomistische verand eringen 111 de h ersenschors kon

den peilen , dan zouden wij tensl otte nog maar alleen weten 

wat er met de gewaanvordingen gepaard gaat, maar de ge

waarwordingen zelf zouden daarmee nog niet aan het licht 

getreden zij n .  Intusschen kunnen wij voor de studie van die 

gewaarwordi ngen dit principe volgen , dat wij onze eigen ge

waar wordingen controleeren en daarmee vergehj ken hoe anderen 

onder gelijke omstandigheden waarnemen.  Als beide dan blauw 

zeggen, dan kunnen wij vermoeden dat de gewaar 'vYording vall 

den een overeenkomt met die van den ander. 

Nu zij n er bespiegelGnde wijsgeeren die tegen deze methode 

dit bezwaar opwerpen , dat gewaarwordingen nooit  kunnen 

worden bestudeerd , want zoodra men daarmee wi l beginnen , 

IS de gewaarwording voorbij . :Misschien l i gt daar veel waars 

in voor velerlei gewaarwordj ngen , maar dat niet  alle aan onze 

waarneming ontsnappen , hoopte spr. hedenavond aan de ld eur

gewaarwordingen te hebben getoetst. 

Een levend ig applaus bel oond e spl'ekel' voor 7,ij n bel ang

wekkende  voordracht .  





P R O F . D R. H U G O  D E  V R I E S ,  
Hoogleeraar aan d e  U n i vers i te i t  

te Amsterd a m .  

To egepaste Plantenkunde In Amerika. 

C U R S U S O V ER BOTANISC H E  ONDER W ER PEN 

IN HET NATU U RK U N D I G  GENOOTSCHAP 

DI LIGE N T I A  

gehouden in het seizoen 

1 90GjHJOï . 
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1 .  

De maïs in Amerika. 

lVI et een woord van h artelijke begroeting en t 'en beroep op d ie 

belangstelling) die hem in vorige winters op zoo ondubbelzinnige 

wijze  was gebleken , opende prof. H u  g o d e V l' i e  s Zaterdag

middag 3 November in "Diligentia" zij n aangekondigde voordrachten 

over " toegepaste plantenkunde in Amerika ."  

Wie, zooals spreker, in A pril van de  OOf)telijke Staten van Amerika 

door de Middenstaten naar het vVesten reist, zal de  velden on be

bou wd , in staat van voorbereiding vinden . In A UgUf)h18 sbuLt al 

het veldgewas in vollen groei . waartoe de geweldige warmte n i et 

wein ig  bij draagt. Voor den vreemdeling die van het vVesten naar 

het Oosten reist, is deze warmte soms mi nder n.angenaam, en wel 

om de volgende reden . In AmeI'jka loopt h et weer ' van het ,Vesten 

naar het Oosten ; zoodat men in N ew- York met vrij gl'oote zeker

h eid 3 á 4 dagen te voren de weersgesteldheid kan bepalen . nei st 

men dus in het warme sei zoen in genoemde ri chti ng, dan is men 

vrij zeker gelijk te blij ven met de verplaatsi ng der hitte . 

Onder d ie voor den mensch minder aangename omstn.ndigh eden 

groeit echter de planten - en d ieren wereld krn.chtig ; met nam e  d e  maJ:s . 

W�j Hollanders, d i e  voornamelij k  van geimporteerd gra:m leven , 

kunnen ons geen denkbeeld vormen van ·wat eigenlij k  graan cul t u u l'  

i s .  vVaar men i n  Europa haver, tarwe, gerst e11 rogge verbOlrwt, 

word en deze graansoorten 1 11 Ameri ka . in de warm ere streken ver

vangen  d oor m aïs. Uren en uren rij cl t m en met den trein hngf) 

d eJ:golij ke  mais velden, wiel' reusachtige plante n in d en b loei t Ud  l l en 
m ensch volkomen onzi chtbaar kun n en m aken . 

Om ' t  andere jaar, ook wel om d e  twee . i n.ar word t WiSf:lC l cu l tu m' 
toegepast, 7:ood:1t steeds op d e  eene h elft m a'l:s, op d e  a, ll<l el'e k ln.ver 

of luzern e groeit .  

De beteekeni s  d ier eultnren in Il ] j nois, N ebl':1sk a, Ind i:1n a, Cl I 7: .  7: : 1 . 1  

me n begrijpe I l ,  wan neer m e n weet, !lat d eze ma:ü:;-k weel, sCd,e l l de 



84 

g'roolp la<1tsen z � n  voor h e t  voedsel dcr Vereenigde Staten en dat d i e  

Staten on geveer 2500 millioen bushels maïs voortbrengen ,  d . i .  onge

veer 80 pCt. van de maïspro ductie del' geheele wereld .  D e  wn,arde 

dier bushels b edraagt pl .m. 1000 milli oen dollars . Dit gran,n dient 

indirect als voedsel voor den mell sch , daar h et, wegen s het gemis 

van weiland ,  grootendeels gebrui kt wordt als voedsel voor 40 mi llioell 

runderen , een overe enkomst.ig aanta,l varkens en z .  

O n z e  viel' graansoorten , haver, tarwe, gerst en rogge te zamen 

heb ben nog niet die beteekenis, welke de maïs alleen heeft voor d e  

Vereenigde State n .  N i e t  alleen toch levert z �  e en onschatb<1ar 

voedingsmiddel, maal' ,yel hon derd verschillende handelsIll'oductell , 

van suik er tot schietkatoen , van olie tot c<1outchouc hebben hun 

on tstaan aan de maïsplant te danken, en i n  A.merikaansche hui sge

zinnen, trein en en hotels kent men wel v� ftig verschillende oll tb�t

sp� zen,  clie <111on uit  m<1is b erei d  worden . 

Onder al die producten speelt de glu cose of d ruivensui ker een 

groote rol. Voor de bereiding van d eze glucose, die als verzo etings

mid d el van lekkern� en enz . dient, gebruiken de fabrieken pl.m. 50 
mi lli oen bushels. Men kr�gt een d enkbe eld van deze hoeveelheid , 

,vetende dat in den handel een b usb el vertegenwoordigt ongeveer 

100 kolven of 50 �t GO pond korrels. 

Sl1 l'eker gaf n u  in woord en beeld een aan scho llwel� k e  vool'stel]j l lg 

vau l1e ontkieming van een maïszaad. Onder in de konel ligt in de 

omringende meelmassa éle kiem, voorzi en van een spleet, waarui t 

7, ich naar b eneden het "worteltj e  en naar b o v en het plantj e  ontwi k

kel en . Eigenaanlig i s  b� die kiem een schi ldvor mig orgn.an (schi ldj e) ,  

wa<1l'door het voedsel wordt opgezogen e n  dat dool' z � n  structuur 

,1,<111 het 7,,1<1,d een groote zui.gvlakte geeft. 

V crd er bestaat een maïskorrel uit zuivel' meel , in het bovenste 

d eel vennellgd met eiwit. D a <1r  j ui st deze ei wi tachti ge stoffen h et 
yee spi eren moeten geven, en de maïs deze stoffen i n  mindere m a.te 

b eva,t , J\:r� gen de dieren ook tarwe, dat m eer, soms te veel ei "\Vi t 

inhoudt. 

Een a,ndere m;tni er o m  de benoodigde hoeveelhei.d eiwit te kl'ti gen 

I S  de ] l 1 f1.cl 1 i n a.l e sclwi dil lg der d eelen di e aa.n cen zeel' groot a.antn.l 

fa br i e kcn ,ycrk v ersc lwft .  Onder d en i n v l ued van heet wa,tcr cn 
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machinale drukking splij t de  kiem langs het schildj e af. Nu bevat 

de kiem geen meel, doch eiwit en olie dat op het water drij ft, ter
wijl de meelhoudende bestanddeelen zinken. De kiemen met het eiwit 
en de olie worden afgeschept en op dezelfde wijze als in de olie

fabriek te Delft worden door persing  de deelen van elkaar geschei

den , zoodat de olie vrijkomt ; wat overblij ft is rijk aan eiwit en 
wordt als zoodanig in den vorm van perskoeken , zonder bijvoeging 

van tarwe, aan het vee als voeclsel gegeven . 
De olie komt als C O l' n o  i 1 in den handel en is o .a .  de basis voor 

de  caoutchouc-fabricatie. Had men deze " rub ber" , niet, dan zou O .a .  

het  fietsen een zeer kostbare sport worden, daar de trol)en onmogelijk 
zooveel caoutchoucboomen kunnen voortbrengen als tegen woonlig 

gevraagd worden en de  lJrij S der cfloutchouc dus zeer zou stijgen .  

Het schietkatoen wordt verkregen uit deli stengel der maïs. Is  
de  maïs rijp ,  dan bestaat de stengel uit niets anders dan cellulose, 

dat met salpeterzuur schietkatoen vormt. 
De maïsplanten worden in tal van variëteiten gekweekt. Als 

eigen aardige variëteiten noemde spreker de paardetalld (d e n t  C O l' n) ;  
zoo genoemd omdat de zaden een indeuking vertoonen die den vorm 

heeft van den tand van een paard .  Van deze variëteit komen onge
veer 300 ondersoorten voor , die zeer locaal :.-;ijn en dus op een 

anderen grond gek weekt, niet met voordeel zaad geven. De kolven 
d i er soorten verschillen in kleur, vorm en in het aan tal rij en , die 

constan t zij n in de verschillende rassen . 
Een tweede hoofdtype is de Badische maj:s (f li n t c  0 l' n) , zoo ge

n oemd omcl.at deze soort oorsr)ronkelij k uit Baden komt. Deze maïs 
geeft ook bij ons rijp zaad, ter wij l  de pa ardetand bij on s een mooi en 

zomer noodig heeft om rij 1) te woruen . De Bacl.ische JIlaÜ3 heeft 
gliw:lterende, d .  w.  z .  veel ei with oudencl. e  korrels en komt vooral in  

de N oonleJij ke Amerikaansche Staten voor. Van cl.e:.-;e soort besüuLll 

70 ondervariëteiten . 
Een derde curieu:.-;e vorm is de suikermaïs (s w e e  t C O l'  n ) .  De 

korrels bevn,tten bijna  uitsluitend suiker en zij n over de ge J l eel c 

oppervlakte rimI)elig. Deze sweetcorn met boter bestrekeJ l ,  i s  een ge

liefkoosd gerecht del' Amerikan en en wonH, door ] l e11 li efRt u i t  het 
vu is tj e  in den mond ro ndgedraaid eH aJgek l l n, b b e lcl . Eon li ef h e b b e rij 



86  

waaraan spreker zich moei lij k kon aan passen . Een  andere pop"1aire 

ekk ernij is p o p  C O l' n, d. i. onder den invloed van stoom opgezwollen 
maïskorrels. 

Een vierden hoofd vorm vinden we in de h u I s  m a ï s ,  de eenige 

maïssoort ,viel' korrels ingesloten liggen in hulzen of vliezen , als 

zoodauig een belangrij k voorbeeld voor de afstammingsleer. D a r wi n  
neemt n . l .  aan , dat de oorspronkelij ke maïsplant, evenals de andere 
grassen, dool' hulzen ingesloten korrels had en dat eerst langzamer
hand door verschillende overgangen, de kol \Ten zonder hulzen ont
stonden . 

C a f f i l' C O l' II is geen maïs, doch een vouchg een soort van gierst, 

die mindere eischen aan bevloei ïng stelt en dus veel gek weekt ,yordt 
op plaatsen waal' het 'water schaars i s .  De plant levert goed vee

voeder en een variëteit ervan wordt in Amerika algemeen gebruikt 
tot het

' 
vervaardigen van schuiers, bezems, enz. 

\Vanneer men een maïsplant bekij kt, da,n onderscheidt men twee 
soorten van bloemgroepen . Bovell aan zit de pluim, die de meeldraad

bloemen bevat, 01)Zij bevindt z ich de kolf, dus de vrou welij k e  bloem. 

Bekijkt men zoo 'n  meeldraadbloem nauwkeurig, (hw vin dt men twee 

buitenste kolfjes, waarin twee bloemen , die een of twee dagen na 
elkaar bloeien. Uit de bloem hangen drie x-vor:!.nige meeldraden ,  die 

zich met spleten openen en zoo het stuifmeel vrij laten .  ,?\T aait het 
niet of weinig , da,u valt dit stuifmeel naar beneden of komt op de 

naburige planten terecht. Bij sterker wind echter drijven soms wol
ken stuifmeel naar naburige velden en kunnen daar tusschen andere 

variëteiten zeel' veel schade veroor:r,aken en het zaaizaad totaal be

derven.  De kolf of vrou,velijk� bloem bestaat uit schubben cn ver
toon t boven aan een groot aan tal draden (13 i 1 k) . Die draden zij 11  de 
stij len en stempels, die elk afzonderlijk naar het inwendige va,n een 

maïskorrel loopen en ten minste één stuifmeelkorrel moeten h ebben 

om bevrucht te worden . Als be wij s hiervan toon de spreker een half 
rij l)e van de scb ubben ontdane kolf, waarvan elke maïskorrel voor
zien ,vas van een draad . 

Dit bevruchten geschiedt nonnaai dool' overhrengillg van het stuif
meel op de stempels. 

Op de grenzen der velden komt ech ter dikwijls stuifmeel der eene 
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soort op d e  stempels eener andere, waardoor bastaardkolven ontstaan, 

die wel in de fabrieken kunnen gebruikt worden, doch als zaaizaad 

waardeloos zij n .  Reeds aan de kolven zelf kan men dit dikwij ls zien . 

Spreker toonde o. a .  een kolf met lichtgeel. en l)aarsgekleurde kor

rels, dus een bastaardkolf ; vervolgens een kolf del' suikermaïs voor

zien van enkele meelkorrels ,  die spreker verkregen had dool' naast 

de suikermaïs een bedj e  met Badische maïs te zaaien. Een zeer bonte 

kolf is de  in rood en geel prijkende harlekij nkolf. 

Hieruit ziet men tevens dat in sommige variëteiten het stuifmeel 

ro chtstreeks op de korrels inwerkt, want wOl'Clen de korrels eener 

bastaardkolf weel' uitgezaaid ,  dan geven ze elk voor zich een bastaard. 

De maïs vertoont nu en dan afwijkingen . Zoo hebben de kolven 

soms te l ange stelen, breken dan gemakkelij l{ af en dalen daardoor 

als handelsproduct in waarde. Een andere mOJlstruositeit is, dat cle 

rij en korrels seheef staan , niet doorloopen of verspringen. Ook deze 

kolven deugen niet in den handel, daal' zij dool' hun vorm niet ge

schikt zijn tot uitzaai en. Voor dat zaaien wordt n . 1. een soort van 

ploeg gebruikt, die zoo is  ingericht, dat zij om de twee meter drie 

zaden uitwerpt dool' een trechter die voorzien is van een schij f met 

drie gaatj es. Elke onregelmatigheid in  de kolf stoort de geregelde 

werkzaamheid (lel' machine ,  en heeft ten gevolge dat er op een plek 

te weinig of te veel gezaaid wordt , zoodat de maïsplanten op som

mige pünten te veel, op andere weel' te weinig ruimte zouden vi lHlen. 

Behalve bovengenoemde afwijkingen komen ook soms vertakte kolven 

voor ; vooral gebeurt dit wanneer de maïsplant uit den voet bij sten

gels on twikkel t. 

Ook gebeurt ' t  wel ,  dat de vrouwelijke bloemgroep zich a.  h. w. 

bezint en in een mannelij ke overgaat, d ie op hare beurt weel' in een 
vrO ll welij ke verandert, zood at soms een kolf ontstaat, die halverwege 

een onontwi kkelde pluim en als uit loopers weel' enkele maïskorrels 

vertoont. Omgekeerd kan de pluim hetz-;elfcle doen. 

Spreker wenschte tot slot nog de  aandacht te vestigen op de sterilo 

maïs of b a l' l ' e n s t a  I k s, zeel' mooie slanke planten zonder koU e l l  
soms ook zonder pluim, die groote schade vel'ool'z-;akan , daal' ecn veld 

soms wel voor 60 pCt. van dez-;e s t a l k s oplevert. Hoewel lJ J e l J  dit. 

percentage soms tot zeven à acht tel' ug'  kan brenge n ,  i f:l  ecn afdoc l l d  
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middel nog niet gevonden. Het beste ,vat men doen kan ,  is zeer 
kieskeurig te zij n op het zaaizaad. 

Met groote belangstelling ,verGen aan 't  einde van de  voordracht 
de menigvuldige variëteiten ,  hare groeiwij ze en vruchten aan de 
voorwerpen in natura, de modellen en afbeeldingen bezichtigd. 

Maal' alvorens da,artoe werd overgegaan , nam de heel' G. v a n  
D i e  s e n  het woord en hield de volgende toespraak tot den hoogleeraar : 

Jlfijnlwe'l' de Vries ! 

Ik vertrouw de tolk te zijn van alle aan wezigen, wanneer ik u 
dank en hulde breng voor hetgeen in dezen aanvaug van den nieuwen 
cursus door u te onzer kennis is gebracht ; voor hetgeen "wij wederom 
van u hebben geleerd en nog mogen tegemoet zien. 

Dubbel aangenaam was het ons u met frischheid te zien ol)treden 
na de hoogst belangrijke reizen , die dool' u zijn volbracht ; reizen 
waarbij ook in een ander werelddeel de eer van N ederland en van 
lnV wetenschap opnieuw dool' u is hooggehouden . 

Het vooruitzicht van u weder te mogen hOO1'en heeft inzonderheid 
de (tuncs, die lnve lessen volgen , zoo groote vreugde gegeven , dat 
zij behoefte gevoelen dool' een zichtbaar aandenken aan n w dankbaar 
gehoor daarvan te doen blijken ; ccn klein geschenk bestemd tot 
verzameling va,n de fotografiën , die dool' u uit het andere werelddeel 
zij n medegebracht. Zij laten het n aanbi eden in de hoop dat het 
door u zaJ worden beschou ,vd als bescheiden hulde en een hartelijke 
wellcomsgroet eu als zoodanig zal worden aangenomen. 

Prof. D e  V l'  i e  s dankte zeel' voor deze an,ngename verrassing den 
spreker en de vergadering, die met de toespraak van den heer 
V a n  D i e  s e n  hartelijk had ingestemd . 
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11. 

De prairiën. 

In den aanvang zijner rede betuigde prof. D e  V l' i e  s bij her

haling zij n dank voor het hem bij zij n wederoptreden nu 14 dagen 

geleden aangeboden geschenk en zijn  groote waarcleering van de 

belangstelling, die zijn  voordrachten in klimmen de mate, blijkens 

het groot aantal toehoorders , mogen ondervinden . Hij kondigde 

tevens aan een verschikking in zij n eerstvolgen d optreden , dat n iet 

over 14 dagen, maal' reeds Zaterdag 24 November zal plaats hebben ,  

wegens zijn verblijf  in  Londen de week d .a.v . , waar hem in plech

tige vergadering van de R 0 Y a l S 0 c i e t  y de Darwin-medaille zal 

worden uitgereikt. 

V 001' heden zou spr. zijn gehoor . on derhouden over de prairiën . 

Van de eigenlijke prairiën 200als we die uit de Indianenverhalen 

kennen, is  slechts weinig  meel' over, eensdeels ten gevolge van ont

ginning, anderdeels door verwoesting van den phmtengroei , in 't  
algemeen dool' de ruw vooruitgaan de beschaving die het kenmerk 

is van de economische on twikkeling van Amerika. Groote kudden 

runderen weidd en n . l .  het geheele j aal' op die uitgestrekte v lakten , 

die voor een zoo groot aantal niet genoeg voedsel konden opleveren , 

zoodat de d ieren eindelijk  de planten met wortels uittrokken , wat 

de verwoesting del' vegetatie ten gevolge had . De tegenwoord ige 

prairiën leveren dan ook wein �g voedsel op, ja  in Arizona is haast 

geen eetbare plan t m eel' te vind en .  Slechts enkele plekken in  d ie 
streken zij n onaangeroerd gebleven, JJlet name de "reservaties" ,  d .  i .  

grond die het gouvernement der Vereenigcle Staten zich gereserveerd 

h eeft. In een d i er reservaties (Kansas) ligt het geografisch centrum 

van N . -Amerika op een heuvel, door een gedenkteeken aangeduid . 

Verscheidene reservaties hebben h aar ontstaan te danken aan dcn 

strij d tusschen de blanken en de Ind ianen .  Men vindt hier n . l .  de over

blij fselen van de  blokhuizen , uit steen opgetrokken vierkante ge

bouwen of vesti ngen , omgeven door een uitgestrektheid land ,  dat 

niet gebruikt mocht worden voor kolon i satie en diende om den 

paarden voedsel te verschaffen en dat verder gebruikt werd voor 

militaire oefeningeu en manoeuvres in het open veld. 
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Twee dezer blokhuizen , fort Hays en fort Riley worden tegen
\voordig voor andere doeleinden gebruikt. Op het gebied van fort 
Hays, dat als militair station geheel verlaten is en waarvan alleen 
de muren nog staan , velTijst thans een normaalschool voor onder
wij zers en is nu . drie j aren geleden op een ander deel van den grond 
een landbouwproefstation opgei·icht . .Fort Riley is een militair station , 
,vaar recruten gedrild en a .s .  officieren geoefend worden . 

De l)rairiën moet men zich denken als uitgestrekte glooiende ter
reinen, waar de grond eenigszins als in onze duinstreken platte heuvels 
en dalen vormt, die oorspronkelijk  met dor gras waren bedekt. 
Regent het in deze streken , dan zakt het water dadelij k door den 
zandachtigen kalkgrond naar beneden ,  tot het op een diepte van 
1 0-20 1\1.  op een kleilaag stuit .  Het water blijft dus niet in den 
bovengronel ,  die daardoor het grootste gedeelte van het jaar droog 
is . Op den harden ondergrond (shale) g ekomen , vloeit het water 
zijdelings af naar de kleiue riviertjes, van daar naar de Kan sas 
River en de lYIissouri. Vooral in 't  voorjaar, wanneer de meeste 
regen valt, kunnen die kleine riviertj es geweldig aanzwellen . Oor
spronkelijk  zijn het beken die diepe geulen gegraven hebben in den 
bodem, waarin ook boomen groeien . De toevloed van grondwa,ter 
is soms zoo sterk , dat het niveau dier stroompj es 2-3 meter stijgt. 
Ook 111 den drogell tij d kan men dien hoogen waterstand nog ZIen 
aan de boomen, wier t.akken dau nog sporen dragen van het vuil 
dat het water in zijn vaart heeft meegesleept .  

