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VOOR"\J\TOORD. 

lVanneel' ik met een enkel woord deze Vijfde Serie f! IJiligentia

lezingen » biJ het jJ'ltbliek wensch in te leiden ) is die taak voor 

mij tot zekere hoogte zeel' genzakkelijk, Een beroep op de wel

willendheid van den lezer ) op zijn veJ'schoonende critiek en wat 

dies meer ziJ , vervalt hier toch van zelf, daar de stof de 

mijne niet �s , maal' door miJ we1'd op,r;eteekend uit den mond 

van eenige mannen , die op wetenschappeliJk gebied ?net eere 

genoemd worden. Ik zou zelfs nog verder kunnen gaan en dOOl' 

het houden eener warme lofrede over hunne verhandelingen een 

bedekte aanbeveling voor dit we1'kJe kunnen 8chrijven , zonde')' 

gevaar te loopen dat men mij van te groote voorliefde voor 

eigen werk verdacht. Laat ik mij echter bejJaten tot het �t#

spieken van den wenscn , dat de vele lezers die , naar ik hoop,  

van deze Vjjfde Serie kennis z'tdlen nemen , minstens even/veel 



genoegen mogen ondervinden bij het lezen van de ve1'slagen )  als 

het mij een genot was ze zamen te stellen. 

Int�tsschen 1JZag ik niet ontveinzen ) de verantwoonleZijkhel:rl 

te beseffen voor de wijze ) waarop ik mij van de taak kweet , 

om deze stof te verwerken in zoodanigen vorm , dat de lectuur 

er van het mdtige aan het aangename pam·t. lf/aar ik faalde 

of te kort schoot , houd ik miJ dan ook aanbevolen voor op- en 

aanme1'kingen , die mij biJ een volgende gelegenheid van nut 

kunnen zijn. 

Aan de ver8chillende spreke1's , . die mij met raad en daad 

te}' zijde stonden , een woo1'd van wa}'men dank voor de wel

willende medewerking , die ik van hen mogt ondeJ'vinden. 

D E N  H A A G ,  
Aug. 77.  P .  A. H A A X l\1 A N  J R. 
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MAATS CHAPPIJ DILI GENTIA d 
NATUURKUNDIGE VOORDRAGTEN. 

I . 
. . " :" 

Dr" L. BLEEKRODE : 

Over d e  Ag regati e -toestanden  de l' stof , o p gehe l d erd door  het 
koo l z u u r  i n  d en  g asvorm i g en , v l oe i baren en vasten toestand .  

Dr. BLEEKRODE was in  he t  afgeloopen saizoen de eerste 

spreker voor lJiligentia's leden. Hij had een onderwerp 
gekozen , niet minder gelukkig dan de voordragt , waar

mede onze geleerde s tadgenqot  de reeks voordragten in 

het vorig saizo en sloo t. De toehoorders in IJiZigentia en 

de lezers van dit werkj e zullen zich zeker nog wel her

inneren de belangwekkende lezing over de analogie tusschen 

licht- , warmte- en geluidsgolvingen , waarvan het over

zigt voorkomt in de vorige serie (lezing XII) ; thans be

handelde Dr. BLEEKRODE een onderwerp , dat even als het  

vorige zijn  belangrijkheid voor een groot  deel ontleende 
aan de degelijkheid der voorbereiding. In een kort tijds

bestek wist spreker ons niet slechts menige interessante 

bij zonderheid mede te deelen omtrent het wezen van de 

stof , maar in den loop van z ijn  door pro even zeer onder- . 
houdend gemaakt betoog , slaagde hij er ook vrij wel in , 

een dui debjke voorstelling t e  geven van de ejgen

schappen en vormveranderingen van de s tof en van de 

o orzaken , w elke deze verschijnselen beheel'schen.  
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Dagelijks treft ons in de natuur de verscheidenheid in 

het  uiterlijk  voorkomen en in de eigenschappen der s tof. 
Nu eens is het de diamant , die reeds in ruwen toestand 

door zijn glans de opmerkzaamheid op zich vestigt , dan
" 

weder het erts , dat door regelmatigheid van vorm dik

wijls reeds het daarin bevatte metaal doet herkennen. 

En welk een verschil tusschen de metalen zelven ! Het 

rekbare goud staat door taaiheid en Jdeur tegenover het 

ij zeI' en staal , en deze wij ken door hun hardheid weder 

geheel af van het lood , dat door den nagel gekrast wordt. 

De touristen op de Zwitsersche bergen staan met be

wondering s til , als zij op hun weg de kolossale berg

klompen ontmoeten , die door de gletschers worden meê

gesleurd ; zij ontdekken dan soms de prachtigste ge

kristalliseerde s toffen , waarvan de structuur den spo t  drijft 

met al wat door de geniaalste bouwmees ters aan schoone 

lijne:n en v ormen wordt uitgedacht. 

Al die onmetelij ke verscheidenheid in uiterlijke gedaante 

eI) in eigenschappen vindt ha.ar oorsprong in de moleculen 

van de stot of de kleine zamenstellende deeltj es , welker 
ran gschikking , groepering of agregatie den grootsten in
vloed oefenen op het wezen van het ligchaam. Reeds in 
oude tijden streefde men er naar , om de eigenschaopen 
van de ligchamen te verklaren uit de groepering van de 
deeltj es , en nog op den huidigcn dag gaat de physiek 
van het groote beginsel uit om de eigenschappen van 
de s tof terug te brengen tot de moleculen zelven en hunne 
bewegingen. D�e bij zondere rangschikking van de mole
culen in hetzelfde ligchaam geeft aanleiding tot  de ver
schillende toestanden , waadn dat ligchaam zich kan voor
doen. Als een wel ruw , maar zeer duidelij k  voorbeeld , 
noemde spreker de werkzaamheid van den wever , die 
door een bij zondere ligging en rangschikking van dezelfde 
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soort vezelen ) ui t  dezelfde plant het grove doek en de 
fij nste kan t weet te vervaardigen. Wat de wever hiel' 
doet , verrigten de afstootende en aantrekkende krachten, 
wp,lke  tusschen de moleculen werken , in de ligchamen en 
de onderlinge verhouding tusschen die beiderlei krachten 
bepaalt den agregatie-toes tand van de s tof , of met andere 
woorden den gasvormigen , vloeibaren en vasten toestand. 
Gelij k  spreker ons in de vorige le zing gewezen had op 
de analogie tusschen drie natuurkrachten , zou hij ons nu 
het verband aantoonen tusschen de drie toestanden op 
het -gebied der stof .  Het water , dat ons wel he t  meest 
uit het  dagelijksch leven bekend is , ' t  zij het z ich als 
vloeistof ) als damp of als ij s vertoont , zou de heer 
BLEEKRODE niet als voorbeeld nemen , daar het  in zijne 

eigenschappen en veelzijdig nut reeds meermalen hier 

behandeld werd. Welligt nog merkwaardiger en zeker tot 

zeer verrassende proeven aanleiding gevende , is het 

voorbeeld van het  koolzuur , om het karakter en den 

overgang tot de drie agregatie- toestanden aanschouwelijk  

te maken. 
Met het  koolzuur als gas hebben wij in JJiZigentia reeds 

m enigmaal kennis gemaakt. De voornaamste eigenschap
pen werden ons herhaaldelijk  door proeven toegelicht. 

Dat het kleur- en reukeloos is , een prikkelenden smaak 

heeft , de v erbranding niet kan onderhouden en zwaarder 

is dan de lucht ) zoodat het gas even al s een vloeistof 

kan worden uitgegoten en overgeheveld - al deze eigen

schappen zijn overbekend. Svreker herhaalde die proeven 

slechts om het  groote  verschil in uiterlijk voorkomen 

van het  koolzuur in zjj n vloeibaren en vas ten toestand 

des te duidelij ker te doen uitkomen. 

In niet  mindere h oeveel heid dan het water is ook he,t 

koolzuur in de natuur verspreid , maar steeds in gasvor� 
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migen toestand , hetzij vrij , hetzij gebonden in velerlei 

delfstoffen. Ieder mensch ademt per uur ongeveer 1 8  liters 

koolzuurgas uit , welke door de planten gedeeltelijk  weêr in 

zuurstof worden omgezet. In den bodem vormt he t  kool

zuur het voorname bestanddeel van vele mineralen en 

de ontzaggelijke massa koolzure kalk van de krij trotsen 

en van de schalen der schelpdieren , bestaat voor een 

groot deel uit koolzuurgas. Op enkele plaatsen van het 
aardoppervlak � de Dooden-vallei op Java en de Honds

grot bij Napels - borrelt het koolzuur uit den bodem op 

en bedekt die plekken met een laag gas , die allen plan

tengroei belemmert en elk organisme dood. 

Geheel andere eigenschappen vertoont het koolzuur als 

vloeistof. Ruim een halve eeuw geleden had men nog zelfs 

geen denkbeeld van de mogelijkheid om een . gas over 

te brengen tot den vloeibaren toestand. De beroemde 

LAVOISIER schijnt er zich wel eenige voorstelling van ge

maakt te hebben. Althans moet het vloeibaar worden van 

een gas hem zeker , hoe onbestemd dan ook , voor den 

geest gezweefd hebben bij zijn vergelijking , hoe  geheel 

anders de stoffen zich wel zouden vertoonen , als de Aarde 

eens op gelijken afstand verplaatst werd van de Zon als 

nu Mercurius verwij derd is van onze planeet. Hij meende 

dat daarvan het onmid�ellijk gevolg zou zij n ,  dat alle 

vloeistoffen op het aardoppervlak zouden veranderen in 

gassen ; en omgekeerd , als de Aarde nog op veel grqoteren 

afstand van de Zon , dan thans het geval is , haar plaats 

in het Heelal had ingenomen, stelde LAYOISIER als hypothese, 

dat dan de gassen in vloeistoffen en deze in vaste ligcha

men zouden verkeeren. 

Verder dan LAVOISIER ging een tijdgenoot van den vader 
der nieuwere scheikunde , de N ederlandsche natuuronder

zoeker VAN lYLA.RUM: , die op di t gebied werkelij k  proeven 
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schijnt  te hebben genomen. Hij slaagde el' namelijk in 
o m  vloeibaar ammoniak-gas te maken ; evenwel bleek 
het later , . dat het een zeer sterk verzadigde oplossing 
moet geweest zijn .  Deze ontdekking dagteekent van het  
eind der vorige eeuw. Eerst in 1 823  werd door een schit
terende reeks proefnemingen aangetoond , dat gassen onder 
bepaalde omstandigheden vloeistoffen knnnen worden. Aan 
FARADA Y ,  den grooten Engelschen nàtuuronderzoeker , 
wiens werkzaamheden op natuurkundig gebied zijn  nage
dachtenis zullen doen voortleven , zoolang de physica 
zal beoefend worden , aan dien geleerde , die in dien tij d  
aan t h e  Royal Institution w a s  verbonden , komt de on

vergankelijke eer toe , op di� gebied de belangrijkste 

schreden te  hebben gedaan. 

Hij opende de reeks van ontdekkingen met het vloeibaar 

maken van chloorgas en het. gelukte hem ten slotte , het 

getal gassen , die weêrstand bleven bieden , tot zes terug 

te brengen , waterstof , stikstof, zuurstof , stikstof- oxydule , 

kool-oxyde en zwaar kool waterstof-gas , die t o t  op dit 

oogenblik nog niet in vloeibaren staat z jjn gebragt. In 't 

midden van een sterke glazen buis , aan de eene zijde 

omgebogen en digtgesmolten , had FARADAY te voren een 

kleine hoeveelheid koolzure ammonia gebragt en daarnaast 

een laagj e van een sterk zuur ; vervolgens had hij ook het 

andere einde van de "buis geslo ten . Een geringe verwarming 

van b eide stoffen is reeds voldoende om het  koolzuurgas te 

ontwikkelen , dat onmiddell ij k een uitweg zoekt , maar 

dien niet vind t- aan de omgebogen toegesmolten spits. 

Het gas wordt daardoor tot een zeer klein volumen za.

mengeperst ·  en de aantrekk ende kracht tusschen de m ole

culen verkrijgt zoodanig de overhand , dat de deeltj es zich 

anders gaan rangschikk en en de stof doen overgaan tot 

den vloeibaren toes,tallcl . 
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Van de enorme drukking , waaronder het koolzuur hier 

gebragt wordt , kan men zich een denkbeeld vormen , 

wetende dat een drukking van 6 0  atmosferen voor deze 

proef vereischt wordt bij een temperatuur van 15 à 2 0 °. 
Het  koolzuur drukt dan met een gewigt van 6 0  kilog. op 

elke vierk. centimeter van de gl azen buis. Bij andere 

gassen zou die drukking zelfs een honderd atmosferen 

moeten bedragen. Het behoeft dus geen betoog , dat d eze  

proef zeer  gevaarlij k  is en dat  men gezigt en oogen met  

een masker moet  bedekken , alvorens zich aan het gevaar 

bloot  te s tellen . Spreker l i e t  het masker en de bril zien , 

waarvan hij zich bediend had om voor deze lezing een 

kleiIie hoeveelheid vloeibaar koolzuul' , volgens de proef 

van FARADAY , te bereiden. Beiden verkeerden in een ont

redderden toestand ; bij het springen van de glazen buis 

waren de deeltj es als zoo vele proj ectielen met vreesse

lijke kracht tegen masker en bril gestooten. Bij het s tuk 

slaan van de buis met het vloeibaar koolzuurgas , deed 

een knal als van een pistoolschot zich hOO1'en en de stukj es 

glas werden heinde en ver geslingerd. 

Deze vloeistof onderscheidt zich door een groote bewe

gelijkheid , waarbij water traag schijnt , terwij l  het vloei

bare koolzuur een 2 à 3 maal s terker uitzettingscoëffi

ciënt heeft dan het koolzuurgas .  

Door middel van de projectie-lamp slaagde spreker el' 

zeer goed in , ons de scheidingsvlakte van de vloeistof en 

het gas te laten zien. Even duidelijk  v erklaarde spreker 
de 'merkwaardige ontdekking op het gebied yan de mo

leculaire physica , van den Engelschman ANDREW,'3 , in 1 864, 
die het eers t aantoonde , dat er een onafgebroken over

gang bes taat tusschen den gasvormigen en den vloeiba

ren toestand van het koolzuur , een continuiteit tusschen 

de serie van toes tanden , die het koolzuur als gas , alvo-
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rens tot  den v loeibal'en staat over te gaan , achtereen

volgens te doorloopen heeft. Bij de verwarming van het 
vloeibaar koolzuur ziet men namelijk  ten slo tte bij een 

temperatuur van 3 10 C en een drukking van 7 �  atmos

feren geen grensvlakte meer , het verschil tusscben den 

vloeibaren en gasvormigen toestand is
· 
verdwenen. Aan 

deze temperatuur van 3 1 0  C heeft men den eigenaardigen 
naam gegeven van kritische temperatuur. 

Zij is  voor sommige gassen en dampen thans bekend , 

o. a. voor water 412°, voor ether l b7 . 5 °  enz. ; in geslo ten 
vaten verhit , verdwijnt  ook bij die gassen het scheidingsvlak 

op evengenoemde temperatuur. Verkoelt men nu de buis 

weêr , bijv .  door v erdampende ether ) dan ziet men het 

Yloeis tof-niveau zich weêr herstellen , maar alvorens de 

grensvlakte zich openbaart , ontstaat een nevelvormig 

koolzuur , dat spreker zeer schoon liet zien door de buis 

op een scherm te proj ecteren. Zoo hebben wij dus vloei

baar koolzuur gekregen ) maal' slech ts in zeer geringe 

hoeveelheid ) die alleen dienst kan doen , als zij in de 

buis bewaard kan blijven , b .  v .  voor het onderzoek van 

geleiding del' electriciteit .  De  m ethode is echter niet 

t oereikend , om lan gs dezen weg grootere hoeveelheden 

koolzuur te verzamelen , om de eenvoudige reden dat h et 

vloeibaar koolzuur in dien toestand niet uit de buis v er

wijderd kan worden. Er bestaat echter een andere 

methode , om vloeibaar koolzuur in grootere massa te 

bereiden. Zij w erd in 1 843 gevonden door NA1'TERER , die 

op he t  denkbeeld kwam om de luchtperspomp te gebrui

ken. In plaats van in dien toes tel lucht in een bepaalde 

ruimte te persen , deed de proefnemer dit met koolzuur

gas .  Het gelukte hem werkelijk  om de groote spankracht 

van het  gas te overwinnen . Om de warmte , die bij de 

persing van het  gas vrij kwam , te beletten de spankracht 
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van het gas weêr te verhoogen , werd de ontvanger van 

de perspomp omgeven met een wand van ij s )  dat de 

uitstralende warmte absorbeerde . Deze methode is zoo 

doeltreffend ) dat groote hoeveelheden te Londen ter ver

zending verkrij gbaar zijn , waarbij men met het oog op 

den enormen drLlk waaronder de vloeistof verkeert , na

tuurlijk te letten heeft op naar verhouding sterke ij zeren 

vaten , die den kolossalen druk van zoovele atmosferen 

kunnen weêrstaan. 

De  spreker gebruikte twee dergelijke cilinders voor 

zijne proeven ; zij geleken wel Krupp-kanonnen op hunne 

affuiten en zouden bij een explosie zeker niet minder 

verschrikkelij k  zijn .  In deze koolzuur-reservoirs heeft men 

tevens het middel om vast koolzuur te verzamelen. Bij ' t  
openzetten van de kraan ontwijkt koolzuurgas ; te gelij 

kertij d  gaat een gedeelte van het vloeibare koolzuur door 

die verdamping en de zich daardoor ont"\vikkelende hevige 

k011 'in vasten toestand over en neemt de ontwijkende 

damp dat vaste gedeelte mede in den vorm van vl okj es , 

die opgevangen worden in een doos van bij zondere in

rigting. · Spreker kon ons dus koolzuur in  haar derden 
agregatie-toestand vertoonen en rondgeven ter betasting , 
een proef e ven' schitterend als zeldzaam. Het vaste kool
zUur doet zich voor als een vlokkige , op sneeuw ge
lijkende massa , welke haar scheikundig karakter ook in 
dien toestand niet verloochent .  Op een glaasj e u�tgespreid , 
ontwikkelen die v lokj es damp, die zich dadelijk  herkennen 
laat als koolznurgas aan het niet onderhouden van de ver
branding , als een kaars er boven "\vordt gehouden . 

De eigenaardige eigenschap van het vaste koolzuur is 

zijn lage temperatuur van 7 0 °  C beneden het vriespunt. 

Merkwaardig is het verschijnsel , dat deze bij zonder lage 

temperatuur het water niet doet bevriezen , als een hoe-
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veelheid vast koolzuur bij water wordt gevoegd. Ook kan 

men die vreesselijke koude stof zeer wel hanteren. Beide 

verschijnselen vinden verklaring in het feit , dat het vaste 

koolzuur omgeven is van een laag gasvormig koolzuur , 

die hier den spheroïdaal-to estand doet geboren worden. 

Het  water is dus tegen de onmiddellijke aanraking met 
de koude stof beschermd ; evenzoo de hand bij ' t  aanra

ken. Drukt men wat sterk , dan voelt men onnliddellij k  
brandende koû. 

Zoo ook verklaart zich FARADAY'S schitterende proef , die 

met  veel succes door den heer BLEEKRODE herhaald werd , 
om water t e  doen bevriezen in een gloeij ende kroes.  Het 

effect van die proef is inderdaad buitengewoon. In een 

gloeij ende platina-kroes , verhit to t  een temperatuur van 

40.0.° , wordt eenig vast koolzuur gebragt , dàt niet den 

minsten invloed van die hitt e onderyindt , daar de meer
gemelde laag een bescherming vormt tusschen de enorme 

hitte eenerzij ds en vlak daarnevens de hevige graad van 

koude . Een met  water gevuld reageerbuisj e , .in dat kool

zuur gedompeld , ondervindt dus alleen den invloed van 

de hevige koude en h et water gaat in de gloeij ende kroes 

onmiddellijk  tot ij s over. 

Niet minder fraai was de proef van het vast worden 

van kwik door indompeling in · vast  koolzuur. Deze vaste 

kwik , die een temperatuur heeft van - 40.°  C. , veran

tlert water onmiddellijk ip. ij s en laat bij ' t  aanraken 

zij n  koude tegenwoordigheid gevoelen. Een nog veel 

lagere temperatuur (tot een maximum van - 90.°  en  

- ]  2 0. °  in he t  luchtledig) bereikte FARADAY door een meng

sel van ether en vloeibaar kool zuur. In de practijk maakt 

men veelvuldig gebrui k va� de ontwikkeling van koude 

bij den overgang van vloeistoffen to t den gasvormigen 

toestand. Spreker herinn�rde aan de kuns tmatige ij sberei -
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ding dool' middel van vloeibare ammoniak , waarmede thans 

de proef op groote schaal met aanvankeUjk succes door 

de heeren VAN DER ESCH en Al'tNTZENIUS t e  )s Grav enhage 

wordt genomen .
' 
Zoo heeft de industrie zich ook reeds 

toegelegd 
-
op het maken van kunstmatige jj svelden (slca

ting rinlcs» ) door gelijkmatige stolling van met water be
sproeide vlakten door middel van het vervl ugtigen van 

zwavelzuur. 

In het voortbrengen van lage temperaturen en vooral 

in het nuttig aanwenden van die koude is de natuur

kunde nog op verre na niet zoo  ver gevorderd als in het 
verkrijgen van hooge temperaturen. Maar ook op dit ge 

biedt schrijdt de natuurwetenschap met  zekerheid voor

waarts en logenstraft zij het geloof aan den cc cirkelgang 

van de menschheid )) . Dat deze leerstelling althans niet 
van toepassing is op de natuurwetenschappen lichtte 

spreker, aan het slot zijner verhandeling , met een krach

tig voorbeeld toe.  Op de i ongste tentoonstelling in het 

South-Kensington Museum van wis- en natuurkundige in

s trumenten, had men zich een aanschouwelijke voorstelling 

kunnen maken van het verleden en het heden der na

tuurwetenschap.  De voor zijn tij d  merkwaardige vinding 

van den Maagdenburger burgemeester OTTO VAN GUERICKE , 

zijn eerste luchtpomp , stond daar naast de uitstekende 

modellen door DELEUIL vervaardigd , uit Berlijnsch zilver , 

en eenige schreden verder zag men een luchtpomp van 

CARRÉ , die binnen vij f  minuten een karaf met  water tot 

ii� doet overgaan j een proef ; die een opmerkelijke tegen

hanger is van de klassieke Maagdenburger halve bollen , 
ook bij den oorspronkelijken toestel aanwezig. 

Zien wij dergelijken vooruitgang , al is het ook in een 

tijdsverloop van een paar eeuwen , door de zamenwer

king van de natuur- en werktuigkunde , dan geeft dit de 
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bemoedigend e gedachte , dat vele vraagstukken , welke thans 

voor ons onoplosbaar zijn , later hun antwoord zullen 

:verkrijgen . Met den vloeibaren toestand der gassen bijv. 

werd het middel gegeven , o m  om een zeer lagere tem

peratuur tot stand te brengen. En nu leeren theoretische 

beschouwingen , dat bij - 2 73 0  een ligchaam zonder 

warmte zou zijn ; wij kennen thans warmte zonder stof , 

daar waal' warmtestralen in ' t  luchtledig doordringen , 
stof zonder warmte is ons t o t  dusver onbekend ; toch 

gav en de proeven van FARAD AY het middel om die tem

peratuur tot - 1 2 0 0  te  benaderen . Er blij tt dus hier 

nog menige schrede af te leggen , en mogt het onze 

nakomelingen gelukken di t punt te bereiken , dan voelen 

wij ons genoopt ook op natuurkundig gebied de kortheid 

van het menschelij k  leven te betreuren , die zoo dikwij ls 

belet de doo l' ons  gestelde \Traagpun ten ben,n twool'd te zien . 
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/ , 

H. 'VITTE : 

o v e r  V a r e n s. 

lJe eenvozul is het kenmerk van het ware. Dien indruk 

kregen wij v an de v o o rdragt v an den h e er H. ':VITTE , 

hortulanus aan den Academie-tuin te L eiden , die voor 

lJiligentia's l eden optrad met de v erontschuldiging , dat 

hij geen gestijleerde redevoering zou houden , uitblinkende 

door sierlijke en gekuischte voordragt , maal' eenv oudig 

eenige m ededeelingen zou doen o v er h e t  plan t enrij k , 

omdat , naar zij n  meening,  de gemeenzame spreekwij z e  

be tel' geschikt is  voor  mededeeling, dan sierlij kh eid v an s tij l, 

waaraan dikwij ls de duidelij kh eid ten offer wordt gebragt. 

Die bescheiden opvatting van zij n  taak was w el de oor

zaak , dat sprek er het gro ote  doel bereikte van l eerzaam 

te zij n  voor zij n  auditorium , niet slechts voor h en , die 

de w etenschap om zoo te z eggen liefh e bben als hun da

gelij ksch brood , maar v o or dien bre eden zoom , waarvan 

eene v ergadering als deze uit den aard del' zaak altij d  de 

meeste v ertegenwoordigers telt , die slechts bij tllssch en

poozen zich verkwikken aan de v errassende op enbaringen 

van de llatmnvv e tenschap .  T o t  i eder onzer in 't bij zonder 
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rigtte de heer WITTE zijn bevattelijk woord , dat klaar 

en duidelijk  ons een blik deed slaan in de bewonderens

waardige levensfunctiën van een plantenfamilie , welke spre

ker to t  het onderwerp zijner verhandeling had gekozen . 

vVij willen trachten , hetgeen tot  onze bevatting kwam , 

hier weêr te geven. Welligt vinden dan onze mede
toehoorders hunne eigen indrukken in dit ve�'slag terug. 

Men heeft het wel eens voorgesteld , alsof de twee 

groote deelen , waarin de natuur gesplitst kan worden , 

de georganiseerde en de niet-georganiseerde na tuur , door 

één zelfden draad aanéén geregen zijn , een gevleugelde 

uitdrukking ,  die echter zeer goed aanleiding kan geven 

t o t  het  vormen van verkeerde begrippen , wij l  men zich 

daarbij alles als ééne reeks vormende voorstelt ,  als een 

keten , waarvan al de schalmen zuiver in elkaêr passen. 

Beter zullen wij ons doel bereiken , om het ' verband op 

te sporen tusschen het georganiseerde en niet-georgani. 

seerde natuurrijk  , door ons al het ges�hapene voor te  

s tellen als voortkomende ui t  één gemeenschappelijk cen

traalpunt , dat zijne stralen in allerlei rigtingen uitzendt. 

Zonder met ons in een onderzoek en een beschouwing 

te treden van de verschillende analogiën , die in de na

tuur zijn waar te nemen , hetgeen thans niet op sprekers 

weg lag , wenschte hij ons alleen opmerkzaam te maken , 

dat in de natuur gevonden wordt een intieme verwant

schap tusschen al het geschapene onderling , en een m.eer 

bijz0ndere verwantschap tusschen de leden , die - Oul 
to t ons beeld van het centraalpunt terug te  keeren -

zich rangschikken op de naar verschillende rigtingen uit

gezonden stralen. 

Reeds v oor een leek in de natuurbeschouwing is die 

verwan tschap gemakkelijk terug te vinden. Nemen wij 

uit het dierenrijk  slechts een voorbeeld. Hoe uiteenloo-
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pend een kat en een tijger in  eigenschappen en geaard 
heid ook zijn , voor ieder is het  duidelijk , dat beide 
diersoorten naauw aan elkaêr verwant zijn , dat ze to t  
een zelfde natuurlijke familie behooren. In he t  plantenrij k  
heerscht die verwantschap tusschen d e  planten onp-el'ling 
in niBt mindere mate. Men vergelijke bijv .  de verte
genwoordig�rs van de seriën of  natuurlij ke familiën , welke 
als zoodanig gemakkelij k  door iedereen h erkend worden : 
om er slechts één t e  noemen , die der Grassen , naar 
men weet bestaande uit een bijzonder groo t  aantal geslach
ten en een nog groo ter getal soorten. Hier nemen de 
uitersten een plaats in de rij : het boomachtige bamboes
rie t  in onze tropische gewesten en het  teedere éénj arige 
grassprietj e ,  dat tusschen onze straatsteenen tiert. Wel 
hebben die verschillende grassoorten elk haar eigen ha-

1JitU8 , maar · in bepaalde hoofdkenmerken zijn  zij toch 
zoo karakteristiek aan elkaêr verbonden , dat er voor 
hem , die daar eenmaal op ging letten , geen twijfel kan 
bes taan omtrent de naauwe verwantschap van die soorten" 
welke toch zoo uiteenloopend zijn  in uiterlijk voorkomen. 

Zoo is het  ook met  de Filices of Varens , waarvan spre
ker een groo t  aantal soorten voor zich had tentoonge
steld .  De Academie-tuin te Leiden en de Zoölogisch Bota
nische tuin te ' s  Rage hadden den heer 'VITTE voor dez�n 
avond hiervan fraaij e exemplaren afgestaan. De schoone 
bladeren van de verschillende Varen-soorten maakten een 
bekoorlijk effect en het  gezigt op deze verzameling droeg 
veel bij tot  verduidelijking van de wetenswaardige mede
deelingen van den heer 'VITTE. 

Al dadelijk trekt de verscheidenheid van bladvorm 
de aandacht , die in dit geval niet zou doen ver
moeden , dat al die soorten · tot een en dezelfde familie 
behooren. En toch zal men niet ligt in twij fel gera-
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ken , o f  een plant al dan niet  to t  de Varens behoort. 
Zij zijn  letterlijk  over de geheele aarde verspreid , wat 

te  begrijpelijker is , als men weet , dat el' soorten zijn , 
die uitsluitend in vochtigen bodem groeij en , ook (hoewel 
weinigen) die al�een in het  water tieren , terwij l  weêr eeu 
derde reeks zeer drooge plaatsen kiest en weder andere soor
t en  aan rotsen en muren de voorkeur geven. Met de verschei
denheid van bodem en klimaat hangt de on twikkeling 
van de Varens naauw zarnen. H iel' bUjven · ze laag en 
kruidach tig , ginds , in de tropische gewesten , ontwikkelen 
zij tot  de hooge boornachtige vormen. 