Neemt men daarbij in aanmerking, dat in  die  uitgestrekte streek 
ten oosten van de H,ocky l\1:ountains, van Canada tot :lVIexico niet 
half zooveel regen valt als bij on s, en ebt die regen eigenlijk alleen 
in April en Mei valt, dan zal men kunnen · begrijpen da,t. een nor
male vegetatie hier ,veinig levensvatbaarheid heeft, ten zij men 
evenals in Californië geregeld zou kunnen ilTigeeren . Daar dit echter 
alleen gedurende de twee à drie regen weken in het vOOlj aar kan 
lüaats hebben, komen voor de cultuur alleen die landbollwplant.en 
in aanmerking, die lang zonder regen kunnen blijven leven . 

l\f en moet het gezien heb ben om zich een denk beeld te vormen 
van de groote droogte in de prairiën . Het waait er altij d, en daar 
er boomen noch hooge heuvels zij n , gaat de wind mede met de opper-
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v lctkte van het land, zoodat de wi ndlllolen s el' altij d zeel' laag 
geplaatst zijn .  Die aanhoudende wind droogt den grond zoozeel' uit, 

dat de bovengrond rullig en los wordt en het geen zeldzaamh eid 

is, dat j onge culturen bij v. van maïsplanten onder den invloed dier 

winden met den bovengrond mede weggewaaid worden ) om over 
andere culturen te worden verspreid.  

Zijn eenmaal de voorjaarsregens gevallen , dan ontkiem en de wilde 
en gekweekte planten zeel' snel . Zoo b .v .  de  luzerne,  die tegen 

droogte b estand is en ook de maïs, welke laatste l)lant echter één 

keer per j aar bevloeid moet worden. Dit geschiedt ongeveer twee 

à . drie weken na den regenval, wanneer het ondergrondsche water 

nog kunstmatig aan de oa)ervlakte kan worden gebracht. De rest 
van het jaar i s  de verdamping aanzienlijk  en de regenval gering. 

Een zeel' algemeen voorkomende prairieplant is het buffelgras, 

dat botanisch gesproken uit twee vormen bestaat, waarvan de een 
van meeldraden en de andere van stampers voorzien iR .  11er ver

duidelij king toonde spreker een model van het ge wone gras . Hiel' 

zien wij de bloempj es vereenigd tot aartj es. Beziet men zoo'n aartj e ,  
dan  vindt men  van buiten een omwindse l  van  een lmar kelkkafj es 

en binnenin een paal' bloempj es ,  di e elk weel' uit een on derste en 
een boveJlF.i te  blaadj e, de luoonkafj es, bestaall . D eze kroon kaf j es gaan 

open dool' middel van zwellicl�aam pj es en laten dan de meeldraden 
vrij , om z ich na ongeveer een halven dag weel' te sluiten .  

De gewone grasbloempj es bevatten , behalve de drie meeldraden , 
ook nog een stampertj e en verschill en hierin van het buffalograss, 

dat dit laatste twee soorten aartj es heeft, een met meeldraden , dat 

zeer los, en een met stampers, dat zeer di ch t gebou,vll i s . Ook h eb
ben de aartjes van het buJ-I'eJ gras een zeel' korte hoo fd st·ee1. De 
mal ln elij lce bloemen steken dan ook met haal' mooi e pluimen boven 

de kleine vro uwelijke  bloemen uit. Een e igen aard ig gevolg ] l Î ervan 
i s , dat het buifalograss zoo goed als niet gezaa i. d  wordt, daal' h et 
te dich bij den grond bloeit om gemaaid te kunnen worden en men 

daardoor dus ook geen zaad kan verzamelen . Allerle i m idd clon zij n 

o .  a. ook te Hays beproefd om di t bez waar op te he ffen . nfen heeft 

getracht met vork of eg, dool' scheuren of afrukken genoeg gras 

bij een te krijgen , doch dezen m ethoden uleken veel te duur.  Het 
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fei t  dat buffelgras niet gemaaid lmn worden, zou  Ü l  on s b,11 d een 

essentieel bezwaar opleveren , in Amerika echter komt de natuur i n  

deze moeilij kheid te hulp . Het maaien e n  hooi en i s  daar niet noodig .  

I s  het zaad rijp en heeft het grasblad zich ontwikkeld , dan droogt 

de plant weliswaar uit, doch zij blij ft steeds haal' voedillgs waarde 

behouden . "YVallneer el' dus maal' voor gezorgd wordt , dat el' niet 
te veel runderen op één plek grazen , kan men el' zek er van zij n ,  

het volgende j aar weel' nieuw gras t e  vinden, want de runderen 
eten alles op, behalve de knoppen voor het volg'ende j aar. Een koe 

heeft pl .m.  8 �L 10 bunders gras noodig. D it weten d, kan men dus 

bij gebrek aan gras, het voedsel met maïs aanvullen . 

Eeu andere grassoort is het Amerikaa,nsche kamgras (Boutelona) , 
ebt meel' water noolhg heeft en dus alleeu op vochtige plekken 
groeit. Ook vindt mell el' twee soorten baa.rdgras (bullchgrass) . Dit 
zeel' algemeel le gras , dat in dikke bUllllels groeit , h eeft harde sten

gels en niet zeel' voedzn,mc blad eren . 

N aast deze grassen komel! allerlei andere soorten voor, die meel' 

of mi ndere vochtigheid eischen . Zoo b . v .  de Calladeesche h elm , eCI l  
grassoort, die verwant . i s  met ouze helm. Zij is mooi blauwgroen 
v a n  kleur en groeit op vochti ge plekken . Verder eeu soort kruipgras , 

dat veel met het onze overeenkomt , en eindelij k he t sierlij ke reeds 

dool' zij n naam bel angwekkende Lamarckgras (Lamarckia auren,) , 

Cül]  go udgeel éénj arig plan tj 0 , dat in zij n geheel afsterft. 

Behalve met deze grassen zij n de prairiën met geweldige massa. ' s 

mooie bloempj es b edekt. In het n ajaar zij n het meestal hoog op
schi etende cOlllllosietel l ,  in het VOOlj aal' Oll twikkelen zich sierl ij ke. 

v au 1--2 d1\1:. hooge bloempj es . AIR voorbeeld hiervan wees sprek er 
°11 de Phlox divaricatus, ,viel' m ooie rose bundelsgewij s groei ende 

bloemen men reeds op een afstand kan herkennen . Een andere 
weelderig bloeiende pL.1.1 1t  is het viool1j e, afwisselend li cht.bla.uw 
op wit vall kleur, d a t  zeel' eigenaardig in  twee of drie Sli ppel ]  

gelobde bladerel l heeft . Onder deze prairi epla,nteu zij n ook zeel' klei l le ; 
zoo de fraaie witte Androsaee , die verwant is met onze primula's 
en oök i11 de Alpen in verscbi llende vormen groei t . Deze pla.l1 ten 
h ebhen sterbloeml )j es, die in kleine doosj es met zwart zaa.d overgaan . 
Een zeel' s j  el'lijk kl lolgmvas i s  de goudgele Calochol'tus i"Wl'ons, 00 1 1  
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leli ea,chtige plant, die i n  ons !a,nd ui terst moeil ij k: gekweekt wordt, 

doch in de prairiën tot volle ontwikkeling komt. 
De dorheid van den grond der prairiën wordt voorna,melij k ver

oorzaakt dool' het poreuse materiaal, n . l .  kalk en zand, waaruit de bodem 
is samengesteld .  Langs de hellingen, waar de regen alle grootte en 
kleine blokken losslipt en naar belieden schuift, dan men duidelijk 
den ontblooten grond zien, bestaande uit afwisselend harde en zacnte 
lagen. Daar deze harde substantie dun is  en gemakkelijk verbrokkelt, 
verliezen de zachte lagen haar steun en komen aan de oppervlakte 
als kleine, soms ook zeer groote witte brokken. Die gesteenten zijn  
zeer verschillend .  Zoo tooncle spreker een stuk zachten steen van 
zeer poreuse structuur en voorzien van allerlei gaatj es ,  ontstaan dool' 
schelpj es, hoorntj es ,  enz .  De harde steen is de kalksteen die ook de 
zeer harde vuursteenen bevat, welke gemakkelijk losbreken en soms 

zoo groot zijn als een hoofd . 

In de ravij nen waar het water afvloeit groeien allerlei planten , 

wa,aronder ook de Poison-oak, die echter volstrekt geen eik i s .  

D e  plant (haagt echter dien naam. omdat zij in j ongen toestand 

ei kvormig ingetande bla,deren heeft. Deze 1Jladeren scheiden een ta,ai e 

kli erachtige massa af, die in aanraking met de hui d , een pijn l ijke  

z welling gepaard m e t  uitslag doet ontstaan . Sommige mensch en zij n 

ongevoelig voor dit  gif, terwij l and ere, na,ar zij beweren , reeds door 

( 1 en Teu k a, l l een vergiftigd word en . Deze P oi 80n on,k, d ie  tot het 

ges l acht Rh u s  behoort, komt over geh eel Amerika voor. 

E en an d ere plant der prairiën , de  :Martinia, noemde spreker i n  

verban d m et haar e i gen aardi ge vru ehten . De JVlartinia heeft fraai e 
pn,al'se b loemen waarvan stij l en stempel tot een lange lJ)a,ssn, uit

gToei en, (b e een vrucht oplevert met hoornach ti ge d oorJls ,  d i e  overal 
vasth aken, ook aa,n de haren van het vee . . Op deze wij ze Jmn d e  
] I  I. a,n t h aar ;r,n,d en over een groote ui tgestrektheid verspreiden . 

Tot d e  d rogere gewassen del' lH'ai ri ën 1Jehoort d e  Rll ssi seh e di stel 
( fam i li e d er Me lden ) met h aal' sm alle in sch erpe d oorn s u i tloopen cl e  

b lad eren e n  tal rij ke zeer klei n e  bloem en .  D ez e  d i ste l , d i e  hij 01 18  

een wei n i g behngrijk on kru i d  i8 ,  berok kent  in  DnJcota en Mj n n esota 

gewe l c lige sch n,cl. e, (bal' ;r,ij ;r, 1 ch zeel' sn e l  vennen i g v l l l. d i gt. Haar 

mmm draagt ;r,jj om dat zij mut gnl,;m ll i t  llusJ a n d  is i l lge voerd . Zij 
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verspreidt zich zeer gemakkelijk, daar de wortel met  de  zijwortels 

afsterft, zoodat de plant losraakt en als een bolvormig lichaam met 

de winden voortrolt. In de richting der treinen kan men zoo'n bol 
soms uren zien voortrollen, terwijl zij ook als onkruid in het zaai
graan met den trein zelf vervoerd worden . Een onderzoek naar de 

verspreiding dier plant heeft aan 't licht gebracht, dat zij zich vooral 

in Dakota langs de spoOTwegen en bij i edere stapelplaats van graan 

heeft genesteld. Men kan zich een denkbeeld vormen van den geweldigen 

groei van dit onkruid, wanneer men weet, dat er ongeveer 20 à 
30 000 zaden op één enkele plant aanwezig zijn .  

Spreker wenschte n u  meel' speciaal d e  aandacht t e  vragen voor 
het eigenaardige feit, dat die prairieplanten bij volkomen droogte 

toch in leven blijven. Bij ons in het wild en in kassen kent men 

de wolfsklauw,  de varens en de Selaginella. In Amerika komen 
verschillende soorten van de beide laatsten voor, die alleen bij voch 
tig weer groeien , onder den invloed der droogte weer inschrompelen 
om bij een volgenden regentij d weer op te leven . 

N aar men weet, bevinden zich aan den achterkant van een varen

blad stofhoopj es, soms bedekt door een vliesj e , soms bloot. Onder 

dit vliesj e  bevinden zich de sporendoosj es, met de sporen . Die sporen
doosj es zijn gesteeld en voorzien van een ring, die de eigenaardigheid 
heeft onder den invloed van droogte aan den buitenkant in te drogen , 
terwijl de binnenkant normaal blij ft. Daardoor klapt de ring achter
over, de wand der sporendoos scheurt open en de sporen worden wegge

slingerd. Wordt het sporendoosj e  weer vochtig, dan herneemt de 

ring den ouden vorm, om bij nieuwe droogte weer in te krimpell . 

Dit is een gewoon mechanisme van den celwand, waarmede de levende 
i nhoud niets te maken heeft. 

De Selagillella groeit met platte takken langs den grond ; bloeit de 

plant, dan maakt zij opgaande stengels met blaadj es in ·wier oksels 

zich bruine bolletj es, de sporendoosjes, ontwikkelen . Soms bevatten 
di e doosj es zeer veel kleine sparen, soms ook vindt men el' slechts 
viel' groote in .  Ontkiemt zoo'n spoor, dan vormt zich pl.m. 10 c .M onder 

den grond een hard stevig lichaam, ongeveer i c .l\L groot, aan den 

ond erkant voorzien van talrij ke wortelharen, aan den bovenkant bedekt 
met een aantal verhevenh eden, vvaaruit de j onge planten zullen groeien . 
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Bij eIken regentij d groeien deze planten een wel1ug, bij droogte 

krimpen ze weer in ,  zoodat soms heel e gronden bedekt zijn met dat 

droge verschrompelde, schijnbaar doode gewas. 

O ver de versteende bosschen van Arizona de volgende week . 

111. 

Over de woestijnen in Zuid-Californië en de 
versteende bosschen van Arizona. 

Datgene wat een Amerikaan verstaat onder het woord "desert" , 

strookt niet altij d met wat wij ons onder een woestijn voorstellen , 

en sommige dier Amerikaansche woestij nen zouden wij waarschijn lij k  

met den naam " wildernis" betitelen. E r  z ij n  zeer zeker i n  Californië 

uitgestrekte gronden, waar men u itgezonderd eenige Melden en doode 

boomen tot aan den horjzon geen plantengroei kan bespeuren , doch 

vele dicr woestij nen, vooral di e van Arizol1a, zij n ,  hoewel voor cul

tuur ongeschikt, volstrekt niet van vegetatie ontbloot. Vaak is deze 

plantengroei zeer eentonig en ziet men er niet veel anders dan kale 

grij ze gewassen , waaraan eveneens grij ze bloempj es groeien. Dan 

weer prij ken die streken met een bloemenrijkdom, waarvan wij on s 

geen denkbeelcl kunnen maken en ziet men overal heestergewassen 

van 1-11/2 JYI. hoogte, met bloemen in allerlei kleuren en vormen . 

Een typische plant dier grij ze woestij nen is de " Sage brush",  of 

salieheester, een zeer terecht dien naam dragende saai e heester met 

bezemachtjge rechtopgaande takken. De plant heeft een grij ze kleur ; 

doch in Zuid-Califorui ë bestaat een grijsgroene variëteit, wiel' meel' 

zjj delings groeiende takken naar beneden hangen eu daardoor doen 

d enken aan de grij ze haren , die van een oud hoofd slnik plegen 

af te hangen. Vandaar de naam " kaalkop" . Deze planten bloei en 

met heel kleine hoofdj es met nog weer klein er groene bloempj es. 

Ook andcre planten , voornamebj k Melden , bloeien tusschen deze sahe

heesters. Daar ook zij grijze  hecsterachtj ge gewassen zij n ,  kan mcn 

ze soms moei lij k van de sage bnlRh es on derscheiden. In de wandeling 

worden zij dan ook allen met den naam sage bru sh beti teld. 

Zoo is dan in  ' t  algemeen het type van de woesttj nen niet a lleen 

in  Califor n i ë , maal' ook in di e deelen van Midden-A merika , WfI,ar 

de woestij 11  ontstaan is dool' het roekclooze ,gebrui k van d.e prai riën . 
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Gelegenheid om d e  woestijnen van de middenstaten van N oord

Amerika te zien , heeft men ruimschoots, wanneer men met de Santa

Fez-lij n van de prairiën van Kansas naar Züid-Californië gaat. 
Santa-Fez is een klein plaa,tsje  aan een zij tak del' spoorlijn.  Deze 

lijn doorsnijdt hiel' een del' schilderachtigste streken van Centraal
N oord-Amerika, waarvan het grootste deel bestaat uit woestij nen. 

In een dier woestijnen ligt het zoogenaamde versteende bosch van 

Arizolla , dat tegenwoordig meel' en meel' door toeristen bezocht 
wordt. Men maakt het uitstapj e van Adamana of Holebrook uit. 

Vertrekt men van Adamana, dan duurt de reis pel' rij tuig p.m. 1112 
uur. Uit Holebrook komend 11 eeft men (hie uur noodig om bngs 

een on?;ebaandell , ontzettend stoffigen weg dool' de woestijn de ver

steende bosschen te bereiken . Deze bosschen moet men zich denken 
als de overblijfselen van versteende boomstammen, die in horizontale 

ligging in grooten getale den bodem bedekken . De grond bestaat 

uit tamelijk hard, maal' toch vrij los gesteente, zoodat onder invloed 
van regen en van het riviertj e  de Kleine Colorado, een vrij breed 

dal is gevormd , "va,ardoor genoemd riviertj e stroomt om zich later 

met de Oolorado te vereenigen. Een gevolg van die eigenschap van 

h et gesteente is, dat de grond over de geheele oppervlakte van GO 
vierkante mijlen ,  bedekt is  met hoekige, fraai gekleurde en si erlijk  
gelijnde steen en. 

De  meeste dier boomstammen zij n zeel' dik en volkomen ontdaan 
vml bla,deren , kegels en naalden . Datgene wat men van den aanl 

del' stammen weet heeft men dan ook alleen uit de structuur van 
het fossiele hout moeten opmaken. In stukken meestal van 1-2 1\1:. 
lengte liggen deze boomen regelmatig in elkaars verlengde en hon
derden gebroken sta,mmen zij n  zoo in hun volle lengte over clen 
bodem verspreid. 

In tegenstelling met onze veengronden waarIn overblijfselen van 

bOOJnen worden gevonden, àie in de richti.ng del' heerschende winden 

zijn omgevallen , liggen hiel' de stukken del' stammen kris en kras, 

soms opeengestapeld , dooreen . Deze stammen hebben geen schors 
uwer, doch aan de opl)ervlakte ziet men overlangsche spleten , waarin 
betrckkelljk los zi t.ten oe  steen stnkken , en ook dwarsbarsten , waarin 

een ander op agaat gelijkend gesteente. De naam van deze beide 
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steensoorten i s  chalcecloniet. Zulke steenen vertoonen strepen , cli e 

cloen · clenken aan de j aarringen van gewoon hout ; zij zijn echter 

dikker dan men van j aarringen verwachten zou en correspondeeren 

blijkbaar met groepen van j aarringen. 
. 

De vm;steende bosschen zijn ontstaan door verkiezeling van het 

hout. Een verbinding van kiezel met kleurende metalen, bijv .  ijzer, 

geeft het versteende hout de  eigenaardige kleur , waarvan de tint 

afhankelijk i s  van de hoeveelhei d  kiezelzuurij zer die is R.fgezet. Zulk 

chalcedoni et gli nstert , daar de  natuurlij ke splij tvlak,j es van het 

gesteente het licht weerkaatsen . Spreker toonde een met puimsteen 

gepolijsten steen , waarvan vooral de structuur zeer fraai van teeke

ning en kleur i s . 

Aan verschi llende foto' s  liet spreker zien hoe die stammen over 

het geheele dal ,  waardoor de ri v ier 1001)t, zij n verspreid .  Overal i s  

h et heuvelachtig terrein bezaai d met  brokken. Sommige li ggen op 

de heuvels, andere zij n bezig af te glijden en missch ien zal de eerst

volgen de regenbui ze langs de h ell ing naar beneden schuiven , waal' 

reeds een aantal brokstukken over en dool' elkaar liggen . Soms 

schijnt  het stuk boomstam op onverklaarbare wij ze op een verh0ven

h ei d  te zijn gekomen. Klaarblij kelij k is di e verhevenheid echter 

ontstaan door het wegbrokkelen der omri ngen de rotsmas�a's, ter wij l 

de grond onder d en stam door dezen zelf beschermd en voor ver

brokkeling be waard werd. De gaafste stammen liggen soms op d e  

hell i ngen del' h euvels. Hoewel g ebroken , h ebben zij toch soms eOll 

lengte van 10- 1 5  M. en zijn dikwij l s  n og voorz i en van den stron k 

m et de vertakkingen di e naar de wortels voerden . Er m oet zelfs 

volgens den gids ergens een boomstam l iggen van 1 00 JVL l engte . 
DaR.r echter het mi ddenged eelte van d i en boom on der een rots l i gt, 

is het natuurlijk  n iet onmogelij k dat de twee zi chtbare u i tei n d en 
tot twee verschillen de stammen beh ooren . 

Ligt zoo' n boomstam op den weg een er beek, d fl,ll vreet h et water 

het chalcédoni et zoo lang ui t, tot de geheele stam doorgesleten i s, 

of wel de stam wordt ui tgerold ,  d. w. z. het water woelt t u ssch en 

de losse steenstukj es van den boom , waardoor deze wegrolle 1 l . 

Hoe zal m en n u  het on tstaan van d ie foss iele bosschen verklfl,ren ? 

Dicht bij de hoogvlakte ziet mcn Hit d e  h ell i ngen 10 tot  1 2  JYL 
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l fl,nge steellbrokk eu stek en. D i e  stnkken moeten door ' t  afsl� tell vall 
de helling alleIlgs verbrokkeld Z� ll en aangeu omen moet dus word en 

l1 at vroeger de geheele stam er nog in lag. Gaat men met die voor
stelli ng de geheele vlaJde na, dan komt men tot de opvatting, dat 
aanvankel� k al die stammen in de vlakte lagen en de stukken 
die daar niet llleer liggen , door de werking van het water zij n  
gekan teld e u  laugs d e  hellin gen naar b eneden zij n  gegleden. ' t  Zal 

l1 us oorsp] .. onkel�k één vlak bósch geweest z�n.  
De verandering van hout in steen is  tot  stand gekomen ouder 

dou invloed van de opgeloste stoffen iu den grond. Het Ivater dat 
in den grond siepelt ,  ueemt uit den gl'oud allerlei stoffeu , v ooral 
kiezelzure zouten op. Daarmee beladen trekt het water dool' de  stam
lnen , waa,r de daal' leveu de bacteriën het kiezelzuur om de cellen 
heen leggeu. Voor zoo'n verkiezeling is een vereischte, dat de grond 
los en luchtig is gebouwd, zoodat met het water ook de lucht vr� 
k an doordri ngen, waa,rdoor de levensvoorwaarden ver,uld z�n van 
de bacteriën , die , v eel kleiner dan de cellen , bill nen hun wan d  
k unnen leven e n  ehar d e  kiezel afzetten. De bacteriën veranderen 
aldu s de door hen gebruikte organische sto ffen in anorganisch e (kie
zelzuur) , en zoo wordt de geheele structuur van den boomstam met 
die stof gevuld , doch bl� ft z elf ongeschonden. Die structuur w�st 
op die  (lel' dennen,  en men mR,g amlllemen dat het vroeger aanwezige 
ha,rs de boomen zóó lang tegen velTottiu g heeft gevr� waard , dat 
l1e bacter iën t� d genoeg hadden de dikke stammeu in een kiezelz11 re 
massa te doen overgaan . 