De kennis van de Varens , die zich in den laatsten tijd 
zeer heeft uitgebreid , dagteekent eers t  van onze eeuw. 
Uit het systenza vegetabiliu'l?Z van PERSOON , dat in 1 7 9 7  

he t  licht zag , blijkt  dat aan ' t  eind van d e  vorige eeuw 
niet meer dan 236 Varen-soorten bekend waren , waarvan 
lat e r ,  ten opzigte van ;)0 van die soorten , gebleken 
is , dat zij ten onregte onder die plantenfamj lie ge
rangschikt waren. Thans zijn  reeds 3 à ' 4000  Varen
soorten bekend , waarvan 2 5 0 0  soorten alleen in de 
tropische gewesten. In heete , zeer vochtige luchtstre
ken zijn de Varens zoo geheel en al te huis , dat ze som
wij len tot  zelfs een derde gedeelte van de geheele vege
tatie innemen , altij d  v oor zoo ver die vegetatie tot onze 
waarneming komt. In gematigde streken vertegenwoordi
gen zij 1/50 à 1 1 60 van het  plantenrijk  j hier te lande bij v ., 
waar 25 Varen-soorten voorkomen tegen 1 3 5 0  zigtbaar 
bloeij ende planten , vertegenwoordigen zij de vegetatie 
voor 1/.')4 gedeel te . In ons werelddeel bereik t het tegen
woordig aantal Varen-so orten he t  cij fer van 7 0  à 80 , ter
wij l  uit h e t  zoogenaamde steenkolentij dvak tot heden reeds 
circa 3 0 0  soorten opgedolven en beschreven werden. Al 
die boomachtige vormen van de voorhistorische tijden 
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zijn  in  . Europa uitgestorven j in  de tropische gewesten 

komen zij nog veelvuldig voor .  Zij vinden daar de voor

waarde voor hun ontwikkeling , eel� warme , vochtige 

beschaduwde s tandplaats . In uiterlijk voorkomen verschil

len zij dikwij ls zeer met de in Europa inheemsche 

soorten ; maar hij , die in de natuur om zich heen heeft 

leeren zien , zal op het eerste gezigt een Varenplant 

herkennen. Het eigenaardig karakter van deze planten 

verloochent zich dan ook nooit .  Meestal groeij en de s ten

gels onder de aarde en ontwikkelen de  bladeren alleen 

naar boven ; in andere gevallen ligt de stengel in hori

zontale rigting boven den grond. Bij weder andere , en 
dit is met de boomachtige of zoogenoemde boomvare,ns 
het geval , verkrijgt de stengel ) die zich dan loodregt 
naar boven rigt , . den vorm van een boomstam. Reus
achtige soorten komen in de tropische gewesten voor , 
waarvan de stam een hoogte bereikt van 1 0  à 1 5  meter ; 
boven aan de kruin strekt zich dan de kroon straal vor-

� 

mig uit , met bladeren soms van vier meter lang e11 drie 
meter breed . Hoogst l iefelij k  en bevallig is de indruk "van 
die Varen-soorten , waartoe inzonderheid de bewegelijkheid 
der fijn verdeelde bladeren veel bij draagt .  

Van het woord stam, Ül de eigenlijke beteekenis die 
wij er aan geven , kan hier echter moeij elij k  sprake zijn .  
Op het eerste gezjgt z iet  men wel geen onderscheid , 
maar bij nader onderzoek bespeurt men een geheel andere 
zamenstelling van den stengel , waaraan dan ook liever 
de uaalTI van tronk wordt gegeven. Een doorsnede ver
toont geen compacte massa vaatbundels , zooals rondom 
de kern van een gewonen, boomstam , maar een merg
achtig weefsel , om een duidelijke voors telling te kiezen , 
het best met  dat van een koolstronk te vergelij ken. Een 
krans van houtachtige en zeer harde vaatbundels omgeeft 
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dat weefsel e n  dan volgt de bast o f  schors. Zoodra nu 
die tronk van een boomvaren een zekere dikte heeft beo 
reikt , groeit de plant nog gestadig in de hoogte  en ont
wikkelt bladkroon op �ladkroon , maar dikker wordt zij 
nooit .  Dat is nu schij nbaar wel in tegenspraak met  hetgeen 
de kweekers van fraaij e kasplanten, o .  a .  bij de Balantium 

anta'rctic'ltm waarnemen. 't Is toch geen 7.insbedrog, als men 
den s tam dezer plant niet slechts in de hoogte , maar 
ges t'adig ook in omvang ziet toenemen. Volkomen waar. 
Maar wàt wordt hier dikker ? Niet de eigenlijke stam , 
maar de laag worteltj es , die door den grooten toevoer van 
vochtdeelen v oortdurend aan de kruin ontwikkelen en 
langs den stengel naar beneden schuiven , om weldra weêr 
door een nieuwe laag worteltj es , die op hun L beurt 
over de oude schuiven , . bedekt te  worden. Zoo is het  
duidelij k , hoe de stam in omvang toeneemt , zonder dat 
het ligchaam zelf dikker wordt. De heel: WITTE was in de 
gelegenheid ons eenige specimina van boomvarens te  laten 
zien ) waarbij ook  de laag worteltj es duidelijk zigtbaar was. 

In ons land komen de varens met stengels slechts in 
de kassen voor. Van de uitersten in deze familie zagen 
wij eenige merkwaardige staaltj es . S ommige boomvarens 
toch bereiken , zoo als reeds werd opgemerkt ,  de aanzien
lijke  hoogte van 10 à 1 5  meters , t erwijl er enkele soorten 
zijn , die een hoogte van weinige centimeters niet over
schrij den. Een paar van die o ogenschijnlijk nietige plantjes 
h ad spreker op de tafel voor zich . Op een reis , in den 
vorigen zomer door een paar N ederlandsche tourit->ten 
langs Moezel en Saar gemaakt ) had een hunner niet 
zonder levensgevaar van de rUJ:ne van den Saarburg een 
van d e  klein ste soorten van de varenfamilie geplukt. Dat 
m erkwaard ig  levend exemplaar werd ons triumfantelijk 
door den heer WI'lVl']<; getoond. Hier te lande behoort  zeker 
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to t  d e  kleinste AspZe?ûum ?"uta muraria , die op sommige 
plaatsen tegen oude muren wordt gevonden. 

De grootste soort hier te lande is de zoogenaamde Ade
laars-varen , die in sommige streken van Gelderland wordt 
aangetroffen en een hoogte bereikt van ongeveer 3 meter. 
De  overdwarsche doorsnede van het benedeneinde van 
den stengel gelijkt  eenigszins op den Pruissischen dubbelen 
adelaar. Van daar de naam. Deze herinnering aan een 
heraldieke figuur ontlokte aan spreker de opmerking, dat 
het zeer moeij elijk zou zijn  de preferentie te  geven aan 
een van de drie flora's , de flora van de natuur , de flora 
van de heraldiek en de flora van de modistes. Als men in 
aanmerking neemt , dat de dames den fijnsten smaak heb
ben , zou men haast verleid worden aan laatstgemelde 
flora de meeste hulde te brengen. En toch durfde spreker 
die beslissing niet nemen. Wij willen hem gaarne ge
looven. 

De prachtige bladeren van de Varens verdienen nog 
meer dan de s tengel de aandacht , niet slechts om hun 
sierlijk  voorkomen , maar vooral omdat zij de zetels zijn  
van de dragers der bevruchtings-organen , die bij deze 
plantenfamilie het onderwerp hebben uitgemaakt van hoogs t  
belangrijke onderzoekingen. Bezien wij eerst het uiterlij k  
voorkomen van die bladeren wat nader. -De n aam van 
blad wordt bij deze p lant in oneigenlijken zin gebruikt ; 
de wetenschappelijke naam van v eel'en (frrondes) drukt veel 
beter het karakter uit . Reeds spraken de oude schrij vers 
van Pte?'is , afgeleid van het grieksche Pterux (vleugel) , 
welk woord sedert behouden is en toegepas t werd op 
verschillende . geslachten van de Varens, 

De a�gemeene kleur van de bladeren (om dit woord 
gemakshalve te blijven gebruiken) is groen ; slechts enkele 
soorten hebben de groene kleur met  een witte nuance.  
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E r  doen zich echter ook gevallen voor , dat d e  achterzijde 
van het  blad een andere kleur vertoont. Als die kleur 
innig verbonden is aan de opperhuid van het blad , is zij 
altij d  wit ; wordt zij daarentegen veroorzaakt door een los 
waas , dat men bij enkele soorten aan de achterzijde van 
het blad aantreft , dan is dat waas of  stuifsel zilverwit of 
goudgeel gekleurd. Het heeft zijn  ontstaan te danken aan 
de cellen aan de onderzijde van het blad , die dat gemak
kelijk  af te  s tuiven waas afscheiden. 

Levendige kleuren , die tegenwoordig zoo gezocht zijn , 
bieden de varenbladeren dus niet aan. Maar van nature 
zijn  zij reeds zoo schoon , dat kleurenpracht hier met regt 
overdadige weelde zou zij n .  Al de bladvormen , die in het 
geheele plantenrijk voorkomen � zijn  in de varen-familie 
vertegenwoordigd. Hare rijkdom van vorm en de sierlijke 
bouw harer deelen worden welligt niet  geëvenaard door 
eenige andere familie van planten , en toch , hoe weelderig 
in ontwikkeling zij ook z ijn , staan de Varens , om zoo te 
zeggen , slechts op de . bovenste sport van den ondersten 
mijnladder. Zij hebben namelijk geene bloemen en daar 
komt het  toch eigenlij k  op aan , want de bloei is het 
hoogste levens-stadium van de plant .  Zie daar he t  onder
scheid tusschen de hooger en de lager ontwikkelde planten. 
Mist men de bloem , dan heeft men ook regt om te  spreken 
van een lager ontwikkelde plant .  

Niettegenstaande de bo tanici reeds sedert geruim en tijd 
wisten , dat de Varens van de hoogere of zigtbaar bioeij ende 
planten zeer karakteris ti ek onderscheiden z ij n ,  bleef men 
toch zeer lang in 't duis ter omtrent de wijze , waarop de 
vermenigvuldiging bij deze fami lie plaats heeft. Wel hadden 
de s tofhoopj es reeds lau g de aandacht getrokken ,  die zich 
aan de achterzjj van ' t  bl ad verzamelden en men zag ook 
wel , dat als dit poeder met den bodem in aanraking 
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kwam , n a  verloop van tijd uit die stofj e s  nieuwe planten 
ontwikkelden , maar tot de oorzaken wist men niet nader 
door te dringen dan LINNAEUS , die meende, dat de sto�j es, 
welke hij ,Voor het zaad hield , onmiddellijk  uit de blade
ren te vOûl'schijn  komen en van dat standpunt gezien de 
j uiste gevolgtrekking �fleidde , dat daaraan een bloei
phase vooraf moet gaan. Hij noemde de Varens daarom 
bedekt bloeij ende planten . Eerst later zou men zich een 
voorstelling maken van het  wezen en de beteekenis dier 
stofheuveltj es , die zich aan de achterzij van het varenblad 
vertoonen , zoodra het zekere ontwikkeling heeft bereikt .  

Reeds met een gewone loupe ontwaart · men , dat die 
s tofhoopj es of  sporangiën bedekt zijn  met een vliesj e  én 
het onderzoek voortzettende naar den inhoud van die 
heuveltj es ,  ontdekt men onder het  vliesj c een menigte 
fijne stofj es , even zoo vele zakj es ,  met een inhoud en van 
een steeltj e voorzien. In die zakj es nu zijn  weêr een 
aantal kleinere organen besloten ) die sporen worden ge
noemd en overeenkomen met de zaden der andere planten . 
,Vij zijn  dus nu al van kleiner tot  kleiner afgedaald ; 
maar onze bewondering zal nog klimmen , wanneer wjj 
de functiën van die merkwaardige levens- organen elk op 
zich zelf en in onderling verband leeren kennen. 

Gaan wij nog even tot die sporenzakj es terug en zien 
wij eerst , hoe die zakj es ,  als zij het stofheuveltj e  ver
laten hebben , nada� het  dekvliesj e  van het  blad is afge
vallen , met de een o f  andere middenstof in aanraking 
komen , die voor de ontwikkeling gunstig is . Dan slurpen 
ze vocht op en vooral doen dat de cellen aan den wand 
van het  zakj e , waardoor een spanning ontstaat , die den 
wand eindelijk  plaatselijk  doet barsten. Uit het  open
gereten zakj e treden dan de kiemkorrel tj es of sporen 
naar buiten en als zij dan een goeden bodem vinden , 
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heeft door  hun tusschenkomst  de ontwikkeling eener 
nieuwe plant plaats .  lVIaar daarover later. Eerst willen wij 
die sporen nog wat nader beschouwen. Hoe klein ook 
reeds op zich zelven ; zijn die orgaantj es toch ook weêr 
zamengesteld. Zij hebben namehj k  een dubbelen wand met  
een geleiachtigen inhoud . De  ontwikkehng van den binnen
wand heeft ten gevolge , dat de buitenwand van een wordt 
gereten , zoodat aan den binnenwand gelegenheid wordt 
gegeven zich naar buiten te ontwikkelen. Na verloop van 
een paar weken on twikkelen zich uit die cel meerdere 
cellen en te gel ijkertij d ,ontstaat in · die  cellen het blad 
groen , dat wil zeggen de groene kOl'reltj es , waaraan het  
blad zijn klemt ontleent .  

Zoo gaat nu de ontwikkeling van de eene cel uit  de 
andere trapsgewij ze voort , maar het bleef nog een ge
ruimen tij d een raadsel , hoe die voorkiem , waarvan wij 
de  trapsgewij ze ontwikkeling bespied hebben , na  eenige 
maanden varenblaadj es deed ontkiemen . Dat was wel een 
hoogst vreemd verschijnsel , zoo plotseling , zonder dat 
men van den overgang iets kon gewaar worden , een 
groen vlakj e  of schilvertj e  in een varenblad te  zien over
gaan . Eerst  weinige j aren geleden werd dit verschijnsel 
ten deele tot klaarheid gebragt door den Duitschen bota
nicus NAEGI�LI , die een nieuw licht deed opgaan over de 
eigenaardige wij ze van vermenigvuldiging bij de Varens .  
H ij vatte he t  onderzoek weder op , daar waar het ge
bleven was en stelde zich tot  taak om de straks be
schreven sporen op den voet te volgen , tot het varenblad 
el' uit te voorschijn  komt. 

N AEGELI zag de hierboven beschreven ontwikkeling van 
de voorkiemen uit de sporen. Enkele van die voorkiemen 
gedurende de trapsgewij s v oortgaande ontwikkeling onder 
het microscoop waarnemende , zag hij dat er kleine 
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wratj es aan de  onderzij de ,  daar waar de voorkiem op den 
grond ligt , ontstonden. In die wratj es zag hij weder af
zonderlijke cellen besloten en bij voortgezet onderzoek 
bleek het hem , dat in die veelhoekige , digt tegen elkander 
aanliggende celletj es weer afzonderlijke ligchaampj es be
sloten waren , welker zonderlingen vorm hij eerst later 
kon waarnemen . Naarmate toch die celletj es zich verder 
ontwikkelden , naar diezelfde mate was dit ook met  de 
daarin besloten ligchaampj es het geval , to t  eindelijk  door 
de hierdoor veroorzaakte spanning het  onderling verband 
verbroken werd en de celletj es van één barstten . Toen 
kwamen daaruit spiraalvormige ligchaampj es te voor
schijn ,  elk aan den top van eenige ciliën of wimperstaartj es 
voorzien , die zich in het  druppeltj e water , waarin ze 
voor het onderzoek lagen , kenmerkten door groo te be
wegelijkheid. Verder bragt NAEGELI het echter bij dit 
onderzoek niet. 

Er moesten nog vier j aren verloopen , vóór dit merk
waardige onderzoek naar de bevruchting van de Varens 
tot zekeren graad van volkomenheid werd gebragt dool' 
een ander Duitsch bo tanicus ) den Berlijner ZUlvIIN SKY, die 
bij de  Varens weêr iets and�rs ontdekte , dat van de 
grootste beteekenis zou worden voor de kennis van deze 
plantenfamilie .  Om ons een duidelijke voorstelling te 
geven van deze merkwaardige ontdekking ) die over de 
bevruchting van de Varens een helderder licht deed op
gaan , trad spreker eerst in een verklaring van hetgeen 
er plaats heeft bjj de bevruchting eener zigtbaar bloeij ende 
plant. ,Op den bloemsteel en binnen den groenen kelk 
besloten rusten de bloembladen , die den krans van 
yezeldraden omgeven , in welker midden het  centrale 
orgaan , de stamper , omhoog rij s t  met den s tempel 
aan den top en het vruchtbeginsel aan den voet. Zien 
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wij nu , wat tij dens den bloei de functie is van deze or
ganen. Het helmknopj e ,  dat elk van de meeldraden aan 
't einde draagt , berst op een gegeven oogenblik open en 
een fijn poeder s tuift uit die hoopj es , vrij wel overeen- · 
komende met  de zoo  even beschreven sporen en insgelijks 
bestaande uit een buiten- en binnenwand met een gelei
achtigen inhoud. Van di e korreltj es gaan er heel wat ver
loren in de l'uimte , maar een groo t  aantal komt teregt 
op het centrale gedeelte van de bloem , del: s tamper , 
uit drie deelen bes taande : het  onderste gedeel te of het  
vruchtbeginsel , de meestal draad vormige s tij l en eindelijk  
op dien s tij l  de stempel .  Het topgedeelte van dit orgaan 
is niet overtrokken met een opperhuidsvliesj e  , zoodat het  
uitzweten van de gomachtige vlo eistof, die het  celweefsel 
afscheidt , niet belemmerd wordt. Wanneer nu de kor
reltj es uit de helmknoppen stuiven , vallen er een aantal 
op den s tempel en slorpen een gedeel te  van het  uitge
zw eete voch t op. De spanning ,  welke van die opslorping 
het  gevolg is , doet  den buitenwand van die korreltj es 
bers ten en hUIl binnenwand treedt naar buit.en in den 
vorm van een  buis ) die door den s tij l van den stamper 
heen groeit ) gestadig voort , hoe  lang die stij l ook is ) 
t o t  dat ze te regt komt in h e t  vruchtbeginsel .  Daarin 
liggen de toekomstige zaden , een of meer in getal , die 
men dan eitj es noem t )  beslo ten. De naar beneden ge
drongen s tuifmeel-buis komt met een van die eitj es in 
contact en het bevruchtings -moment is gekomen. Hoe die 
bevruchting nu eigenlijk plaats heeft , i s  tot heden niet 
ontsluij erd en ' t  is zeer twij felachtig of de wetenschap el' 
ooit  in slagen zal dien sluij er op te heffen. Spreker voegde 
er echter onmiddellij k bij , dat het In deze eeuw van 
onderzoek gevaarlij k is , Om op dit gebied het non pos
S'lt1n1tS uit te spreken. 
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Zooveel is zeker , dat he t  ons nu reeds duizelt bij deze 
openbaring van de gi:ootheid der Schepping , en dat onze 
begrippen van wat groot  en wat klein is wederom niets 
.anders dan menschelijke dwalingen blijken te  zijn .  \iVij 
zien hier duizenden kiemen van een nieuw leven door den 
wind naar heinde en ver vers tuiven om geen vruchtbaren 
bodem te  vinden , terwij l  een enkele aanraking van een 
dier kiemen voldoende is om het sluimerende leven op 
te wekken. 

Keeren wij nu tot de ontdekking van ZUMTN S KY terug. 
Vier j aren nadat NAEGELI de antheridiën en de daarüit t e  
voorschijn komende bewegelijke zwermsporen ontdekt had , 
bespeurde deze geleerde dat zich , behalve deze , nog 
andere organen uit de voorkiem ontwikkelden , ook weêr 
opeenhoopingen , van cellen , die het eige11aardige voor
komen hebben van een schoorsteentj e. Naarmate de 
antheridiën zich openden en aan de zwermsporen vrij 
heid van beweging gaven , zag  ZUMI.NSKY , dat ook die 
aanvankelijk  geslo ten schoorsteentj es zich van boven 
openden en. dat de zwermsporen zich bewogen in de 
rigting van die opening. Tevens n am hij waar , dat om ' 
die beweging te gemoet  te komen de schoorsteentj es niet 
afgewend zijn van de ligchaampj es , die .de zwermsporen 
ingesloten houden , maar da t zij zich rigten naar die anthe
ridiën. Een van die slangvormige zwermsporen , die  hier het  
s tuifmeel vertegenwoordigen , vindt nu alligt zijn weg naar 
zulk een schoorsteentj e ,  slingert zich door de opening 
naar binnen , kruipt als ' t  ware naar beneden en komt 
in aanraking met een cel , die , even als het eilj e in een 
vruchtbeginsel , op den bodem van het schoorsteentj e ligt , 
en . . . .  de bevruchting heeft plaats. 

Dat men hier dus van een bedelcten bloei kan spreken , 
is btüten twijfel , maar in een geheel anderen zin als 
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LnmAEUS daaraan gaf. Immers dat  stadium vau het  planten
leven heeft hier niet plaats in het  varenblad , maar onder 
aan dat groene vliesj e ,  ' twelk zijn  ontstaan te danken 
heeft aan de s tofhellveltj es ,  die de achterzijde van het blad 
bedekken. Van het verbazende vermenigvuldigingsver
mogen van een Varen kan men zich een denkbeeld 
vormen , als men nagaat hoe ontzettend veel stofj es in die 
heuvel tj es opgehoop t  liggen , terwij l  elk s tofj e  weêr een 
aantal sporen bevat . Zeker zou men onder de Varens be
dolven raken , als door een wijze  beschikking de natuur 
niet gezorgd had , dat van verreweg de grootste hoeveel
heid van die sporen nie ts teregt komt. Nog van een 
andere wij ze van vermenigvuldiging liet spreker ons fraaij e 
specimina zien , kleine plantj es die uit het  blad te voor
schijn  komen en weldra geschikt zijn  om zelfstandig voort 
t e  leven . Deze behooren tot  de zoogenaamde « levend
barende )) planten. 

Wat is groot  en wat is klein , wat is schoon en wat is 
leelijk  ÏIi de natuur ? Bij deze vragen mogt spreker aan 
het  einde van zijn  boeij ende voordragt wel stilstaan. Bij 
de laagst ontwikkelde en minst bedeelde planten , de 
"Vieren en Zwammen , bij de onoogelijke vegetatie van onze 
s tilstaande wateren geschiedt de vermenigvuldiging nog 
ingewikkelder en klimt de bewondering voor die open
baringen van de groo theid uer Schepping in 't kleine. En 
te gelijk  wordt de mensch ) bij elke nieuwe ontdekking , 
meer en meer doordrongen van zijn  nietigheid , maar 
tevens vervuld van het  vertroos tende bewustzijn , dat hem 
de vermogens z ij n  gegeven om die heerlijke gewrochten 
van de goddelij ke vVij sheid te doorgronden en te be
wonderen . 
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Dr, F. J. D U P O N  T :  

Over h et R u g gemerg .  

Ofschoon . Dr . D UPONT , van Rotterdam , met het oog 
op den beperkten tij d  en het gemengd auditorium , zUn 
onderwerp , de zenuw-physiologie ) niet met die uitvoerig
heid kon behandel en , waartoe het vruchtbaar onderzoek 
op dat gebied van d e  laatste halve eeuw zoo verleidelij k  
uitlokt , slaagde hij e r  niettemin uitstekend in , aan ons 
leeken een tamelij k helder inzigt te geven in de eigen
aardige inrigting en de mechanische werking van het  cen
traal zenuwstelsel , dat naar men weet in het  ruggemerg 
zetel t .  He t  onderzoek van de physiologen naar dit l evens
verschijnsel dagteekent eerst van de laatste 50 à 60 j aren. 
Bij de denkbeelden , theoriën en hypothesen van vroegere 
eeuwen zou spreker niet s tilstaan .  Het fundament van het  
onderzoek , dat  op di t  oogenblik reeds zoo vele schoone 
resultaten kan aanwij zen, werd gelegd dool' den Engelschen 
medicus CHARLES B ELL , die zich het eerst een voorstelling 
vormde van de bewegings- en gevoelsdraden , geleiders . 
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van de  zenuwwerking. Tien j aren later was he t  aan 
MAGENDIE , een Fransch natuuronderzoeker , gegeven , deze 
ontdekking tot meerdere klaarhe id  te brengen , door de 
functiën van de beide soorten van draden nader toe te 
lichten en hun geïsoleerde oo rsprong uit het rugge merg 
voor goed aan te toonen. 

S edert die eerste gewigtige schreden waren afgelegd , 
h ebben vooral twee geleerden zich bezig gehouden met de 
voortzetting van dit physiologisch onderzoek. Aan den 
Berlij ner JOHANNES lYIÜLLER en aan onzen beroemden land
genoot  prof. SCI:-I ROED Elt VAN D E:R KOLK heeft de wetenschap 
in dat opzigt de groo ts te verpl igting. In den loop van zij n  
verhandeling had d e  heer D UPONT meermalen gelegenh eid 
op de tall'ij ke uitkomsten van prof. van der Kolk's onder
zoek te wij zen 

Zoo is de ontdekking van de zamenstelling en de mecha
nische werking vrn het centl'aal- zenu ws telsel een der be
langrij kste  in de reeks ) waardoor onze eeuw zich bij uit
nemendheid kenmerkt , en een waardige tegenhanger van 
HARVi>jY'S ontdekking van he t  mechanisme van den bloeds
omloop , die reeds van 't begin del'  17 e eeuw dagteekent. 
In korte trekken wi llen wij trachten de schets van den 
heer D UPONT over de zenll \vwerking bij de hoogere dieren 
terug te geven . 

Het c entraal zenuwstelsel of ruggemerg treft men aan 
hij de groote klasse van dieren , welke men gewervelde 
dieren noemt , naar de wervels of beenige ringen van den 
ruggegraat , waarin het ruggemel'g ligt besloten. De naam 
van mergdieren zou onget wij feld nog karakteristieker zijn ; 
om verwarring te voorkomen heeft  men echter gemeend , 
de oorspronkeljj ke benaming te moeten behouden . Zoodra 
het wervelkanaal , bij den mensch uit 24 van die beenige 
ringen bestaande , wordt geopend , stuit men op een laag 
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v'et , die als zachte beschut ting van het  teedere ruggemerg 
moet beschouwd worden. Heeft men dit ve t  verwijderd , 
dan vindt men een peesachtig vlies , he t  harde vlies 
genaamd , waaruit men de beweeg- en de gevoelszenuw
draden in afzonderlijke bunuels onmiddellijk  ziet te voor
schijn  komen , als achterste en yóórste zenuwwortels , die 
zich weldra vereenigen tot de groo tere zenuwen , welke 
van nu af van gemengden aard zijn .  

Een korte uitweiding dient hier vooraf te  gaan , om 
eenig denkbeeld te geven wat men onder . zenuwen heeft 
te  verstaan. Van al de deelen van het ruggernerg en dus 
ook van de hersenen , gaan zenLlwen uit , die men 't  best 
kan vergelijken met telegraafkabels , waarbij dan de 
zenuwcellen de elementen vertegenwoordigen , waarvan 
de electrische stroom uitgaat .  Dat de vergelijking van de 
zenuwwerking met een electrischen stroom volkomen 
juist is , hebben talrijke proefnemingen , in den laatsten 
tij d  vooral die van DUBOIS-REY:M:OND , voldingend bewezen. 
Een eigenaardige overeenkomst met ' een telegraafkabel 
biedt dan ook de dwarsche doorsnede van een zenuw .  
Spreker gaf ons een duidelijke afbeelding te  zien "an een 
zenuwdoorsnede. Een peesachtig vlies omsluit een aantal 
bundels , die elk op zich zelf weêr bestaan uit een aan
tal dunnere bundels . 

Die bundels worden ten slotte gevormd door de eigen
lijke zenuwdraden , die ook weêr zamengesteld zij n  
en wel uit een primitiefsch ede , een mergschede en een 
cilinderas , welke cilinderas op haar beurt bestaat uit 
een menigte ontzettend fijne  draaclj es , primitief-fibrillen 
genaamd. 

Zoowel de bewegings-zenuwdraden als de gevoels
zenuwdraden nemen hun oorsprong uit het  ruggemel'g en 
loopen beiden onafgebroken voort naar den omtrek V:;Ul. 
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het  l igchaam. Tusschen die twee soorten van zenuwdraden 
bestaat, wat den bouw betreft , geen wezen1ijk  verschil. 
Hun functie wordt uitsluitel ld  bepaald door de deelen 
van het ligchaam , waarmede zij zamenhangen . De eene 
soort  behoor t  tot de beweegzenuwdraden , uitsluitend om
dat zij eindigen in bewegingsorganel1 , in de spieren ; de 
andere �oort behoort tot de gevoelszenuwdraden , uitslui
tenp omdat zij eindigen in eigendommelijke toestellen , 
als zin tuigen en andere kleine werktuigen in de huid , 
enz .  In de eersten loop t  dus de elec trisr.he s troom altij d  
van uit h e t  ruggemerg naar den omtrek van h e t  ligchaam , 
waarbij men spreekt  van een centrifugalen of neêrdalenden 
s troom ; in de laats ten heeft · omgekeerd de werking van 
den s troom s teeds plaats in een centripetale of opstij 
gende rigting. 

Tot den oorsprong van al die zenuwdraden , het rug .. 
gemerg , terugkeerende , beschreef spreker ons dat merg als 
een nagenoeg cilindervormige zuil met  een aanzwelling 
aan den hals en aan de lende.  Alvorens to t  de naauw�' 
keurige beschrij ving van de onderdeelen over te gaan , 
teekende spreker krachtig pro test aan tegen de zeer gewone 
voors telling , die men zelf nog in nieuwere handboeken 
over ontleedkunde aantreft , waarin namelijk  het  rugge
gemerg genoemd wordt een cc aanhangsel van de hersenem) . 
Met nadruk wil hij ruggemerg en hersenen als één 
geheel beschouwd hebben , veelee� nog de hersenen · als 
een onderdeel van he t  ruggemerg , een deel dat wel is  
waar hooger is  georganiseerd dan de ov erige deelen , en 
daardoor tot  meer ingewikk elde , en t o t  dusverre weinig 
o f  niet begrepen werkingen in  staat s tel t , maar dat 
overigens zijn spinaal karakter bewaard heeft , waar
schijnlijk in veel meer opzigten dan wij thans weten. 
In de fraaij e teekening , welke spr. van de doorsnede 
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van het ruggemerg had laten vervaardigen , werd ons  in 
de 

. 
eerste plaats het centraal kanaal gewezen met  de 

daaromheen gelegen grijze  en witte stof , de verschillende 
spleten , sleuven en strengen van ' t  ruggemerg' , de commis
suren of verbindingen tusschen de regter- en de linkerhelft , 
enz. Hierna s tond spr. uitvoerig stil bij de wortels van de 
zenuwen , ontspringende uit de groepen zenuwcellen , 
die verspreid liggen in de grij ze stof, een korrelige materie , 
doorsneden door fijne , zeer gecompliceerde vertakkingen 
van de zoogenaamde uitloopers der zenuwcellen , welke 
deels de zenuwdraden vergezellen , deels hen kruisen. 
Niet minder dan vijf milJ ioenen zenuwcellen liggen in 
het ruggemerg verspreid. 

De witte stof van dat merg bes taat uit draden , die 
hoofdzakelUk  in vertikale en gedeeltelUk ook in horizon
tale rigting het merg doorloopen en voor 't groo tste 
deel naar de hersencellen gaan , voor 't kl einere deel de 
cellen van ' t  merg onderling verbinden. Van de fij nheid 
dier zenuwdraden , welker middellijn  varieert tusschen 
2 en 20 micromillimeters (0, 002  en 0, 0 2 0  millimeter) 
kan men zich een denkbeeld vormen door de door
snede te meten van het fijnste garen . Een draad van 
dat garen , waarvan spreker de middellijn bepaald 
had op 0,290  mm. , zou in dikte overeenkomen met  een 
bundel van 6 0 0  a 7 0 0  zenuwdraden. V an de menigte der 
worteldraden, die allen van het ruggemerg naar de peri
pherie van het ligchaam loopen , kan men zich een voor
stelling maken , als men verneemt dat in het voorste ge
deelte van het grij ze merg 303 :2 65 draden treden , in 
het achterste gedeelte 504 473 , te zamen 807  7 3 8  zenuw
draden. 

Spreker schets te ons thans de werking van het  rugge
merg , en , na gehandeld te hebben over den wil en de 
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wij ze , waarop de bevelen van dien wil naar de verschil
lende spiergroepen worden overgebragt, werd onze aandacht 
geruirnen tijd bepaald op de reflex-werking, het gebied waarop 
het ruggemerg als zelfstandig werkend orgaan optreedt .  

Niet alle prikkelingen, die in de peripherische uiteinden 
der zenüwdraden worden opgewekt , worden door den 
'mensch onmiddellijk  gecontroleerd. Evenmin zijn al le bewe
gingen het gevolg van een opzettelijk  bevel , dat van de 
plaats van ons bewustzijn  uitgaat . Na de verklaring van 
het mechanisme der reflex-werking , door afzonderlijk 
hiervoor bestemde teekeningen toegelicht , werden enkele 
voorbeelden aangehaald om het  voorgaande op te hel
deren. 

Ieder kent c�e werking, die er plaats heeft, als men met  
den rug naar den kagchel gekeerd , de hand brandt. De  
eerste beweging is , da t  de hand met groote snelheid 
wordt teruggetrokken door de zeer gecompliceerde za
menwerking van vele spieren ; men heeft dit reeds 
gedaan vóór dat men weet wat er geschied is. Er heeft 
v oorzeker een contractie van willekeurige spieren plaats 
gehad , opgewek t door een s troom in de beweegzenuw
draden . Deze stroom was echter niet uitgegaan van de 
plaats van het  bewustzijn , maar opgew ekt in de uit
einden der gevoelszenuwen , van hier geleid naar de 
ach ters te rüggemergcellen en nu onmiddellijk overgebragt 
op de voorste cel len , w aarvan de voortzettingen de be
wegingsdraden zelven zijn .  Een veel langere tij d zou 
moeten v erloopen alvorens de prikkeling aan de hersenen 
is meêgedeeld , aldaar een gedachtenp'roces heeft opgewekt 
en dien ten gevolge van daal' e en bevel is uitgegaan, dat 
langs de beweegzenuwdraden op de spieren is overge
bragt , waardoor we ten slo tte onze hand zouden terug
trekken. 
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De vroegere physiologen , to t  zelfs JOHA.NNES :MüLLER en 
ook SCHREUDER VAN DER KOLK , meenden dat « zoo snel 
als de gedachten » synoniem was met cc een ondeelbaar 
oogenblik ». , De beroemde leerling van JOH. :MüLLER , 

HELMHOLTZ , heeft echter he t  e erst aangetoond , dat de 
stroom %0 van een seconde noodig heeft om de lengte 
van een voet te doorloopen . Bij warmbloedige en koud
bloedige dieren openbaart zich nog een verschil in die 
snelheid. Zoo legt bij ons die stroom den weg dool' den 
zenuwdraad af met een snelheid van 2 64/1 0 :M� in -de  
seconde , bij een kikvorsch daarentegen met een snelheid 
van 32 M. in dat tijdsverloop. Ook na vermoeij enis en 
slechte voeding is de snelheid geringer , bij zeel' s terke 
prikkels daarentegen wederom iets groot�r , Als de ge
middelde snelheid van de zenuwgeleiding mag men aan
nemen 9 0  voet in de seconde . 

Niet alleen de gewaarwording van pijn  vereischt dus tij d ,  
ook d e  uiting van den wil om d e  oorzaak van dien pijn 
af te weren. 

Nog gecompliceerder word t het proces als men te ge
lijker tij d  een keuze moet doen . Stel , b. v .  dat met iemand 
de volgende proef genomen wordt. De afspraak luidt , dat 
hij een roode vonk of een witte vonk zal zien . Onmiddel
lijk na de roode gezien te hebben , zal hij op een knop 
drukken , waarbij hij de regterhand houdt ; z i e t  hij de 
witte vonk , dan zal dool' hem onverwij ld een knop links 
worden gedrukt , dit alles ten uitvoer gebragt met het  
daartoe uitgedachte cilinder-myograpbium van HelmhoHz , 
een zamengestelde toestel , waarvan he t  gronddenkbeeld 
dool' spreker met enkele trekken werd web'gegeven. Het 
blijkt  dan , dat het  geheele proces van zenuwgeleiding , 
waaronder de tijd voor de gewaarwording , de keus en 
de wilsuiting , niet minder dan 1/4 sec vereischt. 
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Geheel afgescheiden van ons bewustzijn z ij n  die bewe
gingen , waarbij het ruggemerg zelfstandig werkend op 
treedt door middel van de reflex-draden. Spreker had ge
legenheid , met tal van voorbeelden die reflex-beweging 
voor  · t e  stellen. De wil staat geheel buiten die beweging 
en de hersenen blij ven geheel geïsoleerd van die wer
king. Zoo behooren het ademhalen , niezen , geeuwen , 
hoes ten to t  de zuivere reflex-bewegingen , die geheel on
willekeurig geschieden. 

Eigenaardig zijn de bewegingen ) die men bij ' t  plotse
ling v ernemen van een sensat ie - t ijding maakt. Daar hoort 
men dat de spoortrein ) waarmede een vriend verwacht  
wordt , onderweg gederail leerd i s ; geheel werktuigelijk  
schiet men zijn  j as aan , zegt z ijn huisgenooten nog  ' t  een 
en ander , ofschoon men volstrekt niet  weet wat } loop t  
haastig de deur u i t } de straat op  en  bereikt he t  station } 
geheel vervuld van de gedachte aan zijn vriend en al 
die handelingen verrigt hebbende zonder eenig bewustzijn. 
Ook bij het schrikken , bij het slaapwandelen , bij zenuwtoe
vallen en waar men in ' t  dageljjksch leven zoo dikwjjls 
spreekt van inst inct } moeten de reflexdraden en hunne 
geleid ingen een groo te rol spelen . Maal' al die bij zonder
h eden zouden ons te  ver voeren. 

Spreker s telde ten slo tte de vraag of er eenig u i tzigt 
bestaat ) dat wij in het mechanisme van dat gedeelte 
van ons centraal-zenuwstelsel ) dat we hersenen noemen , 
eenmaal evenzeer eenig inzigt zullen v e li'k rij gen , als 
wjj thans in de functiën van het ruggemerg verkregen 
hebben : of het  b. v. eenmaal mogelijk zal zijn , een · 
mechanische verklaring te vinden voor het  zeltbewustzjjn ? 
_ Spreker acht dit  niet  onmogelijk. Hoe veel géwigt hij 
ook hecht aan de getuigenis van een D u b  0 i s - R e y m 0 n d , 
welke gevierde physiol oog nog kortel ings gezegd heeft, dat . 

3 



ti het mechanisme van het zelfbewustzij n buiten het men
schelijk kenvermogen ligb , toch meent spreker te moeten 
waarschuwen tegen die negatieve uitspraken en met  
nadruk er nogmaals op te moeten wij zen , dat  hetgeen 
nog in 1 844 door _den grootsten physioloog onzer eeuw , 
door J o h  a n n e s  M ü 1 1  e r voor onmogel ijk  was ver
klaard , binnen een 20tal jaren door zijn eigen leerling 
H e l m h o l  t z  werd tot stand gebragt. 
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t " IV. 

, D .  H A R M S : 

Over  d e  hersenen .  

Dr. HARMs , Directeur van de Boogere Burgerschool 
t e  Gorinchem ) had een zeer eigenaardige inleiding geko
zen tot z ijn  eigenlijk  onderwerp .  Hij sche tste in vlugtige 
trekken de publieke opinie tegenover het wetenschappe
lij k  onderzoek in vroeger dagen en in onzen tijd. Er 
was eens een tij d , toen de natuuronderzoeker in geheim
zinnig schemerdonker over zijne  retorten en smeltkroezen 
gebogen ) naar den steen der wij zen , naar h et middel 
voor alle  kwalen , naar g o  u d zocht. De menigte fluis
t erde van den booze en zijne trawanten en keerde zich 
met b edenkelijk  hoofdschudden af. Sedert is het wonder 
geschied , het goud is uit de smeltkroes der natuur
wetenschap te voorschjjn gekomen , het heeft zich als 
een breede stroom over ieder gebied van het mensche- . 
ljj k genieten uitgestort .  En moge nog menigeen ) onder 
geheimzinnige oogenverdraaij ing ) van den booze pruttel en , 
niemand schroomt  meer met  smaak de vruchten van den 
boom der kennis te genieten .  Ja ) ' t  is met  die bewon
dering van het publiek zelfs zoover gegaan ) dat men 
het der arme natuurwetenschap zeer lastig gemaakt en 
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met haar omgesprongen heeft , als ware zij een dansende 
beer , die op kommando in alle mogelijke aanzienlijke en 
onaanzienlijke genootschappen van alle mogelijke weten
schaplievende gemeenten zijne wonderbaarlijke kunsten 
moest vertoonen. Gelukkig heeft de goede smaak van het  
meer wetenschappelijk  publiek aan die dikwijls zinledige 
kunstenmakerij een einde gemaakt.  'iV at beteekenen 
trouwens al deze kunsten , in vergelijking van de won
deren , waarmede de natuur in de volheid harer rijkdom 
ons als het ware overstelpt ? 

Er doet zich echter een eigenaardig bezwaar op voor 
hem , die het  waagt een dezer wonderen tot  het  onder
werp eener voordragt te maken. 

De bekende humorist  SAPHIR geeft aan iemand, die over 
Weenen naar Döbling (een armoedig plaatsj e in de na
bij heid van genoemde s tad) wenscht te reizen , den raad , 
om , te vVeenen aangeland , daal' maal' te blijven , ten 
einde zich te Döbling teleurs tellingen te besparen. Zoo 
is het ook een spreker , die een onderwerp van de na
tuurwetenschap wenscht te bestudeeren , om er later een 
verhandeling over te houden , liefst geraden zich tot 
de s tudie te  bepalen , en van de verhandeling maal' af 
te zien. Men heeft slechts een greep te  doen op het 
uitgestrekt gebied van natuurwetenschappelijk onderzoek , 
om zeker te zijn , bij de s tudie de verrassends te resul 
taten t e  v inden ; de feiten vermenigvuldigen zich , of 

' krij gen een eigenaard ige beteekenis , naarmate het onder
zoek doordringt , en de meest belangwekkende de tails 
komen aan het  lich t ; maar waal' het  op de interpre
tatie van deze , op de kennis van het wezen der natuur 
aankomt , daal' treedt meer en meer de waarheid op 
den voorgrond van de woorden des dichters : Ins i1tJt're 

de}' Natn}' dringt kein geschallne?' Geist. » Ja , het  is o'i:jna 
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zoover gekomen , dat men op  dit gebied van kennis 
zich tot  ontkenning van de theoriën , die dool' de voor
gangers met zooveel blijmoedige zekerheid werden ver
kondigd , bepalen moet .  

Eenige flink geteekende platen aan den wand waren 
spr. behulpzaam om enkele ond.erdeelen van zijn  onderhou
dend voorgedragen verhandeling aanschouwelijk  te  maken. 

Een doorsnede van het  menschenhoofd en het  hoofd ont
daan van de schedelbeenderen en het  schedelvlies , werden 
he t  eerst dool' Dr. IL\.RMs besproken } om ons de gedaante 
en de ligging van de h ersenen duidelij k te maken. In 
ruwen vorm kan men zich de hersenen voors tellen als 
twee vj erde gedeelten van een bol , zoodanig aan elkaêr 
gesloten, dat zij een 11alven bol vormen. Het grootste gedeelte 
wordt ingenomen door de g l' o o t  e h e r  s e n e n ,  welker 
worm- of darmvormig geploo id oppervlak zich uitstrekt over 
nagenoeg de geheele schedelvlakte , terwij l  de beneden
vlakten van de beide aan elkaêr sluitende deelen der 
groote  hersenen verbonden zijn  door commissuren of 
verbindsels en zoodoende als het ware een gewelf vor
men , waaronder van voren de gelaatsbeenderen , van 
achteren de kleine hersenen geplaatst z ijn .  De deelen van 
het  geplooide oppervlak onderscheidt 111en in lobben of 
kwabben , als v oorhoofds-Iobben , achterhoofds-Iobben , 
centraal-lobben , enz . ; in de binnenruimte worden de 
ventriculi o f  holten aangetro ffen.  Geheel omslo ten dool' 
de groote hersenen liggen de m i  d d e n  h e r  s e n  e n , paars
gewij s  en onregelmatig gevormd. 

In h e t  achterhoofd , onder de groote hersenen en door 
deze geheel bedekt , be vinden zich de k l e i n e h e r s e n e n . 
Deze bestaan mede uit 2 gelijke helften , 7,ijn dool' 2 d wars
bogen verbonden en onderscheiden  zich ,door de meer regel
matige groeven of plooij en van het oppervlak. 
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Het  v e r  I e  n gd  e m e r  g dringt door  den ring , die 
dool' de beide verbindingsbogen der k I e i n  e h e r  s e n  e n  
wordt gevormd , verdeelt zich in v erschillende takken en 
aan deze zijn  de g l' o o t  e en m i  d d e n  h e r  s e n  e n als 
vruchten gesteeld. Ook de k I e  i n  e h e r s e n  e n zijn op 
dergelijke wijze  aan takken verbonden , die iets lager 
door het  verlengde merg worden uitgezonden. 

N a deze morphologische beschou wingen verldaarde 
spreker het  inwendig maaksel van de hersenen. 

Ofschoon de hersenen , na de level' , het zwaarste orgaan 
van het  menschelij k  ligchaam zijn , is de inwendige za
mens telling van een fij nheid en teederheid , die alle 
voorstellingen van de verbeelding verre overLreft .  Over 
het algemeen kan men zeggen , dat zij zijn zamengesteld 
uit cellen en draden. Deze cellen , vereenigd tot graau w
achtige massa's , z ijn  als het ware de arbeidende deelen 
van de hersenen. Z ij vormen vooreerst de geheele ge
plooide oppervlakte del' groo te hersenen , zijn  in de 
midden-hersenen in enkele centraalpunten opgehoopt en 
in de kleine hersenen mede aan de oppervlakte geplaatst. 
De  zenuwdraden daarentegen kunnen als de geleidende 
organen beschouwd worden , Iedere zenllwdraad is een 
holle buis , dool' een schede omslo ten , en loopt àf naar het 
verlengde merg van uit een zenuwcel del' groote , klein e 
of middenhersenen ; Of wel zij verbindt cellen uit de kleine, 
midden of groote hersenen onderling. Al deze zenl1wdraden 
vormen , in digte bundels naast elkander liggende , een 
wit glinsterende zelfstandigheid , die het inwendig deel 
del' groote  en kleine hersenen uitmaakt, en uit w elke ook 
de hersensteelen bestaan. Van de ontzaggelijke fijnheid en 
teed81'heid dier organen kan mp:n trachten zich een voorstel
ling te maken , als men weet, dat alleen het aantal hersen
cellen door een Dl1itschen physiolo og geschat is op een 
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milliard. De zenuwdraden , waarvan er dikwijls 2 of 3 ,  
dikwij ls lneerdere , hun uitgangspunt in e en zelfde cel  
hebben , zijn  nog veel grooter in getal .  Als men de 
draden wilde tellen van een bundel ter dikte van een 
vinger , zou men daartoe j aren behoeven , ondersteld dat 
men zich met die taak nacht en dag onverpoosd kon 
bezig houden. 

Verschillende proefondervindelij k e  onderzoekingen heb
ben over de intensiteit van de werkzaamheid der herse
nen een eigenaardig licht verspreid. Zoo bevatten de 
aderen , die het bloed in de hersenen rond voeren , circa 
1/5 van de bloedmassa van het  geheele ligchaam. HER

BERT SPENCER schat , dat 5/6 Tan al het bloed , 't .welk 
naar de hersenen wordt gevoerd , voor de voeding der 
graauwe substantie dient .  Volgens andere schattingen zou 
1/3 van het geheele oxydatie-proces des ligchaams in de 
hersenen plaats hebben , ten einde dit al tij d  wisselend 
spel van beelden , gedachten en oordeelen te onderhouden , 
dat de eigenaardige levensverrigting der hersenen uit
maakt. Volgens de onderzoekingen van VorT en PETTEN

K OFER in he t  laboratorium te Munster ) is de ademhaling 
dan ook niet voldoende om de noodige zuurs tof voor 
een voortgezette hersenwerkzaamheid te leveren ; lang
zamerhand verlies het zuurstofarme bloed zijn prikkel 
op de hersenen eB een tijdelijke  bewusteloosheid , , de 
weldadige slaap , treedt in . Door de betrekkelijke rust  der 
hersenen wordt nu aan het organisme gelegenheid gege
ven om het te groo te krach tverlies t� hers tellen . 

Aan de andere zijde voert deze beschouwing tot de ver
klaring van het  feit , dat een matige en geregelde hersen
werkzaamheid den eetlust pri kkel t ) den goeden gang der 
verschillende levensverrigtingen onderhoudt en het ligclmam 
krachtig en duurzaam maakt , daar zjj de s tofwisseling , de 
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bron van de voortdurende vernieuwing van ons ligchaam , 
bevordert. vVelke meening men ook moge aanhangen ten op
zigte van de zelfstandigheid van geest en bewustzijn tegen
over de s tof, het  is een onbetwistbaar feit, dat een geregeld 
en krachtig chemisch oxydatie-proces in de hersenen tel' 
eene , en het  v ormen van begrippen en oordeelen dool' 
het denkvermogen , ter andere zijde , onafscheidelijk  aan 
elkaêr verbonden zijn , en dat dus , in zekeren zin ten 
minste , kan gezegd worden ) dat inderdaad het voedsel dat 
wij nuttigen in gedachten wordt omgezet. 

De  gerings te s toring in den geregelden bloedaanvoel' in 
de hersenen , een kleine drukking op het capillau'vaten
stelsel (dat het levenwekkend bloed naar de graauwe of 
cellenzelfs tandigheid voert) , een gering gehalte van kool
oxyde of chloroform in het  bloed, ontnemen den krachtig
sten geest de geregelde denldcrach t of tas ten het bewust 
zijn  in meerdere of mindere mate aan. Een blij vende be
schadiging del' hersenen dool' eenig absces of blessuur kunnen 
den meest harmonisch ontwikkelden geest to t  een speelbal 
van allerlei halhlCinatiën of woeste hartstogten mak en. 

Ter loops schetste spreker de volgende interessante 
proefneming van BROWN te Sequard. Hij onthoofde een 
hond en wachtte tot  de van het ligchaam gescheiden kop 
alle gevoel voor uitwendige prikkels had verloren ; de 
oogen waren geslo ten , de neusgaten onbewegelijk .  Ver
volgens werd met zuurstof verzadigd bloed krachtig in de 
halsslagaderen ingespoten , en ziet , langzamerhand keert 
in den dooden kop het. leven terug , de oogleden openen 
zich , de oogen zien de omstanders aan en wenden zich 
naar den persoon , die het dier bij den naam noemt ; de 
neusgaten blazen zich op, het gevoel v�or pijn en warmte 
keeren terug. S taakt men de inspuiting , het dool' de oxy
datie opgeroepen leven zinkt in het niet t erug. 
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Spreker behandelde vervolgens de  vraag , in  hoever 

met eenige mate
· 

van waarschijnlijkheid de rol van 

elk deel del' hersenen voor het geestesleven van den 

mensch kan worden opgemaakt.  Hij herinnerde aan de 

vroegere m etaphysici , die de eenheid van den men

schelijken geest willende handhaven , de zieleëenheid mis

schien 20 -maal hebben doen verhuizen , haar nu eens in 

de gestreepte ligchamen , dan weder in de brug enz. enz. 

hebben geplaatst , tot  eindelijk  aan deze tot niets leidende 

toepassing der bespiegeling op een physiologisch vraags tuk 

een einde werd gemaakt door de overtuiging, dat ook hier 

waarneming , en zoo mogelijk proefneming moest beslissen. 

THOMAS VVILLIS , die zich in de 1 7  de eeuw met dit vraag

stuk bezig hield , kwam tot  het besluit , dat het geestelijk 

leven niet in één punt � maar in de geheeJ e hersenen 

zetelt . 

De  beroemde physioloog FLO URENS paste voor het eerst 

de directe proefneming toe .  Na een hond van zijn sche

delh\üd ontdaan te hebben , werden ' de lobben van de 

groote hersenen stuk voor stuk weggesneden : daarbij gaf 

het  dier geene teekenen van pijngevoel , maar het  was 
alsof zich langzamerhand een sluij er uitbre idde over zijn  

verstandelijk leven ; eindelijk , toen men de  geheele groote 

hersenen verwij derd had , geleek de hond een automaat. 
Zoolang men ' het dier voedsel in den bek gaf, kouwde 

en at het werktuigelijk , maal' plaatste men het hongerende 

voor een bak met  eten , dan bleef het bewegingloos zon

lel' eenige poging om het voedsel tot  zich te nemen. 

C>uwde men het , het begon te loopen , en liep regt voor

li t }  t o t  eenige hinderpaal verdere beweging belemmerde. 

�en vogel , beroofd van de groote hersenen , werd in de 

licht geworpen ; hij vloog , bleef vliegen , tot h ij , geheel 

titgeput , bijna stervende nederviel. In één woord ; een 
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dier beroofd van de groote hersenen maakt nog slechts 

reflectorische bewegingen , bewegingen die onafhankelijk  

zijn  van de gedachte en  den meer o f  minder zelfbmvus
ten wil , en die men kan beschouwen als het  onbewuste 
antwoord van het ligchaam op een uitwendigen prikkel . 

Dergelijke reflectorische bewegingen , wa'arvan ook Dr . 

. PUPONT ons in r.en vorige lezing veel verhaalde , spelen 
een groote rol in de natuur in 't  algemeen en in het dierlijk 

leven in 't  bij zonder. 

Wat verrigten wij een menigte bewegingen , zonder dat 

wij er ons rekenschap van geven ) geheel buiten onzen 

wil , ja geheel buiten ons bewllstzijn .  Onwillekeurig s l ui

ten wij de oogleden , als ons iemand dreigend nadert ; 

wij brengen slapend de hand aan 't gelaat , als ons iemand 

oog of neus prikkelt ; zijn wij in een levendig gesprek 

gewikkeld , dan wordt het oog levendig , de spieren ge

raken in beweging , de armen , ja ook de beenen en an

dere ligchaamsdeelen deelen in die beweging , zonder dat 

wij er ons van ' bewust zijn . Bovendien voert een naauvi'

keurige waarneming van ons zelven tot  de verrassende 

opmerking , dat de meeste bewegingen , die wij meenden 
dat onder den invloed van het bewustzijn en den wil ge

schiedden , inderdaad reflec torisch zijn , daal' het be wustzijn  

en  de  wil eers t optreden als de  handeling reeds ten deele 

volbragt is .  Ja , het kan ons dan ook niet 
:
v erwonderen , 

dat een wijsgeerige rigting er toe gekomen is om alle 

bewegingen als reflectorische aan te nemen , en den wil 
en het bewustzijn als toevallige verschijnselen te be

schouwen , die de bewegingen al of niet vergezellen. 

Deze reflectorische bewegingen waren nu bij het van 

zijne groote hersenen beroofde dier alleen overgebleven. 

Uit deze proefnemingen bleek dus ov ertuigend ,  dat de 

groote hersenen de zetel zijn  v an de verstandsfunctiën , 
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de bestuurders van de willekeurige werkzaamheid del' 
organen. 

Spreker, tot de proefnemingen van FLOURENS terugkee
rende , schetste de  verschijnselen , die zich voordeden toen 
het  dier ook van de kle ine hersenen was beroofd. l\1en 
bevond dat de tregelmatigheid en de eenparigheid der bewegingen 
geheel waren verloren gegaan . Het streven naar het  even
wigt , tot nu toe onverzwakt aanwezig , was verdwenen. 
Dwong men het dier te  loopen , het liep met een tuime
lenden gang als in dronkenschap ; legde men het neder , 
het  bleef als dood liggen , in welke onnatuurlijke  hou
dingen de l edematen ook geplaatst waren. In één woord : 
ofschoon het  dier nog reGec torische bewegingen kon ver
rigten , had het evenmatige en eenparige daarbij opge
houden. vVij vinden dus voor de kleine hersenen een 
allerbelangrijks ten werkkring : zjj regelen de j uis theid, de 
evenmatigheid , de kracht ,  de bevalligheid der bewegin
gen , hetzij deze geschieden op bevel van den wil of wel 
reflectorisch zijn .  

Deze  eerste resultaten van het onderzoek zijn later aan
merkelij k  door regtstreeksche proefnemingen , pathologi
sche waarnemingen en vergelijkende physiologie uitge
breid. Daarbij is de meening van FLOU RENS , dat de ge
heele  cellenmassa der groo te hersenen (de hersenmantel) 
gelijkelijk  het orgaan van het  geheele leven der gedach
ten was , van zelve vervallen. Langzamerhand is de stel
ling waarschijnlijk  geworden, d at van de drie hoofdrigtingen 
waarin zich dit leven beweegt , he t  kennen en denken , 
het gevoelen en het  begeeren en willen , het  eerste de 
functie der voorhoofdslobben , het laatste die der achter
hoofdslobben , de middens te die der middenste en bovens te 
l'obben. uitmaakt , terwij l  de middenhersenen het orgaan 
voor het gewaarworden der zin tuigelijke indrukken zij n .  
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Maar men kan in dit opzigt veel verder gaan . Spreker 

staat een oogenblik stil bij de interessante  theorie , dat 

in de hersenen een volmaakte localisatie van alle geestes

functiën plaats heeft , met dien verstande dat bepaalde 

deelen voor het waarnemen , andere voor het vormen 

van voorstellingen , andere voor het bewustworden daar

van , andere voor het  verbinden der begrippen , weêr 

andere voor de affecten , driften' en hal'tstogten dienen .  
Ja , dat men bijna geneigd zou zij n  deze localisatie to t in 

hare uiters te consequentiën door te voeren , zoodat elk 

denkbeeld op één bepaalde plaats in de hersenen zou 

worden voortgebragt . Spreker wijs t  tot  toelichting op de 
aphasie of het spraakverlies , waarbij , volgens de onder

zoekingen van MEIJNERT , BROCA en anderen , dool' een 
geringe beleediging of ziekelijk proces op een bepaalde 

plaats van de 38 voorhoofdswinding , het begrip yan taal bij 
den lij der is verdwenen , of�choon zijn vers tand overigens 

volkomen helder is ; verder op de recente en hoogst be

langrij ke onderzoekingen van HI1'ZIG omtrent de localisatie 

van het spierbewustzijn op enkele scherp afgebakende 
punten van de centrale lobben. 

Spreker, overgaande op het gebied der toepassingen � be

handelde een reeks feiten , welke in de voorafgaande hypo

thesen hun verklaring vinden. Zoowel de geheele sche

delruimte , de meerdere of mindere uitgebreidheid del' 

verschillende deelen , het  hersengewigt , de meer of min

dere zarnen,ges teldheid van den darmv ormig geplooiden 

hersenmantel , moeten elk op hun beurt beschouwd wor

den , als min of m eer naauwkeurige maatstaf van de 
gees telijke kracht van een individu. 

De invloed van het betrekkelijk hersengewigt blijkt  

treffend als men de reeks gewervelde dieren nagaat: 

Spreker haalde daarbij het volgende staatj e aan van LEMEK. 
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BETREKKELIJK I-IERSENGEWIGT (gemiddeld) : 

Visschen 3. 
Kruipdieren 1 3 .  
Vogels 80. 
Zoogdieren. 84. 

Menschen. 462.  

Wat de schedelruimte aangaat , wij s t  spreker op het 

volgende staatj e van MORTON (Types of JJ1anlcind). 

GEMIDDELDE SCHEDELRUIMTE : 

Germanen 

Kelten en Romanen 

Chinezen 

Oude . Egyptenaren 

Afrikaansche negers 

Hindoes 

Oude bewoners van Peru 

Blanke idio ten 

92 .  
87 .  

82 .  
80 .  
7 5 .  
64 .  
58 .  

4, 0 - 6 0 . 

Spreker vermeldde hierbij een interessant onderzoek van 

BRocA. Deze geleerde mat een 40 0-tal schedels uit oude 

Parij sche graven en vond ze gemiddeld 3:') kub. cm. 

klein er dan die der tegenwoordige Parij zenaars . Bij een 

ander onderzoek van schedels uit  onze eeuw bleek het 

hem , dat die uit de bij zondere graven , dat is der hoogere 
standen ) gemiddeld 80 kub. cm. meer inhoud hadden 

dan de schedels door de gemeenschappelijke begraafplaat

sen geleverd. Uit deze resultaten zou volgen ) dat met de 

beschaving ook het  orgaan . w aarin zij zetelt zou zijn 

toegenomen ; en dat de hoogere standen van nature een 

hoogeren aanleg bezitten. 
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Bij de beoordeeling van de  verstandelij ke kracht der 

hersenen komt het, overeenkomstig de vermelde localisatie 

der functiën , vooral op de ontwikkeling der voorhoofdslob

hen aan. Het volgende staatj e diene ter opheldering. 

VOORHOOFDSRUIMTE , VOLGENS HUSCRKE. 

Duitseher 281  kub. cm. 

Groenlander 2 6 5  . )) 

Javaan 246 )) 

Neger 223  )) 

Negerin 1 59 )) 

Naar aanleiding van eenige dezer getallen herinnert 

spreker aan den tijd , toen de emancipatie der vrouw 

een question brûlante was , die echter ten onzent ondanks 

of misschien wel tengevolge van de hevigheid , waarmede 

ze door enkelen werd geëntameerd , weinig belangstelling 

heeft gewekt. Zij , die de staatkundige en burgerlijke ge

lijkstelling van de vrouw en den man niet wenschten , 

hebben niet nagelaten als argument aan te  voeren , dat 

de vrouw wegens hare kleinere hersenen moet gerekend 

worden op een lageren sport van het geestelijk  leven te 
staan. Nu treedt wel inderdaad bij alle rassen , die 

in dit opzigt onderzocht zijn , en wel duidelijker naar

mate het ras in cultuur hooger staat , het verschil 

tusschen de uitgebreidheid der hersenen op den voor

grond , zoodat het hersengewigt van een Duitsehen 
man dat een er Duitsche vrouw gemiddeld met 0, 1 34 
kilogr. zou  overtreffen ; maar evenmin als men in gees

telijke ontwikkeling den oliphant met 8 kg. boven den 

mensch met 1 % kg. hersengewigt zal stellen , heeft men 

reden uit het  bovenstaande tot  de minderheid der vrouw 

te besluiten. Inderdaad blij k t  b ij vergelijking met het  
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gewigt van het  ligchaam , dat de vrouw betrekkelijk  

zwaardere hersenen heeft. 