Hoewel slechts de stammen del' boomen over z�n , v ertoon eu 
sommige dier overbl� fselen ,vel op LIO-GO lJlaatsen a(ul\v�zingen 
van tak-inplantiug. Dit groote aantal zeel' dikke z� takken ontwik
kelde zich waarsch� nl� k rondo lll een zeer lfl,ngeu , rechtopgaanden 
st-,n,ll1 , mi sschi en wel dien van den Amerikaanschen den . Incl el'<l a.a,cl 
vertoon t het hout veel overeen k omst met het hout van het geslach t 
j1.l" LllCaria of Candelaberboolll .  Daal' men echter in de palaeon tologi e 
ge woon is schertsell derw� s te zeggen : 

, , \Va.s luan n icht gut besti m m en kalm , 

Di l, h ii l lgt  DUW H U I' ei 1 l  "i te::;" a.n" , 
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heeft m e n  deL':en versteenden boornen den naam gegeven van Arau
caria-i tes. 

Het beeld dier versteende bosschen in Arizona verandert aan
hondend. Onder den invloed van rivier- en regenwater worden 
langzaam doch gestadig meel' en meer stammen blootgelegd. 

Het is niet gemakkelijk  zich voor te stellen op we lke wij ze zulk 
een �osch in fossielen toestand overgaat. Wie echter, zooals spreker, 
aan het meer JYlichigan geweest i s , kan zich een juist denkbeeld 
vormen van de totale verwoesting van geheele bosschen door zand
verstuiving. Aan den oostkant van het meer ligt nl. eeu duinregel, 
die niet alleen veel hooger is dan de onze, maar zich ook daardoor 
van onze duineu onderscheidt, dat er volstrekt niets gedaan wordt. 
om zand verstuiving te voorkomen. De reden hiervan is , dat meu 
het niet de moeite waard acht iets ten koste te leggen aan het 
omliggende land , dat door het omhakken en wegvoeren del' daarop 

gegroeid hebbende boomen al zij n waarde verloren heeft. De gewel
d ige zandven:;tuivingen , die h� er aau de orde van den dag' zij n en 

. soms halve dorpen onder het zand l eggen, zij n de ondergang VOOl' 

de boomen, die zij met zand bedekken en die daardoor langzamerh and 
hun loof verliezen en eindelijk totaal afsterven. Het zand, dat voort
durend tegen de stammen aanschuurt , polij st ze , waardoor ze een 

zilvertLChtige tint aannemen . Al spoed ig laten de wortels los en kan 

men den boom met eenige moeite uit (len grond loswerken . Laat 

men de natuur haar gang gaan ,  dan vallen de boomen langzam er
hand Val} zelf wel om, totdat h et geheele bosch, op enkele uitzon 
d eri ngen na , horizontaal ligt en overstoven i s  met za,n d , zooal s 

spreker d oor verschill ende foto's duidelijk maakte. Ook in Ar jzona  
werden de boomen vroeger op deze wijze om geworpen. Dat m en 

echter in Michigan geen versteende bosschen vindt , l igt aan de 

grond soort en de temperatuur , die daar zeer verschj J t  van Arizon n.. 
Spreker verzocht nog een oogenbhk de �1,an dach t voor de flora, 

der woestij nen , d i e  d eze on afzienbare streken soms j n  olluitputtelijkel l  

rij kdom overdekt. Zoo bij v . de Salie (Salvi a  CaJifOl' J l i ca) m et kw.] '  
hmge trossen van bloempj es. In  structuur zjj n het lip h loem e n . De 

meeldraden zij n voorzien van een h ef boompje . Bezoekt een i ll scr, t .  
tl e lJ loem om z i ch  de l l } l o n i ng toe te e i ge n c n , l 1 a n  wOl 'd t h u t-. ( l uu l' 
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m i d d el van c1 i t  hefLoom pj e tegeh j k  belac1 en met h et stui fm eel. Deze 
SnJi e levert, evenals een andere bloem , een soort Sl)yraea, h et grootste 
deel van den Cah fornischen honing. 

Verder het duizend-guldenkrui d (Erythraea vennota) dat met zij n  
talr� ke stervormige bloemen soms heele heuvels rose kleurt. E v eJ1 <lJ s 
b� ons vin dt men in deze AmeriJman sche ,Yoest� n ell ook d e  paan1 e-

8t:1art., clie hiel' echter soms mansh oog wordt. lVIet behulp van h et 

mod el der inlandsehe soort li et sprek er zien , hoe aan den top vall 
den van aJstand tot afstand van blaclkransen voorzi en en stengel een 
:1 .in·�j e groei.t .  D eze aartj es besta,an uit schubj es, cl . \v. z.  sch� fvorll l i ge 
gesteelde lichaampj es ,  die rondom omgeven z� n dool' sporen clr:1gend e 
zakj es. 

On der de honingr� ke planten noemde spreker n og de wilde b oekwei t. 
( wi ld buckwheat) , die veel m ooier , en grooter wordt dan de onze en 
b loei t met l)luünen , waarvan iel1 er hoofdj e uit talr� ke kleine rose 

bloempj es bestaat. Onder in de bloem bevinden zich de klein e oran,Ï e
bol l etj es, wier inhoud een del' voorn aamste bronnen voor de honi ng
c n l tuur vormt , hoe vi 'el ook de ridderspoor in het tot een lan ge 
f'i j Joor ui tgegroeide kroon blad zeer veel honing afscheidt. 

Het zij n  niet alleen de insecten d ie den honi n g  zoeken en daar
door meteen voor de bestui ving zorgen , 001\: sOl1lluige vogel  �i es doen 

d i t. /';óó toond e slweker een zeer kleill , in San D iego gevond en 

vogeln estje ,  dat bewoond wordt door een uitermate klei n e  vogelsoort, 
die voorz ien van een lange, spitse zuigbek, gemakkel� k den onder 
in de bloem aanwezigen honing kau bemachtigen. /';� z� n  verbazen d 
bewegel�k eu zeel' schuw. N og kleiner dall deze soort zij n  de coliLri 's ,  
w i el' n est spreker tot z� n teleurstellin g  n iet h ad kun n en kr� gel1 . 
De colibr1. uesten z� n uI. zeel' moei lij k  te vinden .  Z� b estaan , even als  
de Javaa,usche nesten , uit  eeu i u  de vogelmaag half verteerde maSSi!" 
!l i e  van Luit en en vau b1. un en volkom eu glad , dool' <I e vogeltj es op 
boom t;\'kken wOl'C1en vast geplakt. 

Spreker, die wed erom met groote aan dacht in z� n boei end e  red e 

gn vo l gd ,vord , zo n over dri e weken z�j n woestt j l 1rei s vOOl:tzetten. 
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IV. 

De aardbeving in Californië. 

Gcvolg gevend  aan het verzoek van eenige toehoorders sprak 

prof. D e  V I' i e  s 1 .1 . , voor de vierde maal optredende, over de aard
beving van San Francisco (18 April 1906) en haar gevolgen. Slweker 
stelde zich voor de aangekondigde voordrachten over )) Bol1 te 
Bladeren" en. )) Bon te Bloemen" als één onderwel'l) te behandelen eli 

in :.FebruaI'i te spreken o ver ) ) Het verbeteren der granen in JYIinnesota" . 
Op het oogenbli]� van de aardbeving , die den 18den April ' s  mor

gens om vij f  uur plaats had , bevond spreker zich te Philadelphi a , 
vandaar ging hij naar Berkeley in Californi ë  , waar hij ongeveer 
zes weken bleef en dus gelegenheid had de voornR,R,msten cl er getei s
tm'de plaatsen te zien. 

De verwoesting VR,n San ]Tran ci sco is een indirect gevolg VR,l1 de 
aardbeving ,  doch een rechtstreeksch gevolg van de door den aard

schok · ontstanen bran el .  Weliswaar veroorzaakte dc R,ardbeving , die 

1 1 /4 minuut duurde , zeer veel schade, doch die schade kan men ger i ng 
noemen in vergelij king met de groote verliezen tengevolge van den 
brand , die zich :-;eer snel uitbreidde en verwoed om zich heen 
greep , omdat men geen water had om het vuur te blusschen . Bij 

h et leggen van de pij pen der waterleiding had men n . l. geen reke

n ing gehouden met mogelij ke aR,rdbevingen , zoodat op het cri tieke 

oogenbl ik de pijpen di e het water naar de stad voerden kapot ge

slagen werden en San Fran ci sco geheel zon der WR,ter was . ,VR,S de 

wind nu nog maar gun sti g geweest , dan zou alleen het lagere deel 

der stad met haar slecht befaam.de en slecht gebouwde wij ken zijn 

ver l )ran d, een feit,  waarm ecle men zich, wel verre van het te be

treuren , zou heb ben gelukgewenscht. De wind woei echter i n  de 

verkeerde richting , zoodat de 1.1rR,nc1 zi ch IDeer en mcer uitbreidde. 

Zooals men weet ligt San Fran clsco op een schiereiland tusschen de 
baai van San Fl'anei sco en d e Stille Zuidz.ee. De stacl is voor

IHLDleUj k aan den Oostkant gebo uwd, i n h et ,Veston liggeH miJ i  trri re 

reservaties en het Golden Gate Park. De wind , cl i e  drie dagen lan g 
i u  oostebj ke ' richting woei , wrL kkerde de n bra n d  van  het bgere deel 
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del' sb,a naar de hooger ge l egen w�ikell aan .  ,i'\T el tracht te men 
herha,aldel�j l� een rayon te tl'eJdceu en deed m en de daarbinnen 
gelegen gebou wen dool' dyn amiet springen, doch telkens weel' ·wonnen 
de vlammen veld , totdat men eindelij k ook dit middel dool' gebrek 
aan dynamiet moest opgeven.  

r:roen de brand ei n delij k de heuvels berei kt had , draai de de wind 
waardoor sommige wij ken , en eigenaardig genoeg vooral vele houten 
huizen gespaard bleven. Be hal ve San Fnm cisco leden ook andere 
plaatsen dool' den aardschok. Zoo werd in Santa Rosa het geheele 
centrale deel der stad plat tegen den grond geworpen. Alleen het 
gemeentehuis , een zeer zwaar steenen geb01l\v

. 
bleef g edeeltelij ]( 

staan . De brand was hier echter niet zoo hevig , evenmin in Palo 
Alto en San J osé , die dicht l iggen bij de eigen lij ke bron vall de 
aardbeving . Slecht gebou·wde hui zen vi elen ook h iel' als speelgoed 
i neen , een steenen k erk lag' geheel III puin , terwij l een hont.en 
in tegend eel niet beschadi gd werd . 

D eze aardbeving heeft aan leiding gegeven tot een nauwkeuri ge 
geologische studie. Een speciaal daarvoor benoemde commi ssi e is 
bezig alle waargenomen verschij nselen zeer nauwkeurig te bestudeerCl l .  

D e  oor/',aak eener aardbeving l igt on der d en grond e n  i n  dit geval 
is d i e  oorzaak doorgegaan tot de aardoppervlakte, waardoor zij voor 
de menschen z i chtbaar werd. Het vermoeden bestaat, dat bij d e  
meeste aard bevingen i n  d e z e  streek d ezelfd e  oorzaak is werkzaam 
geweest. Het gevolg van de i n wen dige storing is het scheuren del' 

aardoppel'Ylakte. Zoo ook hi el' in Californië.  De sch euren zijn  slechts 
een paal' meters breed . De lengte del' voornaamste b ij n a  in eon 
rechte lijn lool)ellde  barst i s  n og' ni et geheel bek end, daar zij aan 
d en eenen kant in zee eÜlCligt en aan deu anderen kant door wei nig 

. bekende  stre.ken zonder spoonvegell loopt. De scheur strekt ZI ch 
echter uit ov er 1 13 d eel van Califoru ië of pI . m. 400 m ij len . El' h eeft 
zich hiel' n iet alleen een sch euring, do ch ook een v erschuivi n g  
voorgedaan e n  w el zooc1 auig, dat d e  westel ij k e  k a n t  der d iepe barst. 
naar het N . ,  de oostelij k e  kant n aar het Zuiden verschoven werd. 

Volgen wij rle lij n  Ül zuidelij k e  l' i ehtin g,  clall merken ·w c , dat z ij 
bij Kaal) · Pt.  Arcna begi nt, vandaal' haal' ,veg door de zee neemt 

om clan op eel l  seh i erei l an d ,  ( lat dool' eel l  (l a l  met het v astelan d 



1 03 

verbonden is ,  weel' te voorschij n te komen . Dit dn,l is een l lwer<1ss i ge 

streek, die uitloopt in de Tomales en de Bolinasbaa,i . Dool' deze 

geheele vallei loopt de geweldige barst om dan weel' in de zee te 

verdwij nen , waal' zij t) mij len ten Z. van Cliif I-Iouse, dat volkomen 

onbeschadigd hleef, weel' landinwaarts gaa,t en wel zoodanig, (lat 

men zich San J osé en Palo Alto ten Oosten en Santa Cruz ten 

vVesten van de scheur moet denk811. 

Hoe diep de barst wel is ,  weet men niet. Soms schijn t zij niet 

dieper dan 1 1YI . ,  elders is de scheur al weer gedeeltelijk  met losse 

aarde aangevuld. De barst moet echter wel tot de n iet vaste deelen 

del' aarde reiken , anders was zoo'n groote verschuiving als hiel' 

plaa,ts vond, niet mogelijk geweest. Die verschuiviug bedraagt bijn a, 

ove]'a,l 6 JYI:. Niet altij d ziet men één enkele barst ; nu en dan ver

toonen zich ook parallel barsten , met kleinere verschuivü1gen , soms 

in  stukj es. Door den ondergrona loopt echter steeds de groote scheur. 

Zeer goed zichtbaa,r is de  groote barst op een punt van de spoor

lij n tusschen Ban Francisco en JY10nterey bij Pacific Gro ve. Op een 

ze1\:er punt gaat de trein daar over de barst heen , die vercler in den 

v orm van 2 of 3 evenwijdige zwarte strepen op de helling van een 

heuvel zichtbaar is .  

Hoe ontstaat nu  zoo 'n barst ? De aardkorst 8tl'aalt voortd urend 

warmte uit, maal' ontvangt daarvoor in de plaats weel' warmte uit  

h et inwendige der aarde, zoodat op den duur de korst del' aarde 

geen noemens waardige temperatuul'sverlaging ondergaat. Alle warmte

verlies h eeft plaats in het inwendige deel del' aarde en gaat daal' 

gepaard met i n krimpill g. Daal' de aardkorst echter niet mede inkrimpt, 

wordt zij te wij d en barst hiel' en daar. El' gebeurt hiel' eigenlij k 

precies hetzelfde wat men aan een u itd rogenden <LIJpel kan waar n em el l .  

Het vruchtvleesch krimpt i n  e n  de schil w ordt rimpeli g.  N u  i s  d e  

appelsch il  taai e n  kan veel verdragen. De  aardkorst echter i s  h ard 

en de voortd urende inkrimping del' aarde doet een spanning on tsb,f I,) ) , 

die ein del �k zóó groot wordt, dat de aanlkorst haar l l iet meel' kan 

verdragen en plotsel i ng scheurt. De vercif 'tm i J l g  van spaJ lJl i n g  w as 

n iet an ders mogelij k dan door cen barst. Klein ere vcreffe n i n gCJ l  v oJ
gen in den vorJll van een groot aautal l i uhtcrc aard b e v i n g<5 1 1 .  Zoo 

voelde men i u  Cn,l iforu i ë  di tm aal .. i J l  de e0r::;1;0 ( l l' i <5 uren volgc l 1 ( lc  
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op deu grooten schok , nog 30--·Ll0 klein ere aardbevingen , tenvij l  

ook i n  d e  volgende 24  uur nog 10-12 tri llingen gevoeld werden. 

J a, nog in Juli werden zeer lichte aardschokken waargenom en. 

Gaarn e nadere bij zonderheden omtrent de aardbeving willende 

weten , verzocht spr. prof. L a  w s 0 n ,  den president del' aardbe vlngs

commissie, deel uit te mogen maken van den onderzoekingstocht 

naar de Tomales- en de Bolinasbaai , waal' zeer duidelij k te zien is, 

hoe de geheele oppervlakte van Californië is verplaatst. Het is 

echter nog niet b ekend, of die verandering absoluut is of vergelij ken

derwij s, wat natuurlijk in verband met de sterrenwachten , de geogra

fische opn amen enz. van zeel' groot b elang is. 

Gaat men met ferryboat en trein naar Olema en van daal' naar 

Inverness, dan ontmoet men op zij n  weg door het reeds genoemde 

moerassige dal allerlei interessante sporen van den aard schok. Zoo 

waren de einden van den rechten weg die de beide bovengenoemde 

plaatsen met elkaar verbindt, door den schok volkomen van elkaar 

geschoven over een breedte van 6 1\1:. Zoodat de nu hersteld e 'Neg 

niet meel' recht is, doch een kromming maakt. Vlak naast den 'weg 

liep een riviertj e  naar de baar van Tomales. Ook dit water was 

doorgebroken en de oe vers waren verplaatst. Aan een der oevers 

was de grond weel' een weinig bij gegleden ; de andere oever echter, 

bestaande uit een steil walletj e  van adobe of hard e klei en voorzien 

van een soort schutting (paaltj es ID et prikkeldraad) vertoonde nog 

duidelij k de verschuiving. Op dat punt was de grond doorploegd 

dool' talrij ke kleine onregelmatige barsten . Het prikkeldraad was op 

sommige plaatsen blij ven staan, doch hier en daar had de verschuiving 

het pI. m. 6 1\1. van de oorspronkelij ke plaats meegesleept. 

Op de heuvels gaan de scheuren soms gepaard met secundaire 

verschuivingen. De oorspronkelijke barst had haar verban d verloren ,  

zoodat telkens nieuwe scheuren ontstonden. I n  zoo'n geval i s  het 

soms zeer moeilij k te zeggen wat de primaire barst was. In sommige 

barsten vin dt men nog de gescheurde wortelstokken van planten , 

o. a. van de adelaarsvaren. Spreker had getracht de bij eenhoorende 

stukl(en te vinden , doch tevergeefs ; 'Nel gelukte dit met eenige 

pollen van biezen , wiel' helften precies aaneen pasten, zoodat spr. 

de ver8chui ving daar tel' plaatse (6 meters) nauwkeurig opmeten 
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kon. Op een andere plek stond op een helling een zoo goed als dood 

elzenboschj e. Het was waarschij nlijk nog niet . lang dood, want het 

zat vol proppen van het vorige jaar en had ook nog eenige groene 

takken. Vlak daarlangs liep een nieuw zandpad : de yroegpre barst. 

In die scheur lagen de afgestorven wortels van het elzenboschj e , 

terwij l de weinige groene takken gevoed werden door de nog levende 

wortels die bezij den de barst lagen. 

De duidelijkste verschij nselen vertoonde een boerderij , die een eind 

verder gelegen was. Hiel' had de barst zich een weg gebaand onder 

een houten sch llUr en wel zoodanig , dat zij een steen en fondament 

verschoof, terwij l de schuur bleef staan , zooclat men de verschuiving 

nauwkeurig meten kon . Zoo werden ook de pijpen die van een 

waterreservoir naar het huis voerden zoodanig verschoven, dat el' G lYI. 
nieuwe pij p  noodig was om het defect te herstellen. Van eenige rij en 
plan ten in den · moestuin was cl e eene helft der rij G 1\1:. verschoven 

ten opzichte van de andere helften , die waren blij yen staan . Deze 

boerderij was geologisch dus zeer merkwaardig geworden . 

Als plotseling de aarde openscheurt, ontstaan er tengevolge der 

oncl eraardsche barstj ng trillingen , die men aan de oppervlakte waar

neemt : dit is de aardschok. Deze trillingen , die allereerst den grond 

rechts en links van de sche ur doen beven , word en voortgeplant en 

over een groot deel der aarde gevoeld .  Zoo werden in dit geval de 

aardschokken waargenomen te ""\Vash ington , Tokio en ook in EurolJa, 

in de Seismografische stations. Een sei smogram kan men ûch op de 
volgende wij ze on tstaan denken : Aan een stalen draac.l hangt een 

bal die voorzien is van een fij ne  naald. Worden nu aardschokken 

waargenomen ,  dan teekent het toestel die tri l lingen automati sch aan , 

dool' middel van de naald di e op een doorlool lel ld roetpal)ier de tri l 
li ngen in  den vorm van streepj es opteeken t. Het  sej sJHogram dat  op 

die w�j ze bij de aardbeving van San Fran cis00 on tstond , was sam en 

gesteld u i t  horizon tale , verti cale en  zeel' verwarde in aUerlei r i ch 

tingen loopende strepen e n  kwam als 1I,00dani g overeen met d e  be
schrijvi ng van de wein jge ooggetu igen van het eigel lbjke momm!1; 
del' uitbarsting. Volgens deze pen;onell werden de boo men h een  en 
weel' gezwiept, zoodat hun kron en den grond raaktCll .  D e  gron d  

golfde op e n  Heel' e u  nog z j  e t  me n in  San :Fran cisco straten d j  e 
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dezen golvendeu vorm behouden hebben . Na cleze verticale ell hori

zontale bewegingen schenen allerlei krachten tegelij k in verschillende 

rich tingen te werken. 

Onderzoekt men de groote gebergten van Californië en de R,ocky 

lV[ountains, dan komt men tot de overtuiging, dat dergelijke aard

schokken reeds tallooze malen heb ben plaats gehad en honderden 

barsten schijnen sedert de tertiaire periode te zij n ontstaan, waarvan 

vele nu de bedding der rivieren vormen. Het is natuurlijk than s 

niet goed meer na te gaan in hoeverre er in geologische tij den 

horizontale verschuivingen hebben plaats gehad. Den aard der verticale 

verschuivingen kan men echter naspeuren aan de gesteenten en men 

vindt hier so�s verschuivingen van honderden meters, die erop 

wijzen, dat de aarde hier eenmaal gescheurd zijnde, geen groote 

spanning kon verdragen, en daardoor op dezelfde plek herhaaldelijk 

opnieuw barstte. De Rocky J\t[ountains geven dan ook een systeem 

te zien van dezelfde soort barsten , waaroven hierboven gesl)roken is 

en misschien moet de aardbeving van Valparaiso beschouwd worden 

als een voortzetting van deze geweldige scheur. 

Juist bij Olema en Inverness en ook bij Santa Cruz heeft me.n 

kunnen waarnemen, dat de j ongste aardbeving het oude systeem 

verder doorgescheurd heeft. Een bewij s hiervoor is de afwijking van de 

geologische kaarten, die reeds vroeger van deze streken waren gemaakt. 

Uit het voorgaande zal lllen reeds hebben afgeleid dat de aard

beving van 18 April niet de eerste "vas van dien aard. l�eeds een 

halve eeu"w geleden werd San Francisco gedeeltelijk venvoest door 

een aardschok die ech ter toen niet zooveel schade aan brach t, daar 

de stad nog pas in opkomst ,vas. Ook in het Oosten van Californië 

heeft een vij ftig jaar geleden een aardbeving gewoed ; d"aar in deze 

streken echter niemand woonde en er ook geen spoorwegen liepen , 

was de schade gering. J\fen had dus in San Fnmcisco eenige ervaring 

op het punt van aardbevingen, die in toepassing gebracht werd door 

verschillende systemen te volgen bij het opri chten van groote 

gebouwen enz. Dêl,t de stad Frallcisco, die met Chicago op moreel 

gebied de slechtste steden der wereld genoemd worden, niet geheel 

ten onrechte in dien reuk staat, bleek ook hier. SOlllIllige gebouwen 

die uitermate sterk en solide heetten , konden den sehok niet ver-
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dragen , daal' h llll dikke muren i J l  plaats v an lll et steenen , m et pnin 

waren opgevuid. 
Eigenaa

'
rdig waren de gevolgen del' aardbeving in Palo Alto, 

waal' de gebouwen del' Stan ford ' University stonden , die in ver
schillende bou,vorden waren opgericht. Het oudste beginsel, dat van 
massieven steen 8n cement bl eek het duurzaams.t. Ook gebou,.ven 
met stalen geraamten bleken den schok te kunnen weerstaan . Zoo 
werd de koepel van de bi bliotheek van Stanford heen en weel' 
gezwiept, en terwij l twee vleugels van het gebouw verni' l d  werden , 
leed de koepel zelf geen schade ; zelfs de glasrui ten bleven allen 
heel. De kerk der Universiteit werd vreeselijk  mishandeld ; de ij zeren 
' koepel bleef gespaard , doch een zich da<1rboven bevindende houten 
toren pn viel' hoektorens stortten dool' het d<1k del' kerk naar beneden . 
Het uurwerk kwam el' wonder boven wonder goed <1f. ,Vel was de 

slin ger verbrij zeld , doch geen raadj e was vernield. 
In dc  laboratOl'ia huppelden alle mogelij ke flesschen over en van 

de planken. Sommige stortten neer, anderen ,verden een voudi g  omge
draaid en verschoven . De dormi tory del' meisj es , een gebouw dat 
geheel opgetrokken is <11s monoh th , een klomp steen en  staal , 
bestaande uit met cement <1angevuld stalen  dr<1adwerk , 11eef volkomen 
on beschadigd . Twee schoorsteenen echter deeld en het lot  van <111e schoor
steenen die een aardbeving meem<1ken en sloegen dool' het (la,k i n 
twee mei sjeskamers. De schoorsteenen met de meisj es i n  de bedden 
zakten door den vloer een verdieping lager. Dit herh<1ald e  zich n og 
drie keer, zood at eindelijk acht meisj es �n de kelders V<111 het gebouw 
te1'ech t kwamen , verschrikt doch . . . .  ongedeerd . 

V <1n de twee beelden op het gebo uw voor zoöl ogie , voorstellen d e  
Van Humbold t en A g'<1ssi z ,  werd l<1<1tstgen oeJJl de <1fgesl i ngenl V<11 1  

zij n voetstuk om h<11verlij ve onderstboven den grond  L n  te dringen . 

De presi dent del' Universiteit, d i t  zien de,  zeide : " N o  wonder , he  has 
<11ways been <1 man of deep pen etrat ion ."  

Het is een zegen geweest voor Ca li for n i ë  d at ]lGt ongel u k  's nachts 
pl<1ats greep . Nu waren de  m eeste m G n SCh Cl l i n  h Ul l  ] l U i zen , d ie , daal' 
zij meest V <1n h o ut zij n , grooten d ecls ges pr tal'd b l ev e n , tOl'\vij l o \' o nbg 

het a<1utal slachtoffers onder de i l l /( [\,1\ 1;OrÜ l l  o n  ] J J rtg; Lz � lI eH werkende 

menschen legio ware ge weest. 
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De : :1113 altij d hoogst bel:1ngwekkende voordracht werd dool' tal 

van fotografiën toegelicht. 

V. 

De onderzeesche tuinen van Santa Catilin a. 

Een oog en bli k teruggal1n d e  naar de vorige voordracht heri nn erde 

prof. d e  V l' i e s enl,:1n ,  dat de v ersch ij nselen, die de ophefJi n g  d el' 

Califorl1 ische kust tengevolge hadd en ,  niet all een sta:1l 1 ,  doch regel

matig terugkeeren en niet alleen de oorz:1ak zij n van het on tstaan 

van heuvels en gebe rgten , van barsten en van verschuiving h unner 

randen ten opzichte van elkaar, d och ook noodzakelij k op an dere 

plaatsen dalill gen tengevolge hebben. Het bewij s  voor die d alingen 

is SOllJS moeilij k te levere n ,  daal' Califorll ië een kustlan d is en vele 

Ïll zin kingen cl us waarschtj nlij k  op d en bod em der zee zullen plaats 

vin den . Een zeker bewij s vind en we echter in het vaststaan de feit,  d at 

het eiland Santa Catilina i n  de Stil l e  Zuid zee, b ezig is langzaam te dalen . 

Heist men in Z-vvitserlan d, dan valt het duid elij k in het oog, dat 

de hellingen niet o veral dez elfd e  zij n .  Iu het lagere d eel van het 
land zij n zij za cht glooiend ,  doch hoe hooger men in de bergen 

komt, des te steiler ; de toppen doen zich daal' voor als zeer steile 

pieken . Stellen wij ons Zwitserlan d n u  ee u s  voor als tot op z ekere 

hoogte hedekt met 'water, dan zouden de langzaam glo oiende h el

li n gen het eerst overstroomd zij n en all een de stei le b ergtopp en nog 

boven h et ,'later u its tekCll . De bergen zouden steil afdalen naar de 

0llperv lakte del' z e e ,  en daar d e  beken e n  rivieren i n  de diepte 

zouden verd \vij nen, zou el' geen aanleiding zij n tot het vormen van 

een strand,  zooals d at in ons vlak, zachthellend Nederland kan ge

schieden . Zwitserland zou iu dien · toestan d veel gelijken op SanÜl, 

Catil i l la, zooals het zich , uit de ze� oprij zend , voordoet aan d e  

toeristen die van Los Allgeles u i t  een plei ziertocht n aar het eiland 

on dernem en. Vau Los Angeles gaat een el ectl'isch e tram naar h et 

pl aatsj e Sall Pedro , van waar eeu stoomboot de reiûgers in een l)(\,ar 

u u r  Wl,:1r het e ilal ld vervoert. Sa,u bl, Cat i l i n :1 is betrekkelij k  groot 
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en l igt aan de kust van Zui d-Californië dwars i n  zee. Slechts
· 
een 

klein deel van het eiland is laag genoeg om als landingsplaats te 

dien en . Hier heeft zich een zeer mooi gelegen badplaatsje ontwik

keld, bestaande uit een hotel en een klein dorp, dat aa.n de voorzij de 

door een boogvormi ge baai , a.an de achterzij d e  door het gebergte 

begrensd wordt. Een k i ei n ,  waars chij n lij k ten deele kunstm atig 

strand,  ten behoeve der baders aangelegcl , is het een ige wat het 

ei land op dit gebied bezit. Overal rij st het stei l ui t de 7,ee, h etgeen 

men zeer goed waarneemt wan neer men van het hoofdl)batsj e 

A valon langs den goed onderhouden rij weg over de bergen naar 

Pebble Beach wan delt. 

Aan de eene zij de der baai liggen de booten ; de andere zijde  

wordt gebruikt om te  baden,  en hi er vindt  m e n  ook een eigenaar

é1 igen berg in den vorm van een suikerbrood. Een bootj e  brengt 

den bezoeker naar den 3 à 4 hui zen hoogen berg;, dien men bngs 

een ladder beklimmen kan. 

Terech t dracht de oceaan hi er den naam van Stille Zui dzee. Het 

hel , l ere blauwe water heeft een zeer zachten golfslag en men ziet 

op d en overtocht frappante versch ij nselen , waaronder spreker in de 

eerste plaats de vliegen de vi sschen noemde. Dit zij n klein e �ilver

ar,hti g glin steren de di eren , die hun vi nnen ook als vleugels ]ul l lD en 

gebru i ken en daarmed e allerlei vl ugge bewegingen maken . 

De ond en::eesche tuin en (StllJ'l7/,ctJ'ine /)({,?"dens) bevin d en û ch i n  d e  

haai bij A valon e n  vormen daar een natuurlijke vegetat i e, 'vvn,arvoor 

menige aangelegde tui n  h et b escham e n d  m o et aJl eggen . r:Cot op een 

d iep te van 1 5-20 JYI .  zij n d e�e t u i nen zeel' goed zichtbaar . .Ja h et 

h el d ere blau we water i s  zoo d oorzi ch ti g,  d at zel fs het zon li ch t  d oor

d r i ngt · en men op (len zeebodem (l e sch ad uwen d er plan ten ziet. In 

b et d i epere ge cleelte d er baai 7, i c t men geen tuin en doch bossch en, 

wier pi nk cl i k ke stammen een h oogte h ere i k en (he ongeveer overeen kom t 

J l l et d e  boom en van h et Haagf3che bosch . Al dcze l)l an ten 7,ij n wieren . 
vV i l  m e n  deze on der7,eesche pracht goed zi en cl an neme m en een 

bootj e , waarvan cl e roe i er, teven s g' i d s , i n  staat i s  de ] ok a l e  en  ook. 

soms en k e l e  Latjjnsche nam.en van de vel'Bchi lJen d e  wi el'8IJol'tml op 
te noemen en den toeri st opmerkz aam te mak en op d e  versch illende 
merk waardige v erschij nselen .  
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Ten ei nde de verschillende planten zoo goed m ogelijk te kunnen 

waarnemen,  gebruikt men gZass bottomed boats, dat zij n bootj es 

wier bodem bestaat uit houten bakken m et glazen bodems. De op

pervlakte van het water is vooral op diepe plekken som s tamelijk on

doorzich tig en bij lichtreflexen is er heelemaal niets te zi en. Om 

dat bezwaar op te h e ffen gebruikt men de glasruiten ,  die in den 

vorm van bakken , in den bodem der booten hangen. D eze ruiten 

nem en de reflexen weg, zoodat men duidelij k  tot op den grond der 

zee kan zien. vVi e  een tochtj e over de baai wenscht te maken , doet 

verstandig een roeibootj e  te nemen ; de grootere stoomboot j es hebben 

het nadeel te snel t .e va ren , waardoor m en niet genoeg ziet. In 

zoo'n roeibootj e  gezeten , vaart men aan vankelij k door de ondiepe 

g'edeelten ; langzamerh and komt men in diep water en vaart dan 

over rotsen , dalen en can yon s. Soms zijn er diepe spleten tusschen 

de zeer hooge rotsen. Die rotsen zij n tweeërlei : men ziet hier óf de 

rots zelf, de vaste massa, met de laagsgewij ze structuur van het ge

steente, waarvan sommige minder narde lagen zoo danig uitgevreten 

zij n,  dat zich t.errassen gevormd hebben ; of groote stukken rots die 

de b eek uit het gebergte naar de b aai weevoerde, afgeronde blokken , 

die langzamerhand hierheen rolden. En die geh eele rotsoppervlakte 

is begroeid met wieren, wier soorten verschillen in kleur, bewege

lijkheid en vertakking. Onder den invloed van eb en vloed in de 

baai zij n  al die zeer buigzame wieren voortdurend in zacht golvende 

beweging, waardoor a'1n de kleurenpracht nog grooter bekoring 

wordt gegeven. 

Een der voornaamste dezer wieren is de zee cactus, waarvan spr. 

een gedroogd exemplaar toonde. De plant vormt op één stam een 

groot aantal vertakhngen, die in een rondgaande lij n groeien. In 

anatomisch-microscopischen bouw bestaan de takken dezer ,yj ersoort 

uit bundels van fijne  draden. Inwendig vertakken deze draden zi ch 

tot er weer een vertakking van den hoofddraad plaats vin dt. De 

zeecactus behoort tot hetzelfde geslacht als b et bolvormi ge sponswi el'. 

Kogelrond en hol is b et beurswi er, dat aan een enkel stamm etj e  

groeit e n  waarvan d e  buitenlaag b estaat uit een vertakte en i n  

elkaar gevlochten massa van draden , die voorzien is van mazen 

waard oor het water en ;\,Uer] ei (l ieren lnlJln ell bin nendri ngelJ . 
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Het blaaswier kl emt bij voorkeur op andere wi eren. lVfet 4- 6 
blazen zet het zich vast Ol) een andere soort waar het den indruk 

maakt of het een afzonderlijk orgaan is. 
Een vorm, di en men ook bij ons op ,Valcheren en in Den Helder 

vindt, is het moswier of wiermos. De zeer fijne ,  op veertj es gelij 
kende takjes dezer plant zijn niet gedraaid , doch groeien vrijuit. 

Tusschen al deze wieren groeien de eigenlijke bruine wieren , 

zooals men ze ook bij ons op de zeehoofden vindt. Ze zijn bij Santa 
Catilina 2 à 3 maal zoo groot als bij ons en men ziet op de 

rotsen heele weilanden van die bruingroene planteIlo Bij on8 staan 

ze tusschen de lijn van eb en vloed, d. w. z. bij eb liggen ze plat 

neer om bij vloed recht op te staan. Daar echter worden ze steeds 

recht  opgehouden door klein e tU8schen het loof verborgen liggeJJ de  
blazen . Deze blazen zijn met lucht gevuld en  dus  lichter dan haar 

om geving. Zij trachten aanhouclend op te stijgen en houden op cl i e  

wij ze de planten in  den verti calen stand .  

Onder de wieren komen grovere en fijnere soorten voor. Sommige 
h ebben meterslange platte lin ten voorzi en 7van blazen en z�.i n  op d i e  

plaatsen dus opgezwollen . Andere vertoon e n  klei n e  takjes met ]m od s
vormige lintjes. Dit zijn eivormige lichamen , die voor de fructi fi

catie zorgen. 
Om wieren te drogen legt men ze in een soepbord op een karton 

en giet el' water bij . Onder den invloed van het water en met 

behulp van een fij n e  n aalu spreid en de takj es zich uit en neemt de 

plant  een normalen vorm aan. Giet men dan het water behoedzaam 

af en l egt mcn het karton met d e  plant te (hogen, clan plakt h et 

wi er d oor zij n  ei gen kleefstof vanzelf  aan het papier vast. 

Hoe geschiedt nu d e  fructifi catie der wi eren ? Het zeewier of zee

gras i s  geen wier en oolr geen gras, doch behoort tot de l)lanten 
(h e met bloem en bloei en . De b loem bevi n d t  zi ch in een vol kom en 

gesloten seheede.  di e gelijkt op de Aron skelk, ]] laar veel k l ei n er j s  

e n  geen water doorlaat. ne  sch eede open t zich met een spleet, om 
de bloem vrij te l aten . De bevruchtin g heeft on d er water p laats. 

8preker wees op het draadvorm ig orgaan cl er Pol:ljsipltonia Su(mlala, 
waari n cl e bevruchten de  stof d ool'drin gt, di e de j l l wen d i ge m assa j l l  

H1l0l'OJI d oet v orall ll eren.  I s  ue  tij d daar , d a n 0l>01 1 t ( l e  vrn ch t zic] l  
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om de sporen vrij te laten . Deze verspreiden zich in het water en 
zetten zich hiel' en daal' vast om te ontkiemen en nieu·we plantjes 

te vormen. Dit is de fructificatie der roode wieren . Eenigszin s 

anders worden de bruine wieren bevrucht. Als voorbeeld wees spr. 
op het knoopwier (CystoSiJ"{l ba?"bata) ,  een zeer fraai vertakte plant, 
voorzien van peultj es. Dit zijn ingesnoerde kamertj es, waal' de fruc

tifi catie plaats vindt. Maakt men een doorsnede van die voorwerpen , 

dan vertoont zich een ellips, die over de geh eele oppervlakte bezet 
is met holten, waarin de geslachtsorganen gelegen zijn .  De be

vruchtende lichamen zijn kleine organen , die in blazen zitten en 
ieder voorzien zijn van twee trilharen , die zoodanig ronddraaien, dat het 

vOOTwerp zich in water bewegen kan in de richting van de eicellen . 
Bereikt het zijn eicel, dan dringt het in het bruine lichaam in , en 

de bevruchting heeft plaats. 

Bij ons vindt de bevruchting plaats bij de wisseling van eb en 
vloec1. Daalt het water, dan drogen de planten uit en drukken daar

door op haren inhoud, zoodat el' zich een oranj e propj e op het ,vier 
vormt. Heeft de bevruchting plaats gehad, dan zetten de sporen 

zich vast en ontkiemen en vormen een nien w plan tj e. 

Het kranswier (Chara f?"agilis) heeft een vertakt stammetj e, voor

ûen van kransen · van takj es. Ieder takje is weel' vertakt en ver

toont kleine knobbeltj es. Dit zij n  de voortplantingsorganen : 10 de 
vrouwelijke of eicel omgeven dool' een wand van cellen , di e i n  

spiraalvorm tot een vijfpuntig kroontj e  uitgroeien en hiel' een holte 
vormen , waarin de mannelij ke organen kunnen doordringen ; 20 de  

daar onder groeiende mannelijke organen : bolvormige oranj e lichamen 
di e in 8 driehoeken kunnen worden verdeeld. Elk dier driehoeken 

is een cel , waaraan tallooze linten groeien , die weer op haar beurt 

uit cellen bestaan. In elk dier cellen ligt een spiraalvormig lichaa.m 

dat voorzien is van twee trilharen en in water rond kan zwemmen 
totdat het een eicel vindt, waarna de bevruchting l)laats vindt. 

Een curieus wi er in deze ollderzeesche tuinen is het purperen 
koraalwier, dat heele weilanden vo cmt. Het heeft zeer fij ne ver

takkingen en een tamelij k grof verdeeld weefsel, dat zeer kalkhou
dend is, zooals ook bleek, toen Sp1". de kalk in zoutzuur deed op

lossen. Een vergelijking tusschen twee stukken kalk-koraalwier, 
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waarvan het eene kalkhoudend, het andere daaren tegen vrij van 

kalk was, toonde zeel' duidelij k het groote verschil in volume aan. 

Overeenkomend met het koraalwier is het steenwiel' of wiersteen , 

dat de rotsen met een ten deele groen ten deele purper laagj e over

dekt, zoodat men het werkelij k voor een steensoort zou aanZIen . 

Het irideerende of iridesceerende wiel' draagt dezen naam om dat 

het alle regenboogkleuren vertoont. Het groeit met blauwachti ge 

bladeren op zeepokken . Sterft het wi er, dan verliest het alle kleur. 

In di e onderzeesche tuinen leven tallooze visschen en slakkm) . 

Een soort goudvisschen en sardines ziet men er zeel' veel, vooral de 

laatsten zwemmen in scholen van honderden rond .  Ook zeeegels en 

zeekomkommers leven er, terwij l  de oranj e zeesterren soms ]lOe1e 

rotsblokken overdekk�n.  Ei genaardig zij n ook de boorwu l'men of 

boorschelpen , en de zoogenaamde zanddollar , een platte zeeappel als 
een h olle kalkschijf, waari n een du i delijk zi chtbare vij fstraJ j ge figuur. 

On der de slakken zijn de n aakte slakken het mooj st. Het zjj n 
zeeslakken zonder hui s. Zij zijn fraai van kleur en voorzi en vn,n 

twee rjj en van ki euwen , ch e als boompj es boven het l i ch aam u j t

steken. Soms i s  hun lichaam bedekt met ach ter ellmal' o] )s1;<1,a l 1( l e  

schi lden . 

De clams zijn een soort schelpen die in Amerika gegeten wordml 

zooals 1Jij ons de oester. Overeen komend daarm ede z� n de lm msch elpen . 

Ook zeeooren , paarlemoerachtige schelpen H l _et klei n e  ron de  ope

n i ngen, komen hier voor. 

Van den ki nkhoorn , die bij ons spon sachtigc licham en  heeft, d i e  

gevorm_d zij n  ui t hon derden eirol 1 l1e b laasj es , d e  ei eren , k om t  i n  

Ameri ka een soort voor wiel' ei eren zi ch als een Jrl,llge krlllleml e 

streng ontwikkelen (Fulgm:) . 
Onder de krabben noemde  spr. d en een hoorn , d i e  aan h et ach ter

l ijf  voorzien is van een scherpe p1:l1 1 t  of d oorn , waarm ede hct d i er 

up en neer kan wippen. 

Daar, zooals reeds gezegd werd , op het eilan d geen stran d i s , 

zi et men aan den rand del' zee a l leen de uitsljj tsels del' rotsen , h i el' 
en daal' rood gekleurd (1001' de aan wezighei d van 1;a1 100:7 , O  g' l ' fl,n aa1;-

kl'istalletj es· 
Srr. verzocht nu nog e v cn d e  :tan (hr,h 1; v oo r  (10 o n d e] ':r,eCS(:] I l � 
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bosschen Dit  zijn  geweldig groote, soms 20 M. lange wieren , di e 

rechtop in zee staan. Zij b estaan uit lange draden, soms niet dikker 

dan een stokj e,  die omgeven zijn door bladeren. Onder aan ieder 

blad zit een luchtblaasj e, dat de plant in verticale positie houdt. 

Al die bladeren bewegen zich zach tj es in den golfslag heen en weer. 

Een dier wieren is de boa, zeeboa of ladiesboa, een dik lint, met 

aan weerskan ten donsvormige takj es. Een ander soort draagt den 

naam van featherboa, terwijl ook het bandwiel' hier veelvuldig voor

komt. Deze wiersoort zit vast aan de rotsen door middel van hecht

wortels, waaruit zich 10-15 stammen ontwikkelen. Op de vertak

kingsplaatsen zij n blazen aanwezig. 