Neemt men de betrekkelijke grootte der verschil

l ende deelen van de hersenen ip aanmerking , dan kan 

men zeggen , dat het voorhoofdsgedeelte der groote her

senen bij den man aanzienlijk  grooter is dan bij de 

vrouw , en omgekeerd bij deze laatste de middenhersenen 

en het  bovendeel der groote hersenen sterker ontwik

keld zijn ; hetgeen , in verband met ' t  geen hierboven over 

de localisatie is gezegd , tot de conclusie zou leiden , dat 

de vrouw voor het zuiver abstracte denken in den man 

haar meerdere vindt ,  maar daarentegen door een rijker 

gevoelsleven en een fijner waarnemingsvermogen moet 

uitmunten.  

Maar het  is geenszins alleen de uitgebreidheid en de 

massa van een orgaan , waardoor de intensiteit zij ner func

t iën bepaald wordt. Even als de meest  geoefende anatoom 
slechts uiterst geringe verschillen bespeuren zal tusschen 

het oor van den virtuoos en dat van den misdeelde , 

die naauwbjks de toonen der gamma onderscheiden kan , 

zoo  zal ook bij de hersenen de meerdere oefening van 

het orgaan , terwij l  het  arbeidsvermogen (Leistungs

fähigkeit) daardoor wellig t vertienvoudigd wordt , slechts 

kleine verschillen in structuur doen optreden , die 

hoe gewigtig ook , dikwij ls aan de naauwkeurigste waar

neming ontsnappen en op den uitwendigen vorm ten 

minste geen noemenswaardigen invloed uitoefenen. Zoo 

is , om een voorbeeld te noemen , de dikte van de graauwe 

buitenste  laag der groote hersenen van een overwe· 

genden invloed op den meer of min geestelijken aanleg ; 

zoodat een een igzins belanKrijk gemis aan dikte van deze 

laag onveranderlijk m et idiotisme gepaard gaat ; zoo zijn 

verder bij een kind de hersenen week en sterk water-
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houdend , bij volwassenen, vooral bij denkers , zijn  ze vas

ter en harder , in den ouderdom naderen ze  weder to t den 

kindsehen toestand. 

Wanneer men nu bedenkt , dat de uitwendige vorm 

van den schedel slechts in zekere mate aan den vorm 

der hersenen beantwoordt , en bovendien zich herinnert , 

welken ontzaggelijken invloed de meerdere of mindere 

volmaaktheid der inwendige zamenstelling van dit orgaan 
op de geestesfunctiën uitoefent , dan blijkt het ongerij mde 

van de pogingen , die men heef� gedaan om den gees

telijken aanleg uit den uitwendigen vorm van den 

schedel te bepalen. Spreker wij st op de schedelleer van 
GALL als op een afdwaling van het gezond verstand ; hij 

bespreekt het ongegronde van het  volksbegrip , dat een 

hoog voorhoofd een onmiskenbaar te�ken van groote 
geestesgaven zoude zijn .  Ieder , die b.  v .  Duitschland 

bezocht heeft , heeft daal' , vooral op het land , ken

nis kunnen maken met personen , wier gelaatstrekken 

de grootste stompzinnigheid uitdrukten ; terwijl een voor

hoofd als dat van den Olymp ZEUS het geheel bekro�nde : 

personen , die u herinneren aan den tij d, toen een dikke 

ij zerharde schedel een krachtig wapen was in den strij d. 

Bij deze lieden zijn  namelijk de voorhoofdsbeenderen van 

groote dikte en zwaarte , zoodat men bijna zoude meenen 

dat de natuur slechts bij vergissing deze vaste basis niet tot 

inplanting van hoorns benuttigd heeft .  Aan de andere 

zijde wij st spreker op de Fransehen , die zich zoowel 
door de ] ogische l'igting van hun geest , als door kunst

smaak , kunstvaardigheid , zuive12 aesthetisch gevoel onder

scheiden en met dat al gewoonlijk slechts een klein 

hoofd hebben. Spreker meent , dat de meerdere of 

mindere zelfbewustheid van den blik vrij wat proef

houdender maatstaf voor de ontwikkeling des geestes 
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is. Bij de verdere bespreking van het verband tusschen 

de ontwikkeling van de verschillende deelen der herse

nen en de  op den voorgrond tredende geestes-eigen

schappen , wijst  spreker o. a .  op het feit , dat wilde 

volken , voor wie kracht en vlugheid voorwaarden v oor 

het bestaan zijn , zich dool' sterke ontwikkeling van de 

cellenzelfstandigheid del' kleine hersenen onderscheiden , 

een verschijnsel ) dat men terugvindt bij den l�euw en 

andere roofdieren ) wiel' groote kracht der spieren , vlug

heid , losheid en j uistheid van bewegingen teregt b ewon

derd worden . 

Deze beschouwingen ';' werpen een nieuw lich t op som

mige getallen , die schijnbaar met de ontwikkelde be

grippen in strijd zij n. Zoo geeft het staatj e op pag. 45 

voor den Australischen neger grootere hersenen aan dan 

voor den Hindoe )  ofschoon de laatste een veel hoogeren 

trap van beschaving heeft bereikt dan de eerste. Let men 

echter op , het kleine ligchaamsgewigt van den Hindoe , 

op de zwakte zij ner ledematen en de daaraan beantwoor

dende geringe ontwikkellng zijner kleine hersenen , 

terwij l de neger vooreerst een forseher gestalte en 
kleiner ligchaamsgewigt ) en bovendien aan de kracht en 

v lugheid zijner spieren beantwoordende en dus veel om

vangrij ker kleine herrsenen heeft - dan blijkt ) dat voor 

de groote hersenen ) i n  welke de hoogere met bewustzijn 

gepaarde geestesfunc tiën zetelen , bij den Hindoe een 

betrekkelijk veel groo ter volumen overblij ft. Evenzoo 

hadden de oude b ewoners v an Peru in kunsten en weten
schappen een zekeren trap v an volmaaktheid bereikt , 

terwij l  het  volumen hunn er hersenen beneden dat van 

sommige idio ten staat. Bjj de appreciatie van dit feit 

moet de kleine ges talte der oude Peruanen in aanmerking 

worden genomen en er tevens op gelet worden , dat bij 
LJ, 
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de idioten j uist de graauwe hers
'
enmantel , het  hoofdorgaan 

yoor de gedachte , ach terlij k is gebleven. 

Spreker beslo ot  zijn verhandeling met een bespreking 

van het bewustzijn .  Zijn meening dat dit kan vergeleken 

worden met een toeschouwer , die meer of minder oplet

tend , maar altijd  slechts z eer on'volkomen het natuurlij k  

spel der gedachten volgt , maar h e t  geenszins beheerscht , 

lichtte hij toe met aanhalingen uit SCIULLER , GOETHE , 

LESSING , BEETHOVEN e .  a .  

Zoo zegt GOETHE : « De vruchten van onze dichtergave 

v loeij en het rijkelijkst onwillekeurig 
.. 
- j a tegen onzen wil ! » -

Elders : « Ik heb dit boekj e  (<IWERTHER ») onbewust als een 

slaapwandelaar geschreven. » Dan weêr : « Het ging mij met 
deze ontwikkeling der natuurverschijnselen (Fm'benZehte) als 

met gedichten ; ik maakLe ze niet ; zij maakten mij . :D -
Over het genie sprekende : « al het willekeurige , al het  

zelfbewuste stort in een, hier vinden we de noodzake
lijkheid. » 

B EETHOVEN , ConveJ'satio?tsbücheJ' : c( het nieuwe en Ol'lgl

nele welt op van zelven , zonder dat men d aaraan denkt. » 

MozAR'r : « Van waar zij komen , mijne muzikale gedachten , 
ik weet _ het niet - ik heb over haar geen magt. :D Zoo 

SCHOPENAUER : « Onze beste , zinrijkste , diepste gedachten 

treden plo tseling in het bewustzijn als een inspiratie .  » 

M.aar behoef ik u nog meer aan te halen , zoo eindigde 

spreker , om mij n  meenillg te verduidelijken , dat , wat de 

mensch ook in tro tschen waan meent te vermogen , 
het inderdaad de natuur is , die in stil te , voor ons 
meestal onbewust , dat wonderbare orgaan , de hersenen , 
tot schouwtooneel harer hoogste werken heeft gekozen. -
Met SCHILLER mogen wij zeggen : (e Met al onze ge
waande zelfstandigheid zijn wij gebonden aan de natuur 
en wat is onze wil , als de natuur weigert ? »  - Gelukkig 
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weigert de  natuur niet, - Van h e t  oogenblik , dat de 

eers te zonnestraal door het donkere zwerk van den chaos 

boorde , en op de verlatene wateren fonkelde , stort zij hare 
wonderen in vollen overvloed uit .  Een tweede maal trilde 

het : « ])am' zij licht ! »  dool' den ether, en de in de stof slui

merende gedachte ontwaakte : de menschelijke geest was 
geboren ! S edert dien tijd is deze het orgaan harel' hoogste 

openbaringen geworden, - In het zacht ruischen van 

het b osch en het gebrul der golven , zingt zij aan ' een 

BEETHOVEN hare symphoniën voor ; zij kiest een LA PLACE 

en een NEWTON om hare verhevene harmoniën van ruimte 

en tij d  uit te  spreken ; zij fluis terde aan de besten van 

ons geslacht de groote denkbeelden van humaniteit en 

ontwikkeling in, - Hare stem klinkt door de ruimte in 
een oneindig « EXCELSIOR ! » 



v. 

Dr. J. C. V A N D O O R  E M A A L : 

Over het d i e r l ij k  Magnet isme .  

Het was een dankbare lezjng ) welke Dr.  VAN DOOREMAAL 
in IJiligentia heeft gehouden. Het publiek was in zoo groo ten 
getal e  opgekomen ) al s wij slechts zelden bij een lezing , 
van welken aard dan ook , mogten opmerken. Tot  zel fs, 
op de galerij hadden verscheiden bezoekers plaats genomen , 
die trouwens van daar een veel beter overzigt hadden over 
de proeven , dan het  publiek in de zaal , die ,  naar men 
weet , wat ' t  experimenteren betreft , aan slechts zeer 
bescheiden eischen voldoet .  

Nu moge de n ieuwsgierighe id ,  geprikkeld door de 
polemiek , welke dezen zomer werd uitgelokt door he t  
optreden van de somnambule in de residentie , een 
voorname factor zijn geweest van de buitengewone belang
stelling , een fei t  is het , dat spreker er i n  s laagde die 
belangstelling ten volle te regtvaardigen door zijn boeij ende ; 
op lo uter nuchtere feiten gegronde wetenschappelijke 
voordragt. 
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In korte trekken schetste spreker het verschil tusschen 
de studie van de natuurwetenschap in hare verschillende 

onderdeelen, schei- en natuurkunde , plant- en dierkunde , 
de physiologie of de natuurkunde van den gezonden mensca 

aan den eenen kant , en daarnacLs t de studie van de meta

physica , het zich verdiepen in hetgeen bui ten de waar

neming ligt van den mensch en waarbij dus het onbe

kende tot grondslag wordt genomen , in stede van den 

zuiver wetenschappelijken weg te volgen en het onbe

kende te zoeken uit het  bekende. 
"Vat op het  gebied van de metaphysica onder het hoofd

stuk « dierlijk magnetisme � wordt gebragt , zou spreker 

nader voor ons toelichten. 

Opmerkelijk  is het en tevens een zeer natuurlij k  uit

vloeisel van den apodictischen grondslag , waarop de be

oefenaars van spiritisme en wat daarmeê in verband staat 

bouwen , dat in hunne uitspraken mees tal een to taal gemis 

aan kennis van de eenvoudige grondregelen der natuur

wetenschap doorstraalt. Van daar dat zij dikwij ls ter goeder 

trouw zijn en zelf gelooven , dat hetgeen zij hoo r'en of 

zien werkelij k  waar is. Een voorbeeld haalde spreker aan 

op het gebied del' geneeskunde , namelij k een allerzonder

lings te verklaring , in het Spiritisch Tv'dsckrift voorkomende , 

van het physiologisch verschij nsel , bekend onder den 

naam van flaauwte. 

Men leest in de 3de afl . van dat tijdschrift , p .  9 2 : 

c( Flaauwten worden veroorzaakt door een sterke aan

doening del' ziel , die haar on middellijken invloed uitoefent 

op het perispirit en daardoor op de organen en de verrigtingen . 
v an het  ligchaam , zooals o. a. op den bloedsomloop en 

wat daarvan de gevolgen zijn .  Daardoor ontstaat de 

flaauwte , die langzaam begint en vrij lang kan duren . })  

Zonder blikken of blozen wordt dus door de hee1'en 
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metaphysiologen van dit verschijnsel een gelegenheids
verklaring gegeven , getuigende van volkomen gemis van 

anatomische en physiologische kennis en tevens à la baróe 
van de wetenschap , die reeds lang aan hare beoefenaars 

dit verschijnsel h eeft geopenbaard als het gevolg van een 

prikkeling door physische of psychische in werking van den 

wortel der zwervende zenuw , die met de sympatische 

zenuw de zamentrekking van de hartspier beheerscht en 

wel zoodanig , dat bij prikkeling van de sympatische 

zenuw de hal'tsbeweging wordt versneld , bij aandoening 

van de zwervende zenuw daarentegen j uist het  tegenover
gestelde plaats grijpt en de beweging van het hart ver

traagd of zelfs geheel opgeheven wordt , zoodat het  een 

oogenblik stilstaat. Een onmiddellijk  gevolg van die ver

traging is , dat geen voldoende hoeveelheid slagaderlijk 

bloed naar de hersenen wordt gevoerd , de hersenfun cties 

daardoor worden opgeheyen en de flaauwte intreedt. 

Van dergelijke bewegingsvormen , die niet tot het be

wustzijn komen, wordt in. de zoogenaamde bovennatuur

lijke wetenschap veelvuldig gebruik gemaakt ; maar juist 

die onbewuste bewegingen , die door de wetenschap vol

komen verklaard worden , zijn een geducht vi Tapen ge

worden tel' verklaring en bestrijding van de dwalingen , 

die , hetzij dan tel' goeder of tel' kwader trouw verkondigd , 

reeds zoo vele slagtoffers hebben gevonden. 

Onder drieërlei vormen , het spiritualisme , het spiritisIne  

en  he t  dierlijk  magnetisme in  engeren zin o f  he t  zoogenaamd 

hypnotisme, werden dergelijke dwalingen aan de menschheid 

geopenbaard. Het spiritualisme zetelde tot heden voor

namelijk in Amerika , Engeland en N eclerland. 

Het werd daal' zeel' onregtmatig als iets geheel nieuws 

verkondigd , terwijl toch de oude tooverkunst van dezelfde 

kunstgrepen en praktijken gebruik maakte om de goé 
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gemeente zand i n  d e  oogen te  strooij en , m e t  dit verschil 
dat hier een onschuldig amusement hoofddoel was. 

Al dadelijk  moet het argwaan wekken bij de proeven 
van de spiritualisten , dat door de voorwaarden voor het  
welgelukken van een séance alle wetenschappelijke waarde 
daaraan ontnomen wordt. Zoo is he t  een eerste vereischte , 
dat de séance  in volslagen duis ternis moet geschieden. Is 

deze voorwaarde al zeer zonderling , de verklaring er van 
klinkt nog veel vreemder. 

Er wordt een beroep op de scheikunde gedaan , die ons 
interessante voorbeeld6n zou l eeren van de werking van 
het  lich t  op onweegba'f'e gassen. De onweegbare gassen heL \ben 
het  hier dus gedaan. Maar wat zij n dat , onweegbare gassen ? 
Bestaan zij soms in de verbeelding van den spil'itualis
tischen schrij ver ? Voorzeker , want niet al leen dat de 
gassen even goed gewogen kunnen worden als d e  vloeis tof
fen en vaste ligchamen , maar he t  sp ecifiek gewigt van 
gassen is immers met de uiterste naauwkeurigheid bepaald. 
Ten overvloede verrigtte Dr. D. de bekende proef, om 
de z waarte van koolzuur aan te toonen ) dool' dat gas te 
wegen en over te  gie ten. Ergo is de reden , waarom die 
manifestaties in het donker moeten geschieden ) niet ge
legen in de onweegbare gassen ; maar veeleer in de  vrees ) 
om ) evenals Dr. SLADE , het  eenige medium dat tot heden 
beproefd heeft séances in het daglicht te geven ) door 
mannen als Prof .  RAY LANCES'l'ER en Dr. DONK IN  als gewone 
goochelaars aan de kaak te worden gesteld. 

Met het zingen van een gemeenschappelij k  lied of het  
be�pelen van ' t  een ot ander ins trument vangt de voor
s telling gewoonlijk aan ; d�n wordt men uitgenoodigd aan 
de tafel p laats te nemen en die vast te houden ) zoo het  
heet  om een magnetische keten te maken ) inderdaad om 
ook het derde zintuig ) het  gevoel ) te neutraliseren . Wanneer 
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men nu weet , dat  het  gezigt , het  gehoor en het gevoel 

de drie voornaamste instrumenten zijn voor de betrek

kingsverrigtingen van den mensch , behoeft het  geen verdere 

toelichting , in welk een toestand hij zich bevindt , als 

deze drie zintuigen volkomen geneutraliseerd zij n ,  dat wil 

zeggen niet in staat om elkaêr te controleren. vVetenschap

pelijke waarde hebben deze zonderlinge proefnemingen 

derhalve volstrekt niet , daar de wetenschap j uist als 

elementaire hoofdvoorwaarde stelt de controle door de 

zintuigen , zelfs nog verscherpt  door microscopen , verre

kijkers en andere voor het wetenschappelijk  onderzoek 

onmisbare ins trumenten. "Vat voor geen behoorlijke controle 

vatbaar is en niet op degelijke wij ze onderzocb t kan worden , 

wordt niet aangenomen door de wetenschap. 

Nog een ander voorschrift , dat in acht gerlomen behoort 

t ê  worden voor het  gelukken van de séance , heeft er veel 

toe bijgedragen om de kuns tgrepen , waarvan men zich 

bedient , tot klaarheid te brengen. Om de begoocheling 

volkomen te maken luidt het voorschrift , dat het me

dium zich de handen .moet laten binden . Geen ander 

dau de opgeroepen geest kan dus geschreven hebben , 

met een waaij er gewaaid of een andere handeling ver

rigt hebben. De handen van het medium zijn immers ge

bonden. 

Men vergeet echter dat het medium ook een mond en 

voeten heeft, waarmede h ij kan schrijven en alle handelingen 

verrigten , die op rekening van den geest worden ges teld. 

vVerkelijk  bleek dan ook bij de indertij d  veel gerucht 

gemaakt hebbende ontmaskering van het  bekende n1edium 

Firman , dat al de instrument�n )  b ij de séance gebruikt , 

de sporen droegen van des mediums tanden en voeten. 

Brengt men hiermede in verband het allernaïfste voorschrift :  

(\ In den aanvang plaatse men de instrumenten in het be-
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reik van h e t  medium » enz . , dan is elke verdere toelichtina b 
van dergelij ke goochelarij overbodig. 

Als een andere voorwaarde voor het welslagen van de 

proef wordt voorop gesteld , dat het medium , zeer sensitief 
van aard zijnde , niet geïrriteerd mag worden dool' de een 

ot ander·e belemmering , die zijn  eigen gemoed kan ont
stemmen of zijn  vermogen verlammen . Bij voorkeur moet 

het  gezelschap dus uit geloovigen zij n  zamengesteld en 

de ervaring heeft geleerd , dat de sterkte van de mani

festatiën in omgekeerde verhouding s taat tot de ontwikke

ling van de toeschouwers.  vVanneer ieder in z ijn omge

ving dit punt wil controleren , zal hij steeds ontwaren dat 
de personen , die de groots te tooverkunsten gezien en bij 

gewoond h ebben , j uist die zijn , wier opleiding in d e  natuur

kundige weteuschap het meest te wenschen overlaat. Op een 

séance , te Utrecht gegeven ter eere van de professoren der 

genees- en natuurkundige faculteiten , ge beurde er - merk

waardig genoeg - absoluut niets .  Zal de séance worden 

bijgewoond door een gemengd gezelschap , dan verzuimt 

m en niet om de meest medianimieke personen uit te noo

digen naas t het  medium plaats te nemen. 

Onder dergel ijke omstandigheden is het zeker niet moei

j elijk , zelfs· de meest on bevooroordeelde personen beet 

t e  nemen ) evenals een goochelaar door zijn behendigheid 

den knapsten geleerde weet te biologeren. Bij MA.SKELYNE 
and COOKE t e  Londen zijn  al de kunstj es van de spiritul1-

listen voor ieder te zien , to t zelfs het zweven van den 

geest ) dat als apotheose de goochelaars-representatie b esluit. 

De kast van gebr. DA. VENPOn'l' is een o ude Indische goochel

toer, die door den beroemden Par.ij schen goochelaar RO BERT 
HODIN onmiddellijk  werd nagedaan. De onverklaarbare 

lichtverschijnselen , die op de weinig ontwikkelde toe

schouwers den meesten indruk maken , de zoogenaamde 
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�pi1'it lights , worden eenvoudig dool' phosphorus ,,�oortge

bragt en v oor geestenlamp fungeert een Geissler'sche 

buis, waarvan het electrisch licht , naar men weet, geen 

warmte uitstraalt .  

Zeer ongunstig steekt het  Fransche spiritisme af  bij de 
beoefening van het  spiritualisme in de straks genoemde 

landen. Het draagt daar dan ook meer het karakter van een 

dogma dan van e en wetenschap en het bijgeloof was in 

Frankrijk  een magtige bondgenoot  van de bedriegers , die 

het spiritisme gebruikten om hunne goochelaarskunst j es in 

een anderen vorm aan den man te brengen . 'iV el verre , 

dat het  bij iemand onzer zou opkomen de hoofden van 

het  Nederlandsch spiritualisme van oneerlijkheid j egens 

anderen te verdenken , hebben wij hier - meende spreker 

alleen met zelfbedrog te doen. Maar geheel iets anders 

is het Fransche spiriti sme. Spreker herinnerde aan het  

beruchte proceS-BUGUET en de ontmaskering van de be

driegers , die op groote schaal geesten-fotografiën ver� 

vaardigden. 

Dergelijke geesten-fotografiën werden reeds sedert ge

ruimen tijd  in Amerika vervaardigd , toen het  medium 

BUGUET die nieuwe speculatie op de ligtgeloovigheid van het 

publiek ook in Frankl'ijk invoerde. Wie geen portret bezat 

van een dierbaren afgestorvene , kon er voor 20 fr. bij 

BUGUET een krij gen ; het medium riep dan den geest van 

den afgestorvene op en naast of achter den persoon die 

poseerde , vertoonde zich een onduidelij k , meestal in een 

sluij er gehuld , beeld van een afgestorvene. In 7 5  pCt. van 

de gevallen garandeerde BUGUET de gelijkenis . Die dus 

kwam klagen behoorde tot  de 25 pCt.  die mislukt waren, 

Niettegenstaande de Revue sJJiJ'ite iedere maand een spiri� 

tis tisch portret ten beste gaf, me t  een brief van dankbetui

ging van den persoon , die daarin een zijner betrekkingen had 
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herkend , zoo  ging de recette toch niet best .  B U GUET verzon 

er dus wat anders op. Hij adverteerde dat men niet zelf 

behoefde te komen ; het zenden van het fotografisch 

portret , benevens 20 fr., was voldoende. Nu ging de affaire 

beter ; van heinde en verre zonden de dwazen hun portret met 

en benevens de 20 fr. ,  waarom het eigenlijk te doen was. 

Karakteristiek was het antwoord van den schrij v er van 

' t  artikel in Ze Pigm'o , die voor  300  francs een
� 

treffende 

beschrij ving had opgesteld van den indruk , dien de ver

vaardiging van die sjJi?· it jJlwtos op hem gemaakt had. D e  

regter vroeg hem : « maar gelooft gij dan aan h e t  spiritisme ? »  

- « Me p1'eneZ-VOU8 POU?' 1.tn imbécile ? antwoordde hij , f/ ie 

sava1:s , qu'iZ ?I avait 1,tn truc/' 

Het artikel van Ze Pigaro kon echter niet verhinderen , 

dat de  Parijsche politie het  bedrog ei.ndelijk  op het spoor 

kwam, Op zekeren dag ontving BUGUET bezoek van twee 

personen , die zich eerst later , toen het regte oogenblik 

gekomen was , aan den fotograaf bekend maakten als 

beambten van politie. E en hunner kon als deskundige op� 

treden , daar hij aan de « pl'éfec ture de police » belast 

was met het doen van fo tografische waarnemingen. Toen 

het  eigenlij k  spiritisch procédé was afgeloopen en BUGUET 

de vereischte kunsten had gedaan om de gees ten op te 

roepen , kwam de fotograaf uit de donkere kamer met 

de geprepareerde glasplaat terug. Een van de bezoekers 
vroeg , of er op die plaat niet reeds iets stond , waarop 

B UGUl�T verzekerde, dat dit heusch niet het geval was .  De 

commissarissen maakten zich nu bekend en bij onderzoek van 

de plaat bleek , dat er zich reeds twee geesten op bevonden. 

Het atelier van BUGUET werd daarop onderzocht en een 

ledepop met  ruim 300  verschillende plaatj es gevonden , 

die , zooals B UGUET zelf tel' tel'egtzitting bekende ) tot  het 

vervaardigen van de geesten gedieml hadden.  
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Van deze en  andere methoden, om gees ten-fotografiën 
te maken , had spreker zeer interessante exemplaren laten 

vervaardigen , die ons ter bezigtiging werden aangeboden, 

Behalve den geest van een afgestorvene , w i st men ook 

beelden te  maken van den persoon zelf met zij n  eigen 

doorzigtigen geest .  En zoo had men vier verschillende 

methoden om lieden beet .te nemen , waarbij dan een 

klein mise-en-scène nie t ontbrak om de illusie nog grooter 

te maken. 

Wat leert nu de medische wetenschap omtrent dat zien 

en hOO1'en van geesten ? Dat hier geen physiologisch ver

schijnsel in 't  spel is , maar een ziekte-verschij nsel , dat 

zich vooral in koortsige toestanden openbaart. Er zij n  

echter ook gevallen , dat dergelijke verschijnselen zich 

voordoen bij patiënten , die geheel vrij z�n van koorts. 

Van een soortgelijke hallucinatie haalde spreker het merk

waardig voorbeeld aan van de ziektegeschiedenis van den 

beroemden denker N rCOLAi , die , afgemat naar ligchaam 

en geest , op den 24n Februarij 1 7 9 1  's morgens te 10 ure, 

met een vriend in de huiskamer vertoevende , plotseling 

op ongeveer tien schreden afs tand een geest zag verschij nen , 

die des namiddags weêr terugkwam ; terwijl twee uren 

later een tweede geest verscheen. Des anderen daags en 

volgende dagen kwamen er telkens meer geesten bij , die 

zich aanvankelijk  noch met elkander noch met NrcOLAï 

bemoeiden en op dezen den indruk maakten van een woelige 

menigte op straat of plein. De patiënt herkende in die 

geesten bevriende personen , deels lang geleden overleden , 

deels voor korten tijd .  Zij volgden hem overal , waar hij 

zich ook bevond en begonnen eindelijk met hem te spreken 

en zeer verstandige opmerkingen te maken. NrcoLAï dacht 

echter geen oogenblik aan iets boven-natuurlijks. Integen

deel , hij trachtte met zijn helder hoofd en groot verstand 
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dat verschij nsel t e  bestuderen e n  te  verklaren , hoe lastig 

en onaangenaam het hem ook was , altij d  dat geesten

gezelschap in zijn onmiddellijke  nabijheid te hebben. 

Het liet hem vier
' 

weken lang geen oogenblik rust , 

tot  eindelijk  de doctoren , ten einde raad , op den patiënt 

een hal f  dozijn bloedzuigers toepasten. Op het oogenblik 

dat dit geschiedde , wemelde het vertrek van allerlei 

menschelijke gestalten. Weldra echter begonnen deze zich 

langzamerhand te bewegen , hunne kleuren verbleekten , 

hunne aanvankelij k  zeer duidelij ke omtrekken werden on

bepaalder , nevelachtig , en eindelij k  verdwenen ze  om 

nooit weêr terug te keeren. 

Dat NrcOLAï zich niet tot  de dupe liet maken van dit 

ziekte-verschijnsel , is helaas een zeer zeldzaam geval. 

Niet alle  lij ders , die door dergelijke verschijnselen bezocht 

worden , zij n  zoo sterk van geest. l\1:en denke slechts aan 

de duizenden heksen-processen in de Middeneeuwen , aan 

de betoovering van JEANNE D' ARC en aan zoo menig 

ander geval van dien aard ) nog van de vorige en deze 

eeuw dagteekenend. 

Zuiver subj ectieve verschij nselen werden door d'e mediums 

voor obj ectieve gehouden en de vurige bewonderaars van 
der spiriti s ten leer zagen in hun verblindheid de meest 

eenvoudige physiologische eigenschappen over 't  hoofd. 

Spreker herinnerde aan de reflex-bewegingen , zoo  helder 

bij de vorige voordragt door Dr. DUPONT verklaard. 

Dergelijke onbewuste bewegingen , waarbij het zamen

trekken van de spier niet tot het bewustzijn van de 

hersenen komt , geven den sleutel op vele geheimzinnig

heden van het spiri tisme. Een s taal tj e daarvan is de tafel

dans , welke spreker , op het  voetspoor van Prof. FARAD.A.Y , ·  

door middel van een zeer eenvoudig maar hoogst ingenieus 

ingerigt tafel�j e ,  uit de spierwerking verklaarde. 
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Twee stukken bordpapier , twee spelden , twee pot

looden en twee elastieke bandj es ,  benevens een dun latj e 

in den vorm van een wij zer gesneden : ziedaar de geheele 

toestel. In de fig. A en B is die toestel afgebeeld. Fig. A 
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Fig. B 

plankj e , 

benevens den wij zer ; Fig. B vertoont de doorsnede van 

den toestel en dus ook het onderste plankj e en de tusschen 
dat plankj e en het bovenst e  gelegen rolletj es .  

Het eene plankj e (a ' )  wordt op de tafel gelegd en de 

beide potlooden , die hiel' door ronde stokj es (c) vervangen 

zijn , er op geplaats t  op eenigen afstand van en evenwijdig 
aan de beide zijden. 

De beide elastieke ban dj es (cl) worden nu , nadat het 
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tweede plankj e (Ct) op  de rolletj es geplaatst is , over de 

beide plankj es heen gespannen , zoodat ze de beweging 

wel beperken maar niet beletten. De eene speld (l) wordt 

in h e t  onderste plankj e gestoken en een gedeelte van het  

b ovenste plankj e daar ter plaatse weggenomen , ( e l  e ) ; de 

2e  speld (f) wordt verder naar achteren in de bovenste 

plank bevestigd. Aan deze twee spelden nu , wordt de 

wij zer (ó) bij wijze  van hefboom aangebragt met het 

draaipunt op het onderste in l en met zij n  vast punt op 

het bovenste  plankj e in j. Komt nu inderdaad de beweging 

uit de tafel , dan blijven de plankj es in rust en volgt de 

wij zer de beweging der tafel. Verlangt men dus ,  dat de 
tafel naar regts  zal gaan en komt de beweging uit  de 

tafel , dan zal de wij zer dus insgelijks de b eweging naar 

regts meê maken. Wordt daarentegen de beweging ver

oorzaakt door de handen , die op de tafel geplaatst zijn , 

en wordt dus allééh he t  bovenste plankj e in beweging 

gebragt , dan zal natuurlij k  de wij zer tegenovergestelde 

bewegingen maken , zooals wij dan ook zien gebeuren. 