Spreker moest hier noode af breken en noodigde het wederom zeer 

talrij ke publie h tot bezichtiging van de uit
. 
de zeetuinen medege

brachte voorwerpen en af beeldingen van de streek. 

VI. 

Het enten van vruchtboomen (Burbank). 

Ged urende zijn tweede Amerikaansche reis ha(l prof. D e  V l' i e  s 

gelegenheid vier dagen in Santa Rosa door te brengen , teneinde 

aldaar de culturen van den grooten kweekeI' B u l' b a n k te bestudeerell 

en ook nader kennis te maken met diens methode van werken . 

Vel'schillende door spr. meegebrachte foto's  toonden o :a. l)ortretten 

v an mr. B u l' b a n k en zijn huis, dat men langs een laantj e tusschen 

t wee heggen bereikt. Een groot bOl d waarschuwt den bezoeker, 

ech t Amerikaansch, dat tij d geld is en dat alle gesprekken , die 

langer dan twee minuten duren , door B u l' b a n k als consulten ju 
rekening gebracht worden. 

Teneinde een denkb eeld te geven van de gevveldige vegetatie Ül 

deze streken, liet spr. een foto van een reasachtige Araucaria en 

een niet min der groote Dracaella zien . 

Het. (l oeI van Burb a n k  is het verkrijgen van nieuwe vari ëtei ten 

vau vrllch ten en bloemen door bastaard eeren , d. i .  door het com b i -



1 1 5  

neel'en van d e  eigenschappen del' eene soort met die een er all cl ere . 

Dit bastaardeeren is zoo heel moeilij k  niet. Het komt el' slechts op 

aan , te zorgen, dat de insecten geen ongewenscht stuifmeel op de 

stempels brengen en dit kan men voorkomen , dool' de stempels spoedig 

te bestuiven eu de bloemkronen af te kn1l)pen , teneinde de aandacht 

del' insecten af te leiden. Dat het aan een of ander insect toch nu 

en dan gelukt den mellsch vóór te zij n ,  is volstrekt geen ongeluk ; 

i ntegendeel, het is op kleine schaal zelfs zeel' gewenscht, daar het 

toeval soms eigenaardige dingen aan ' t  licht brengt. 

vVaar het bij kruisingen echter wel op aan komt, is de keus van 

de soorten die men kruisen wil, en .  het succes van een kweekeI' ligt 

in het vinden van vormen, die vereenigd een variëtei t zullen geven, 

die betel' is dan de ouders. Daal' uit volgt, dat men zich een rijk 

mateTiaal moet kunnen ki ezen en dezen eisch heeft B u l' b a n k al 

dadelij k ingezien . 

",Vanneer hij een nieuwe kruising op 't oog heeft, zoeld hij de 
benoodigd e vormen over de geheele wereld bij een en blij ft ook voort

durend de beweging van die geBlachten in  andere landen nagaan . 

Om dit mogelij k: te maken heeft h ij in Australië en Z.-Amerika, 

waarvan het kl imaat overeenkomt met dat van Californië, reizigers 
aangesteld , die hem j aarlij ks allerlei zaden en honderden wor tels, 

bollen en planten toezenden, die hij in groepen naar de geslachten 

sorteert en waaruit hij kiezen kan . 

Op deze wijze verkreeg hij ook de verbeterde pruimsoort, di e 
ontl,taan i s  dool' kruising van de wilde beachplum Dlet een ige ge
wone gekweekte soorten .  De b each -plum of stran dpru il l l  b eeft zeer 

vele kleine en harde vruch ten , di e 7. i ch laat in het j aar ontwikkel on 
en daardoor dus wein ig  aan het bevri ezen tij deJ1f3 den b loei on der
h evig zij n .  Bovend ien groeit deze soort zoowel in zout ah; Ül  zoet 

water, terwij l zij ook groote droogte kan verdragen . Al d eze eigen
schappen brach ten B u l' g b a n k op het i clee de stran dprn i m rnet tl e 

ge wone gekweekte pruim te kr uisen . Uit  de talrijke v8,l'i ëtei ten ald u s  
ontstaaJl , koos h ij  de besten ui t ,  ll i e  nu t o t  d e  algemeen erken de  
b este pru i m soorten van Cal i forn i ë  behooren . 

Onder het groot aantal soorten d i e  h ij voor d eze ond erzoe]c i 1 1ge T l  
had J aten k omen ,  behoorde ook c m l  J 8-1)8, 1 1 SC] 1 8  pl' 1 l  i JUsoort) II i e  ald n,ar 
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on als sier- en als vruch tboom ze0r ' bekend en gel i efd i � .  D eze lWll i m 
soort bleek zoo goede eigenschappen t e  hebben , dat el' eenvoudig 
ni ets aan te verbeteren was en B u rb a n k  bracht haal' d us onmiddellijk 
Ül den handel . 

Dit was nu wel is waal' een toeval, doch B u l' b a  11 k waR d ool' 

zti n  groote ervaring in staat geweest de goede eigenschappen cl ezel' 

prui m soort te on tdekken en haal' in Califoruië i n  te v oeren,  terwij l 
het nog wel een twintig j aar geduurd heeft eer deze soort elders 
o nder de  algem eene aan dacht kwam. 

Het . enten van noten l everde aanvankelijk vele moei lij kheden O]J . 
De noten hebben n l . het groote bezwaar, dat aan hoomen van 
ééllzelfd en boomgaarcl groote en kleine vruchten groeien . Nu i s  het 
publiek wein ig  op kleine noten gesteld en zij n  deze ook lastig in te 
Fl,kken. De ge"wone manier om gelij kvormi ge noten te krij gen was : 
alleen enten van dezelfde planten te nemen , waarvan echter het 
nadeel was, dat ongeveer 99 van de 100 plan tj es (lood gi Jl gen .  
Neemt men echter drie- à vierj arige lootj es, dan verloopt all es n or 

maal. El' i s  evenvve! over deze notenbastaardeerin g van B 11 r b a, n k 
nog wei n ig b eken d .  De regel volgens 'Nelken de ba,sta,arden veel 
kra,chtiger zijn dan de ouders en dien m en vroeger alleen op bloem en 
en struiken toepaste, blijkt ook hi el' van kra,cht : do gebastaa,rdeercl e 

l l oteboomen zij n veel grooter en groeien veol sneller dan hun ouders . 

Een bewij s  zij n  de tWlntigj a,rige noteboomen voor B U T b a,  n k s tuin 

en ooIt een noteboom dicht bij zij n  kweekerij te Sebastopol, cli e  bvee 
maal zoo groot i s  als de omringende boomen . Sinds  men ontdekt 

h eeft, hoe deze planten geëent moeten worden,  is  het notehout zeel' 

i n  waarde gestegen,  want in tegenstelling met a,n dere sn el groei end e 
boomen is het notehou t zeel' vast en hard en als zood all i g  bij zol l <l er 

geschikt voor het verva,a,rdigen vau meubels. Nam' lll en weet ver

toont de cl 'Narse doorsn ede va,n een sta,m de j aarrin geIl . Do afsta,ll d 
tussehell elke t wee rin gen wij st aan hoeveel de boom in een j a,a,r is  

gegroeid en bedrn,agt meestal n iet m eel' da,n � e.1\1 .  D e  Amerilmall seh e 
1 l0teboom eehter heeft j aruringen , die pl .m.  <} d . 1\1 . va,n el1ma,r ver
,vtj cl enl liggen . Er vormt zich dus niet a,lleen sterk, lllaa r ook veel hout. 

Zaa,i t men de Hote n uit, (l a,n o n t w ikk el cn zich a,ll erlei vormen 
dooree l l .  j)e b J acl erell YCrtoOl l el l  groote ai\vij kil lgel l  , waa.rtussch en  
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hiel' en daal' een enkele plan t met normaal groeiende hlad eren . Voor 

proeven en selectie zij n deze planten zeel' geschikt, voor den luwdel 

zijn ze waardeloos .  
N aal' de  nieuwe methode van enten ontstond dool' kruising van 

de Nigra, een van onze soorten , lllet de gewone Californü;che soort , 
een donkere noot, die gebleekt in den lULlldel kwam. 

o ill het bleeken onnoodig te maken , ging B u I' b a n  k voort lllet 

kruisen tot hij een noot kreeg, die in tint ongeveer lllet de onze 
overeenkomt. Bij deze onderzoekingen bleek l let hem, dat tusschen de 

z warte kleur en de bitterheid van het 't vruchtvleesch bedekkende 

schilletj e verband bestaat en dat looistoffen de oorzaak zijn van beide. 

Door steeds nieuwe kruisingen slaagde hij er ein(l elijk in de looi

stoffen nIet alleen uitwendig, maar ook inwendig te verwij deren , 

zoodat men nu de noten in letterlijken zin met huid en haar kan 

opeten. Een l)roe�j e van die nieuwe noot, den verslaggever gracieus 
aangeboden , overtuigde ons van den zoeten smaak van schil en vleeseh. 

Van de vruchten op B u I' b a n  k s kweekerij noemde spr. nog de 

Californische hazelnoten, die in tegenstelling met de onze, breed el' 

dan hoog zijn en geheel ingesloten worden door het van boven 
ornkrullende hoesj e , en de hickoryn oten , een kleinere soort die op de 

onze gelij kt. Verder toonde sl)r. nog een soort J apansche k wee, d. z. 
vruchtj es ,  waarvan het vleesch een bij zonder aroma heeft. 

Van de liibes Sanguineum, een plant die trossen blauwe bessen 

maakt, heeft B u l' b a n  Je alle vormen verzameld,  teneinde daaruit een 
soort van aalbes af te leiden , d i e  een zeer b ijzonderen smaak heeft . 

Het eigenlijke  en te n heeft in ' t  algemeen ten doel zoo snel moge
l ijk te vermen igvu ldigen , zonder geslachtelijke voortplanting. Boven 

dien blijven bij vegetati eve vel'1 nel l i .g;vu ldigi ng de aal lwezige eigen

schappen bestaan ,  ten,vij l men b ij gewon e b evruchti ng steed s bloot 

staat aan variatie of verloop en der eigenschappen . Dit is ech ter niet 

de reden , waarom B u I' b a n Ic steeds bezig is te enten . Die ligt i n  

het feit, dat uit zaad verkregen  bastaarden veel mecr tijd noo(l i g  

hebben o m  tot on tw ikkeling t e  kom e n .  A l  groei en zulke zaai li ngen 

in Californië zeel' snel ,  toch duurt }I et een ige jaren voor bloescm 

en vruchten een werkelij ke waarde he bben . Vvel is waar kan ecn 

geoefend oog vóó r d i e n  tij d al z i en welke phn ten w:w.l'de hebben ,  
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omdat el' een bepaaJd en innig verband bestaat t.usschen den vorm 

van het blad en de eigenschappen der vrucht, maar niettegenstaande 

dat is spoedige vruchtvorming in dit geval van zeer veel belang : 

10. om het resultaat der kruising te zien. 20 om nieuwe kruisingen 

te doen. Deze nieuwe kruisingen zij n combinaties, die de eigen

schappen van 3 à 4 goede soorten in een enkel indîvidu vereenigen . 

,Vanneer men de zaailingen nu op de ge"wone wijze liet groeien zou 

het 5 à G j aar duren, eer men eenig succes had. B u I' b a n  k zon 

d us op een middel om de plan ten eerder tot vruchtvorming te bren

gen en vond dat in het enten. Volgens deze methode worden de 

zaailingen na 3 maanden afgesneden en op een ouden boom ge�n t, 

waal'in de loot nog vóór den winter vastgroeit .  Onder den invloed 

van den ouden boom loopt de loot in het tweede j aar uit en in het 

derde jaar kan men reeds een nieuwe kruising maken. Zaait men 

deze weer uit en ent men den niemven zaailing op een ouden boom, 

dan kl'ijgt men dus na verloop van denzelfden tij d weer een lli euw 

exemplaal', waarmede weer een nieuwe kruising ge�aakt kan worden . 

Zoo ontstaan in afzienbaren tij d allerlei verbinding�n )  tallooze
'
vormen 

met groote variabiliteit, waaronder allicht iets bij zondel' goeds is .  

0l) één ouden stam worden verschillende loten geënt. Daartoe 

worden de takken van den boom afgehakt en in de daardoor on tstan e 

,vonden ent men de loten. Soms zitten er wel 100-200 versch illende 

soorten op één boom. De waardelooze daarvan worden al spoedig 

weggew0l'l)en,  de overige ontwikkelen zich verder en geven den 

boom een eigenaarclig aanzien . Sommige toch zijn donkerbruin,  andere 

zwart van kleur. Hier ziet men een plantje  met vele takken, zich 

buigend onder den vruchten last, daarnaast een andere soort, die nog 

bij na kaal i s .  
Vindt B u l' b a n k een bepaalde soort, d ie  zeel' goed is ,  dan wordt 

VOOl' de l)lant ruimte gemaakt, zij wordt zorgvuldig opgekweekt en 

komt in  den vorm van enthout in  den handel . 

De mecha,nica van het enten is het aaneengroeien van entloot en 
stam . In den boomtak wOl'dt een spleet gemaakt, waarin de wigvor
mig toegespitste loot wordt geplaatst. Bij enting komen twee dingen 
in aanmerking : 1 e .  het teel hveefsel van den stam moet ten volle in 
aanrnJüng komeJl met dat. van den loot ; 2e. de ruimte om de ,vond 
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moet afgesloten zij n van de b uitenlucht om uitdroging en het in clri n gen 

van smetstoffen te voorkomen. D aal' het teeltweefsel Ol) de grens van 

hout en schors ligt, moet het wigvormig lootj e  diep ingedrongen 

worden . Hoe scherper de wig is , des te vollediger de vergroeiïng .  

Oculeeren geschieclt door op een tak of  stam een kruissnede te  

maken en die  open te  scheuren tot het  teeltweefsel bloot komt. Het 

te oculeeren stukj e met knop wordt in de snede geschoven, waarna 

de randen del' flnede weder aaneengelegd worden. Teneinde uitdroging 

te voorkomen, wordt de wond bestreken met entwas of vernis. 

De overblij vende ruimte van de  Sl)leet wordt spoedig aangevuld 

met een weefsel , dat bestaat uit 10flse draden, die kogelronde eind

cellen hebben . Dit is 't callus- of zoomweefsel, waarvan de cellen 

zich deelen , uitgroeien en van tij d tot tij d een laagj e vormen, waaruit 

zich het kurk- en het schorslaagj e moeten ontwiklrelen , echter niet 

voor de beide op ellmar geënte lichamen zic h vereenigd hehben . 

Geschiedt het vóór dien tij d,  dan gaat het nieuwe plantj e dood.  Om 

de wonde te sluiten heeft men vele middelen . Zoo tooncle spr. een 

loot van een pruime boom, die geënt was op een tak van een ouden 

boom, en waal' een caoutchouc-ring gebruikt werd om de wond geheel 

af te sluiten. Toch gelukt de aaneengroeiing (lel' beide deelen nooit 

volkomen . _ Als bewijs  :daarvan liet Spl'. verschillende plankj es van 

geënte boomen 0]J doonmede zien . Zoo zag men van een plankje  van 

een eschdoorn, die op een anderen eschdoorn geënt was, duidelijk de 

grenslij n .  Ook loopen op zulke punten de vezels niet door, �oodat 

het watertransport steeds bemoeilij kt wordt. Op die plaatsen zij n 

geënte boomen dan ook zóó bros, dat een storm ze soms gemakkelijk 

kan bTeken . Spr. toonde een stuk van een bruinen beuk, die 

geënt was Ol) een gewo:qen beuk en in een storm op de ent]Jlaats 

was afgebroken . Sluit de wonde niet gemakkelij k,  dan wordt het 

voedsel in zij n gang gestremd,  er ontstaat op de plaats van en ti ng 

een OlJhooping van voedsel, d ie een ge�wel ten gevolge heeft. Zoo 
zij n er in de Scheveningsche Hoschj es een- rtj van O]J gewone  iUJ l C- l l  

geën te kl'uJiepen , die all en  gezw ellen he i J l Je l l .  Sp!'. too llde e e n  d er
gelij k  gezwel aan ee n krllliell , dat i n  o verla llgflche stnkken W; lfl ge

zaagd, zoodat men duidelij k kon waarJ lemen , dat de verbim li n g  nooit 
volkomen zui ver tot ::>tand gekomen W < l S .  Ju de o l Lde sp l eet. kon we i l  
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l lOg een deel v all het wlgJ e  zien . Deze on volkomen vergroei ïng volgt 
u it de omstandigheid) dat de soorten soms niet goed 0l)een passen ) 
al b Jijft men ook in de soorten van één geslacht of van venvaute 
geslachten ) wat natuurlij k een eisch is. 

Sommige boomen worden geënt met het doel he een krachbger 
wortelsysteem te geven en ze daardoor sterker te maken . Ook het 
omgekeerde komt wel voor. Zoo worden seringen wel eens geënt op 
ligusters) teneinde ze het zwa,kkere wortelsysteem van deze laatsten 
te geven en ze zoo voor potplantr'n geschild te maken. Een lij sterbes 
op een meidoorn geeft) zooals SpI'. liet zien , een duidelijke grens 
door het verschil in schors . Zeer algemeen is ook het enten van 
tomaten op aardappels, waardoor men beide vruchten op dezelfde 
plant krijgt. Ook B u I' b a n k Jnvam op dit idee en was zeer ver
wonderd te bemerken, dat in het oude Europa deze manier van en ten 
reeds lang bekend was . Zulke eigenaardige vel'l'aSsillgen komen in 
Amerika m eer voor I . 

De aaneengroeiïng der beide lichamen begint bij de entplaats ; 
snij dt mon de ent af voor de voreeniging heeft lüaaü, gehad, (bn 
is de spleet nog duidelijk  te zien , zooals bleek aan een takj e  van 
een roode acacia, dat geënt ,;.,ras op een gewone, en aan een takj e 
van een geënten gouden regen. Aan een stuk van een geënten kapok
boom uit den Hortus, die afgebroken was op het entvlak ,  b leek, ebt 
de aangroeiïng nooit zuiyer was geweest. 

Spr. gaf nu nog eenige bij zonderheden aangaande de wij ze van 
aaneengroeiïng en nam als voorbeeld daarvan de ge,VOll G wOlldsluitiug 
van aJgehakte takkel1 . Op de woudvlakte ontstaan dan zoompjes) die 
van alle kanten naar elkaar toegroeien tot de wonde dicht i s . Git 
gaat soms gemakkelij k ,  soms moeilijk .  Moeilij k is het, wanneer, zooals 
spr. Lij een esch aa,ntooll fle, nog een taks tomI) aanwezig is. Dan moet en 
de zoompjes 011kruipen tot de takstomp geheel overdekt is. 

Alm eel! stuk van een iep wees spr. op de groote kale plek, de 
jOl lge, n ieuwe schors, die zich langzamerhand over de wonde gevormd 
had. B innenin img men de inplanting van den tak, waarover heen 
het hoat iu op- en l leerwaartsche richting was gegroeid met duidelijke 
lLall W.u zmg vau de .i aarringen. Een eigenaardig preparaat was een 
shlk Looll l Shtm , af komstig Vim een gerooid tel'l'eil l , en waarop zich 
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nog levensverschijnselen v ertoonden 111 den vorm V<\,11 een heester
werk van takken,  ontstaan uit het op de grens van hout en schors 

liggende callusweefsel . 
Ook de natuur doet aan en ten : d. w. z zij laat soms de takleen 

kruiselings tegen elkaar aangroeien .  Zeldzaam gebeurt dit, zooals bij 
een boom ergens op den Ouden Schevellingschen weg te zien is ,  
boven den grond ; onder den gron d komt het d ikwij ls voor. Bij zulk 

een samellgl'oeiïng ontstaat een wond op de lJlaats van aanraking en 

het vrij komen d e  teeltweefsel der beide takk en of wortel s vereenigt 
zich .  _Bij klimplan ten,  o. a. bij den Ficus repens ( 1\TuilJeml vijgj e ) 

komt deze iueellgroeiïng der kruipende stammen zeer veel voor. 

VII. 

Het verbeteren der gran en in Minnesota. 
Afgezien van de maïs kom en d e  graansoorten bij OJlS i n vi er 

hoofdgToel)en voor, nl. de tarwe, de rogge ,  de gerst en de haver, 

die men on derling gemakkelij k ondersch eiden kan. Van deze vier 
hoofdsoorten bloe i t  de haver m et pluimen , terwij l Ol) de overi ge 
n u  eens aren met, clan weer zon der naalclen voorkomen . Dit laatste 
kenmerk_ is echter van ondergeschikte b eteekenis e n  verspringt door 
kr uising in verschillende variëte iten zeer gemakkelij k.  Een gewon e 

tarweaar zon der n aald is onge veer vi erkan t en b estaat uit afzonder
lij ke stukj es , die elk op een spi l  zitten en lJakj es vormen ui e 
o v ereen komen met die van de h aver. J3ij de rogge is de aal' langer 
en slapper en meestal van naaluen voorz:;ien . OIJ het veld i s  de rogge 
gemakkelij k te herkennen , om dat de aren in een sierlij ke bocht 
hangen.  Ook zij n de kafj es bij ue rogge zachter en wat langer en 
gaan geleiuelij k in de naald o ver. De gersteaar breekt licht uiteen . 
lYI aa kt men een del' pakj es los, dan ziet men duidelijk ,  dat d e  ver
schillende deelen in de naalden overgaan . Verwij dert men d i e  naalden , 
dan blij ft een systeem van klei ne aartj es over. Dit laatste kenmerk 

onderscheidt zeer duid elijk de gerst van d e  tarwe. 
Bij nauwlettende Uescho u wing; v a n  een tarweaar, ziet men de sp i J  
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overal buigingen maken , wiel' holten bestenlCl zij n voor de pakj es 

del' aar, die regelmatig rechts en links van de spil komen te staan. 

Zoo 'n pakje bestaat uit drie paren lmfj es. De buitenste kafj es bevatten 

geen meeldraden en dus ook geen bloemen. De twee volgende l�a�j es 

daarentegen hebben meeldraden en een vruchtbeginsel, de toekomstige 

graankorrel. De twee binnenste kafjes hebben zeel' kleine meel

draden ; lJ ier is de bloem dus nog in knop. Boven deze kafj es bevindt 

zich een onvolledig ontwikkeld bloempj e. Dit laatste bloempj e is 

belangrij k in de cultuur , omdat daarmede de grootte del' zaden 

samenhangt. El' zij n nl. variëteiten , waarvan slechts de twee ollderste, 

of drie of vijf bloemen zaad geven. En dit Zij ll bijzonderheden van 

belang, niet alleen voor het aantal zaden , maal' ook voor hun grootte, 

want naar n l ate het aantal zaden toeneemt, wordt ook hun grootte 

aanzienlij ker , en de grootte del' graankorrels is een belangrij k punt 

in de cultuur. 

Ook bij de gerst staan de pakj es rechts en links van de spil 

ingel)lant. Hiel' staan echter steeds dri e pakjes te zamen ; daarvan 

is bij de gewone soort het middelste goed ontwikkeld , de twee 

buitenste echter zijn vrij zwak. Men onderscheidt de gerst naar het 

aantal rij en der pakj es in tlvee, vier, of zes rijige gerst. 

Een kenmerk van de rogge is lange naalden met fijne  tanden. 

De bvee buitenste kafj es zitten links en rechts en zijn zeel' smal. 

Binnenin bevinden zich twee afzonderlijke  bloempj es, die ieder een 

naald hebben. 0l) doorsnede bekeken ziet men de vruchtbeginsels, 

die ieder twee kleine l)luimpj es vertoonen : de stempels waarop ' t  

stuifmeel valt, waarvan de inhoud dool' buizen naar het  zaad gevoerd 

wordt om dit te bevruchten. Is de bloem nog in knop, dan zij n de 

meeldraden, die el' in besloten liggen, zeel' klein . Zoodra de bloem 

zieh echter 0l) ent begint de helmdraad zoo snel te groeien, dat hij 

in een tij dsverloop van 5 tot 15 minuten soms ,;vel viermaal zoo 

lang wordt. Daal' de helmdraden zich daartoe voeden met ,"vatel' uit. 

de helmknopl)en ,  kan men ze gemakkelijk uit de bloem verwij deren 

zonder schade aan te richten, om het proces onder het microscoop 

duidelijk te volgen. 

Het bloeien del' granen wordt m eestal slechts zelden waargenomen , 

daal' het in den vroegen morgenst.on d geschiedt, als de eerst.e stralen 
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van de zon de kafj es doen opel lgaan , de bloemen voor cleu (lag komen 

en de bestuiving l)laats heeft. 

Hoe gaat dat in zijn werk ? 

Behalve de reeds genoemde onderdeelen bevatten de bloemen der 

Gramineeën twee organen , die men zwellichaampj es noemt. Het zij n 

kleine,  tusschen het onderste krooJ l kafj e en het vruchtbeginsel gelegen 

v liesj es, die in den bloei tij d op een belmald oogen blik water opnemen 

uit de omringende deelen en daardoor hoe langer hoe meer opzwellen . 

Deze zwelling doet een span n ing ontstaa,n , die allengs zoo hevig 

wordt, dat zij het onderste kroonkafj e  naar beneden duwt. Door de 

opening daardoor ontstaan tusschen de beide luoonlmfjes, kunnen de 

meeldraden zich een weg naar buiten banen . Bij de tarwe, de haver 

en de gerst is dit het oogenblik van bevruchting .  De meeldraden 

openen z1ch en laten hun i nhoud , het stuifmeel , op de stempels 

vallen. Hier hebben we dus te cloen met bevruchting dool' eigen 

stuifmeel , want wann eer de wind het stuifmeel del' omrÏJ lgende 

planten overbrengt, heeft cle b evrucht i n g  reeds overal plaats gehad . 

Krui si ngen komen hier dus haast ni et voor. Niet zoo bij de rogge. 

Bij deze gr<1an soort openen de meeldraden zi ch eerst wanneer zij 

reeds een ei nd uit de bloem kwgen en h et gevolg i s , ebt zij hun 

stuifmeel niet meel' op de eigen 8tem) )els kun nen brengen . Di t wordt 

dool' den wind meegevoerd en l l<1ar <1n derc roggcplantel l overgebracht. 

Tallooze kruisingen zij n hi ervan h et gevolg ,  die allen i n  éen jaar 

kunnen plaats vin den . Bij de drie a1l C1er8 800rten zij n de voorkomende 

kru i singen over eeuwen verdeeld. 

Het bloeien der G rami n eeën duurt 81ech ts kort,  daal' de slmnuiJ lg 

der z-wellichamen meeF:ltal niet langer dan een uur duurt. Na de 

verslallpi ng hern eemt h et on derste kroon kafj e weer zijn oude plaats 

en de bl oem F:llu i t  zich om zich n i et m eel' te openen. 

De vi er hoofdgToellen del' gra nen vo rmen geslachten . Van de haver , 

d e  gerst en de tarwe kom e l l  verschi ll en de 800rten voor ; van dc 

rogge bestaat slechts één enkele soort. O n der de tanv e800rtCJl Jlwmlt 
8p1'. de  8pelt , di e gekcnmcrk t is door ijle aren ell sllu\, 1 1e kafj e8. 

Andere 800rten zij n het eeJl- e1 1  het twee-koorl l .  Dit zij n lneer 

oorspron k elijke, ouderwet8che soorten , zoo geHOelJl'd omü at er sl eeh ts 

eén of twee korrels m elk pakj e zitten . Daal' deze em mer 
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(einmer = eenkoorn) zeel' weinig water noodig heeft, sl )eelt zij 1 11 

de waterarme streken van Amerika een belangrijke rol. 

De landtarwe is in Europa algemeen bekencl. De behaarde tarvve  

is een soort, die meel' korrels geeft, maal' ook meel' zorg eischt dan 

de andere soorten . Als laatste soort noemde spr. de harde :M:acaroni

tarwe. 

J\len behoeft echter slechts de bn dbouw-prij scouranten in te zien, 

om te weten , dat el' nog een veel grooter aantal vormen en onder

soorten bestaan , die niet volkomen zuivel' zijn , en allerlei kleine ver

schillen vertoOllell . Zoo wees spr. op een aantal aartj es, a,[stamulen(l 

vau een zelfden grootvader, die toch in kleur, in bouw of iu meel' 

of mindere vastheid del' pakj es tal van kleine verschillen aantoon

den. Ook wees spr. Ol) verschillende graansoorten in bakj es gesor

teerd , waarvan elke soort op eenzelfde veld was gezaaid en die 

allerlei kleine afwijkingen hadden. Sommige "varen met, andere weel' 

zonder naald ; hiel' lagen i n  hetzelfde bakj e aar�j es met en zoudel' 

tandj es Ol) de achterrib ben. Anderen van eenzelfde soort hadden 

weel' uitstaande of platte haren. 

Al deze geringe verschillen hangen samen met eigenschappe l l ,  die 

belangrijk zij n voor de cultuur. Zoo wij zen bijv.  l)lat aanliggende 

haren op meel' productie dan wij d uitstaande. 

Zij n op een veld de aren niet allen aan elkaar gelij k, dan kan 

men daaruit afleiden , dat de oogst geregeld wordt door het gemiddelde 

dier verschillende aren. Zoo wordt dus de waarde del' granen reeds 

Ol) het veld vergelijkenderwij s bepaald en dit is de grondslag van alle 

selectie, die een verbetering del' gnl,ansoorten ten doel heeft. 

V roegel' ging men van de meelling uit , dat men moest trachteJ l 

alle aren even goed te maken als de beste. Deze leer is tegenwoordig 

verouderd en heeft l)laats gemaakt voor de overtuigi ng, dat uitslui

tend het kweeken del' goede soorten verbeteringen tot stand kan 

brengen. De eerste leer toegedaan ,vas de Engelschman H a l l  e t t  , 

die iu het midden del' vorige eeuw in Zuid-Engeland woonde, en op 

D a l' w i n  s denkbeelden over het ontstaan del' soorten grooten invloed 

heeft uitgeoefend. H a ll e t  t ging uit van het idee, dat de verschi llen 

i n  de areu eener zelfde graansoort afhingen " van de cultuur en dat. 

dns een doeltreffende wij zigiJ lg i J l  de eultnur de soorten veredelen 
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moest. Om dit te bewij zen zaaide hij een goede graansoort niet op 

het veld, maar in een tuin , zorgde voor een ruimen stand, voor veel 

water en mest en kreeg .daardoor planten , die zich uit de oksels 

zóó rijkelijk vertakten , dat zij wel tot 50-60 takken uitgroeiden 

ieder voorzien van' een aar met gl'oote korrels. De groote oogst gaf 

aanleiding tot een scherpe lreus, die ten doel had uit dit groote 

aantal aren een exemplaar uit te kiezen , da t het beste geschikt 

leek de goede eigenschappen op de nakomeli ngschap over te brengen . 

H a l l  e t t koos dus zijn beste aar, van die aar weer de beste korrel 

en oordeelde die korrel alleen waardig uitgezaaid te worden . Daar

tegen deden zich echter al dadelij k eenige bezwaren gelden. Voor

eeTSt was het niet raadzaam slechts één korrel te zaaien, omd at het 

n atuurlijk  niet zeker was of de plant zou ol)komen . Vervolgens 

bl eek het, dat wat men aan de korrel zi en kon nog geen garan6e 

opleverde voor de eigenschappen der  n i euwe plant. H a l l  e t t zoch t 

dus van zij n beste aar de beste korrels uit en zaai de die overeen

komstig  hun quali teiten in volgorde op een rij . Uit de cbrrru i t  

on tstane planten koos hij w eer d e  beste en verkreeg door uitzaai ing 

van de korrels dezer plant een veredelde graansoort. 

Hoewel H a l l  e t t ' s  methode in den tegenwoordigen tij d niet meer 

geldt , h eeft hij toch in de l)raktijk een werkelij ke verbeterj ng d er 

granen teweeggebracht , zooals blijkt ui t een zeer zeldzaam ou d 

krantj e  van het j aar 1863-' 64, dat spreker toon de, en dat de pedigree 

wh eat van H a l l  e t  t in haar verschi llende stadiën van veredeling 

i n  beeld brengt. 

Vol at de pedjgree wheat in tu ingrond en met ruimen stand gewon

nen
" 

h ad ,  verloor zij 
'
echter gedceltehj k weer 01) het gewone veld. 

De kweeker H a  y s ,  nu secretari s van het departement van lan d

bouw te ''vVash ington ,  kwam daardoor tot de overtu iging, dat d e  

verbetering van H a ll e t t slechts schij n i s ,  dat deze selecti e over

boclig was en men een voudig op h et veld de beste graan soort moest 

ni bmai en, ten einde daaruit  een verbeterd ras te kweekeu , dat m en 

in d en handel kon brengen . 

Daartoe koos H a  y s twee tarwesoorten , d e  ,, ]Tife" en d.e )31n e 
stem" ,  d i e  in JVIi nn esota algemeen voorkom e n  c n waar v�m bok on d. 

WtlS,  (lat zjj u i et genoeg opbrach ten . 
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Toen H a y s  begon, zag hij , dat die twee soorten uit een mellgsel 

van allerlei verschillende aren bestonden. Uit de op het veld staande 

l)lanten zocht hij een aantal aren uit, die hem het meest geschikt 

leken, ofschoon hij aan die normale aren niet zien kon of ze al of 

niet ontvankelijk waren voor roest enz. , daar ' dit steeds uit de 

nakomelingschap moet blijken. 

De selectie van dit aantal aren der beide soorten gaf aanleiding 

tot het aanleggen van cultuurvelden, waarbij onder normale omstan

cligheden een gelij k aantal korrels der beide soorten werd uitgezaaid , 

met dien verstande, dat er regelmatig gezaaid werd, en men zorgde, 

dat de korrels werkelij k in den grond kwamen. Te dien einde werd 

een zaaimachine gebruikt , die een bepaald aantal korrels in een 

gelijk aantal daartoe door een hark of eg gemaakte gaatj es wierp ; 

op die wij ze wel'Cl het cultuurveld vel'Cleeld in vierkantj es, bezaai d 

met korrels van éénzelfde aar, behoorende tot de "Fife" of de "Blue 

stem". Toen de oogst rijp was, werd de opbrengst van elk vakje 

nog op het land fltaand, als een schoof bij eengebonden, in een zak 

gelmkt, genummerd en daarop afgesneden om nauwlceurig onderzocht 

te worden. Van te voren waren reeds de vakjes met minderwaar

digen oogst of de door roest aangetaste vakj es veroordeeld , doch 

ook de overblij vende werden in het laboratorium aan een strenge 

keuring' onderworpen , in verband met de verhouding tusschen het 

meel en de stoffen die voor het broodbakken van belang zij n. De 

zaden van de  aren der beste vierkantjes werden nu weel' uitgezaai d 

over een lange strook. Het zaad dezer cultuur werd nu opnieU'w 

nauwkeurig onderzocht. Een gedeelte werd geprobeerd als veevoer, 

een ander deel werd vermalen of in de bakkerij gebruikt, enz. 
"
En 

zoo verkreeg H a  y s uit "Fife" en "Blue stem" twee uitgezochte, 

veredelde soorten , die op het oogenblik over geheel l\iinnesota ver

l)l'eicl zijn, en de graanproductie aldaar met 10-12 pCt. verlUeerderd 

hebben , want in een j aar of drie, vier kan men uit één enkele aar 

gen oeg graan krijgen om er een heelen Staat van te voorzien. 

Onderzoekingen zooals die in JVIinnesota zijn in de laatste jaren 

ook in Svalöf in Zweden gedaan en dat wel op zeel' groote sch aftl. 

Daar h et resultaat dier onderzoekingen echter in het Z,;veedsch ver

scb een , h eeft het vrij lallg gecluul'd eer het onder de algemecne 
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aandacht kwam. Ook in Duitschland IS men 1ll dit opzi cht aan het 

werk .getogen. De uitslag schijnt hier echter minder gunstig te zijn 

geweest, te oordeelen naar de zeer weinig zuivere monsters, aan 

spr. toegezonden. 

Even verzocht spr. nog de aandacht voor een tweetal platen , di e 

tegenwoordig in den handel zij n en op zeel' aanschouwelij ke wij ze 

de vrienden en vij anden der op h et veld staande granen afbeelden . 

Bij de bezichtiging van de voorwerpen en foto' s werden ten s lotte 

aan den spreker nog vele vragen gedaan , die van groote belang

stelling in het onderwerp getuigden. 

VIII. 

Bonte bloemen en bonte bladeren. 

Om de beteekenis van de eigenschap "bont" in  bloemen en planten 

te begrijpen ,  moet men zi ch kunnen voorstellen, hoe een blad er op 

doorsnede uitziet. De  opperhuid van den bovenkant doet zi ch voor 

als een laagj e cellen . Evenzoo de opperhuid van clen onclerkan t. 

Daartusschen in ziet men hier en daal' cle doorsnede van een nerf je ,  

m et zij n kleinere bui svormige cellen en verder het bl admoes. Aan 

den bovenkant zijn de bladeren meestal donleerder gekleurd clan aan 

den onderkant, in verband met de luchtruimte, die aan clen on cl er
kan t veel grooter is dan aan den bovenlGLJl t, daar de cel len bovenaan 

zeer dicht bijeen staan .  Beneden h ebben al cl ie luchtruimten ach ter 

d e  hoeken der cellen om , met elkaar en door de hui dmon dj es met 

de bu iten lucht verbinding. 

Is het blad groen, dan wordt dat veroorzaakt dOOl' d e  groen e 

kleul'8toL cl i e  aan korre18 gebonden aan den omtrek d er cell en l igt 

i n  het l evende  protoplasma, dat op zijn beurt weer h et celvocht 

omgeeft . Di t celvocht is een waterachtjge opl08si ng, d i e  aJ Jl an,rm ate 
het k l eurloos of gekl eurd is, het blad een groen e of een anel ere k l em' 

geeft . Bij roode bl aren b.v.  is de roode kleur toe te Fwh rU ven aan 

el e rooc1 .e k l eu rstof van het celvocht. Een voorbeeld i s  cle bekc l l (l (' � 

b i et . Ook bij (1. e Col e1 1 8  is d e  rood e kl em'8tof iu  h ct celvoch t opge] (mt, 
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IIoudt men een blad dezer plan t i n  koken d \vater, (hn blijft het 
protoplasma niet langer een zak om het celvocht vormen .  De 
kleurstof komt vrij , het blad ontkleurt zich en de groene kleur, die 
ûch n i et in het celvocht be vi ndt en ook niet oplosbaar is i n  water, 
wordt zichtbaar. 

Deze kleuri ng geldt ook voor bloemen . Slechts in de bloemknoppen 
k omt hiel' de groene kleur voor , bij de bloeiende bloemen ziet m en 
all een of de gele .  Of de opgeloste kleurstoffen . De roode of blauwe 
kleuren onderschei den zich van elkan der naarmate de kleurstof i s  
gebonden aan een zuur o f  aan een alkali . Verandering van rood i l l 
blau w dool' een basi s is niet gemakkelijk.  ,Vil men daarentegel!  eeu 
blauwe bloem rood maken , dan gelakt dit zeel' spoedi g. Als voor
beeld daar van zette sin'. een hyacint in een met spiritus en een 
weinig zoutzuur gevuld glas. :\:I el l  kan ook water n emen, doch spiritus 
is beter, omdat deze vloeistof het indringen van het zuur i n  de b loem 
bevordert. Na ongeveer eeu half uur h ad het zoutzuur zijn werking' 
gechall en waren de bloemen van blauw rood geworden . 

Bonte bloemen noemt UIen di e, welke de roode of blauwe kleur 
i n  st re]Jen of vlekken vertoonen. In den regel zijn het variëteite n 
van een roode of blauwe soort. J\fen kweekt ze veelvu ldig, omd at 
el' veel navraag n aar is ; in  het wild komen de echte bonte bloem en 
n i et voor. 

A ls voorbeeld wees spr. op een afb eelding van een soort rid cler
spoor, behoorend tot het geslacht del' wilde riddersporen , di e op 
allerlei wij zen de roode en blauwe kleur vertoont. Zoo b evonden zich 
aan dezelfcle l)lant blauwe en roode bloemen , m et als ov ergangen 
bloemen met blauwe strepen op een rood veld en omgekeerd.  Door 
een glazen plaat hoi'izolltaal boven een del' bloem takken te houden 
was het SpI'. gelukt met een vettig potlood aan te teekenen, dat de 
blau wc k leurstof ?;ieh aan den linkerkant, in blauwe, de roode 
daarentegen aal} den rechterkant in den vorm van roode bloemen 
bevon d ,  tenvij l de overgangen op de grens gevormd werden dool' ten 
d eele rood,  ten deele bhmw gekleurde bloemen . 

D i kwij ls gelukt het de bloemen i n  kleur te drogen . Als voorbeelcl 
li et spr. een vari eteit van de Geran ium praten se zi en . De geranium 
of ooi evf1,fI,rsbek bloei t ] ] J et wi tte of paarsachtige blauw e bl oem en, eu 
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heeft een varieteit, waarvan de bloemen half wit, half blauw zjj n .  

In bouw· bestaat een geraniumbloem uit een vijftalligen kelk met 

vijf losse bloembladen, waarin tien meeldraden rondom de groene 

stijlen en stempels, die later zullen uitgroeien tot een kroontj e,  dat 

dan gereed is bestoven te worden. De bloembladen der geranium 

zitten zeer los ; men kan ze dan ook gemakkeljjk aftikken. Hommels 

en bij en, die genoeg verstan d bezitten om bij het zoeken naar honing 

instinctmatig deze voor hen nuttelooze bloembladen te vermij den, 

laten ze ongemoeid,  doch onzelieveheersbeestjes,  die men werkeljjk 

tot de zeer achterJjjken moet rekenen, schijnen er moeilij k achter te 

kunnen komen hoe men zij n entrée in een bloemkroon maakt ; zjj 

zetten zich op de bloembladen neer en vallen dientengevolge met 

blad en al naar beneden, wat hen echter niet belet het nog herhaal

deljjk op dezelfde manier te probeeren . 

Allerlei planten hebben .bonte bloemen . Zoo b. v. de gewon e violiel' 

met haar wit en rood gekleurde bloemen . Verder de j alappen ,  d e  

IJaars e n  roode dahlia en d e  rood en geel gestreepte leeuwen hekj es . 

Ook anjelieren komen in verschillende kleuren voor. 

Als eigenaardig preparaat wees spr. op een blaadj e gelatin e , be

plakt met een meeldraad en een bloemblad der dublJele geranl n:m 

met een geheele serie van de daartusschen in  voorkomen de overgiwgen . 

Niet alle kleurverschillen i n  bloemen en bladeren kan men m et 

d en naam bon t betitelen.  Zoo heeft het geslacht Calad ium, een soort 

aäron skelk,  een zeer eigenaardig bont in den vorm van grij ze, bjj n ll, 

k leurJooze h laderen . De groen e kleurstof ontbreekt bij Jl a geheel en 

j s  al leen ll.anwezi g  langs de n erven . Daar nu de groene kleurFltof hU 
d e  b l ad eren de maag der plant vertegen woordigt en het koohlll n' 
ui t d e  l uch t j n  organi sch e stoffe n  moet omzetten , i s  h et te lJegrjj pen 

d at p lanten m et zoo weinig k leurFltof ook slechts wei n i g  groeien . 

De meeste bo nte b laderen zij n het slechts parti eel ; er vertonn en 

zi ch vlekken,  strepen, randen , of wel het h al·t d er hladeren i Fl  bOld;. 

D i e  ken teeken en zij n  gebon den aan de variëtei ten , wat voorn,] a n i 
delij k t e  zien i s  aan d e  hu1stsoo1'ten , waar h et ·bon t h e]l erk t j s  tot 

den rand of tot het hart. 

Het bont -i s h ier geel of wi t van k leuT. De groen e k l eurstof j l l  

h e t  b l ad b estaat n1. ui t t weeërle·j chlol"ol'hy l k l cnrsto ffen , ccn grocn c 

�) 
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en een gele. Ontbreken de beide kleurstoffen, dan wordt h et b l ad 

wit, zooals bij de aäronskelk. Ontbreekt de groene kleurstof, dan 

wordt het bont geel van klenr. 

Een typische plant is de J apansclle kardinaalsmuts, die tot het 

wintergroen behoort. Van deze plant bestaat een wit gestreepte 

variëteit ; andere variëteiten hebben gele vlekken of strepen. Ook de 

keizerskroon en de tulpen vertoon en nu en dan bonte bladeren. I )aar 

bij de eenzaadlobbige planten de n erven niet uitstralen , doch van den 

grond tot den top van het blad doorgaan, loopen ook de bonte plekken 

in den vorm van strepen of randen evenwij dig met de nerven. Gele 

strepen over de geheele lengte van het blad heeft soms ook h et 

lelietj e van dalen. 