En wat is nu het  merkwaardigste van dezen indicator 

van prof. FARA.DAY ? Indien de personen , die de tafel laten 

draaij en , onbekend zij n  met de werking van den indicator 

en deze wordt daarentegen door een anderen persoon 

waargenomen , die buiten den kring zit , dan ziet deze 

voordat de . tafel zich in een aangegevene rigting gaat 

bewegen , den wij zer naar de tegenovergestelde zij de 

afwijken.  
Maar indien daarentegen de personen, die de tafel wen

schen te laten draaij en , bekend z ij n  met  de wij ze waarop 

de zijdelingsche drukking der handen wordt aangegeven , 

dan blijft  alles in rust zoolang zij slechts den wij zer in 

het oog houden ; wordt de wij zer evenwel aan hunne oogen 

onttrokken, dan beginnen de bewegingen op nieuw. Gelukkig 
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dat een del' vorige sprekers (de heer DUPON'l') als onderwerp 

zijner verhandeling het l'uggemerg gekozen had ; door de toen 

verklaarde reflexbewegingen wordt het geheim van den 

tafeldans opgelost. Dool' het drukken op de tafel ontstaat 

een eigenaardig gevoel in de vingers , dat langs de gevoels

zenuwen naar het rnggemerg wordt voortgeleid en in het 

ruggemerg , zooals wij toen gezien hebben , aan de beweeg

zenuwen wordt meêgedeeld , zonder dat het als bewuste 

gewaarwording to t de hersenen doordringt. Houdt men 

daarentegen den blik op den wij zer gevestigd , dan worden 

daardoor de wilsze-nuwen geprikkeld en de reflex-beweging 

onderdrukt. Wat de spreker ons toen zoo duidelijk verklaard 

had , zien wij dus hier door een voorbeeld opgehelderd. 

Is men in de wetenschap . eenmaal van den regten weg 

afgedwaald , dan gaat het niet zoo gemakkelij k ,  er 

weer op terug te komen , en van hen die de wonderen 

van den tafeldans gezien hadden , zonder de controle-proef 

van prof. FARADAY daarop toe te passen , hoorde men dan 
ook al spoedig , dat dit was : a sZight indication of a rww force. 

Deze nieuwe kracht werd dan ook eindelijk  gevonden 

door ,V ILLIAM CROOKE!S , een scheikundige van eenigen 

naam , die om zij n  verdienste wegens de ontdekking van 

het thalli�lm tot  lid van het Koninklijk Genootschap te 

Londen was benoemd. Hij had echter beter gedaan zich 

niet met het spiritualisme in te l aten , want daardoor kwam 

zijn gebrek aan kennis omtrent de algemeene natuur

wetten helder aan het licht. Zijne beweringen waren zoo 

buitensporig en zijne bewij zen daarentegen zoo onbeduidend 

en kinderachtig ,  dat CIWOKES' mededeelingen steeds door 

de Royal Society geweigerd werden. 

Wij zullen niet stilstaan bij de verschillende kunst� 

stukken , die achtereenvolgens bij het licht der weten

schap ontsluij erd werden ; evenmin bij de openbaringen 
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van d e  nieuwe bovennatuurl ijke J)hsychische , zenuw- of 
levenslc1'acht in den mensch , die reeds in de l 8e eeuw ha1.1e 
apostelen telde , o. a .  de beruchte Dr. FRED. AWf ON l\1ESMER" 

die te Weenen tot  doctor promoveerde met een dissertatie 
cc over den invloed van de planeten op het menschelijk 
ligchaam ) ,  Het geloof aan dien invloed is gelukkig ook 
al den weg' van alle dwaasheid opgegaan. Een enkel spoor 
is er nog van te vinden bij sommige individuen , die het 
haar slechts met wassende maan laten snij den . 

Te Weenen , waar l\1Es�mR ' van 1 7 73 tot  1 7 7 8  zijne 
kunsten vertoonde , ondervond hij zoo veel tegenstand , 
o .  a. van onzen landgenoo t ,  den beroemden natuur- en 
geneeskundige INGENHous z ,  dat hij zich verpligt zag de 
wij k  te  nemen naar Parij s , waar hij beter slaagde in het 
vinden van een dankbaar gehoor voor zijne l\1esmerische 
voorstellingen. Daar bragt hij zijn dierlijk magnetisme onder 
een reeks stellingen en vond een zeer voordeelige clién
tè le onder de dames van het  Hof , die , ziek of niet ziek , 
zich door MESMER lieten behandelen.  

De  behandeling bestond in het  to edienen van het  fluide 

mafjnétique anim.al ,  verzameld in  zijne z .  g. bassins , doch 
dit fluide was zoo fijn ,  dat het door ge,en enkel zin tuig 
kon worden waargenomen. Tengevolge van de overprik
keling waarin de patiënten verkeerden , ontstond er bij 
eenige d�Jmes hoes t , krampen en zeIL" stuipen , alle welke 
verschijnselen de vorige spreker ons als reflexwerking heeft 
doen kennen. vVanneer er nu maar een der dames goed aan 
den gang ging, volgden de overigen van zelf, even als een zich 
v ervelend individu een geheel gezelschap aan het geeuwen 
kan maken door het maar een paar maal voor te  doen.  
Ook het · geeuwen h eeft de vorige spreker ons als  een 
l'ef1 exversch�jnsel leeren kennen. 

Op deze s tuiptrekkingen nu baseerde MESMER zijne  ge-
5 
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neesmethode ; deze kunstmatig opgewekte stuipen moesten 

alle mogelij ke kwalen genezen. 
De Acarlémie de Médécine begon zich eindelijk  met de zaak 

te bemoeij en en deed een onderzoek instellen naar de 

waarde van het dierlijk  magnetisme. Naauwelijks had 

MEsMer daarvan de reuk , of hij maakte zich uit de voeten 

en ging de baden gebruiken t e  Spa , wel een bewij s ,  dat 

de man ,  die het geneesmiddel voor alle kwalen bezat , 

zelf geen geloof sloeg aan zijne kunstenarij en. Eindelijk 

verscheen het rapport der commissie uit de Académie , 

waarin al de onzin en bedriegerij en van het Mesme

risme klaar werden aangetoond. Op last der Parijsche 

politie werden nu MEsMER's Salons matelassés gesloten , die 

bij het · volk den naam hadden gekregen van enten à 
oonvulsions. 

De omwenteling maakte aan al deze fraaij e dingen plot

seling een einde.  MEsMER zelf ontkwam ter naauwernood aan 

de guillotine ; hij vlllgtte naar Zwitserland , waar hij in 1 8 1 5  

als vergeten burger overleed. . Zoodra echter d e  storm weêr 
wat tot bedaren was gekomen , keerde ook het bijgeloof 
en daarmeê het dierlijk  magnetisme terug en veroverde 
het verloren terrein onder steeds nieuwe vormen en ge
daanten.  Het fluide magnétique unive}'sel van l\t[ESMER werd 
vervangen door het jhtide 17Zagnétique ne'J'veux , dat in het  
nlenschelijk ligchaam opgehoopt , in staat is  zich mede 
te deelen aan mensch of  dier. Spreker toonde ons met 
een kip en eenige kre eften het  kunstj e  van pater A'l'HA.NASlUS 
KmcHER (1646) , die beweerde , dat als een kip aan de poo ten 
gebonden wordt door een witten band , het dier, na korter 
of langer schreeuwen en spartelen , eüidelijk tot bedaren 
komt , « even als of het , zegt hij , bij lie t  vruchtelooze 
van zijne pogingen aan de vlllgt wanhopend , zich aan de 
willekeur des overweldigers prij s  geeft » .  Trekt men nu 
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i n  schuinsche rigting, van beide de oogen uitgaande , twee 
witte krij tstrepen en maald men den band los ) dan blij ft 
de kip , b eweert  KIRCHER , toch onbeweeglijk  liggen . Ze 
houdt de krij tstreep dus , dank zij haal' levendige ver
beeldingskracht , in welker bezit de hoenderen zich naar 
schrijvers meening v erheugen , voor den witten band en 
meent , dat zij nog altijd in de magt is van den over
weldiger. KIRCHER noemt  deze pruef ) in zijn  werk : Ars 

magna lucis et umbrae ) cc Experimentum mirabile de imagi
natione gallinae » .  

Spreker toonde aan ) dat dit verschijnsel eenvoudig door 
het  uittrekken van de nekspieren veroorzaakt word t.  
Een gelijk v erschijnsel deed spr.  zien bij eenige levende 
kreeften , die op zeel' koddige wijze , zonder magnetische 
kunsten , op den kop werden gezet en in die onnatuur
lijke  positie zich blijkbáar vols trekt niet onaangenaam 
gevoelden. 

Het duurde nog tot lH40 , vóór de Académie de Médécine 

kon besluiten het  somnambulisme en het  dierlijk magnetisme, 
après bien des qJ1'euves ) officieel dood te verklaren , hetgeen 
intusschen niet b elette , dat het in ' t  volgend j aar weêr onder 
een nieuwen vorm aan de goê-gemeente zijn opwachting 
maakte .  

Het  hypnotisme was in zekeren zin een openbaring in 
goede rigting ) ware ' t  slechts om het dwaze te bewij zen 

.van de phrenologie , die , naar men weet , uit de knobbeltj es 
op den schedel de gesteldheid van den mensch weet af 
te leiden. Die knobbeltj es zouden dan niets anders zijn 
dan uitwassen van de h ersenen. Spreker herinnerde hier 
aan zijn  voorgange,r )  Dr. DUPONT , die ons de onmoge 
lijkheid van een dergelljken hersentoestand duidelijk en 
klaar heeft · gemaakt .  De Engelschman BItAID beweerde nu 
dat een �envoudig drukken op den roofknobbel bij den 
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eigenaar den l ust t o t  roof opwekt , terwijl d e  begeerte naar 

moord werd geprikkeld door maar even te  drukken op 

den moordknobbel. De man scheen er volstrekt geen idee 

van te  hebben , dat het toch wat al te erg is , om op het 

hoofd van zijn  evenmensch piano te spelen . 
Een bepaald verschijnsel , om het cc gehypnotiseerd l> 

zijn  te bewij zen , had men ras gevonden in het ongevoelig 
maken van enkele deelen van het mensch�lijk ligchaam. 

Het maakte dan op het auditorium een verrassend effect , 

iemand ongevoelig te zien , als hem of haar een speld of 

naald door het ligchaam werd gestoken , of die persoon 

niet te zien verblikken , wanneer een licht , vlak voor de 

oogen , heen en weêr bewogen. 

Beide proeven liet spreker door den amenuensis op zich zelf 

nemen. Dat hij ongevoelig bleef voor den speld , die hem 

in den arm werd gestoken , ligt eenvoudig aan het huid
weefsel , dat niet zoo digt ineengeweven is , of er is nog 

wel plaats voor een voorwerp , dat het weefsel voor een 
oogenblik elastisch van een doet wijken. De onderdrukking 

van een reflex-b eweging , wat volstrekt niet moeij elijk  is , 

doet het overige. Het kunstige om met wijd geopende 

oogen te  zien naar een vlam , wordt insgelijks zeer spoedig 

geleerd door eenvoudig een ander. punt buiten de vlam te  

fIxeren. Sommige reflex-bewegingen kunnen zeer nuttig 
zijn  voor den mensch , vooral het reflex sluiten der oog

leden , waardoor de oogen dikwijls voor gevaar beschermd 

worden. De heer VAN DOORE:M:AAL wees er ten slotte nog 

op , dat men het spiritisme en aanverwante dogma's niet 

moet trachten te dooden door een apodictische veroordeeling , 
maar door het licht der wetenschap op die verschillende 

spookgestalten te doen schijnen , gedachtig aan de Fransche 

spreuk : Le iou'}' dissipe les fantómes , puisqu'il les éclai're. 



VI. .. r . 

Dr. P. Q. BRONDGEE S T : 

) , 

Over d e n  i nv loed van d e  l u chtd ru kk i n g  o p  het l even van den  m enseh.  

De heer BRONDGEESl' , van Utrecht , die reeds zoo menige 

belangrijke
' 

lezing hield over den bouw van het dierlijk 

organisme en de voorwaarden van zij n  levensonderhoud , 

behandelde op een der spreekbeurten van dit saizoen , 

voor een talrij k  gehoor J de lucht , in een van hare voor

naamste physische eigenschappen . Even krachtig als de 

invloed van de lucht als gasmengsel op de stofwisseling 

door middel van de ademhaling en den bloedsomloop , 

even vermogend is ook de werking van de luchtdrukking 

op het dierlijk  organisme , - ofschoon het , oppervlakkig 

beschouwd , al even paradoxaal klinkt , dat een mensch 

van normale grootte een luchtdrukking van 16000  kilogram 

op het ligchaam heeft te torschen om zich eerst regt aan

genaam te gevoelen J als dat het zonderling voorkomt , 

dat een der eerste voorwaarden voor het  leven J de adem

haling , zeer veel geljjkt op een verbrandings-proces. 

De lucht of dampkring omgeeft , naar men weet , de 
aarde in een kring , die zich boven het oppervlak verheft 

tot een hoogte van 9 3/4 geographische mij len. Vergeleken 

met de middellijn van de aarde (86 0  mijlen) , strekt zich 

de atmosfeer dus niet ver boven het oppervlak onzer 

woonplaats uit. Dat de atmosferische lucht een drukking 
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uitoefent o p  d e  Y oorwerpen , die zich o p  aarde bevinden , 
m. a. w .  dat die lucht gewigt h eeft ,  bleef eeuwen lang 
een bloo t  v ermoederi en zelfs aan GALILEï was het niet 
gegeven de wetenschap to t volkomen klaarheid t.e brengen 
om trent de drukking , welke de lucht op de aardsche 
voorwerpen uitoefent. Van An,ISTOTEI .. ES l den genialen wij s
geer van de oudheid (3 50  j .  v. C.) , ,veten wij , dat hij op 
het  spoor werd gebragt van de  wetten del' luchtdl'ukking ; 
maal' dool' onbekendheid met de wet van ARCHIlVI:EDES , 

werd hij weêr even spoedig het  spoor bij stel' .  Een ledigen 
wijnzak gewogen hebbende , blies hij dien vervolgens op , 
herhaalde de weging en vond in het  gewigt geen verschil : 
ergo concludeerde hij , dat de lucht geen gewigt en dus 
geen drukking 'uitoefent , niet  beseffende dat de opgeblazen 
wijnzak , een gl'oo ter volumen innemende , een evenredig 
groo tere hoeveelheid luch t verplaatste , waarmede zij n  
gewigt verminderde , naar d e  w e t  van ARCHINIEDES , dat 
ligchamen , in vloeistoffen of  gassen gedompeld , evenveel 
van hun gewigt verliezen , als het gewigt bedraagt van 
het verplaatste volumen vloeistof of gas . 

Deze uitspraak , dat de lucht geen drukking uitoefent , bleef 
eeuwen lang gehandhaafd , to t zij eindelijk  in 't midden 
van de t Ge eeuw dool' de onderzoekingen van GALILEï , 

later voortgezet en tot  volledige zekerheid gebragt door 
diens leerling TORRICELLf , omver gestooten werd en plaats 
maakte voor de volledige zekerheid omtrent het bestaan 
van de drukking der lucht .  

,Vat bragt GALILEï tot het  vermoeden van deze gewigtige 
eigenschap der lucht '? Bij het maken van een pomp te 
Florence ,  hield het water, ter hoogte v an 32  voet opgepompt ,  
plot seling op met rij zen , en een ledige ruimte bleef over 
tusschen het  wateroppervlak in de buis en d en zuiger. 

Geen andere kracht kon het  water in de , door het  op-
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waarts bewegen van den zuiger , luchtledig geworden 
buis h ebbeh gedreven dan het gewigt van de buitenlucht. 
Aan het nat'lvra abhm'ret vacua kon men niet meel' gelooven. 
Zoodra de opwaarts gedreven kolom water in evenwigt 
was gekomen met  de van buiten op he t  v\'ater werkende 
kracht of drukking van de luch t ,  hield het s tijgen van 
het water op . Voor GALILEï werd deze ontdekking een nieuwe 
bron van onderzoek en van ernstige bespreking met  zijn  
leerling TORRIC ELLI , di�  na GALLILEï's dood , het vraagstuk 
w eêr opnam en door zijn  beroemde proef , in 1 643 gedaan , 
de kroon op het  werk zette . Spreker verklaarde hier het  
beginsel van den barometer , een omgebogen glazen buis, 
door TORRICE LL[ gevuld met kwik en v ervolgens met he t  
omgebogen open uiteinde in  e en kwikbad gedompeld. De  
kwik in  de buis s t eeg  nie t  32  voet , maal' 2,4 voe t ,  omdat 
kwik 13 maal zwaarder is dan water. Ter hoogte van 2,4 voet 
of  7 6 0  mmo  hield de kolom kwik dus evenwigt met de 
drukking , die van buiten door de lucht op  het kwikbad 
werd uitgeoefend. 

De heer BRONDGEES'f herhaalde de proef door een 
van boven geslo ten glazen buis met  het opene be
nedeneinde in een kalkbad te dompelen , De kwik steeg 
in de buis to t  een bepaalde hoogte (ongeveer 760 mrrl . )  
waar de kolom kwik evenwigt hield met  de drukking ,  
die buiten de buis dool' de lucht op  het  kwikbad werd 
uitgeoefend. De overige ruimte , boven in de buis , noch 
met  kwik , noch met  lucht gevuld ; wordt ter eere van 
GALILEï' S leerling « TORHICELLISCHE ledige ruimte » genoemd. 

Met de ontdekking van den barometer had TOltRICELLI 

dus bewezen en klaar en duidelijk  aangetoond , dat de 
lucht drukking  uitoefen t ,  Een tijdgenoot  van den ltali
aanschen natuurkundige. ,  de beroemde Franschman P ÀSCAL , 

doorzag onmiddellij k  het  gewigt van de ontdekking 
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in  verband met  het  ij ler worden van de lucht in  de  
hooger gelegen lagen. In  die ho ogere streken moest 
de ij lere lucht een trapsgewij s  v erminderende drukking 
uitoefenen , wat dan ook bleek uit de daling van de kolom 
kwik in de TOlTicellische buis , naar mate men zich met 
het ins trument op gr.ooter afstand van het aardoppervlak 
verwijderde.  

PASCAL schreef aan zijn  zwager Pl�RIER , t e  Clermont 
FelTand , of hij de moeite wilde nemen om de hoogte 
t e  v ergelijken van het kwik in de buis aan den voet van 
den Puy-de-Dome (14, 7 6  meter hoog) met de hoogte op 
den top van dien berg. In gezelschap van een paar vrienden 
verrigtte PÉl1,IEl1, deze proef op den 1 9n September 1 64ö. 
Op den top van den berg gekomen , zag hij werkelijk dat 
het kwikzilver gedaald was en wel 3 duim. PASCAL was 
zóó opgetogen over deze uitkomst , dat hij terstond een 
dergelijke proef verrigtte aan den voet  van en boven op den 
toren van de kerk St. Jetcq7teS de let Bouche1'ie te Parijs .  
Zelfs daal' , op dien betrekkelijk  kleinen afs tand van het  
aardoppervlak , bespeurde hij een gering verschil in den 
stand van het kwik. De slotsom van deze proeven was , 
dat hoe hooger men zich van het aardoppervlak verwij 
dert , d e  drukking van de  lucht des t e  geringer wordt. 
Het verschil" van den barometerstand aan den voet  en op 
den top van bergen gaf dus een eenvoudig middel aan 
de hand om de hoogte van bergen te bepalen. Aan het 
strand van de zee bedraagt de drukking van de lucht 7 0 0  
mmo  op  de vierkante duim. 

De vraag , o f  de lucht gewigt heeft , was eigenlijk à 
jJ1'iO'J'i reeds uitgemaakt dool' het feit ,  dat z ij drukking , 
d. i .  zwaarte uitoefent. De eerste, die }!roefondervindelijk 
aantoonde , dat de lucht weegt , was de uitvinder van de 
luchtpomp , de bekende Maagdeburger burgemeester-na-
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tuuronderzoeker OTTO VAN GUERICKE, I n  1 6 5 0  nam hij 
een proef met  een goed geslo ten met lucht gevulden ballon. 
Na den ballon met  lucht gevuld zuiver gewogen te hebben , 
zoog hij el' de lucht  door middel van zijn luchtpomp uit , sloot  
den luchtledigen ballon en constateerde daarop een verschil 
in gewigt. Spreker herhaalde deze eenvoudige proef en 
toonde de zwaarte of drukking van d e  lucht nog met 
tal van andere proeven aan. Vult men een wijnkoopers
hevel met  vocht , dan openbaart zich de drukking van de 
lucht , wanneer nlen den hevel met het opene spitse uit
einde omlaag houdt en het boveneinde met den vinger 
afsluit. De lucht belet dan het  vocht uit den pipet te  
loopen. Zoo is ook de verklaring gevonden van de proef 
met den koperen cilinder, die met een blaas overspannen op 
de luchtpomp wordt geplaatst .  Zoodra de lucht aan de eene 
zijde  is uitgepompt , springt de blaas met een hevigen knal .  

De  proef van GUERICKE toonde aan , dat bij 7 6 0  mmo 
drukking en 0 0 temperatuur één liter lucht een gewigt 
heef t  van 1,293 gram. Overal waal' de barometer een 
luchtdl'ukking aanwij s t van 7 6 0  mm , drukt de lucht met 
een gewigt van 1 0 :330  kilogram op den vierk. meter , 
derhalve met  een gewigt van 1 ,033  kilog. op de vierk.  
duim. 

Met alle andere gassen heeft de lucht de neiging gemeen 
om zich uit t e  zetten , d. w. z .  een gro·oter volumen in 
te nemen. De  lucht bezit namelijk  expansie-vermogen of 
tensie . Laat men de lucht , in Poen geslo ten kolf van een 
half liter inhoud beslo ten , overgaan in een luchtledige 
kolf van een geheel en liter inhoud , dan zal ook deze 
kolf ) ten gevolge van het  expansie-vermogen geheel ge
vuld worden door diezelfde hoeveelhei d lucht. Een mano
m eter , met die uitgeze tte lucht in aanraking gebragt , 
zal de helft van de spanning aanwij zen , onder welke zij 
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in de eerste kolf verkeerde.  Het gewigt van de lucht 
zal  echter gelij k zijn  gebleven. Een li ter lucht aan het  s trand 
del' zee zal daarentegen zwaarder wegen dan een liter 
lucht op een llOogen berg , omdat de spankracht van 
de lucht op die hoogte zooveel minder is. De natuur
kundige lYIARIO'l'TE heeft de vermindering van de drukking , 
gelijken tred houdende met het  ij ler worden van de gas
sen Ül het  algemeen , en van de lucht in het  bij zonder , 
onder de algemeene wet gebragt , dat het  volumen van 
een gas o?JZgekee?'d evert'J'eaig is met de drukking ; waaruit 
volgt , dat he t  gewigt van een gas evem'edio is aan de 
drukking , die el' op wordt uitgeoefend. ,Vegen wij der
halve één liter lucht aan het  strand der zee  (drukking 
van de lucht 7 6 0  mm.) ,  dan zouden wij op e en 8 0 0 0  
meter hoogen berg , waal' de barometer to t  380 mmo daalt, 
twee liters lucht moeten wegen om helzelfde gewigt te 
verkrijgen . De  oor7,aak is nu tevens klaar , waarom aan 
het s trand der zee de barometer zoo veel hooger s taat 
dan op een hoogen berg : omdat in het eerste geval de 
geheele atmosfeer op het  kwikzilver drukt , in he t  tweede 
geval slechts de kolom ij lere lucht , die zich boven den 
berg uitstrekt. 

Zien wij thans , welken invloed de lucht op het ligchaam 
van den mensch uitoefent. Met een enkel woord werd 
reeds aangestip t ,  dat wij , in normalen toestand , een ge
wigt van 1 6 0 0 0  kilogram hebben te  torschen , t en gevolge 
van de drukking die door de lucht . op het ligchaam wordt 
uitgeoefend. Hoe de mensch dien ontzettendell luchtdruk kan 
verdragen , is , meenen wij , na  he t  voorafgaande reeds 
eenigzins duidelijk  geworden , De ledematen , op zich 
zelf reeds ligter omdat zij een zeker volumen lucht v er
plaatsen , worden gedragen door de hen omringende luch t. 
De geheele bouw van het dierlijk  ligchaam s taat met de 
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luchtdrukking i n  ' t  naauwste v erbanrl .  De  los in d e  ge
wrichten beves tigde ledematen worden in de gewrichts
holten gehouden dool' de drukking der buitenlucht ; 
w ordt deze opgeheven door een gelijke  drukking aan den 
tegenovergestelden kant , dan valt het been door eigen 
zwaarte uit het gewricht. Een Duitsche geleerde , vV EBER , 
maakte die werking van de luchtdrukking aanschouwelijk  
door  de lucht te  laten toetreden tot  het  heupgewricht , 
met het  gevolg dat , op het oogenblik dat de luchtdrukking 
binnen de gewrichts-holte evenwigt maald met die van 
de buitenlucht , het dijbeen uit het gewricht val t .  Zoo 
h ebben ook de overige ligchaamsdeelen en levensfunctiën 
de luchtdrukking onmisbaar Iloodig. Zij bepaalt den vorIIl 
van het  dierlijk  ligchaam. Zonder de lucht zouden wij een 
geheel ander uiterlij k  hebben. Gesteld, dat er menschen 
leven konden op de Maan ) zij zouden ) met de aardsche 
bewoners vergeleken ) een opgeblazen ligchaam hebben. 

De luchtdrukking bepaalt den naar boven gewelfden 
vorm van he t  diaphragma of middenrif. Zij drukt de buiks
ingewanden naar binnen en - wat vooral van groot gewigt 
is - zij komt de ademhaling tegemoe t ,  door de longen 
met  lucht te vul len, zoodra de borstkas v erwijd  wordt. 
Door de spanning van de lucht ) kan deze geabsorbeerd 
worden dool' he t  bloed en daar twee verschillende gassen 
zich ten opzigte van elkaêr verhouden als in het lucht
ledi g ,  kan het  koolzuur , dat in zulk een geringe hoeveel
heid in de lucht aanwezig is , uit het bloed ontwijken. 
Met de spanning van de lucht staat echter de levensfunctie 
van de ademhaling in 't naauwst  verband ; vermindert 
de spanning van de ons omringende lucht ) dan verliezen 
wij trapsgewij ze  he t  vermogen om de zuurstof aa,n de lucht 
te  onttrekken en in het  bloed op te nemen. 

He t  zal dus wel geen nadere aanduiding behoeven , dat 
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de  wij zigingen in de  luchtdrukking in  de  verschillende 
luchtstreken grooten invloed uitoefenen op de aldaar 
wonende menschen. Op de meeste plaatsen van onze aarde 
geniet de mensch het voorregt van een tamelijk  hoogen 
barometerstand. Bij ons te lande b. v. en in de meeste 
landen van noordelijk Europa is die druk nagenoeg gelijk  aan 
dien aan het strand der zee en zal de mensch daar van d e  
luchtdrukking geen nadeeligen invloed ondervinden. Anders 
is het echter in hooger gelegen oorden , waal' de nadeelige 
invloed van de v erdunde lucht zich op het  menschelijk  
organisme doet  gevoelen . 'iV elke de invloed is van de  
wij zigingen in de luchtdrukking op  het  dierlijk  leven , is 
een gewigtige vraag , die in de laatste j aren met de meeste 
zorg werd bestudeerd door den Franschen geleerde P AUL 

BERT , hoogleeraar aan het Cotlège de l!rance. Spreker deelde 
ons de uitkomsten mede van dat onderzoek , alvorens 
met ons den mensch te beschouwen in z ij n  strij d  tegen 
de verdunde atmosfeer. Laat men een dier in v erdunde 
of gecomprimeerde lucht ademen , dan zal de invloed , 
wanneer het verschil in de drukking niet meer dan 1 0  

à 1 5  cm. bedraagt , slechts weinig merkbaar zijn .  Bij 
sterker zamendrukking van de lucht , worden de adem
halingen langzamer , bij sterker verdunning sneller. De 
hoeveelheden opgenomen zuurstof en uitgeademd koolzuur 
blijven daarbij nagenoeg dezelfde. Bij vermindering van 
de drukking met 1/3 tot 1/2 atmosfeer treden er andere 
verschijnselen op . PAUL BEl'tT nam die verschijnselen waal' 
bij dieren , welke hij in klokken plaats te van verschillende 
grootte , van :2 ,  4 ,  6 en 8 liters inhoud , i11aar gevuld 
met dezelfde hoeveelheid lucht .  Diezelfde hoeveelheid was 
dus telkens meer verdund , want  zij nam telkens een-, 
twee-, drie-, viermaal grootere ruimte in. De uitwerking 
van die verdunde lucht openbaart  zich in het langzamerhand 
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verminderen van hartslag e n  ademhaling , in het lager 
worden van de temperatuur , het in mindere hoeveelheid 

uitademen van koolzuur en jnademen van zuurstof en meer 

andere abn ormale verschijnselen. Een proef met een huis

musch genomen , gaf de volgende resultaten : 

VERI3l{,UIKTE UITGEADEMD 
LUCHTDRUKKING 

ZUURSTOF KOOLZUUR 

7 6 0  mmo 144 kub. cm. 1 2 2  kub. cm. 
500  )) 1 1 8  )) 9 7  )) 

300  80  )) 6 5  )) 

240 )) 7 0  )) 5 7  )) 

Dat hier , bij het  ademen in verdunde lucht , het proces 
van de stofwisseling aanmerkelij k  vermindert , wordt ver

oorzaakt door de geringe · spanning van de zuurstof. Onder 

precies dezelfde gewaarwordingen geraken de dieren , als 

men ze laat ademen in lucht van gewone drukking ,  maar 

die een trapsgewij s  verminderende hoeveelheid zuurstof 

bevat .  In lucht , die een al te geringe hoeveeiheid zuur

stof bevat , sterft het dier , maar evenzeer , als de spanning 

van de zuurstof slechts 35 mmo bedraagt , d. w. z. als ze  

slechts 0 . 04 van de digtheid zal verkregen hebben , die 

zij bij 7 6 0  mmo bezit. De zuurstof heeft dan een te geringe 

sp"anning , om zich met  het bloed te kunnen verbinden. 

In één woord : het is niet de verdunàe lucht , die de 

oorzaak is van den dood , maar de geringe spanning van 

de in deze lucht voorhanden zuurstof , die haar belet in 

het  bloed t e  worden opgenomen. 