Bij de Aspidistras komen naast groene bladeren witgestreepte bonte 

bladeren voor. Bij een gewoon groen aspidistrablad zij n de beide 

bb,dhelften ongeveer even breed. Niet zoo bij een bont blad.  Verge

l ij kt men daar de bei de helften , dan blijkt het, dat de bonte helft 

smaller is dan de groene. En dit is zeel' natuurlijk :  de groene helft 

voedt zich op normale wij ze,  doch de bonte helft kan dat niet. Het 

gevolg is, dat de bonte helft te weinig groeit, waardoor het blad 

kronkelt. 

Deze weinige groeikracht bij de bonte bladeren gaat bij de Camellia 

gepaard met een eigenaardig verschij nsel. De gewone camellia 's  zij n 

gewoonlijk  dubbele zeer gevulde bloemen Soms zij n ze uitermate 

stij f en hard en bestaan uit tallooze zeer regelmatig kleiner wordende 

bloembladen . Een andere soort is meer onregel matig gevuld en bezit 

n og eeni ge meeldraden . Het verschil tusschen de beide soorten is dat 

bij de ]a<ttste de meeldraden langzamerhand alle in bloembladen over

g<t<t]) , ter"wij l de eerste soort n ooit meel draden heeft gehad of zal 

h ebben . Van de camellia's komen ook enkelbloemige voor, doch die 

vindt men alleen <tau 1)]anten met bonte bladeren. De onvoldoen de  

voed i n g  i s  daarvan de oorzaak. ,\T e vinden hierin alweer een  bev,rij s ,  

f l at de  on tleding van het  koolzuur uit  de  lucht in  de groene bladeren 

J1laa ts heeft en bon te niet in het gedeelte. 
Ook bonte kastanj eboomcn ken t men . Als de kastanj eboOlnen vroeg 

in h et voorjaar uitl oopen , vindt men aan sommige b oolJwll  al dadelij h 
uCl l l ge gek I J lc l, ( l el'eu . ! ) e7.e gele of, beter gezogLl , bonte 1J1n( lcrul I 
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hebben vrij wel de normale grootte, doch sterven in den loop van 

den zomer af. Daar zij echter langs de nerven een weinig groen 

gekleurd zijn ,  hebben zij toch nog knOPl)en voor het volgende jaar 

kunnen vormen ,  zoodat ieder jaar Ol) dezelfde plek weer die bonte 

bladeren te voorschij� komen. 

Verwonding of te veel snoeien kan soms het ontstaan vaD bonte 

bladeren tengevolge hebben . Zoo krijgen verwonde hulsten soms gele 

bladeren. Uit stronken van afgekapte boomen groeien soms geheel 

kleuTlooze loten . Als voerbeeld noemde spr . de Sequoia seml)erviren s 

of reuzenspar, die naar men zich uit een vroegere voordracht herinneren 

za] , in Californi ë  zeer veel voorkomt. Van deze Sequoia met haar 

mooi groene vrij ij le takken, zijn in den loop der tijden duizenden 

omgehakt, waarvan de overblijven de stompen dan wel .ol)sloegen en 

tot nieuwe woudreuzen opgroeiden. Van tij cl tot tij d gebeurt het 

echter, dat die boomen bont opslaan , en soms geheel witte of gel e  

bladeren krijgen , die zich niet normaal ontwikkelen . Dit gaat soms 

gepaard met een waaiervormige uitspreiding der takken. Zeer bon t 

zijn de bladeren wanneer zij ontston den uit rustende knoPl)eJl . 

Nog an dere verschijnselen doen zich bij de bonte plan ten voor. 

Zoo speelt ook het atavisme, d .  i. het terugkeeren tot voorouderlijke 

eigenschappen , hier een groote rol, wat men l)v . kan waarn emen bij 

d e  J apansch e kardinaalsmuts ; dj e bont zijnde, soms n eigi n g  heeft 

groen te worden, evenals zij n voorouders en clan m eer en m eer groen 

wordt, daar de groen e takken veel harder groeien dan de bonte.  Dat 

atavjsme is n iet zeldzaam en komt ook voor bij een bon te vari ëte i t  

van de eetbare kastanje, die nu e n  dan eon groenen ta,k ontwi kkel t, . 

welke zeer sn el groei t en tusscb on a l  dat bont bij zon der OpVflJt. 

Hetzelfd e vertoont zich bij de som s zeer groote boomen van d on 

bonten i ep. Ook h i er hebben we dan te doen met cen teru gkeer tot 

den ouden vorm. 

Het omgekeerd e h eeft even eeD S,  hoewel zeld zamer, plaats ; h et i s  

d an ech ter n i et nit te  In aken of ])1 e11 m ct een verloop en  bon  t o f  'Nel 
met een bont worden d exem l)lam' te d oen heeft. Zoo von d spr. t 11 ssc1 1 cn 

Hi lversum en ' s ·Gravo l an d  oen p;roenOl l  ej k met ééll  Cl1 k el bO l l t  

takje �  el l i n  dezelfde streek een b e n k ,  C l i e  een m cer of m i l l bO l l t  

takj e  had 
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Fotografeert men bonte bbderell , dan komt de verdeeling van bont 

en groen z eer duidelij k uit, zooals spr. liet zien aan eenige door 

hem genomen foto's.  

Niet alleen de reu zen ond er de boomen hebben bonte bladeren , 

ook bij de kleine 111anten kan dit verschijn sel voorkomen ; zoo o. a 

bij de groep van h et Engelsclle mos of de Selagi nellas ,  hoewel zij 

behooren tot de afdeeling der varens ,  ·waar het bont zeldzaam is .  

Eveneens vindt men bont bij  de naa.ldboomen en ander wintergroen 

en bij de j eneverbes. 

Het bont is geenszins beperkt tot de bloemen en bladeren I maar 

kan ook in an dere deelen voorkomen . Zoo heeft men bijv.  bonte 

radij zen d.z. radij zen, die ten deele ·wit, ten deele rood en ook wit 

en rood gestreept zij n .  De kweekers S I  u i s en G l' o o t in N oord

Hollan d leveren veel van dit bonte radij szaad, dat alle nuances 

evengoed als roode en witte radij zen geeft . Bij di e radij zen doet zich 

een eigenaardig verschij nsel voor. De radij s is een worteltj e, dat 

kogelvormig aanzwelt. vVordt nu het worteltj e  dikker, dan verbreedell 

ook de roode streepj es zoodanig, dat eindelijk de oorsl)l'onkelij ke 

ri chtng del' streepj es emgekeerd is en we niet meel' met lengtestrepen 

te doen hebben zooals bij de bonte bloemen en bladeren , maal' met 

dwarsstrel)en . Nog een andere vorm van bont zij n  de bonte vruchten . 

Zoo 7.iet men soms appels met één groen , dikwij ls kleiner vakj e .  

Hetzelfde treft men n u  e n  dan bij de sinaasappels aan. 

Het mooiste bont komt voor bij de gewone maïs, ,yaarvan onder 

de meestal bruine,  gele of witte kolven nu en dan een roode kolf 

de aandacht trekt. IC weekt men van zulke kolven dan krij gt men 

vaak bonte of ha.rlekijnkolven : die over de geheele kolf licht 7.ij n  

met hier e n  daal' eenige roode korrels, o f  ook ,vel het omgekeerde 

vel'toouell , d.w 7.. roode kolven met hi el' en daal' eenige gele korrels. 

De meesten dier kerrels zij n  niet zuivel' van kleur , maal' overla11gR 

Rj n gestreept .  Die fij ne streepj es convergeerell allen naar één pUll t, 

1 1 1 .  het punt waal' de stempel ge7.eten heeft. Ook onder de kolven 

van de l)opcorn en de ricecorn, een kolf met .pl1lltige korrels , lwmen 
Ol' \net allerlei fijne  streepj es en lijntj es voor. 

V :1n (1 0 Almti lon R,  een m alveach ti ge pl an t met klok vorm i ge bloem en , 

zjj l l  de bo n 1.e vitr i ë ie i tell zeel' gezocht. l�ell klei ll l n k: l l op zU l i d  stu kj e 
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van een bonte Abutiloll geënt op eeu groen exemplaar, groeit daarop 
vast en geeft een bonten tak . . Maar het eigenaardige van het geval 
is, dat de nieuwe takken der eigenlijk groene plant ook bont worden . 
Sedert ongeveer een halve eeuw geleden de Abutilon Thompsonii 
toevallig bont werd, heeft de vermenigvuldiging del' bonte Abutilons 

haast niet anders plaats dan door enten van een bont lootj e  op een 

groen exemplaar . In dit geval is het bont dus een besmettelijke 

ziekte, waarnaar reeds vele onderzoekingen gedaan zij n ,  doch waarvan 

men nog slechts wein.ig weet. Het is gebleken, dat de heester, een

maal besmet, spoedig geheel bont wordt. Ook vertoonc1en sommige 

verwante malve achtige lüanten , na enting met de Abutilon Thompsonii , 

neiging ook bont te worden , terwij l andere soorten weer ongevoelig 

waren voor de ziekte. Er deed zich echter lJij die l)l'oefnemingen 

een curieus verschij nsel voor. vVanneer men n . l .  op den stam van 

de een of andere malve een knop ent van de AbutiJ on Thompson ii  

en men doet een weinig hooger hetzelfde met een kop van een groene 

soort, dan houdt dit laatste het bont worden tegen . Van den aard 

der besmetting weet men slechts weinig. Zichtbare bacteriën zijn het 

niet, doch het is nog onbekend of men hiel' wellicht met onzich tbare 

bacteriën of wel met een scheikundige smetstof te doen heeft. Deze 

f:imetstof is echtá gebonden aan den levenden toestand van de Abutilon 

en kan alleen bestaan in de levende cellen del' malva's .  

D e  levende planten,  waaraan SpI'. d e  lJesprokon verschij nselen ge

demon streerd had, o.a. de rood geworden blau we hyacint, werden 

tenslotte nader in oogenschouw genomen. 

IX. 

Klaver en Lucerne. 

Voon.d' gi n g  ditmaal een h erin neri n g  aaJl  sl)reker's bebJ lgwek 

.ke ude voonhacht o v er de o u der�eesch e h L i J l eu van Ban tt!, Cati l i n lL ,  

een fraaie aflweldi ng van d e  zjl v erbla L l  w e  v li ege nde visch , �ooab 

die i n  de Stille Zuidzee voorkomt. 

Ve 1'(ler werd e ve n  sti l  gestaan bij een tot f:ipreker naar aan leidi J l g'  

v a n  de o verige voordracht gerichte V lë:1ag : j n  hoe v er moet m e l l  de 
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honthei d bij l)lanten beschouwen als een ziekte ? vVanneer men 
ahnormale verschij nselen tot de ûekten rekent, dan is bont, vooral 
wanneer het in hooge mate voorkomt, zeel' zeker een ziekte, daal' 
de plant zich dool' het gemis van groene kleurstof niet genoeg voe· 
dell lmn. Men werkt de bontheid in de hand, dool' te dicht opeen 
te zaaien. Is de plant half groen en half bout ;  dan kan zij zich 
wel verder ontwikkelen , doch soms is de bontheid zóó sterk aanwezig, 
dat de weinige groene kleurstof niet i n  staat is de plant in  het 
l even te houden ; dan hebben we hebben met een levensgevaar
lijke ziekte te doen. 

Is het zaad vrij groot, dan kan het zoo'n al te bonte plant een 
heel ei nd brellgen . Is echter het voedsel verbruikt dan . sterft z nIk 
een plant af. Als voorbeeld daarvan noemde Spl'. de groote palmen
zaden , di e meestal groene planten geven, doch waarvan ook wel 
bonte exemplaren voorkomen , zooals ook in den Hortus te Amster
dam gebeurde. De hoeveelheid voedsel del' zaden bleek voldoende 
voor de ontwikkeling van 2-4 bijna witte bladeren ; verder kon 
de 11lallt het echter niet brengeIl .  El' volgt hiel' echter niet uit, dat 
de gewone bontheid, behalve bij de almtilons en de mal ve's ,  aan 
bacteriën moet worden toegeschreven. JYleestal zijn de gewone ver
schij n selen van bontheid erfelij k, met dien ver;3tande echter, dat 
meu ui t bonte 'voorvaders ouder allerlei bonte ook een zeker aantal 
groene :H\'komelingen krijgt. 

Tot zij n eigenlijk onderwerp vo�r heden overgaando , wees SIn'. el' 
op, ebt e ven belangrij k als bij ons in Europa de klaver, in de Ver
een igde Staten de alfalfa is. Deze Amerikaansche alfalfa of lucerne 
heeft ij l e  trossen van blauwe bloemen. Zij bereikt in de vruchtbare 
streken van Amerika een zeel' aanzienlijke hoogte en kan drie tot 
vi el' maal pel' j aar gemaaid worden. Hoewel in Amerika ook klaver 
voorkomt, evenals lucerue in Europa, kweekt men toch hoofdzakelij k 
klaver in Europa en alfalfa i n  Amerika. 

Deze twee planten komen hierin overeen , dat ze op andere wij ze 
dan de andere planten af hankelijk  zij n van de bemesting. Het ge
hoele ]lrincil 1e  van bemesting berust Ol) het feit, dat men behalve 
het zi cht bare gedoelte ,  den oogst, ook nog iets anders aan den grond 
on tt,rekt ,  1 1 . 1. een zekere hoeveelheid vau de bestallddeelen , di e de 
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planten voeden. 'vV ordt j aar i n  j aar uit op een akker gezaaid,  dan 

raakt d e  grond eindelij k uitgeput. Een b e wij s  hiervoor is, dat de 

oorspronkelij ke akkers in het oosten del' Vel' , Staten geweldige 

o ogsten gaven , als gevolg van den overvloed van voedingsstoffen 

die de grond b evatte. Langzamerhand werd die groote productie 

minder. Ook in de westelij ke St�ten zij n nog zeel' vele akkers di e 

onuitputtelij k schij n en ,  doch ook op hun b eurt na verloop van tij d 

kleinere oogsten moeten gaan geven. 

D eze overmaat van vo edingsstoffen in cl en grond wordt veroorzaakt 

dool' de aanwezigheid van anorganische stoffen, zooals kali , 1)h08-

phorus , zwavel en magn esia. Deze stoffen liggen gebonden op den 

gron d,  zoodat zij slechts langzamerhand verminderen, terwij l ook de 

regen ze niet uitwascht. Dit geldt echter niet voor alle stoffen in 

gelij ke mate. Zoo kan de stikstof, d. w.  z. de salpeter en ammoniak

verbindingen , zeel' gemakkelij k vrij komen , hetzij in den vorm van 

voedsel voor de planten , hetzij door het regenwater, dat de stikstof 

uitwascht. Op deze manier wordt de grond dus armer aan voeclellde 

bef:ltan ddeelen, waarin voorzien moet worden dool' bemesting. Sal1>eter

en ammoniakb emesting zij n ecJJ ter zeel' duur en daarom is het' van 

zeel' veel belalJ g, dat men ontdekt heeft, dat zij geheel ver vangen 

kan worden dool' b emesti n g  met le vende organismen n . l. met bacteriën . 

Deze n i e uwe methode van bemesting, die in D uitschland uitge

vonden werd, heeft men in het Department of Agric ulture te 

vVash ington op groote schaal in toepassin g  gebracht. Van hieruit 

wOJ:den die meststoffen ook m den handel gebracht. Zoo'n zending , 

waarvan SpI' .  een mon ster toonde,  b estaat uit drie pakj es en een 

gebruiksaanwjj zing. Twee dier pakj es be vatten gewone zouten , d. w. z. 

stikstofho udende en andere zouten , eeu hoeveelheid dus die de lan d

bou wer verachten zou ,  maal' in deze omstan digheden geH oeg, omdat 

die zo uten . slechts di enen moeten voor den ' aan van kelij ken groei der 

bacteri ë n , di,e zich in het derde pakj e lJe vindcll . OpeJ l t  m cn d i t , 

dan vi u dt men niets J an gewone watten , die,  in w ater ge l egd , dj t 

bin nen 24 U Ul' troe hel maken dool' d e  aau wczigheid van de bacteriëll . 
V oegt men n u  de 0 verige meststo ffe n bij dit mengsel , (hw on t wikkel e n  

de bacteri ën û ch zoocl a n i g', dat h et wate r i n  1-11/2 dag m el k wi t  
va n kleur wordt. Giet men van d i t  water kle i ne hoe veel heden Ol ' 
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het khwel'zaad ) zoodat d e  bacteriën aan het zaad bl� ven kle ven , of 
wel vermengt men dit water met meststoffen , steeds zorgend dat 
het goed verspreid wordt, dan kr�gt men venassende uitkomsten . 
Op gronden , waal' klaver en alfalfa niet meel' wilden groeien, ont- · 
wikkelen de beide planten zich uitstekend. 

Zelfs velden , die ongeschikt l� ken om bebouwd te vVOl'den , worden 
ol!der den invloed dier bacteriën vruchtbaar. Op land ,  dat reeds 
geschikt was voor klaver of alfalfa, heeft dit bacteriënmengsel echter 
geen invloed meer. Men kan deze methode natuurl�k in het groot 
en in het klein toepassen. Zoo toonde spr. foto's van erwten in 
potten , die met en zonder bacteriën waren gek,veekt en waarvan 
het verschil tusschen den eersten en den laatsten lJot zeel' goed 
zichtba�Lr was. Daal' deze bacteriën betrekkel� k goedkoop z� n ,  is 
de bemesting dus ook vr� goedkoOl) .  Z� kan echter alleen gebruikt 
worden voor een bepaalde groep van planten , waartoe de klaver en 
de alfalfa behooren. Dit is echter geen bezwaar van eenige betee
kenis ,  daal' men dool' wisselcultuur de voordeel en van deze bemes
ting ook op andere planten kan overbrengen. Immers, heeft el' twee 
jaar achteree�l maïs op een veld gestaan, dau zaait men el' het derde 
jaar alfalfa of klaver, om een volgend j aar weel' maïs te zaaien. 
De voordeelen del' alfalfa-cultuur worden aldus overgebracht op de 
andere gewassen, want de overbl� vende stol)pels worden onderge
lüoegd eu geveu met een betrekkel� k geringe hoeveelheid stikstof
mest genoeg voedsel voor de nien we maïsplanten. 

De  plantengroep, die dit versch� nsels vertoont, is een orde, die 
uit verschillende families bestaat, die zeel' goed herkenbaar Z� Jl .  Z� 
hebben allen peulvruchten en een del' families bezit vlinderbloemen . 
Ook zij n hun  wortels voorzien van knolletj es ,  wiel' aanwezigheid b� 
andere planten soms eeu versch�nsel van ziekte is, b� de vlinder
bloemigen daarentegen een bew� s voor de aanwezigheid van de 
nuttige bacteriën , die de stikstofmest moeten maken. 

De vruchten del' Papilionaceeën bestaan uit een opgerold vrucht
blad, waarvan de randen aaneengegroeid z�n .  In de dool' die samen 
groeiing gevormde holte bevinden zich links en rechts, om en om, 
de zaden . Als voorbeeld toonde spr. de peul van de gewone erivt, 
en de J ohan l l eslleulen, een Italiaansche soort, die zeel' sappig .el l  
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vleezig en voedzaam is .  Verder de fraé"LÎe zij deachti ge peu len van 

de blauwe regen . Die peulen openen zich dool' oprolling van de 

twee helften der vrucht , 'waarbij de zaden weggeslingerd worden . 

Zeel' goed kan men dit waarnemen bij
. 

de brem. ,�T anneer men lJ1 

den zomer ' s  morgens vroeg naar de duinen gaat, hoort men de 

zwarte peulen onder den invloed  del' morgenzon met kleine knal

let j es openspringen , waarbij de zaden een eind weggewol'lJen worden. 

Ook de vruchten van de gewone gouden regen zijn peulvruchten . 

In een aantal gevallen echter springen 
. 
de peulen niet open , zoo 

bijv bij de klaver, waal' elke peul tlecht één zaad be vat. Ook de 

peulen del' aardnoten 0lJenen zich niet . De  plant waaraan deze aard
nootjes groeien, is een soort van klavergew as, met vlindervormige 

oranj e bloemen . Is de bloem uitgebloeid, dan groeit de bloemsteel 

of eigenlij k nu de vruchtsteel door naar den grond , waarin de 

scherpe  punt van het vruchtj e  z1ch in boort . Onder den grond ont

staan dan de vruchtj es, die daarom den naam van aardnoten dragen . 

Een curieusen vorm van vrucht heeft de rupsklaver, waarvan de 

peul spiraalsgewij s gewonden is. J3jj an d ere kla versoortml w eer zijn  

d e  windingen getand o f  met haartj es bezet. Trekt men  de windi llgen 

uit elkaar, dan ziet men de zaadj es op even regelmatjgen afstan d 

zi tten als bij de ge won e lJe tüen . 

JYlet de peulen der vlinderbloemigen komen overeen peulen van 

jJÜmten , di e niet tot die familie behooren , ] ) . 1.  de petLlel l der rn lmosas. 

lYlell geeft tegenwoordig t wee planten di en naam : de echte mim osa 

of kruidj e-roer-rn.e-niet, die rose van kleur is, en de gele mim osa, 

die in om�e bloemen w inkels verkocht wordt en eigen lij l{ acacia moet 

lwcten.  Beide soorten hehben fijne  ij le en dunne  peulen . Beide he1J

ben het vermogen in den grond met de lJ acteriën sti kstof te maken . 

Wat hun bouw 1Jetreft, hebben de  v li lldel'bloemen een boven stuk 

of vlag en een onderstu k ,  dat weel' u it twee deelen bestaat, n l. de 

v JC llgels en de kiel. In wend ig  bevi nden zich ti en meeldraden ron d oUI. 

den staullJel'. Negen del' meeldraden zij n tot op de helft vergroei d  
tot een buis , d e  tiende i s  vrij . Heb:elfde vertoon t d e  erw t. Ook 

hi er de vleugels en een schu itvormi g l i chaam ,  de ki el, on tsta::\,) ) u i  t 

de  samellgroeüllg van twee lJloern bladere n .  In dat se;l J Llüj e dc n egen 

v ereen igde ell de eell e  vrij e rnee1chaad rondom den :-;tampel', d i o  
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'uestaat uit de op den uloembodem z;ittende jOlige peul  met stij l en 

stem}Jel. Hetzelfde vindt men bij het stalkruid (Ononis) . Bij d e  

klaver zitten de verschillende deel en o p  een buis. Overigens i s  de 

bouw dezelfde. De vrucht vertoont een afwij king en is ei genlij k geen 

l) eul, doch een voorwerp met één enkel zaad. Behalve aan de 

vruchten en bloemen is de geheele groep meestal ook gemakkelij k 

aan de bladeren te herkennen.  Die zij n n . l . even als die der mimosas 

(acH,cias) , meestal gevin d. Zij hebben de eigenaardigheiel zeer gevoeli g 

te zij n vour het verschil in dag en nacht en die gevoeligheid uiten 

ze door bewegingen. Schij nt de zon zeel' sterk , dan bewegen de 

bLl,deren del' acacias zich naar ben eden , terwij l die del' klaver naar 

boven gaan . '13 Nachts zij n die bewegingen veel sterker ; ja de ·bla

deren del' klaver sluiten zich geheel, zoodat er ternauwernood 

anderhalf blaadj e  van de drie overblijft. 