Hoe meI} de proef ook inrigte , het dier zal sterven , 

zoodra de zuurstof slechts 4 pCt. bedraag t op 1 00 deelen 

luch t .  Wij mogen niet nalaten aan dit z eer gewigtige 

resultaat nog een oogenblik onze aandacht te wijden. Een 

voorbeeld zal hier het gezegde weêr duidelijk maken. 
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Nemen wij aan , dat een dier i n  een klok i s  geplaats t van 
1 0  liters inhoud bij 7 G O  mmo drukking. Het dier zal dan 
tot zijn besehikking hebben 2,1 0 liters zunrstof en 7 , 9 0  

liters s tikstof. I s  het  dier gestorven en  analyseren wij de  
lucht ,  dan vinden wij in  1 00 deelen : 

4 zuurstof 
1 7  koolzuur 
79 stikstof 

100 ; - derhalve in 10 liters 0,4 zuurstof 
1 , 7  koolzuur 
7,9 stikstof 

1 0 .-

De analyse heeft ons dus geleerd , dat  in  de lucht van 
,de klok , waarin het dier gestorven is , de zuurstof to t  de 
stikstof s taat als 4 :  79 , of als " 1 :  19 , 7 , terwij l  in de 
normale lucht de verhouding is als 1 : 4. 

Nemen wij nu een tweede proef. In een klok van 
gelijken inhoud , waarin zich een dier bevindt , verdunnen 
wij de lucht zoodanig , dat zij slechts 38 cm . luchtdrukking 
bezit , met andere woorden : wij hebben de helft van de 
lucht weggenomen , zoodat de tien liters lucht , bij 76 0 

mmo druk , slechts 1 ,05  zuurstof en 3 ,95 stikstof bevatten. 
Sterft het dier , dan vindt men in de klok 

0,4 zuurstof � 
3,9 5  stikstof bij 7 6 0  mmo dl'uk. 
1 ,65  koolzuur 

5 .-

Het resultaat van dit onderzoek is derhal ve , dat  de 
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zuurstof , na he t  sterven van he t  dier , t o t  de s tikstof zich 
v erhoudt als 4 : 39,5 of als 1 : 9,9 , terwij l  die verhouding 
bij de e erste proef bleek te zijn  als 4 : 7 9  of als 1 : 19,7 .  

Het dier is dus bij de tweede proef , in  de klok met  
verdunde lucht ,  reeds gestorven , terwij l  die lucht nog 
d�bbel zoo rijk  aan zuurstof was als in het  eerst e  geval. 
Wat is  de reden , dat die zUlu'stof onmagtig bleek om 
he t  leven verder te  onderhouden ? Geen andere , dan dat die 
zuursto f  een te geringe spanning bezat om in het bloed opge
nomen te  kunnen worden . Het dier h eeft el' niets meel' aan.  

Een gelijk  verschijnsel , als  zich voordoet  bij het  ademen 
van dieren in gesloten ruimten bij verminderde lucht
drukking , ziet men ook optreden , wanneer de dieren 
ademen , bij normale luchtdrukking van 760  mm. ,. in 
mengsels , die minder zuurstof bevatten dan de gewone 
luch t ; j a , zij sterven terstond , als he t  zuurs tof-gehalte 
slechts 4 pCt .  bedraagt. Hieruit blijkt dus ten duidelijkste , 
dat niet de verminderde luchtdrukking op zich zelve de 
oorzaak .van den dood is , maal' de verminderde partiële 
spanning of geringe digtheid van de zuurstof, die ten 
gevolge van de luchtverdunning optreedt. De stikstof speel t  
hi erbij volstrekt geen rol ; men kan dit gas even goed 
door een ander , b .  v. waterstof , v ervangen. 

PAUL BERT onderzocht niet alleen de lucht , waarin de 
dieren gestorven waren , maar ter bevestiging van de 
daareven beschreven verschijnselen onderwierp de onder
zoeker ook het bloed van de gestorven dieren aan een 
analyse en bevond , dat bij dieren , die in de klokken met  
verdunde lucht gestorven waren , het  bloed v eel minder 
zuurstof bevatte dan bij dieren , welke onder normale 
luchtdrukking waren gestikt. In het  eerste geval kon er , 
bij de geringe spanning van de zuurstof ,  v eel minder van 
dat gas in het  bloed w?rden opgenomen dan in het  tweede 
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geval. Zoo vond hij in 1 00 deelen bloed : bij 760  mm., 

20,8 zuurstof en 46,1 koolzulU' ; bij 1, 7 0  mm., 7 , 1  zuurstof 

en 1 1 ,9  koolzuur. 

Zien wij nu eens , wat er plaats heeft , als de drukking 

van de lucht , waarin een dier ademt , toeneemt. Bij ver

meerderende drukking , als namelijk de hoeveelheid zuur

stof dezelfde blij ft ,  ondervindt het dier geen hind er. Ver
meerdert men echter de partiële spanning van de zuurstof , 

dan ziet men weêr een reeks van belangrijke verschijnselen 

optreden. In de gewone dampkringslucht verkeert de zuur

stof onder een druk van 1 52 mm., o f  1/5 van de geheele 

drukking. Bij een vermeerdering van den druk tot het 

drievoud zal het dier niet sterven , zelfs als men het dier 

in lucht van 6 0  pCt. zuurstof laat ademen. De ingeademde 

hoeveelheid zuurstof en de uitgeademde hoeveelheid kool

Zuur blijven dan nagenoeg dezelfde . lVIaar zoodra de spanning 

van de zuurstof vermeerderd wordt tot  3,5 atmosferen , 

hetzij door de drukking van de lucht , waarin het dier 

ademt , te verhoogen tot  1 Î ,5  atmosferen , hetzij door het  

dier te  laten leven in zuivere zuurstof bij 3, 5 atmosferen , 

dan gaat het dier waggelen , krij gt tetanische krampen , 

stij fheid in de beenen en de dood treedt in onder ver

schijnsels zooals bij vergiftiging met strychnine worden waar

genomen . Het bloed , dat bij normale drukking in 1 0 0  vol .  

1 4,9  zuurstóf bevat , heeft dan 30 à 35  vol .  zuurstof. De 

zuurstof schijnt dus , door  tusschenkomst van het bloed , 

als een tetanisch vergif te werken , wanneer zij onder 
een drukking van 2560  mmo kwik wordt ingeademd. 

Na al het voorafgaande , zal he t , wel geen betoog be

hoeven , dat het organisme , bij plotselingen overgang van 

lucht van een hooge in een lage spanning , nadeelige in

vloeden ondervindt en dat die invloeden geneutraliseerd 

kunnen worden door inademing �van zuurstof. 
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Tot den menscl t · terugkeerende en tot den invloed dien 

de luchtdrukking op ons organisme uitoefent , releveren wij 

in de eerste plaats , dat de mensch aan het strand der 

zee , wat de luchtdrukking betreft , onder de gunstigste om

standigheden verkeert. Naar mate de landstreken , door den 

mensch bewoond , hooger of lager boven ot beneden het 

zeestrand zijn gelegen , ondervindt de mensch den invloed 
eener gewij zigde luchtdrukking. Daalt men in de diepte 

der aarde af , dan zou men ras dezelfde onaangename 

gewaarwordingen ondervinden , als daareven beschreven 

werden bij de proef van Prof. BERT , die dieren liet ademen 

in zamengedrukte lucht of lucht van hooge spanning. 

Aan dien invloed zij n  de arbeiders in mijnen blootgesteld , 

maar de diepste mijnen , welke tot  heden gegraven werden , 

zijn nog niet zoo diep , dat de verhoogde luchtdrukking 
een abso luut nadeeligen invloed op de mijnwerkers uit

oefent.  Als die arbeiders een kommervol leven leiden , is 

dit aan andere oorzaken toe  te schrijven. De arbeiders bij 

den bouw van de groote spoorwegbl'uggen in ons Vaderland 

verrigten hun werk in een lucht , die de dubbele drukking 

bezit van die van de atmosfeer. Die hooge drukking 

wordt vereischt , om den aandrang van het water tegen 

te  gaan en de noodige luchtverversching in de ij zeren 

cilinders te verkrij gen. Over het algemeen ondervinden die 

arbeiders geen nadeeligen invloed. Komen zij echter te 

plotseling in aanraking met de buitenlucht , d .  w. z. 

met lucht van één atmosfeer drukking , dan ontstaan er 

dikwij ls neus- en oorbloedingen , hevige o orpijnen enz. , 

weshalve het zaak is te zorgen voor een geleidelijken 

overgang tot de buitenlucht. 

In de tweede plaats is de mensch aan toestanden bloot

gesteld , waarin de lucht een veel geringere drukking 

bezit dan aan het strand der zee. Zij , die bergachtige 

6 
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streken bewonen , ademen in een h,lcht van geringere 

drukking , maar de invloed wordt eeTst op het organisme 
merkbaar , wanneer zeer hooge streken bereikt worden . 

3000  meter en hooger gelegen boven het oppervlak 
der zee.  Zondert men het klooster op den G'l'ooten St. Be'/'

nard uit , dat 2400 meters bereikt , waar de meeste 

kloosterlingen reeds op 40-j arigen leeftij d  sterven , dan 

vindt men in Europa geen bewoonde plaatsen hooger 

dan 2 0 0 0  meters gelegen. 

In andere werelddeel en daarentegen leven menschen 

boven de grens " binnen welke het leven op normale wij ze 

mogelijk is .  Daar vindt men op hoogten , ver boven de 

2000  meters gelegen , bergvlakten en hoogvalleij en be

bouwd nlet steden en dorpen , welker bewoners gedwon

gen zijn  in een verdunde lucht te leven van de helft tot 

een derde van den gev\Tonen barometerstand. In .Azië , 

in Amerika en in Afrika vindt men dergelijke  streken 1 

waar h et leven van den mensch een gedurige strijd  is 

tegen den lagen barometerstand. 

Vestigen wij een oogenb l ik onze aandacht op die merk

waardige hoogvlakten en valleij en in de reusachtige berg

ketenen van het Hymalaya-gebergte in Azië ; van de Andes , 

welke van kaap Hoorn in Zuid-Amerika tot  aan de Roele!!

j1fountain8 in Noord-Amerika een onafgebroken reeks van 

bergen vormen j, en van de Abessynische hoogvlakten in 

Oost-Afrika. Spreker schetste ons de heerlijke natunI' van het  

Hymalaya-gebergte. met zijne weelderige hellingen , vol af

wisseling de schoonste natnnrtafereelen voor het verrukte oog 
uitspreidende , doorsneden door bekoorlijke valleij en ,  waar

van de achtergrond gevormd wordt door indrukwek

kende bergen , wier toppen in eeuwige sneeuw en jj s 

zijn  gehuld. Daar verrijzen de hoogste bergen der aarde , 

Mou,nt-Evefest (88 1 6  meters) , Dhawalagiri (81 5 5  meters) , 
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Kuntéinginga (85 59  meters) , die als het ware de grens 

vorrnell van de belangrijke hoogvlakte van Tibet of 

liever van he t  bergplateau van Centraal-Azië ,  waarvan 

Tibet het z. o. gedeelte uitmaakt. Westelij k  van dit 

bergplateau strekt zich de goddelij ke vallei van Cashmil' 

uit , 1500  meters hoog gelegen , met een klimaat zoo 
heerlij k  als welligt nergens op aarde wordt aangetroffen. 
Op gelij ke hoogte , nog meer westelijk , liggen de ge

westen , waarop Rusland een begeerig oóg heeft geslagen, 
. 
Bochara ) Tllrkestan en BoloF , met bevolkte steden en 
bebouwde akkers. Meer oostelijk vinden wij Klein-Tibet, 

door SCHLAGINTWEIT b ereisd en bekend gewo,rden , waar 

zich steden verheffen to t  een hoogte van 3500  en · 4500  

meters , dus bijna tweemaal zoo hoog als het  klooster 
op den St. Be1'�a?'Cl. 

Nog meer oostwaarts ligt het eigenlijke hooge Tibet , 

eerst sedert 1 86 5  J en dan nog wel zeer onvolledig be

kend , daar de kwaadwilligheid van de Chinesche over
heden aan de reizigers dikwijls onoverkomelijke hinder

palen in den weg legden. Een Engelsch officier , MONT

GOMMERY ) heeft ons deze streken leeren kennen� Een 

spaarzame bevolking , die de gO,dsdienst van BouDDHA , 
het geloof aan DALAÏ-LAMA belijdt , leeft daar vellspreid 

in kloosters en dorpen op een hoogte van 50 00-4118  

meters ) te midden eener natuur , die op  een bergplateau 

van 5 0 0 0  meters nu eens het droevigst
-

beeld van kaal

heid en woestheid vertoont , dan weér langs de wateren 

van de Brahmapoetra het oog vergas t op de heerlijkste 
tOoneelen. Meeren en bergen wisselen elkaêr daar af 

en te midden van een verkwikkende temperatuur geniet 

men daar van de meest gro0tsche en verheven natuur

tafereelen. Daarheen ! daarheen ! om te midden van vrede 

en rust de pracht van de aarde te bewonderen , is de 
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opwelling van het gemoed bij het lezen van de reisbe

schrijvingen van die streken. Doch bezin u wel , gij bewo

ner van de luwe westerstranden , gij zoudt daar spoedig 

aan 't kwijnen en te gronde gaan. Gij zoudt er hetzelfde 

ondervinden als in het kabinet van prof. EERT. Een aan

merkelijk gedeelte van de lucht , die gij hier geniet , 

wordt u daar onthouden. Wilt gij er absoluut heen , 

welnu bereidt u dan voor op een leven op lage schaal , 

op slechts karigèn
· 

toevoer van zuurstof in uw bloed. 

Dat de mensch er niet welig tiert blijkt uit de om

standigheid , dat, op een oppervlakte van 2 6 0 0  kilometers 

lengte op 6 0 0  à 8 0 0  breedte , naauwelijks 4 tot  5 millioen 

menschen wonen , van een Mongoolsch ras , dat een 

ellendig , weinig energisch leven lijdt , in ontelbare ldoos

ters in een doZce fal' niente zijne dagen slij t of als herders 

groote kudden laat grazen. 

En als wij nu de Andes-keten van Amerika hesehouwen, 

dan vinden wij reeds tusschen de 16 de en 22ste zuiderbreedte 

graad belangrijke verheffingen , zich uitstrekkende over één 

groot  plateau , welks voornaamste toppen , de Titicaca J de 

IUimani, de 8orata , een hoogte bereiken van 7694-7314 

meters. Daar liggen steden , als La Paz op 3 7 30 meters 

met 40000 inwoners , Potosi op 4 06 0  meters , waar de 

Indianen , tijdens de heerschappij van de Spanj aarden , 

door den zwaren arbeid in de zilvermij nen onder zulk 
een geringe luchtdrukking , bij duizenden den dood vonden. 

De hoogvallei van Quito (Equador), j uist op den Evenaar 

gelegen , op een hoogte van 2 6 5 0  m. , is wel de belang

rijkste verheffing in de Andes van Zuid-Amerika. Daar 

ligt het beroemde dal tusschen twee onmetelijke bergke

tens met de ontzettend hooge bergtoppen , de Antisana 

(5830 m.) en de CotojJaxi (5 750 m.) aan den oostelijken 

rand , de . Pinchi?zca (48 54 m.) , waar H u m  b o l  d t bijna het 
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leven liet en  de  Chimbo1'aço (6 530  m.)  aan den westelij 

ken  rand ; een  vallei , 3 7  kilometers breed en  4150  lang , 

waal' s teden als Cuença en Quito zij n  verrezen, de laatste 

z elfs op een hoogte van 2908  m. gebouwd op de helling 
van de Pinchinca ; een plek gronds door de beroemdste 

mannen , ULLOA. , LA CONDAl\1INE , HUMBOLDT , BOUSSINGA.ULT 

zoo  dikwij ls bezocht en opgenomen , bij uitstek vruchtbaar 

en rijk  aan gewassen van alle luchtstreken , met een con

stante temperatuur van 1 5 112 0 C. , zoo aangenaam , dat 

men zich ook , hier zou wenschen neêr te zetten , als men 

maar niet behoefde te vreezen voor den nadeeligen invloed 

van de geringe luehtdrukking. De kalme , vreedzame be

volking leeft er geheel van de wereld afgesloten ; om naar 

de vlakte te gaan en weêr terug te keel'en , moet men 

een bergpas van 4000 m. , ongev eer d e  hoogte van den 

M01ttblanc , o vertrekken , daal' geen andere gemeenschap 

bestaat met naburige landen . Voor den Europeaan is hier 

acclimatiseren noodzakel ijk ; hij moet er aan gewend 

raken , met zoo  weinig zuurs tof zij n leven te onderhouden . 

Spreker verplaatste ons nu naar het plateau van Anahuac 

in l\1exico , begrensd dool' de kolossen van bergen , als de 

vulkaan Popocatepetl (( rookende berg )) ) tel' hoogte van 

5430 m ,  de Intaccii'tûati (47 9 0  m.) , waar onder gelijke 

levensvoorwaarden als de straks beschrevene , insgelijks 

een rus tige , vreedzame bevolking woont. Eindelij k  ver

dienen nog vermelding de plateaux van Abessynië met 

1 9 0 0  à 2500 m. hoog liggende steden. 

Niet slechts op het leven , maar 'ook op het karakter 

en den socialen toes tand van de bewoners dier hooge 

streken in Tibe t ,  Peru en Mexico heelt de geringe lucht

drukking grooten invloed. Voor de studie van de werking 

der lucht op het organisme , naarmate men zich hooger 

en hooger van het aardoppervlak verheft , hebben zich 
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vele beroemde [}atuuronde�'zoekers verdienstelijk gemaakt, 

vaak op gevaar van hun leven er bij in te schieten. De 

heer BRONDGEEST herinnerde aan de merkwaardige berg

beklimmingen van HUMBOLDT , BOUSSI�GAULT , de gebr. 

SCHLAGINTWEIT en trad in een beschrij ving van den mal des 

montafjnes , het eerst door DE SAUSSURE beschreven na 

zijn  beklimming van de lI!lontblanc (4800 m.) en later bij 

het beklimmen van nog hoogere bergen (0.  a. van den 

Ibi-Gamman in de Hymalaya tot  6 766 m. door de g ebr. 

SCHLAGINTWEIT) in nog heviger mate onderv-inden. Onder 

vele andere voorbeelden werd nog aangehaald het zeven

j arig verblijf  (1 735) van de Fransche geleerden BOUGUIER 

eIi LACONDAMINE in de vallei van Quito , terwij l men ge

rekend had , dat de werkzaamheden voor de gl'aadmeting 

aldaar niet meel' dan een half j aar zouden vereischen. 

Eerst later heeft men ingezien , hoe onregtvaardig en 

ondankbaar men die beide natuuronderzoekers heeft bej e

gend , door hun gemis aan voortvarendheid te verwij ten. 

De geringe spanning van de lucht in de hooge streken 

van Quito verlamde hunne ligchaamsdeelen , verdoofde 

hun geestkracht en ver traagde de functie van hunne her

senen. 

lVlet de luchtballons heeft men beproefd nog hooger te 

stijgen. Een van de vermetelste luchtreizigers , OROCE 

SPINELLI , verloor op een dier togten , to t  een duizeling

wekkende hoogte voortgezet , op vreesselijke wij ze het 

leven. Wel had hij zich ) op aanraden van prof. B ERT , bij 

' t  ond ernemen van de luchtreis , van gecomprimeerde zuur
stof voorzien , maar ongelukkig verloor de koene reiziger, 

op een immense hoogte gekomen , zijn tegenwoordigheid 

van geest en het vermogen om zich van de zuurstof te 

bedienen. 

Hier was de heer BRONDGEEST aan het  einde van zijne 
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interessante beschouwingen . Wat leeren zij ons ?  Dat de 

mensch onder een zekere luchtdrukking 
. 

moet leven , 

zal hij in gezonden toestand verkeeren ; dat hij tot 

een zekere diepte onder de aarde kan afdalen , tot een 

zekere hoogte daarboven zich kan verheffen , zonder zijn  

bestaan in  de waagschaal t e  stellen � maar overschrijdt 

hij die grens , drukt hem een te geringe kolom yan de 

atmosfeer , dan wordt het leven reeds ziekelijk ; gaat hij 

nog hooger , dan vindt hij den dood. 

Voor de ligchamelijke verheffing van den menBch heeft 

het e x  c e l s i 0 I' zijne grenzen. Is hij te , ver gegaan , 

dan is het  te laat ; aan vernie tiging is hij ten prooi. Ge

lukkig blijft de heerl ijke l euze van het 1/ s teeds hooger ! ) )  

voor den geest in al haar kracht bestaan. Hier schrome 

de mensch niet de stoutste togten te  ondernemen , want 

hij voldoet dan aan zjjn bestemming. Steeds hooger klimme 

hij , steeds sb'eve hij er naar om toe te nemen in ontwik

keling , in kennis , in veredeling van verstand en gemoed. 

Ja , zoozeer zij hij van zijn onbeperkte geestelijke ver

heffing doordrongen , dat wann eér hij gedurende zijne tog

ten op deze aarde de zon van het l even ziet ondergaan , 

hij dan nog de duisternis begroet met het volle bewust

zijn van het 1/ st eeds hooger ".  



VII .  [ "J� '�r :t··:'" i .� 
',� ' 

Prof. D. G R O T H E : 

Over d e  Maan. 

vVij hebben dezen winter in een zeel' talrijk en aan

zienlijk gezelschap een reis naàl' de Maan gemaakt , niet 

met JULES VERNE , maar met den heer GROTHE als leids

man. Het was dus geen fantastisch-romantisèhe bespiege

ling , met een oppervlakkig wetenschappelij k  tintj e  ge
klem'd , maar een degelijk wetenschappelijk betoog , pret

tig voorgedragen en gekruid met spreker's eigenaardige 

pikante commentaren en koddige vergelijkingen. 

Het bijgeloof en de dwaalbegrippen , die onder de men

schen hem'schen ten opzigte van den invloed del' Maan 

op velerlei ondermaansche omstandigheden , bepaaldelijk 
op het weêr en op sommige ziekelijke toestanden , had

den bij den hoogleeraar den wensch levendig doen wor

den , om van het onderwerp een speciale studie te maken 

en te trachten zooveel mogelijk tegen die dwaalbegrippen 

te velde te trekken. 

Daarbij kwam hem zeer te stade een interessant  werk 

van den bekenden Engelsehen technicus , den uitvinder 

van den stoomhamer , die met deze uitvinding zoo veel 
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v erdiende , dat hij zich op een buiten bij Londen vesti� 

gen kon en sedert 1846 zijn  aanzienlij k  vermogert be

steedt aan wetenschappelijke werkzaamheden , speciaal 

onderzoekingen en waarnemingen van de Maan. In het 

daareven genoemd werk heeft de Engelschman het resultaat 

v an zijne s tudiën beschreven en opgehelderd door fraaije 

fotografische afbeeldingen van de oppervlakte der Maan , 

zooals zij zich aan het o og van den waarnemer voordoet . 
Bij 't lezen van dat merkwaardig boek , kwam bij 

spreker een sterk verlangen op , om ook anderen in zijn 

genot  te laten deelen. Hij kwam op de gedachte om de 

fotografiën nog eens te laten overfotograferen op kleine 

schaal en ze dan door een vergrootglas te proj ecteren op 

een scherm. En werkelijk slaagde hij uitmuntend. 

In een kleinen kring van Delvenaars nam hij een proef, 

die met schitterend succes werd bekroond. Thans zou de 

heer GROTER de Maan-landschappen ook hier de revue 

laten passeren. De ophelderingen over den physischen 

toestand van de Maan , in verband met de Aarde en 

de Zon , vereischten echter zoo veel tijd ) dat spreker 

zich voorstelde zijn verhandeling over veertien dagen te 

v ervolgen. 

Wat nu den physischen toestand van de Maan betreft , 

heeft men in de eerste plaats er op te letten , hoe het 
gesteld i s  met  de Maan-atmosfeer )

" 
of die al of niet be

staat. Immers , met de bevestigende of ontkennende be

antwoording van die vraag staan een menigte omstan

digheden op het oppervlak van onzen Wachter in ' t  naauwst 

verband. Wat heeft men al tal van fantasiën gebouwd op 

het idée van « mannetjes in de maan » ! Maanbewoners 

waren toen in de mode , en zoodra er slechts een zon

derlinge verandering op de Maan werd waargenomen , 

h ield men dit voor een onloochenbaar bewij s van het 
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bestaan van Maanbewoners. Zelfs de beroemde astronoom 

JOHN HERSCHELL , die in 1 83,5  aan de Ka;ap de Goede Hoop 

vertoefde , Oin de dubbelsterten en nev'elvlakken waar te 

nemen , werd gezegd de dupe te zijn geworden van dat 

halstari'ig'e geloof aan mMwrnens'chen. Een schotschrift 

werd eenige j at'en later uitgegeveh , dat ten doel had den 

j ongen HERSCHELL in 'een belagchelijk 'daglicht te stellen , 

wa'arin afbeeldingen voo:l'komen van Maan-menschen-. Dat 

die individuen niet precies geleken op de aal'dbewoners , 

blijkt reeds hieruit , dat de onbekende schrijver ie had 

toegerus t met vlerken als van vleermuizen. 

Maar van zulke georganiseerde wezens kan 'Op de M"àan 
geen sprake zijn , zelfs niet eens van de laagste dieren en 

zeker ook niet van planten. Spreker zou ons daarvo cn" 

d'e bewij zen leveren , maar deed eerst eenige bij zonderhe

den van as:tronomischen aard vooraf gaan. Hoe ziet de 

Maan er uit , en van welken aard is dat hemelligchaam ? 

Bij volle Maan vertoont zij zich aan ons oog als een zuiver 

ronde schij f  met een standvastige middellijn.  De Maan 

keert dan ook steeds haar langste as naar ons toe .  Uit 

herhaalde waarnemingen is echter gebleken ) dat h aal' 
oppervlak niet de gedaante heeft van een bol , maar van 

een ei , waarvan de dwarsliggende as vrij wat korter is 

dan de lange ) naar de Aarde gerigte as . 
. Van de bol· of eivormige gedaante van de :Maan maakt 

men zich het eenvoudigst een duidelijke voorstelling , als 

men , zooals W a r r e n d e  l a  R u e  gedaan heeft , de 

Maan uit twee standen fotografeert , van die afbeeldingen 

een stereoscoopplaat maakt en deze door de glazen van 

zoo'danig toestel beschouwt. De beide vlakke beelden ver· 

toonen zich d:an en relief als één enkel beeld van een 

eivormig ligchaam. 

Hoe groot is dat ligchaam wel en hoe ver staat het van 
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de Aarde af? Spreker verklaarde hiel' de  beweging van de 

Maan om de Aarde m'et betrekking to t 'de vaste  sterren , 
. de zoogenaamde si1l!erische omloopstijd  van 2 7 3/10 dag " en 

met behulp van een 'figuur op het bord gaf hij ons in 

groote trekken een voorstelling van de berekening van 

den afstand en de grootte van ·de Maan uit de parallaxis 

en den s tr�al van de
' 
Aarde. De berekenjng geschiedt hier, 

zooals in 't algemeen het onderzoek naar den afstand 

tusschen twee plaatsen ) die zoodanig gelegen zijn , dat 

men van de eene niet tot de andere kan komen , maal' 

ze wel zien kan. Uit een dier plaatsen trekt men dan 

een willekeurigé lijn of standZijn , uit welker einden de 

hoeken gemeten worden , die de lijn met  de uit hare uit-

einden naar de andere plaats getrokken gezigtsZijnen maakt . 

De lèngte van de s tandlijn bekend zijnde en de beid e 

hoeken op die lijn 'eveneens , heeft men een driehoek , 

waarvan twee hoeken en een zij de bekend zjjn .  Een der  

overige zij den , die de gevraagde afstand is , kan l1U ge

makkelij k  berekend worden. 

Het blijkt dan dat de Maan een van de kleinste hemel

ligchanlen i s  (me t  een middellijn van 468 geograph. mij len 

dus ongeveer 3, 7 -maal kleiner dan de Aarde) en dat zij met 

regt den naam van wachter verdient , door haar betrek

kelijk  geringen afstand van de Aarde (5 1800  geograph. 

mij len) . Als pun t  van vergelijking is de herinnering hiel' 

niet misplaatst ) dat de straal van de Aarde , 8 6 0  g. m. groot 

zijnde 1 zes ti!} maal in den afstand van beide .hemelligcha

m en opgaat. Neem de middellijn van de Aarde gelijk die 

van
' 
een rijksdaalder of 37 mM. , dan is de middellijn  van 

de Maan 1 0  mMo Onze s tuivertj es hebben een middellijn 

van 1 3  ml\1. : bijgevolg zouden van deze lijn 3/4 deelen 

genomen moeten worden , om een schij f  te verkrijgen , 

die als een beeld van de Maan kan gelden. De Zon 
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zou in dat geval een middellij n  hebben van 4, 1 meter. 

N u een andere vraag : hoe zwaar is de Maan ? Het 
schijnt oppervlakkig een verbazend moeij elijk vraagstuk , 

om hemelligchamen te wegen. En toch zegt de weten

schap : niets eenvoudiger dan dit. 

Naar men weet, wordt het verschijnsel van eb en vloed , 

of de gestadige daling en rij zing van de wateren der 

Aarde , veroorzaakt door de aantrekkende werking van 

Zon en Maan , waarvan die van de Maan het sterkst 

is. Op de vaste deel en van de Aarde zal die aantrek

king van de Maan geen merkbare werking uitoefenen ; 

wel daarentegen op de zeeën , uit een vloeistof bestaande, 

wier deelen zich gemakkelijk bewegen en van één laten 

scheiden , zoodat die deelen gehoor moeten geven aan de 

aantrekking van de Maan. Die invloed zal zich het sterkst  

do�n gevoelen op twee punten van de Aarde , op het  punt, 

dat 
'
naar de Maan toegekeerd, en op het tegenovergestelde 

punt , d at van de :Maan afgekeerd is .  Daar zal het water 

zich dus ophoopen , maal' gestadig keert de wentelende 

Aarde andere punten van haar oppervlak naar de Maan, 

zoodat elk punt in één etmaal zijn beurt krijgt ,  om nu 

eens het verst van en dan weêr (1 2 uur later) het digst 

bij , de Maan te zijn gelegen. De  verschillende kusten staan 

dus allen , tweemalen daags , bloot aan een regelmatige 
afwis-seling van hoog en laag water. 

De gelijksoortige invloed , door de Zon op het water
oppervlak der Aarde uitgeoefend , is wegens den afstand 

van het centraal hemelligchaam minder groot .  Geen be

toog behoeft het , dat het van den onderlingen stand van 

Zon , Aarde en Maan zal afhaJngen , of de eb  en vloed , dool' 

Zon en Maan op de Aarde uitgeoefend , al dan niet gelijk

tijdig zullen plaats hebben. Als alleen de Maan haar werking 

uitoefent , verheft het water zich ter hoogte van ' 1 ,3  meter. 
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Een vloed , door de Zon alleen veroorzaakt , bereikt aan 

den Ev enaar slechts een hoogte van , 0 , 5 meter .  Bij nieuwe 

:Maan en volle Maan , als Aarde , Maan en Zon in deze 

volgorde op één lijn  s taan , werken Zon en Maan te zamen 

op de Aarde en veroorzaken den springvloed , die het 

water opstuwt ter hoogte van 1,8 meter (1,3 m.  van de 

Maan en 0, 5 m. van de Zon) . Bij het intreden van de 

Maan in het eerste en het laatste kwartier daarentegen , 

werken de invloeden van Zon en Maan tegen elkaêr in , 

met andere woorden , de eb van de Zon treedt op hetzelfde 

uur in als de vloed van de Maan. De resultante van 

beide werkingen is dan 0, 8 M. vloed , het zoogenaamde 

doode getij .  

Men kän dns n u  het vraagstuk omkeeren e n  uit de 

bekende gegevens van den invloed van de Zon en de 

Maan op de Aarde en het gewigt van de Zon , de onbe

kende grootheid , het gewigt van de Maan , afleid en . Al s 

men nu tachtig zulke Manen had en men legde ze alle 

. 8 0  in · de een e weegschaal , en de Aarde aan de andere 

zijde van den evenaar , dan zouden beide die massa's 
evenwigt maken . 

Spreker herinnerde vervolgens aan de zwaartekrachtwet 

van NEWTON , die de onderl inge betrekking regelen tus
sehen de afstanden , de aantrekkende werking en de ge

wigten van de hemelligehamen. Past men die wet toe ter 

berekening van de aantrekkende werkin g ,  welke de Maan 

uitoefent op de voorwerpen , die op haar oppervlakte zijn  

geplaatst , dan ziet men dat die werking ongeveer zes 

Inaal minder is dan de aantrekkingskracht van de Aarde , 

zoodat een kracht waarmede men op de Aarde een ge

wigt van 16 pond kan opheffen ) op de Maan voldoende 

zou zijn  tot  het opheffen van 1 0 0 pond. Met de kracht 

waarmede wij hier een ligchaan.l 1 0  meter in de hoogte 
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werpen , zou dat ligchaam op onzen Wachter 66 meter hoog 

geslingerd worden ; zoo zon ook een bekwame balle.t

danseres , die hier een sprong van t meter hoog kan 

doen , op de Maan 6 meter hoog springen . Voorwaar geen 

aanbeveling ,  om op de Maan een ballet  te gaan bijwonen., 

Maar evenals spreker bekommeren ook wij ons minder 

over de vraag , hoe men op de Maan wel danst. Veel 

gewigtiger is de vraag , of de Maan een atmosfeer heeft. 

Niemand heeft ooit waargenomen , dat de Maan door 

wolken omringd is . Er blijft dan echter nog ruimte over 

voor de onderstelling ,  dat de Maan-atmosfeer uit louter 

onzigtbal'e dee.ltj es bestaat. Uit naauwkeurige waarnemin

gen van vaste s terren , op het oogenblik dat de Maan ze  

met den rand aanraakt , heeft men gezien dat het  licht 

van die sterren in dat oogenblik van aanraking geen ver

zwakking ondergaat , zooals bij het passeren van een 

luchtlaag zou moeten plaats hebben. 

De  ster blijft  in vollen glans , tot zij , niet van liever

lede , maar plo tseling achter de . Maan verdwijnt .  Nog een 

sterker bewij s  voor het ontbreken van een dampkring is 

het feit , dat men op de Maan geen schemering heeft 

waargenomen. Door berekening kan men de middellijn 

van de 1t1aan bepalen en ook door waarneming van den 

tij d , dien een ster noodig heeft om achter de Maan om 
te  gaan. Ware er  nu een atmosfeer om de Maan , dan 

moest de grootte van haar middellijn , uit de waarneming 

van de ster opgemaakt , kleiner zij n , omdat de ster aan 

beide zij den van de Maan schijn baar langer zigtbaar is , 

dan zij daar werkelijk staat. Hetzelfde zien wij bij de 

straalbreking in den dampkring ,  waardoor wij ook de 

Zon nog half boven den horizon zien staan , als deze 
werkelijk  reeds is ondergegaan. 

De grootte van de middellijn bij de waarneming is 
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echter niet kleiner , maar stemt naauwken;rig Qvere,en met 

de grootte " die door berekening wordt gevonden. Ergo 

heeft er geen straalbreking plaats. ZOQ dus de Maan een 

dampkring heeft , dan moet  die atmosfeer ijler zijn , dan 

waarin wij de lucht hier door de volkomenste luchtpom.,. 
pen kunnen brengen. Zulk een dampkring , waarvan de 

digtheid door dien van de aarde 1000-máal wordt over� 

troffen " is volkomen onmerkbaar. 

Het bestaan van vloeistoffen op de Maan-oppervlakte 

is  evenmin denkbaar. Immers 14  dagen lang keert de

zelfde zijde van de Maan zich naar de Zon toe ). terwijl 

dan de andere kant · gedurende al dien tij d in 't donker 
en in de koude verkeert. Een enorme ontwikkeling van 

hitte en van koude is daarvan beurtelings op de beide 
Maan-helften het  gevolg ; alle water'deelen zoudèn aan de 

eene zijde in damp , aan den anderen kant in ' ij s over

gaan en de damp , naar den kouden kant overgaande , 

zou daar weêr verdigten ) om veertien dagen daarna weêr 

op. te gaan in nevel. De hypothese van het bestaan �an 

vocht op de J\'laan is dus moeij elijk vol te houden ; en 

wa,ar geen lucht is ) kan ook geen vuur bestaan ) ten 

minste niet ) zooals wij het hier op Aarde kennen. 

De heeT GROTHE was thans gekomen tot de f/l:eat at

tl'action van den avond , de afbeeldingen van de Maan in 

hare verschillende standen gedurende haar loop om de 

Aarde , van het oppervlak del' Maan met hare reusach
tige kraters , walgebergten , spleten en andere oneffen

heden � van den overgang van Venus voorbij de zonne

schij f , van den invloed van Zon en Maan op de Aarde I 

hetzij te zamen of elkaêr tegenwerkend (eb en vloed , 

springvloed of do ode getij ) , kortom een reeks afbeeldin

gen , die door uitvoerigheid en natuurgetrouwe repro

ductie een magtigen indruk maakten. 
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Opmerkelijk is de overeenkomst in het voorkomen van 

de kraters op de Maan en op de Aarde . Die van de Maan 

zijn echter meestal enorm veel grooter. De grootste krater 
heeft een middell ijn van 2 7  uren gaans.  Er zijn er ook 

met een middellijn  van 1 6  uur gaans , ongeveer de af

stand v
'
an den Haag n aar Utrecht ; met walgebergten , wier 

buitenzijde zich 4000  voet  verheft , wier binnenzijde naàr 

den voet van den kraterberg loopt met een helling tot  

op een diepte van 1 2  000 voet .  

Een verbazende kracht is noodig geweest om uit  de  

krater-monden , in 't midden van zulk een reusachtig 

krater-dal van 1 6  à '27 uur middellijn gelegen , de stof 

naar de walgebergten te slingeren , die het krater-vlak 

omringen. De spleten en barsten in die walgebergten , 

dikwijls 2 à 3 duizend meter breed en naar raming 1000 
meter diep , verlengen zich dikwijls tot  1 00 geogr. mijlen 

en meer over het oppervlak. 

Spreker wees ons de reusachtige Cope?'nicus , den Thycho 

en vergeleek dien met den Ves1lvius op onze Aarde ; 

voorts de Alpen en de Apenijnen , en na ons nog opmerkzaam 

te hebb en gemaakt op de myriaden grootere en kleinere 

kraters , slo ot  de heel' GROTHE voor ditmaal zijne inede

deelingen , met de belofte ze over 14 dagen te zullen 
hervatten. 

<' f. -' ... . . � 

Il. 

Een korte herinnering aan het bij de vorige bij eenkomst 

gesprokene ging het  tweede gedeelte vooraf van de mede

deelingen over de 1\1aan , op ,,,-elker oppervlakte professor 

GIWTHE zijn  zeer aanzienlijk  gehoor wederom verplaatste .  

De Delftsche hoogleeraal' had de vorige keer zijn  betoog 

ingeleid met een kort overzigt van de sterrekundige waar-
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nemingen van d e  Maan en vervolgens een schets gegeven 

van den physischen toestand van die planeet , waaruit 
ons duidelij k  gebleken was ) dat haar oppervlakte niet , 

zooals de Aarde , bedek t  is met een gasvormige zelfstan
digheid of  atmosfeer , en dat zij dus niet tot woonplaats 

kan strekken van dieren of planten , veel minder nog van 

redelijke wezens. Wel heeft men gemeend menschen op 

de :Maan te zien , maar dan heeft men zich vergist. Een 

enkele blik op een maanlandschap is trouwens reeds vol

doende om overtuigd te worden , dat op de Maan van 

leven geen sprake kan zijn.  De  dorste plekj es h iel' op 

Aarde , de uitges trekste zand woestijnen , de onafzienbare 

h eidevelden , moerassen en steppen , j a zelfs de  N oordsche 

ij svelden , die op den reiziger een onbeschrij felij k  zwaar

moedigen indruk 
'
maken , moeten aangenaam en verkwik

kelij k zijn , vergeleken bij de akelige woestheid van het 

oppervlak der planeet , die ons ' s  avonds toch zoo vrien

delij k  kan tegenstralen. 

Een huivering bevangt u bij het zien van de fotografi

sche afbeeldingen , . die wel op zeer kleine schaal , maar 

dank zij de uitmuntende methode van vergrooting , met be

wonderenswaardige getrouwheid het van vulkanen, kraters, 

bergketenen , scheuren en spleten wemelende maanopper

vlak doen aanschouwen in al zijn  kille en toch zoo maj es

tueuze werkelij kheid. "Vil men zich een denkbeeld maken 

van de eenzaamheid ,  dan beschouwe men een landschap 
op de Maan. 

Maar wij zouden ons te vel' laten voeren door den 

indruk weêr te geven , dien de fotografische maanland

schappen op ons maakten. Liever vatten wij den draad 

van het  verhaal weder op , dat spreker ons gaf van het 

maanoppervlak en van het ontstaan van die verh evenhe

den , afgronden 1 scheuren en spleten ) waaronder er zijn ) 
7 
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die zich 1 00 g. mij len uitstrekken , een half uur breecl 

zij n  en een diepte hebben van welligt meer dan 2 0 0 0  
meter. 

Op de Aarde zijn  bergketenen en ruggen regel , en vul

kanen slechts uitzondering ; de Maan daarentegen , vooral 

de zuidelijke zijde , wemelt van kraters , grootere en 

kleinere , in allerlei gedaanten , afgewisseld en doorsneden 

door bergruggen , spleten en scheuren , banken en kegels. 
Op vele plekken van het zuidelijk halfrond zijn de kraters 

niet te tellen. In 't bij zonder is  dat het geval in den 

omtrek van de grootere vulkanen, zooals de Tl/do , waarom

heen zeker wel 1 00 0 0 0  kleinere en misschien wel Ineer 

vulkanen , verspreid liggen . Voeg daarhij den stralenbundel 

van spleten en bergaderen , die zich honderden mijlen 

ver van uit de Tycho over het maanoppervlak verspreiden , 

en men kan zich een flaauw denkbeeld vormen van een 

maangeb ergte. 
Op het noordelijk halfrond is het aantal kraters min

der talrijk. Daar wisselen enkele bergketenen , als de 

Apemj'nen en de ](a�dCa8'lt8 , af met groote vlakten , die 

vroeger voor meeren werden aangezien en nog wel zoo  
genoemd worden. 

Spreker verklaarde ons thans het ontstaan van die 

kraters. Het is bekend , dat de vulkanen der Aarde haar 

ontstaan te danken hebben aan de zich onder de aardkorst 

ontwikkelende warmte , die het daal' aanwezige water 

in waterdamp omzet. De spanning van dien waterdamp 

wordt binnen de Aarde tot een enorme , hoogte opgevoerd 

en tracht zich onder dien druk een uitweg te banen. 

De  meeste vulkanen treft men dus digt bij de zeekust 

aan en waar twee vulkp,nen in Midden-Azië worden aan

getroffen ,  vindt deze schijnbare afwijking haar oplossing 

in het 1eit , dat daar digt in de nabij heid twee groote 
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rivieren op e'enmaal verdwijnen , dat wil zeggen in den 

bodem. Als men zich n u  hier op Aarde reeds een voor

stelling kan vormen van een spanning van 500 000 at

mosfer'en , waarvan het effect op de Maan zou zijn ,  

dat die bol 1 1/2 millioen nleter hoog werd weggeslingerd , 

dan zal men zeker niet meer verwonderd zijn over de 

uitwerking van den waterdamp op de aardkorst. 

Van waterdamp kan echter geen sprake zijn in en op 

de Maan . Spreker had dit de vorige keer duidelijk aan

getoond. Een andere gasvormige zelfstandigheid moet  hier 
de oorzaak wezen van de hevige bouleversementen , die 

ook het  maanoppervlak in nog veel sterker mate dan 

de Aarde ondergaat. E,·en als de Aarde en alle hemel

ligchamen , dus ook de Zon , was de Maan oorspronkelijk 

een gasvormige zelfstandigheid , een nevelvlek of soort 

van mist , die zich weldra oploste in een grooten drup

pel , waarvan het oppervlak langzamerhand af koelde en 

digter werd tot  het de nog altijd vloeibare kern ten 

slotte omgaf met een korst , die bij het digter worden 

een grooter volumen innemende , de vloeibare massa daar

binnen onder zulk een sterken druk bragt , dat zij zich 

met geweld een doortogt trachtte te banen door de korst. 

Om deze werking aanschouwelijk te  maken nam de 

natullrkundige NA5 MYTH , die zich zeer verdiens telijk maakte 

door zijne waarnemingen van de Maan , een glazen bol 

en vulde dien met water van een temperatuur van 4 
graden J waarop het water zijn grootste digtheid heeft be

reikt. Vervolgens koelde hij het water af tot 0 graden en 

hij zag nu zijn vermoeden bewaarheid J daar het tot ijs 

afgekoelde water J dat nu een grooter volumen innam J 
spleten op het  glazen oppervlak deed ontstaan J geheel 

overeenkomende met  de spleten op de Maan. 
, 

Wat nu in de Aarde dool' waterdamp veroorzaakt wordt,  
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zal o p  d e  Maan waarschijnlijk door zwavel- o f  andere 

dampen geschied zijn.  Dat op onzen vVachter de vloeibare 
massa veel verder "werd uitgeslingerd en de kraters dien

tengevolge van veel grooter omvang zijn , vindt zijn ver

klaring in het feit , dat het  effect  van de zwaartekracht  

op de Maan slechts 1/6 bedraagt van de uitwerking van 
die kracht op de Aarde , zoodat een kogel , die hier twee 

uur gaans geworpen wordt , met dezelfde kruitlading den 
zesvoudigen afstand zou afleggen op de :M:aan . 

Spreker gaf ons nu een denkbeeld van" de wording dier 

maankraters. Een aantal teekeningen aan den wand maak

t en het ons duidelijk , hoe de kraterwal ontstaan is uit 

de vloeibare massa , die uit de spleten naar omhoog wordt 

geslingerd , hoe  binnen dien wal na verloop van tijd  door de 

aanhoudende uitspuwing en van materie een trechtervormige 

wand werd gevormd , die al wijder én wij der werd. Het 

bekken werd langzamerhand gevuld met de uitgeworpen 

massa en veeltij ds , wanneer de werking dan bleef voort

duren , vormde zich in 't midden van den kl'aterbodem 

een centrale of verheffingskegel . In enkele gevallen vulde 

de vloeibare massa den geheelen krater op tot en over 
den rand van den ringwal. Bij de vorming van vulkanische 

kegels , die op de Maan ook in veel grooter aantal voor

komen dan op de Aarde , stond spreker nog korteliJk sti l  

en  beschreef ons de  bergketenen van het  noordelijk  half

rond , die op ons wel eens den indruk maken van oogen, 

neus en mond van de Maan . Evenals de afstand van de 

Maan , kan ook de hoogte van de bergen op die planeet 

met groote j uistheid gemeten worden . l\1en volgt daarbij 

denzelfden weg , dien men ook wel bij het  meten van 

verheven voorwerpen op Aarde volgt. Zulk een voorwerp, 

hetzij berg of toren , werpt toch een schaduw achter zich, 

waarvan de lengte afhangt van de hoogte des torens en 
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van den stand of liever van de hoogte der Zon. Berekent 

men nu eerst de schijnbare en vervolgens de wezenlijke 

lengte van de schaduw , die een berg op de Maan op een 

gegeven oogenblik werpt en bepaalt men dan de hoogte 

van de Zon op die plaats van de Maan en op gemeld 
tijdstip , dan zijn die twee gegeYens , de ware l engte van 

de schaduw en de stand van de Zon voldoende om de hoogte 

van den berg te berekenen. 
Na ons deze belangrijke bij zonderheden over de Maan 

te hebben n1edegedeeld , keerde de heel' GROTHE nog eens 

terug tot het eigenlijke doel van zijn verhandeling , het 

verspreiden van meerdere kennis omtrent de Maan en den 

strij d  tegen het bij geloof en de dwaalbegrippen , die ten 

opzigte van den invloed van de Maan op het weêr en 

velerlei aardsche dingen onder het volk heerschen. 
Spreker deelde daarvan eenige curiel1se staaltj es mede. 

De boeren en de zeelieden , die zeer scherp op de Maan zien , 

beweren , als de Maan het eerste kwartier is ingetreden 

en het bovenste gedeelte van de hoorn wat l anger is , 

dat wij dan van nieuwe tot  volle Maan ook goed weêr 

te wachten hebben ; is daarentegen de benedenpunt wat 

langer ) dan hebben wij goed weêr te wachten van volle 

Maan tot nieuwe Maan. Merkwaardig is vooral de invloed 

van de volle Maan op het Aardrijk.  Wij mogen oeweren, 

dat de terugstralende warmte van de Zon , die bij opval 

lend licht , d. i .  bij voll e Maan ) het meeste licht op de 

Maan werpt ) nog eenigen invloed op de Aarde zal doen 
gev.oelen ; neen - zeggen niet alleen de boeren en buiten

l l1Î , maar ook de stedelingen - ,  volle Maan brengt vorst. 
Dat die weêrprofeten het zoolang volhouden ) heeft 

een zeer eenvoudige oorzaak. Men voorspelt gewoon

lijk verandering van weêr binnen twee of drie dagen 

en wat is nu natuurlijker , dat het weêr in dien tijd 
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verandert , j a  zelfs meermalen zijn luimen bot  viert. 

Tot de volle Maan terugkeerende , gaat daarvan het  

volkspraatj e  , dat  het zoo  goed is , bij volle Maan boonen 

te pooten , want als tuinboonen bij nieuwe Maan aan de 

Aarde worden toevertrouwd , legt men. de kiem van ziekte

verschijnselen in de vrucht. Erwten daarentegen moeten 

bij nieuwe Maan gezaaid w orden. 
Granen , rogge enz. moet men snijden bij volle Maan , 

want . . . .  dan zijn de korrels dikker. 

Ten tij de van de volle Maan bederven de vruchten 

gemakkelijker , want . . .  de volle Maan werpt een dauw 

op de Aarde , die verzuurt. Er wordt bij verzekerd , dat 

bij ' heldere lucht een melkachtige zoete dauw van den 
Melkweg over de Aarde wordt uitgespreid. 

Als men wijn laat gisten ) zorge men vooral eerst de 

Maan te raadplegen. Insgelijks als men wijn  laat aftappen , 

doe men dit . . . .  toch vooral niet ten tij de van afne

mend licht , dus van volle Maan tot  nieuwe lV[aan , want 

de wijn wordt dan zuur. 

Als men bessensap moet koken en het is bij ongeluk 

nieuwe Maan , dan wachte men den nacht af. Is h et volle 

Maan J dan kan men zijn  bessensap over dag koken. 

Verkiest men geen zwarte huid te krijgen , dan wandele 

men niet in het maanlicht , evenmin meisjes  als j ongelui. 

Datzelfde maanlicht is ook de bron van velerlei ziekten , 

en men kan zich geen idee maken van den invloed , dien de 

Maan op het menschelijk  ligchaam uitoefent , speciaal op 

de hersenen. Maanziek te zijn moet dan ook iets vreesse

lijks wezen. 

Het hart heeft de Zon in pacht. Maar wij ' spreken nu 

over de Maan. En dan is het nog zeer interessant , dat bij 

de volle Maan de kreeften en oesters vetter zijn , zooals 

ook de menschen dan zwaarder wegen en de geboorten 
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veel talrijker zijn  bij volle Maan dan bij nieuwe Maan. 
De nieuwe Maan heeft weêr dit voor , dat men dan bij 

v oorkeur de eij eren onder de kippen legt , om ze te  laten 
uitbroeden. Bij volle l\1aan gaan de kiekens dood. 

Vreemd is de invloed van de :Maan op zuurkool. Bij 
volle Maan rij st het  vocht , bij nieuwe lVIaan daalt het. 

Après cela , tiJ'ons l' échelZe. 

Het antwoord , dat de heer GROTHE gaf op een tot  hem 

gerigte vraag naar de verklaring van dit maan-effect op 

zuurkool , is tevens een antwoord op het hoe en waarom 

van alle dergelij ke invloeden van de Maan. Spreker wist 
er geen antwoord op te  geven. Hij geloofde er niet aan , 

evenmin als hij aan tafeldans en spiritisme gelooft , maar 

daarom konden die verschijnselen toch wel waar zijn. 

De prachtige maanlandschappen werden thans op het 

scherm voor het auditorium vertoond. De verlichting , 

die thans niet het minste geraas maakte , zooals bij de 

eerste voordragt het geval was , muntte uit dool' constante 

s terkte en de beelden op het scherm onderscheidden zich 

dool' flinke grootte en buitengewone scherpte.  Elke merk

waardige krater of bergketen werd ons in een afzonderlijk 

beeld te zien gegeven en de eigenaardigheden e
'
1' van 

beschreven , nadat eei'st de juis te  plaats was aangewezen , 

waar, de terreinverheffing zich op het oppervlak der Maan 

bevindt. 

Zoo zagen wij de CoperniC'lt8 (een krater waarvan de 

90dem een oppervlakte heeft als Gelderland en Utrecht 

te  zamen) ; de Gassencli �· de groep van de Eucloxus en 

de Aristoteles ; de Triesneclcer �' de Theophilus , C!fJ'illus en Ca

tharina (respect.  1 6  000 , 1 5  000 en 1 3  000 voet hoog) ; de 

groep van de Ptolomeus ) de Atphonszts en de A J'zachel , kleiner 

van afmetingen , in welker nabij heid zich een 1 7  uur 

lange bank bevindt , dool' de as tronomen spoorweg ge-
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noemd ; de Plato met het 21 uur lange en 1 3/4 uur breede 

Alpendal in de nabij heid , dat begrensd wordt door ber

gen tot 1 0 000 voet  hoog ; de reusachtige Thycho ', 16 000 
voet hoog met een centl-alen kegel van 5000 voet en de 

merkwaardige regtlijnige lichtgevende strepen , die zich 

honderden uren over het oppervlak der Maan uitstrekken ;  

de Wa/'J'gentin , met den door lava gevu:lden kl'ater , eri de 

Schiclcard , de Aristarchus , zich bij zondel� onderscheidende 

door de heldere kleur , die de vulkaan als een witte plek 

in het noordoostelijk  halfrond reeds met het ,bloote oog 

doet herkennen ; de rValte1r , de A?'chirrtedes , en Zijne reus

achtige spleten , 38 uren lang en 3 uren diep ; , eindelijk  

de  AppeniJnen , wier toppen een hoogte bel�eikei1 van 

1 8 000 tot 20 000 voet. 

Al - deze namen van verhevenheden op ' de ' Maan zijn 

aan de Aarde ontleend. Sommigen zijn eeuwen oud en 

werden door de oude sterrekundigen ontleend aan namen 
van landen en plaatsen op onze planeet. De meeste kra

ters , bergen , kegels , enz . dragen echter den naarn naar 
beroemde sterrekundigen , van wie er velen reeds bij hun 

leven , bij wijze  van eervolle onderscheiding van den 
kant hunner t ijdgenooten , naar de Maan verhuisden . 

Even als de vorige keel' maakten ook nu de prachtige 
afbeeldingen een , verrassenden indl;uk. Zij ', \verden beslo
ten door een fotografie naar een model in pleister vail een 
fantastisch maanlandschap , door NAsJl1:YTII , yervaardigd : en 
waal'sèhijnlijk niet veel van de werkelijkheid y,erschillende., 

A1s een herinnering aan prof. GRO'l'HE'S indrukwekkende 
natullr- en kunstbesch�uwing , ' besluiten wij , dit ver'slag 
met een teekening van NASMYTH'S Maanlandschap .  







VIII . 

Jh r. D r, E.  J. G, E V E R T S : 

Over  het  l even i n  d e  eenvo u d i g ste vo rmen .  

De heel' EVER'fs ) die di t  j aar voor ' t  eers t in  niZigentia 
optrad ) wist zich door een met  veel smaak en helderheid 
voorgedragen verhandeling ) over een der belangwek
kendste . onderwerpen van de natuurwetenschap ) de sym
pathie van zijne  toehoorders te verzekeren . In zijn  inlei
ding wierp spreker een terugblik over het veld van het 
natuurwetenschappelijk onderzoek ) dat den onderzoek
lievenden n1ensch zooveel afwisseling en verscheidenheid 
biedt. Hij herinnerde ) hoe nog niet  zoo heel lang gele
den het rijk der natuurwetenschap slechts door enkele 
geleerden bezocht en onderzocht werd ) terwijl de eigèn
lijke maatschappij ) de groote  massa ) geheel onbekend 
bleef Inet  en ook onverschillig was voor de openbaringen 
en de verschijnselen van het l even. 

Eigenaardig is de vergelijking van een Duitsch natuur
onderzoeker , die een parf1llel trok tusschen de onver
schilligheid van de bewoners del' westersche beschaafde 
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Staten omtrent he t  l o t  van hun evenmensch in  verre 

ovel'zeesche gewesten , als de Hottentot en de Nieuw

Zeelander ) en de onverschilligheid omtrent de onderzoe

kingen van enkele geleerden. :Men wist wel iets van de 

zeden en de cultuur van die menscheni'assen , en men 

was vooral volkomen doordrongen van zijn  superioriteit 

boven die individuen ; maal' belangstelling voor andere 

e thnologische vragen omtrent de voorwaarden van hun 

bestaan enz. openbaarde zich even weinig als de lust om 

iets verder dool' te  dringen in de geheimen van het  

leven , dan tot  hetgeen direct op den mensch zelven betrek

king had. 

Hiel' en daar lieten zich wel eens enkele liefhebbers 

in · met de resultaten van het onderzoek ) en werden deze 

van meer algemeene bekendheid ) waar bijv. de moderne 

zoölogie hand aan hand ging met de practische genees

kunde ; maal' de nienwsgierigheid was toch op verre na 

niet algemeen geprikkeld en de opgewektheid om zich 

op de hoogte te houden van ' t  geen ook in de weten

schappelijke wereld omgaat , was eerst weggelegd voor 

onze dagen. 

Op geen gebied zijn de vorderingen verrassender en 

veelzijdiger geweest dan op het gebied der plant- en 

dierkunde. De geleerden bepalen zich hier niet alleen 

tot  het  zoeken en bestuderen van nieuwe soorten bij 

de groote reeks , die reeds bekend is ; el' wordt ook naar 

het hoe en waarom gevraagd , om de verschijnselen te 

verklaren van het organisme in zijn groote verscheidenheid 

van vormen. Gelukt het niet altij d  een bevredigend ant

woord te vinden , dan geeft men den moed toch nie t op , 

maar beziet het vraagstuk weêr van een andere zij de.  

Daarbij heeft de techniek be�ere hulpmiddelen voor dat 

onderzoek aan de hand gedaan en s taan ons meer ge-



1 0 7  

gevens ten dienste om door te  dringen t o t  d e  verklaring 

van het onbekende en schij nbaar raadselachtige. 

vVat zouden ARISTOTELES en PLINIUS wel gezegd heb

ben , als zij die myriaden nllcroscopische ligchaamj es had

den kunnen waarnemen , die het  Heelal vervullen en , die 

eerst door de onderzoekingen van HARVEY , .MALPIGliI en 

LEEUWENHOEK de aandacht trokken van de geleerde 

wereld ? De daareven genoemde mannen mogen dan ook 

met regt als de  grondleggers aangemerkt worden van het 

onderzoek naar de microscopische wereld � die ons van 

alle kanten , waar wij ook gaan of ons bevinden, om

ringt , in aarde , lucht en water. lYlet  volle regt werd 

e enigen tij d  geleden te Delft op waardige wij ze de 

nagedachtenis geëerd van AN1'ONY VAN LEEUWENHOEK , 

bij gelegenheid van het eeuwfeest zijner ontdekking van 

de infusiediertj es , die den stoot gaf tot een volslagen 

revolutie , niet  slechts in de dierkunde � maal' ook in vele 

aanverwante vakken van de natuurkunde. Een enkele 

druppel water , onder het mi croscoop gezien , venaadt 

een oneindige verscheidenheid van levensvormen , myria

den levende ligchaampj es , die zich met verbazende snel

heid bewegen onder allerlei vormen en vormveranderin

gen. De, allerlaagste diertj es , pro tozoën genoemd , zijn 

eenvoudig opgebouwd uit een geleiachtige stof , proto

plasma , de bron van alle levende ligchamen , van de een

voudige , enkelvormige cel tot het uit cellen zaêmgestelde 

weefsel , dat steeds hoogere en hoogere dieren vormt. 

Een klompj e pro toplasma , wClJarin vaste ligchaampj es 
al s voedsel doordringen en na verloop van tij d weêr 

uit die geleiachtige stof verdwijnen , nadat de assimilatie 

js geschied , is dus wel de laagst bekende vorm van het 

leven .  Nog geheel iets anders is de cel , het eenvoudigste 

orgaan , waaruit all e  dieren en planten ontstaan. De cel 
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bestaat uit een wand , die den protoplasma-inhoud om

hult. Vormen de hoogere dieren een min of meer 

gecompliceerd celweefsel , de infusoria of de tweede 

klasse van de groote t.ype der protozoa bestaan uit niet 

meer dan één cel : van daar den 'naam van ééncellige 

dieren ; ofschoon de wetenschappelijke wereld op dat 

punt nog verdeeld is en enkele geleerden volhouden , dat 

de infusoria meercellige dieren genoemd moeten worden. 

De aanleiding tot dien twist is misschien niet ver te  

zoeken. Immers de cel i s  een tweeledig zamens te l  j zij heeft 

een inhoud en een wand ; in dit eerste deel grijpen aller

lei verrigtingen plaats
" 

die het uitgangspunt zij n  voor 

de levensuitingen. Bij de sporen van de varens en bij het 

stuifmeel zien wij reeds , hoe gecompliceerd die cellen 

kuunen zijn.  Dit is nu ook in hooge mate het geval bij 

de infusoria , wier celwand en inhoud het idee hebben 

kunnen doen ontstaan van meercellige ligchamen. 

Alvorens verder te gaan , herinnerde spreker aan de 

verdiensten van prof. EHRENBERG en aan diens beroemd 

werk over de infusoria , waarvan de uitmuntende teeke

ningen , wat accuratesse betreft , thans nog de vergelij king 

kunnen doorstaan met de producten der hedendaagsche 

zoozeer vooruitgegane teekenkunst. 