Darwin meende,  dat dit slui ten der bladeren van veel b elang is 

voor de beperking' der warmteuitstralillg. Daar n . l .  de oppervlakte 

der toege v o lHven bladeren klein er is, zou de uitstraling geringer en 
daarm ed e het gevaar voor b evriezeli even eens kleiner zij n. 

Hoewel de gevinde bladeren bij de vlinderuloemigeli regel Z;ij l l ,  

komen el' ook uitzond eringen op dien regel voor, zoo bij v. de brem. 

Al d eze }Jla nten komen hierin overeen , dat de worteltj es v oorz i en 

zij n vall knolletj es. Als v oorbeeld wees s}Jr. op het wortelsysteel l l  

aan een klaverplant. E veneens z i t  m e n  ze duidelij k aan de ,yortels 

der lupine en aan die del' gouden regen , waar ze zieh als vin ger

vormig vOl'takte klu wentj es voonl.oen . Bij de Es parsette zij n z e  

w eer anders ge vormd ; tenvij l men ze o o k  vindt h ij  de Ba}Jtisias, 

een in de Amerikaallsche prairiën v eelvuldig voorkomende lage 

}Jlallt ,  die veel heeft van de gouden regen , doch bleeke en veel 

grootere bloemtrossen draagt. 

Deze knolletj es zij n  geen noodzakelij k bestanddeel der plant zooals 

IS pI' . aan toonde door te w ij zeil op een kla v er}Jlall t, di e hij in ee n 

fieseh met schoon water had opgekweekt, en die een wortel systemll 

zonder knolletj es had on tv,rikkeld. 

Hoe is nu de bouw di er knolletj es en welke b eteekenis hebbell ze ? 

:Maak t men een overlangsche doorsned e, dan bhj kt. zoo'n lich a.am pj e 

te bestaan uit twee soorten weefsel, waarv au het. i n wen dige donker, 
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het uitwendige, de schors, l ichter van kleur is .  Maakt llien een 

dwarse doorsnede en onderzoekt men het inwendige weefsel on der 

het microscoop, dan blij kt het vol b acteriën te zitten, die zich voor

namelij k in het protoplasma nestelen . D eze bacteriën hebben zeer 

vreemde vormen : ze zij n vertakt of driehoekig en wij ken dus af 

van den gewonen staafvorm del' bacteriën.  Het is echter gebleken 

uit onderzoekingen van prof. B eyerinck te Delft, dat het j ongste 

deel der . k nolletj es, dus de top wel staafvormige bacteriën bevat ; 

in de oudere eleelen der knolletj es nemen zij echter anelere gè

daan ten aan . 

Te Washin gton maalt men die ba cteriënrijke kn ollen tot eon natte 

brei, die gezeefd wordt en in een voedende vloeistof gebracht om 

de bacteri ën gelegenheid te ge ven zich te vermenigvuldigen . In deze 

vloei stof worden de watten gedrenkt, waarn a men ze ,  bezet met 

b acteri ën, drogen laat. Dat dit werk el ij h: bacteriën zij n ,  is gemak

k elijk te bewtj zen met behulp V8,n een warme 0l Jlossing van gelatine 

vermengd met zOuteIl o  lVlen gloeit een n aald ui t, steekt die i n  eel l  

knolletj e  en brengt deze daarn a i n  het fleschj e m.et gelat i n e  over. 

N a  v erloop v an tij d ontwikk elen de bacteri ën zich in zoo' n steek

cultuur en b e wij zen h un aanwezigheid d oor een dun wit lij n tj e . 

Men kan ook J)latte glazen fleschj es n emen waarin llien de gelati n e  

u itgi et, zood at slecltts e e n  d u n  laagj e  lan gs d e n  glaswand o verblijft ; 

brengt men daarin de bacterië] J ,  dan on twi kk elt zich na een (�ag of 

tien zelfs u i t  één enkele bacterie een heele kolonie.  Deze bacteri ën 

zij n voorzi en van trilharen , zooals l)leek uit een foto van bacteriën 

in een dr uppel water. 

Waterculturen met wC1l'tels zon der knolletj es on twikkelen deze 

voor werpen, wanneer men fij n gewre ven klaverkl lolletj es aan het 

water toevoeg t .  011 een v eldj e i n  den Hort us waal' geen k laver 

meel' wilde groeien , bleek een bemesti l J g  lJlet ba cterië n  volkoJ1] CJ] 

bevred igend te werken . Op zoo klein e sch aal kan men echter ook 

een gunstig res ultaat v erln·jj gen , door te bemesten met de fij n ge

wreven knollen eener kla VeI1)lan t. 

JYlet deze l l i e u we bemestingmethode zij n tal. van proeven gen om e n  

en telkens  bleek,  d a t  de gron d zon der bacter i ë l l  s l ech ts wei n i g pro
d ueeerde . Wer cl aan de grond flalpe tcr of bacterië n toegevoegd , da] )  
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g'ing a.lles goed. ])1e 11 he eft uit dit fe it �fgeleid, dat h et. de bact.er iën 
Z� l l  die de stikst�f.mest bereiclen en dat wel uit  de lucht. D e  gewon e 
lucht. bestaat uit ongeveer 4/5 stikstof en 1 /5 zuurstof. D i e  gas vormige 
st.ikstof dringt in den gron d  en wordt daal' dool' de bacteriën om
gezet i n  stikstofverbi nd ingen, die rechtst.reeks langs de vaatb ull delB 
in de plauten gebracht worden . 

Het z�n echter slechts in hoofdzaak twee groepen van landbouvv
planten, n .l .  de alfalfa en de klaver, die zich op deze \Y� ze met de 
8t.ikstof kunllen voeden. Toch is deze w� ze van bemesting lll et 
levende orga nismen ook indirect dool' de wisselcultuur van groot 
beLwg voor de andere landbomvgewassen . 

x. 

De zonne bloemen als onkruid . 

Eeu l lati o n aal genoegen del' Amerika,nen is het  zoogenaal lule 
" Ca1 l 1 1)i l lg O ut",  d. w. z. het uittrekken naar de bosschen lUet tel lten 
e n  le vensmiddelel l . , om vel' van steden en spoor wegl� llen eeu kaml) 
0ll te slaan en dagen en \veken b uiten te kunnen z� n.  Zoo algemeen 
is deze ge \VOollte in Amerika , dat men el' in de gewone gesprekken 
t.elkens o vcr hoort. Zoo'n tocht kan meu Ol) twee maniereen doen , 
met l)(ta.rcl en r�tuig of zonder 'wagen en alleen voorzien van muil
ezels. In het eerste geval is men l latuurl�k aan de ber� clLare w egen 
gebonden , tenv� l men in het laatste geval vr� wel ou b eperkt i s  iJl 
Z� l l  keus en tot de onbegane bosschen kan doordringen. Een vol
strekte eiseh voor een kamlJplaats is de aanwezigheid van water, 
vooreerst als drinkwater voor de paarden en voor het gewone ver
bruik , maar ook in  verball d met de visch , die men voor z� n onder
h oud l loodig heeft. In tegenstelling met het jagen dat niet geoorloofd 
is ,  mag men in de vischr� ke beekj es eu riviertj es zoovee� visschen 
als \TOOI' ei gen gebruik lloodzakel� k is. Visch verkoopen is evenwel 
verbodel l .  Deze beekj es en rivi ertj es b evatten zeer veel forelleu ; 
\vie eeh ter h iel' 011 de VÜ:lCh Val lgst. wil uitgaan , moet ecn zekere 
er varil lg bezitten en precies weten wa,tr h� z� u (1,llgel moet uit
\YCl'!)en ; een leek za,! Z� l l  moeite ol lbelooud vinden.  
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Wegens de zeer talrijk voorkomende boschbranden is -het. kam� 
peeren in Amerika niet overal toegestaan. De Amerikanen branden 
graag. W áar stoppels weg moeten of kreupelhout moet verwij derd 
worden , waár de oogst te veel heeft opgeleverd , daar steken ze den 
brand in. Zoo zijn ze ook in de bosschen tamelijk onvoorzichtig met 

vuur , en boschbranden zijn daardoor zeer algemeen . Zoo bleek een 

bosch dat SpI'. en zijn metgezellen op een tocht in het San BernatcHno

gebergte (Z .-Californië) als kampplaats hadden uitgezocht , bij aan

komst afgebrand. Om dat branden tegen te gaan is het opslaan van 

een kamp alleen geoorloofd op bepaalde daartoe aangewezen plaatsen, 

die ongeveel; een halve dagreis van elkaar verwij derd zijn. 

Behalve dat er water moet zijn ,  dat men bovendien gemakkelijk 

moet kunnen bereiken , moet ook de grond vlak en het onderhout 

ijl zijn .  Alleen op deze kampplaatsen is het geoorloofd vuren aan 

te leggen, een bezigheid, die bij cle Amerikanen zeer geliefd is. ':rot 

het opbouwen en onderhouden van deze nachtvuien sleepen zij niet 

alleen clikke takken maar ook kolossale blokken aan , want zij stellen 

er een eeJ� in het vuur den geheelen nacht aan te houden , wat ook 

wel noodig is , daar de nachten soms zeer koel kunnen ztjn .  ' s  Morgens 

wordt het halfgedoofde vuür dan weer aangewakkerd met al wat er 

te vin den is, al zij n het ook de tafel en de banken der kampplaats . 

Een gevolg van deze bellalingen bij het kampeeren is, dat d e  kamp 

plaatsen individueel bekend zij n en eigenlij k als een soort van pri 

m i ti eve hotels moeten beschouwd worclen . 

Op r-ij n tocht naar het San B ern arcl inogebergte van Riversi de ui t ,  

- reed spr. door cl e woestijn naar het Waterman-dal e n  van d ftfU' l l fUtr 
de in een loof bosch gelegen kampphats ,  ju i 8t (laar, Wftfl,l' dü / J eek 

c�en boch t maakt en het d al een wei n -ig breeder j 8 . Het kam p  WnJl 

vol komen in orde , er bevOJl d zich een h aarcl 8ted e , han ken en tafe1 8 ; 

h et o n derhou t was weggeh akt en d. aard oor h et gevaar voor bran d 

geri n g. 

Op deze plaats had 8pr. een curiense ontmoebng m et een rate l. 

s lan g, di e i n  deze streken veel voorkom t ,  maf Lr ( li e  m en toeh , 

cven a1 8 de acld er8 in Geül erl an d en Utrech t, sl ech ts J';ü ! ( l c ll 1�e J'; i en 

krijgt. Een van h et ger-e] 8nh ap h oord e h et l'fl,te J gc J l l i d ,  g i l l g  er op 
aJ cu sl oeg de slftn g h a l f  (l ood. ,  r,Qo d at ]l ij h aft l '  l n ee k Ol l  nem e n  n a ar 
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het kamp, waar hij den ratel af brak en de slang doodde .  Het 

rateitj e  , dat spr. liet zien , bestond uit tien ringen en was dus 

van een volwassen slang. De ratelslang is zeer bang en bij t slechts 

wanneer zij geprikkeld wordt , zooals bij v. gebeurt wanneer men 

door het lange gras loopend, zonder het te weten op het dier 

trapt. 

Komt men van een dergelijken tocht weer in de bewoonde wereld 

terug, dan trekt men eerst door een deel van het gebergte, dat men 

secundair zou kunnen noemen . De regen en de beken vreten de 

gesteenten aan en voeren het water, voorzien van slib, naar de 

vlakte, waar zij droge deltas vormen, d. i. het uitgeworpen slib . 

Komt men aan het gebergte, dan kan men al die deltas over de 

vlakte verspreid zien liggen. Zij hebben een vegetatie, die met die del' 

midden-Amerikaansche prairiën overeenkomt. Daal' vindt men een 

uitermate groot aantal van weelderig bloeiende gewassen , die meestal 

behooren tot de woestij nplauten. Over het algemeen zijn het bge 

heesters, waartusschen zich echter een eigenaardig type voordoet : 

een piekvormige plant, die zeer ij l  is. De  holronde stengel draagt 

weinig bloemen ; soms is de plant zeel' hoog en draagt zij een dichte 

pluim van roode bloemhoofden. Zij behoort tot de familie der zonne

bloemen en komt hiermede in bouw overeen. De Liatris - zoo heet 

di e plant - is op deze deltas bij honderden verspreid. 

Van dit:wlfde geslacht komen hier allerlei soorten voor. Zoo is er 

een soort met knolvormige , vleezige wortels, terwijl eeu ander gewas 

fraaie geels chtige bloemen heeft, die in bouw overeenkomen met de 

bloemen der klaversoorten en hoog boven de andere bloemen uit

steken. 

Ook andere planten vindt men op deze delta's. Zoo bijv. de \Volfs

melk of Euphorbias, de eenige in alle exemplaren bonte plant, voor 

zoove!' spr. weet, die hier in het wild voorkomt . Naar aanleiding 

v��n de uu en dan wit gerande hladeren , noemt men deze plant 

Euphorhia marginata. Behalve genoemde planten komt hier ook 

een soort van kruidj e-roer-me-niet voor. De plant heeft geen viertallige 

maar gevinde bladeren, doch komt wat bloemhoofdj es, vruchtj es en 

gevoel ighe id  betreft overeen met het eigenlijke krllidj e-roer-m e-ni et. 

De onkruidpbllten , die uit de woestijn ontsnappen naar de cultuur-
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velden , zij n in Am erika algemeen verspreiél. en voornl de zonnebloem 

speelt h i er een bela,ngrijke rol. Deze plant komt in gewone koren

velden en op maisvelden veelvuldig voor en bereikt een hoogte , 

welke die der maïsplanten verre overtreft. Zij vertakt zich boven 

de maïsplanten met geweldige pluimen van kleine bloemhoofden. 

Een ander onkruid is de Ambrosia , een zeer hoog opgroeiende 

plant met een pluim van groene bloemen, die overeenkomen met die 

der Melde. Ook de Teunisbloem vindt men hier als onkruid. De plant 

heeft zich van de prairiën uit een weg naar de cultuurvelden gebaand. 

De schuinstaande, naar één kant overhangende meeldraden geven de 

bloem, hoewel slechts schijnbaar , een onregelmatig voorkomen. Spr. 

die zich in Amerika veel had bezig gehouden met het bestudem'en 

van de verspreiding der Teunisbloem aldaar , stelde een aantal exem

plaren beschikbaar van een door hem in het "Album der Natuur" 
over dit onderwerp geschreven artikel . 

Zoo groeit het onkruid overal in Amerika zeer webg ; het ver

spreidt zich van de woestijnen uit naar de bebouwd e vhtIden en 
tracht daar de oOTspronkelijke gewassen te verdringen . 

Ook de handel heeft zeer veel onluuid aangevoerd en daaron der 

zijn zeer vele soorten , die in hun moederland geen gevaar opleverden ,  

doch zi ch hier onder zulke gunstige voorwaarden kunnen ontwi k

kelen , dat zij zich schrikbaren d snel vermenigvuldigen. 

De tocht, dien spr. naar het 8t.-Bernarchno gebergte mfLaJde, J l fLél 
ten doel de weten schappelijke studi e der flora, di e in d eze n i euwe 

lan den n og weinig bekend i s, en waarvan n i et altij d lij sten of he

schrij vin gen, z. g. flora's bestaan . Het resu ltaat van genoem d en toch t 

o n el el' l ei ding van den botan i cus R e e  d, was het vin den VfLn oon 

h on derd tal nieuwe soorten . Tot zij n spij t h ad SpJ;. de n i euwe g;edrll kte 

J ij st (l i er pl fLJlten soorten nog niet on tvangen . Gednremle di t onderzoek 

kwam m en van zelf in aan rak i n g  m et de oorspron k elij ke plan ten en 

d i e, welke in den loop del' tij den waren i n gevoerd , en ;/,00 dool' h et 

Ca l i forni 8che lan (lschap rij den d , bl eek h e t, d at d e  ee h te Ua l i forn i wd l e  

plantengroei ei gen lij k zeer sehaarseh i s ; overnJ Z�Lg l l C t  oog d e i nge

voerd e cultuurplanten en de a:1n de h n, ven s i n ge voerde of lI i t  (l e 

woestij n ont8napte vegetati e, d i e  h i el' m et  lll i l l i oe n el l  p l f\, 1 l 1.( m d on 
oorspl'onkelij ken plan tengl'oei venh'i ngt.. 
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Een groot aantal van die planten zijn  uit Europa gekomen ; 

ook zijn
' 
vele van Mexicaansehen omsprong, daar Californië veel 

handel drijft met Mexico. Sommige planten worden zelfs genoemd 

naar de haven of de stad waar zij ingevoerd werden , zoo bijv .  de 

N apadistel. 

De Zonnebl?,
em, die tot een der voornaamste onkruiden behoort, 

komt in bouw overeen met de paardebloem en bloeit eveneens met 

een bloemhoofé\.. Bij gebrek aan een model van de zOl:l.l1ebloem toonde 

spr. de deelen dier bloem aan het model del' paardebloem. Aan deze 

plant vinden we geen stengels, doch alleen holle bloemstelen , die 

zich verbreeden tot een breed hol vlak, den bloembodem, waarop 

zich de 300 à 400 gele bloempj es ontwikkelen . Deze bloempj es worden 

omgeven door een uit twee soorten van schutblaadj es bestaand om

windsel. Sommige dezer schutblaadj es staan n .l .  op, andere hangen 

naar beneden . De bloeml)j es bestaan uit verschillende deelen. Voor

eerst de vrucht, voorzien van een steeltj e, waarboven een krans 

van haren, het vruchtpluis . De steel of buis groeit dan verder uit 

tot de bloem die bestaat uit een lint met vijf toppen ; we hebben 

hier dus een bloemkroon, waaraàn de blaadj es aan alle kanten, op 

een na, zij n  vastgegroeid. Binnen in dit lint vinden we de vijf tot 

een buis vergroeide meeldraden,  die aan den binnenkant het stuif

meel afscheiden . In het inwendige van dit buisj e bevindt zich de 

jonge stijl. die al groeiend als borstel werkt en het stuifmeel der 

meeldraden naar boven borstelt Eenmaal daar gekomen wordt het 

door de insecten en vlinders meegevoerd naar andere bloemen en 

bevrucht het deze dus op die vvij ze .  Zelf bestuiving in den letterlijken 

zin van het woord heeft bij de zonnebloemen niet plaats om de vol

gende reden. De wanden van den stij l zijn niet ontvankelijk voor 

het stuifmeel, dat zij uitborstelen . Zoodra echter de stijl uit de meel

dradenbuis te voorschjjil komt, splij t zijn top in twee deelen, de 

stempels, wier binnenkant wel gevoelig is voor het stuifmeel, maar 

het niet meer uit de bloem kan opnemen, omdat reeds alles is uit

geborsteld en door de insecten is meegenomen . Toch heeft hier wel 

zelf bestuiving plaats , zij het - dan ook op een andere wijze en dat 

geschiedt dool' de in secten . De buitenste rij bloempjes bloeit het eerst 

en i s d ll S  ook het eerst uitgebl oeid. Daarop volgen die bloempjes, 
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die bezig zijn hun ' stij l te openen . terwijl van een derden kring de 

stij len nog bezig zijn het stuifmeel uit te borstelen. Bij hun bezoek 

aan het bloemhoofd nemen de ' insecten dit stuifmeel mee en brengen 

het op de geopende stij len del' andere bloemen over. Op deze wijze 

heeft dus eigenlijk wel zelf bestuiving plaats . Is de l)aardebloem uit

gebloeid ,  dan vormt zich de vrucht, die voorzien is van weerhaakj es 

en een langen steel heeft, waaraan zich nog het vruchtpluis bevindt . 

DoOl' dit pluis drijft het vruchtj e steeds in verticale richting met 

den wind lllee , komt na verloop van tij d in den grond terecht, 

waarin . het steeds dieper zakt, terwij l de weerhaakj es het beletten zich 

weel' op te heffen. Ook de vruchten del' boksbaard hebben een fraai 

veervormig vertakt pluis, evenzoo die der korenbloemen . Na het 

afvallen der vrucht blij ft bij de distels de algemeene bloembodem 

over, die dan bedekt is met sierlijke witte haren , die het voorwerp 

in gedroogden toestand op een bloem doen gelijken. 

Eenzelfden bouw en een gelijke inrichting voor het uitborstelen 

van het stuifmeel hebben de kamille en de korenbloem . Bij deze 

laatste bloem hevatten echter de buiten ste bloemen geen meeldraden 

en ook geen stam per.  Zij dienen alleen als lokmiddel voor de 

insecten. Tot dezelfde familie behool'en allerlei an dere gewassen . Zoo 
de Arllica,  die bij ons op de heide groeit en te vergelijken is met 

een zonn ebloem in het klein . Verder verschillen de distels en ook 

een plant, die men de roos van .J ericho noemt (d ezen naam dragen 

verschillende andere planten) . Zij n deze pl anten (Asteriscus pyg

maeus) ui tgebloeid ,  dan ligt in drogen toestan d 't omwindsel over 

de vruch�i es heen, terwij l het zich in vochtigen tvestand 0l)ent. Daal' 

deze planten pen wortels hebben,  raken zij gemakkelijk  los en kunnen 

zich zoo verspreiden . Zij blij ven , ook bij droogte, lang i n  schijn 

leven , daar de verschillende deelen der plan t � ich bij opname of 
verlies van water bewegen kunnen en de hoofdj es de zaden her

bergen . 

Deze laatste voordracht van prof. D e V r i  e s was i ngelei d door 
een sti lle, welspreken (lc hu ldebetuigi ng  in (l e11 v o rm van een ])land 

bloemen en fru i t, die hem dool' zij n el an kbare toehoonIers werd aan 

gebod en . Met eenige hal'teJ ij k e  wOOl·d en fLan vaal'd.cl e prof. D e V l' j  e s  
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deze hulde, die te meel' door hem werd gewaardeerd, omdat hij 

daarin een bewij s mocht zien van de groote belangstelling, wa,ar

lllede in den loop van dezen winter zijn  rteks voordrachten wederom 

wa,ren aangehoord. 

Naar ·wij vernemen, bestaat het aangename vooruitzicht, dat prof. 

D e V r i e s ook in het volgende seizoen wederom een cursus zal 

houden . 