Van deze lagere dieren , waarvan spreker ons de levens

functiën beschreef , waren aan den wand zeer dui delijke 

teekeningen opgehangen op gl'oote schaal voorgesteld. De 

meesten zijn  natuurlijk  niet met  het bloote oog zigtbaar. 

Ongewapend ziet men alleen de stentOl'en of trompet

diertj es, maar dan nog slechts als kleine , bijna onzigtbare 

stipj es .  

Eerst werd het zonnediertj e  (aetinoph1'Ys sol) beschouwd, 

wederom een photoplasma inhoud met een celwand, voor

zien van trilhaartj es of wimpers , hetgeen dus wijst  op een 
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eenigzins hoogeren toestand. Bij een n o g  lagere soort , 

de amoeba , geschiedt toch de beweging van het l igchaampj e 

alleen door zamentrekking van het  protoplasma : bij de 

zonnediertj es daarentegen wordt de beweging veroorzaakt 

door het trillen van de haartj es in de middenstof. Nog 

een andere eigenaardigheid bespeurt men bij deze diertj es, 

dat zij nl. op een bepaalde plaats van het ligchaam een dun

neren celwand hebben , waar, bij aandachtige beschouwing , 

het voedsel in het protoplasma blijkt  door te dringen en 

zich daaruit weêr verwij dert als de spij svertering verrigt is .  
Het best kan men die functie nagaan , door enkele 

fijne  karmij nkorreltj es in een droppel te onclerzoeken 

water te werpen. De trilhaartj es komen dan onmiddellijk 

in beweging en brengen de korreltj es naar de soort van 

mondopening , waal' zij in het  ligchaam doordringen. Bij 

verder onderzoek ziet men op dat ligchaam insnoeringen 
ontstaan , to t  eindelijk  het zonnediertj e zich splitst tot twee 

geheel zelfstandig levende diertj es .  

De  amphiZeJJtus is een nog veel merkwaardiger diertj e . 

Het b ehoort to t de vraatzuchtige soort , daar het andere 

infusie-diertj es met regt met l1lüd en haar inslokt. 
Interessant is het  dierti e )  eugZena ]Ji1'idis , dat evenveel 

heeft van een plant als van een dier. De gedeeltelijke op

vulling van de cel met bladgroen h erinnert aan een plant, 

maar de snelle beweging en andere verschijnselen wij zen 

weêr onloochenbaar op den diervorm. 

Eindelijk leven de hoogst ontwikkelde infusoriën de klok" 

diertj es of V01'ticeUen ) di e in ontzaggelijke menigte voor

komen , bij v oorkeur in met kroes gevuld slootwater. 

Schept  men een bekerglas van dat water , dan ziet men 

na v erloop van eenigen tij d aan den binnenrand van het 

glas een laag schimmel zich afzetten ; maar dat is slechts 

schijnbaar schimmel ; werkelij k  is hier een kolonie nieuwe 
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klokj es gevormd , die een allermerkwaardigst ontstaan en 

levensverloop hebben. Spreker gaf van die klokdiertj es 

een zeer duidelijke beschrijving. 

De vo,)'ticeUen bestaan uit een homogene protoplasma

massa met een consistenten wand , die ook van boven 

het klokj e dekt.  Op die plaats komt echter door intrek

king van het pro toplasma een opening , waardoor het 

voedsel naar binnen dringt. Het gevoelen omtrent den 

inhoud van die klokj es liep en loopt nog zeer uiteen. 

Sommigen beweerden , dat het klokje geheel hol zou zijn ; 

prof. EHRENBERG daarentegen meende verschillende magen 

in het klokj e ontdekt te hebben en hij noemde ze daarom 

polY!Jast'i'ia : met veel magen . Spreker daarentegen helde 

mèer over tot  het gevoelen , dat de inhoud geheel uit 

homogeen protoplasma bestaat , waarin de korreltj es door

dringen ; om na de assimilatie weêr uit het  ligchaam ver

wij dm'd te worden. 
Dat klokj e  nu is bevestigd dool' een steel aan ' t  een 

ot ander plantendeeltj e ,  het worteltj e van een kroost

blaadj e b .  v. Prof. GREEFF bestempelde dien steel met den 

naam van spier , omdat hij op een gegeven oogenblik met 

een groote mate van contractiliteit ineenkronkelt. De een

voudigste verklaring zal wel deze zijn , dat ook de kern 

van den s teel , evenals het  geheele diertj e ,  uit protoplasma 

bestaat , dat , naar wij in den , aanvang reeds hoorden , 

een gl'oote mate van contractiliteit ontwikkelt. 

Zien wij nu , hoe de vermenigvuldiging van die klok

diertj es in het werk gaat. Het  klokj e neemt eerst een 

bolvormige gedaante aan , de bol wordt langwerpig, dwars 

over den steel uitgestrekt en verdeel t zich eindelijk in 

twee deelen , niet slechts de protoplasma-inhoud , maar 

ook de kern. Het gedeelte , dat niet val t  in het verlengde 

van den s teel , valt dan het  eerst af en later ook het 
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a:r;t-dere gedeelte .  In d e  nleeste gevallen bewegen die kleine 

verdeelde klokj es met hunne haartj es zich zoo snel , dat el' 

geen bijhouden aan is .  l\1en vergenoegt zich dan met een 

vijf  of zes van die aldus verdeelde ligchaampj es af te 

z onderen en apart onder het microscoop te beschouwen . De 

haartj es ziet men dan achtereenvolgens verdwijnen in de 

geleiachtige ligchaampj es , die nu weêr in bolletj es over

gaan , welke een kern omsloten houden. Deze bolvormige 

ligchaampj es worden · cysten genoemd. De kern verdeelt 

zich nu in een aantal kogeltj es , die binnen in de cyste 

zich vrij bewegen , tot dat de wand van die bolletjes meel' 

en meer inkrimpt ,  de wand barst en de kogeltj es uit

treden . Deze zijn dus enkelvoudige ligchaampj es geworden ; 

z ij verkrijgen trilhaartj es en het  zoogenaamde kogeldiertj e  
van Ehrenberg o f  de t?'ichodinC? gfj'C?ndinellC? is gevormd. De  

trichodinen groeij en  zeer  sterk in  de lengte uit ,  draaij en 

daarbij rnet een verbazende snelheid om haar as , schieten 

dan w eêr zeer snel voorwaar ts , luimpen weêr zamen en 

ondergaan de z onderlingste vormveranderingen en bewe

gingen , waarbij gestadig voedsel wordt opgenomen. 

Onder die bedrijven , als intusschen de tl'ichodina zich 

weêr h erhaaldelijk door insnoering vermenigvuldigd heeft, 

nemen al die bolletj es achtereenvolgens de gedaante aan 

van vorticellen. 

Uit die verbazende vermenigvuldiging van vorticellen 

t o t  vorticellen met een overgangsperiode daartusschen , 

laat he t  zich verklaren , dat een bekerglas met rottend 

water gevuld , na verloop van slechts korten tij d schijn

baar met  schimmel wordt overdekt. Die schijnbare schim� 

m el-plantj es zijn niets anders dan vorticellen-koloniën . 

Van de verbazende kleinheid dezer diertj es kan men zich 

een voorstelling maken , als men weet dat een op den 

wand ter groo tt e  van een aardappel afgebeelde trichodina 
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9 0 0 0  maal vergroo t  was geteekend. Zij zijn dan o o k  slechts 

te zien als het o og zeer sterk gewapend is. 

De eenige infusoria , die met het bloote  oog slechts 

evp.n ) als kleine stipj es , waarneembaar zijn : de trompet

diertj es , zijn niettegenstaande hun betrekkelij k aanzien

lijke grootte nog het minst van alle infus ie-diertj es bekend. 

De trompetvormige , hemelsblaauwe diertjes zijn niet 

door een steel aan het kroosblaadj e  verbonden , maar 

door een zuignapj e .  Waarschijnlijk hebben zij dezelfde 

vermenigvuldiging' , daar zij ook cysten vormen , die men 

tot heden echter niet heeft kunnen vervolgen . 
Van die ontzaggelijke vermenigvuldiging der infusie-dier

tj es ziet men op zee  of aan het  strand dikwij ls de merk

waardigste verschijnselen .  Het phosphoresceren geschiedt 

door die van trilhaartj es voorziene klompj es protoplasma, 

die bij wijlen in zulk een menigte uit de diepte opstij 

gen, dat het zeeoppervlak één gelei-achtige massa gelijkt. 

De eigenschap van de pro tozoën om vaste stoffen te 

kunnen afzonderen heeft het  aanzijn gegeven aan velerl ei 
gesteenten , krij t- en kalklagen in en op de aarde , die 

niets anders zijn  dan de opgehoopte pantsers van vroegere 

pro tozoën. Zoo vinden wij thans nog in het  zand van den 

zeebodem kiezelpantsertj es van infusoriën. De opbouwing 

van die kiezeldeel�j es tot  gesteenten en bergen , tot  den 

vasten bodem waarop wij leven , is wel een sprekend 

bewij s , hoe ontzettend groot  de magt van het kleine is. 

De microscopische wereld , waarin spreker ons een 

blik had doen werpen , wordt overal op onze aarde aan

getroffen , in het water bij voorkeur , maar ook reeds in 

vochtige aarde , ja zelfs in de ligchaamsholten van som

mige diertj es )  zooals insecten en wormen, die de gregarinen 

voeden. Spreker herinnerde met een enkel woord aan de 

bacteriën, de vibrionen en meer andere h:leine organismen, 
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die tusschen de plant en  het dier instaau ; aan den strijd 

tusschen de geleerden over de generatio spontanea , die door 

PASTEUR met klem bestreden wordt , terwij l  andere niet 

minder uitstekende navorschers , als POUCHET en BASTIAN, 

haar niet hebben opgegeven. 

Zooveel is zeker , dat wij reeds verder zijn dan ten tij de 

van het  geloof aan de spontane generatie van d e  kikvor

schen , wier pooten men uit den modder van de sloo t  

meende te zien groeij en. Zoolang men weet  door t e  drin

gen tot  een cel , mag men vasthouden aan het gezegde 

omne viV'ltm ex oVO ; doch waar men op het protoplasma 

stuit , op de kiemstof , wordt de mensch gedachtig aan 

het  nee plus �tltra. De verklaring van het leven is voor 

hem een gesloten boek en al roept hij ook : le possible 

est fait , l'impossibZe se [era - d e  uitspraak van HELMI-IOL'I2, 

van DUBOIS RAIMOND en van onzen grooten DONDERS , 

dat het  leven en alle  psychische verschijnselen buiten d e  

natuurwetenschap liggen , zal wel d e  ware definitie blijven 

van het leven , nl. dat de mensch er geen verklaring van 

weet te geven. Er blij ft  hem echter één belangrijke troost

grond : dat hij , zoekende naar Z'impossible , alligt nog iets 

meer van Ze possibZe zal yinden. 

8 



IX. 

Kapt. P. VAN DER BURG : 

Over staa l b rons. 

( ,,' 
, t 

Niet zonder aarzelen . had de heer VAN DER BURG , die 

reeds tot de meest gewaardeerde sprekers in DiZigentia 

mag gerekend worden , een onderwerp ter behandeling 
gekozen , dat een schrille tegenstelling vormt met  zijn  

vorige lezing over de  seininrigtingen , op  onze . spoorwe

gen in gebruik. Immers , waar toen sprake was van de 

middelen onl duizenden menschenlevens tegen de schro

melijkste rampen te vrij waren , zou spreker thans stil

staan bij de middelen ,  welke de techniek aan de kunst 

van oorlog te voeren aan de hand heeft gedaan, OITI dui

zenden menschen in den kortst mogelijken tijd te dooden 

of  te verminken. Spreker hield zich echter overtuigd , dat 

de belangstelling in dit onderwerp hem gewaarborgd was 

van landgenooten , die doordrongen zijn van de noodza

kelijkheid eener deugdelijke weerbaarheid , omdat het de 

vurige wens eh van ieder regtgeaard Nederlander is , de 
onaf hankelijkheid zijns lands tot  eIken prij s tegen ver

overingszucht ,  van welke zijde dan ook , te handhaven. 

Ontzettend is de strij d , die in de laatste 25  j aren ge

s treden werd tusschen de middelen van verdediging en 

van aanval. De pantseringen verkregen in dat tij dvak 
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tienvoudige dikte. De  ij zermassa ) die met een snelheid 

van 450  meter per seconde uit den v uurmond wordt 

voortgeslingerd , bedroeg voorheen 25 kilogrammen en 

bedraagt thans 1 0 0 0  kilogr. De middellijn v an de ziel of 

de uitboring van het kanon is toegenomen van 1 9  tot 43 
cM. ; het gewigt der kanonnen van 5000 tot 1 00 000 kilogr. ; 

en toch geschiedt de bediening ) dank zij de vorderingen 

op het  gebied der techniek ) in dezelfde tijdruimte en met 

een gelij k  aantal manschappen . 

Er zijn inderdaad wonderen op technisch gebied in die 

rigting voortgebragt. Om slechts een enkel staaltj e  te 

noemen ) beschreef spreker het lconinçslcanon ) dat ver

leden jaar October in Italië beproefd werd. Van dit reu

zengeschut zijn acht stuks door het Italiaansche Gouver

nement in Engeland besteld voor de béwapening van de 
torenschepen IJuilio en IJandolo. De lengte van die ka

nonnen is niet minder dan 1 0  meter ) ongeveer de breedte 

van de IJiligentia-zaal ; de boring 43 cM. ; terwijl het ach

t ergedeelte ongeveer 2 meter in middellijn  bedraagt. Het 

koningskanon schie t  proj ectielen van 1 000 kilogr. , waar

van spreker zijn toehoorders een denkbeeld gaf ) door 

een doorsnede op ware grootte te laten zien. 

Die kolossale massa wordt nogtans door het kanon 

met een snelheid van 450  meter in de seconde voortgedreven. 

Niet minder dan 1 5 0  tot 1 70 kilog. kruit yertegen
woordigt de lading voor een enkel schot , en de kor

relgroo tte  van het kruit is 38 mMo in het kubiek. Alles 

dus naar verhouding. 
Bij het  transporteren van dit gevaarte naar zijn be-

stemmingsplaats moeten natuurlijk bij zondere voorzorgen 

genomen worden. Ten einde te voorkomen , dat bij het 

gebru ik van kettingen , door het breken van een del' 

schakels , de last naar beneden zon storten ) kwam men 
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op de gedach te , om het kanon dool' hydl'aulischen druk 

in en uit het schip te werken. 

Een bij zondere kraan droeg van boven een cilinder 

van 12 meter lang , waarin een zuiger voortgestuwd 

werd door water Op dat water werd een enorme druk uitge

oefend door een hydraulische pers . In den tij d van 20 

minuten werd het kanon aldus omhoog gewerkt.  'Vat 

het beteekent , een proef met zulk een stuk geschut te 

nemen , zegt ons de som van 625 000  fr. , die het Itali

aansche G ouvernement er aan besteedde , terwijl de prij s 

van het koningskanon 4 0 0  0 0 0  fr. bedroeg. 

De proj ectielen werden geschoten op pantserplaten , 

zamengesteld uit een ij zeren of stalen plaat van 5 5  cM. 

dikte , waartegen 76 cM. hout rustte , aan het ij zer aan 

de achterzijde opgesloten door een ij zeren plaat van 4 
cM. dikte , terwij l  het geheel door zware schroefbouten 

aaneen was geklonken. 

Het proj ectiel doorboorde de ij zeren plaat en behield , 

dien weerstand overwonnen hebbende en aan den anderen 

kant van de plaat ui tkomende , nog een snelheid van 

200 M. in de seconde. De gegoten stalen platen van de 

genoemde dikte boden weerstand aan het proj ectiel , d. 

w. z .  zij werden niet geheel doorboord. 

Deze platen alleen hadden reeds 20 000 fr. per stuk 
gekost.  

vVaar moet dat heen ? vroeg de heer VAN DER BURG 

te regt. Het is immers duidelijk , dat toerustingen op die 

schaal to t  geen ander resultaat kunnen leiden dan den 
o orlog te verplaatsen tot  een ver verwijderde t oekomst .  

Als dat  de middelen zijn , die  vereischt worden om een 

oorlog te  voeren , dan moeten de oorlogen immers tot  
de zeldzaamheden gaan behooren.  En brengen dan de 

uitgaven voor dat doel  hun rente niet  op ? 
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Het vervaardigen van zulke kolossale artilleriegewroch

ten vereischt natuurlijk  een reusachtig etablissement . 
Slechts enkele fabrieken kunnen daarvoor worden inge

rigt en het is zeer te be treuren , dat zoo vele  tonnen 

gouds , die t o t  aankoop van verdedigingsmiddelen het 

land uitgaan , binnen  onze eigen grenzen niet kunnen 

verwerkt en verdiend worden. 

Het staalbrons nu , dat spreker tot het onderwerp zij ner 

verhandeling had gekozen , belooft een middel te worden , 

en is qet trouwens reeds tot zekere hoogte , om een groo t  

deel van het  geschut voor onze fortificatiën wederom met 

eigen middelen in eigen land te  vervaardigen. 

Het  brons heeft reeds van de vroegste tijden een groote 

rol gespeeld in de menschelijke bedrijvigheid.  De geschie

denis kent zelfs een brons-tij dvak, dat na de steenperiode 

intreedt en op de toenemende ontwikkellng wij st van de 

b ewoners in ons werelddeel. HOMERus beschrij f t  ons de 

Troj aansche
' 

helden als met bronzen zwaarden uitgerust 
en in den slag bij Oannae (2 '1 6  v. Ohr.) , waarin HANNIBAL 

de Romeinen versloeg , werd gestreden met wapenen van 

brons .  Later , in de midden-eeuwen , legde men zich vooral 

in Duitschland toe op de brons-indus trie , en wel inzon

derheid te Hildesheim ) Neurenberg en Maintz . . 

Spreker herinnerde ook aan de bloeiperiode van onze 

Hollandsche klokkengieterij en in de 13e en 14e eeuw.  

Honderd j aren later begonnen de klokkengie ters zich reeds 

toe te leggen op het busgieten en verwierven onze voor

vaderen o ok op dit gebied gl'oote  vermaardheid in den 

vreemde. Als voorbeeld herinnerde spreker aan den N eder

landschen gieter uit Utrecht , die in Augustus 1414 dool' 

HEN DRIK V van Engeland naar dat land ontboden werd , 

OIn geschut te gieten. Dat trouwens de qualiteit van hun 

brons nie ts te wenschen overliet , blijkt uit het feit , dat 
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d e  zamenstelling van het alliage , 8 à 9 deelen koper en 

1 à 2 tin , tot op den huidigen dag nog ongeveer dezelfde 

is gebleven. 

Ook de vervaardiging van pet geschut uit dit kanon

metaal bleef eeuwen lang dezelfde. Men vervaardigde een 

model in klei , sloeg daar een mantel omheen van vuur

vast materiaal en , na verwijdering van het model , goot 

men het metaal , daarvoor in de plaats , in den mantel . 

Dit duurde zoo  voort , tot de artillerie hoogere eischen 
stelde , die meer bevrediging vonden in het gegoten staal. 

Dat het brons , na zoovele 
,
eeuwen trouwe dienst , op zij 

gezet werd , had een zeer verklaarbare reden. Als brons 

gegoten wordt , vormt het geen homogene massa .  Enkele 

deelen koper en tin verbinden zich in de gloeihitte schei

kundig met elkaêr ) maal' die chemische verbinding ver

deelt zich niet gelijkmatig door den overvloed van koper. 

Vooral in het hart en nabij de wanden zetten zich min 

of meer tinrijke gedeelten af, een bezwaar dat moeij elijk  

overeen te  brengen is met  de  eigenschappen , die men 

tegenwoordig van kanonmetaal verlangt. Dat metaal moet 

aan hardheid groote vastheid paren ; het moet elastisch 

zij n , d. w. z. als het plotseling uit den normalen toestand 

wordt gebragt , moet het wederom terugkeeren tot dien 

toestand ) zoodra de oorzaak ophoudt ; het metaal moet 

homogeen zij n  en web'stand bieden aan de atmosferische 

invloeden ; het bezigen eener verzwaard e buskruitlading 

moet al verder niet het springen van den vuurnlond ten 

gevolge kunnen hebben , waardoor gevaar voor de be

dieningsmanschap zou ontstaan ) doch het metaal moet dan 

slechts scheuren waardoor het naderend gevaar tij dig wordt 

ontdekt ; eindelijk moet men de economie betrachten, om 

het metaal nog een blijvende waarde te doen b ehouden , ten 

einde als kanon-metaal op nieuw gebruikt te kunnen worden. 
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D e  vraag d o e t  zich voor , of de deugdelijkheid van het 

metaal alleen kan blijken , wanneer het kanon beproefd 

wordt. Gelukkig niet , want met  de proeven zou dan ont

zaggelij k  veel geld verspild worden. Met de uiterste naauw

keurigheid worden de proeven met het voor de vervaar

diging van geschut te bezigen metaal genomen, alvorens 

er geschut van te vervaardigen. Bij het beproeven van 

het  koningskanon in Italië was nlen vooraf zoo  goed als 

zeker omtrent de resultaten , en deze bleken later bij de 

beproeving van het geschut geheel in overeens temming 

te zij n  niet de vooraf gemaakte berekeningen. 

Spreker gaf ons van die proeven een zeer j uist denk

beeld. Voor het onderzoek naar het elastisch vermogen 

neemt men een proefstaafj e van het metaal en brengt 

het  eene ein de in aanraking met een hefboom , bestemd 

om eIken druk , op het staafj e ui tgeoefend , over te bren

gen op een wij zer , die langs een verdeelde plaat beweegt. 

Men beproeft nu door telkens zwaardere gewigten , hoe 

ver de elas ticiteits-grens gaat , d. w .  z .  waar de grens is , 

dat het  s taafj e , nadat het  door een zware belasting tot  

z ekere lengte is uitgerekt ) w eêr to t  zijne oorspronkelijke 

afmetingen terugkef'.r. t ; men drukt alsdan de elasticiteits 

grens uit door het gewigt in kilogrammen , dat noodig is 

om een s taafj e van 1 vierk. centim o doorsnede een blij vende 

rekking te geven , of wel men geeft de elas ticiteits-grens 

aan in percenten ten opzigte van de oorspronkelijke  lengte 

van het staafj e, 
Het w erktuigj e gewoonlijk voor dergelijke proeven ge

bruikt , is voorges teld in achterstaande figuur op de helft 

der ware groo tte. Zooals de teekening aangeeft , is het 

proefstaafj e a a met het eene einde A onwrikbaar beves

tigd aan den elasticiteits -meter. Aan het andere uiteinde 

C wordt de trekkende kracht aangewend. Zoodl'a het 
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staafj e begint t e  rekken druk t  h e t  uiteinde C tegen den 

korten arm van den hefboom D, en brengt de lange arm 

van dezen hefboom den wij zer E in beweging. Houdt de 

uitrekkende kracht op en neemt het staafj e zij n  oorspron

kelijke lengte weder aan , zoo keert de wij zer terug. Ver

krijgt  echter het staafj e  bl ij vende uitrekking , zoo  kan de 

wij zer niet terugkeeren en kan op den verdeelden boog de 

alsdan verkregen lengte van het s taafj e  (duidelijkheidshalve 

75 malen vergroot) worden afgelezen of wel het daartoe 

gebezigde gewigt worden aangeteekend. 

Met dit zel fde werktuigj e wordt ook onderzocht de vol

strekte vastheid , die wordt uitgedrukt in het gewigt dat 

noodig is om een staafj e  van '1 0 centimo in doorsnede 

te doen breken. De hardheid w ordt bepaald door de diepte 

van de �nede te  meten , die een beitel in het metaal 
maald , als men dat werktuig van een zekere hoogte op 

het metaal laat vallen. Zoo berekent men ook de taai

heid , door te onderzoeken , hoeveel percenten het staafj e 

langer is geworden op het oogenblik van breking .  
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Het v ergelijkend onderzoek naar d e  vastheid van het 
gegoten s taal en het brons leidde tot de uitkomst , dat 
staal 4800 kilog. kan doors taan en gewoon brons slechts 
2 2 6 0  kilog. , t erwijl de elasticiteits-grens bij s taal eerst be
reikt werd bij een druk van 900 kilog. , bij brons reeds 
. bij 4 0 0  kilog. Ook het onderzoek naar de hardheid viel 
ten gunste van het staal uit . 

Derhalve bewijs genoeg , dat het gegoten staal voor 

het geschut van het tegenwoordig kaliber verre de voor

keur verdient. 

Bij het doen van de zoo even genoemde onderzoekin

gen bemerkte men bij taaij e  metalen een merkwaardige 

eigenschap wat betreft de elasticiteits-grens. Bij de proef 

werd uI . ontdekt , dat bij een s taa� e brons ter lengte 

van Ct bij v .  , de elastieiteits-grens bereikt werd bij een 

belasting van 400 kilog. Het staafj e  was dan 0, 0 04 Ct lan

ger geworden en keerde : bij het wegnemen van den 
druk , ni e t  weêr tot de lengte a terug. Nam men het ge

wigt niet weg , maar ging men door met belasten , dan 

deed ' zich het verrassende verschijnsel voor , dat , bij 

een gewigt van 1 6 0 0  kilog. , het staafj e  slechts tot een 

lengte van a + 0,004a + 0,00 1 9 :2a werd uitgerekt , 

en , nadat men dien last had ver wijderd , he� sta�fj e tot 

zijn oorspronkelij ke lengte a + 0,004a terugkeerde ; 

waaruit bleek , dat er slechts een gering gewigt noodig 

was om een eerste blijvende verlenging te veroorzaken , 

doch dat daarna op nieuw- een evenwigts-toestand intrad , 

waarbij een vi ervoudig gewigt wordt vereischt om op 

nieuw een blij v ende verlenging te doen ontstaan. 

S traks zul len wij zien , op welke wijze  van deze eigen

schap gebruik werd gemaakt. Keeren wij eerst terug 

tot  de vergelijkende onderzoekingen met het bronzen en 

stalen geschut. Als wjj het alliage nu eens spoedig gie-
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t en  en  vooral spoedig afkoelen , 7iOU de homogeniteit 

dan niet beter bereikt worden , zoo redeneerde men , 

en ofschoon men daarbij het gevaar inzag om aan groote 

metaalmassa's die snelle bekoeling te laten ondergaan , 

liet men zich daardoor niet uit het veld slaan . Het gie

ten in kleivormen maakte plaats voor het gieten in een 

ij zeren mantel of schelp , waarin l}et  kanon onmiddellijk 

gegoten 'werd. Spreker gaf ons  met behulp van een 

fraaij e teekening een schets van deze schelp- of coquille

goot. Het brons wordt in een -bij zonder ingerigte oven 

binnen den tij d  van 3 '  uur gietklaar gemaakt , d. w. z .  

gebragt tot  een hitte van 1 6 50° C .  D e  ij zeren schelp , 

die het gesmolten brons moet ontvangen, draagt bovenaan 

het zoogenaamd verloren eind een hollen cilinder van 

klei , waardoor het metaal in het bovengedeelte trager 

afkoelt en geleidelijk de scheuren aanvult , die bij het 

vastworden van de lager l iggende deelen van het gietstuk 

ontstaan. 

Binnen drie minuten worden dan , b.  v .  bij een kanon 

van 1 2  cM. , de 2000 kilog. vloeiba:1r brons In den 

kanonvorm gegoten en den volgenden ochtend is het 

kano,n reeds afgekoeld. 

Een s taafj e van het op die wij ze gego ten brons bl eek 

een vastheid te hebben van 3050 k. , met behoud van 

de elasticiteits-grens bij een druk van 400 k. De taai

heid was toegenomen tot 40 pCt . , maal' de hardheid 
dezelfde gebleven. De lage elasticiteits-grens was oor

zaak , dat reeds na eenige schokken de ziel van het kanon 

vergroot werd. Om daarin te voorzien , werd het 

kanon ' op ongeveer � mM o kleiner kaliber geboord en 

dool' e en enorme persing , door middel van hydraulisch en 

�ruk , werden achtereenvolgens stalen tappen van s teeds 

grootel'e middellij n  door de boring geperst , tot deze op 
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de verlangde maat was gebragt en daardoor de elastici

teits-grens verhoogd tot 1 7 00 k. Daarbij maakte men ge

bruik van de daar even beschreven verrassende ont

dekking , dat de elasticiteits-grens , éénmaal overschre

den , op nieuw een evenwigtstoestand der moleculen doet 

intreden , waardoor een veel grootere belasting vereischt 

wordt om op nieuw de , elasticiteits-grens te oversc.hrijden. 

Een staafj e van zoodanig geperst brons verkreeg een 

v olsti'ekte vastheid van 4800 kilog. en een elas ticiteits

grens van 1 800 kilog. Daar het brons , op die wij ze be

werkt , v olkomen de eigenschappen verkreeg , die aan 

het gegoten staal de voorkeur hadden doen geven om 

daaruit geschut te vervaardigen , en het brons dus 

verder als geschutmetaal op den voorgrond kon worden 

gebragt , gaf men aan zoodanig verkregen brons den n;:tam 

van staalb'rons. 

Het bronzen geschut , langs dien weg gegoten , kan 

wedij veren met de stalen kanonnen , als voldoende aan 

het eerste vereischte , dat zij zware schokken kunnen door

staan zonder vormverandering, Reeds z ijn  hier te lande een 

tweetal kanonnen van 1 2  cM. in '8 Rij ks gie terij te 's Hage 

in coquille gegoten en vervolgens in de fabrieken van den 
heer VAN DER MADE te Amsterdam op het vereischte 

kaliber geperst. Beide kanonnen hebben bevredigende uit

komsten  opgeleverd. 

Bij de beproeving toch bleek , dat de inwendige afme

tingen van het kanon , nadat daaruit eenige honderden 

schoten waren gedaan met een buskruitlading , die het 

dubbel bedroeg van de gewoonlijk  gebruikt wordende 

lading , geen de minste vormverandering of verwijding 

had ondergaan. 

Na een verklaring te hebben gegevea van den C1'zlshing

toestel , die achter in de ziel wordt aangebragt om den 
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druk op den ziel wand waal' te nemen , dool' de spanning 
van het gas veroorzaakt , lichtte spr�ker dool' een proef 

met een klein geweer de methode toe , om met behulp 

van den electrischen s troom de snelheid te meten , waar

mede het proj ectiel de monding verlaat. Bij deze proef werd 

gebruik gemaakt van den electro-magnetischen toestel van 

NAVEZ-LEURS . 
Deze proeven zijn  van groot  belang om , door verme

nigvuldiging van het vierkant del' gevonden snelheid' met 

het gewigt van de uitgeworpen ij zermassa , het  vermogen 

te berekenen van het proj ectiel op het oogenblik , dat het  

zijn  doel heeft bereikt. 

Uit de beschreven vuurmonden worden geen gewone 

kogels , maar puntgranaten en puntgranaatkartetsen ge

schqten , ij zeren proj ectielen , die gevuld zijn met kruid 

(puntgranaten) of van een minder dikken ij zeren wand 

voorzien en met kogeltj es opgevuld (puntgranaatkartetsen) . 

Een vernuftige inrigting boven in den punt van het proj ec 

tiel aangebragt , dient om het proj ectiel j uis t op tijd  te doen 

springen. Het bestaat uit een metalen kokertj e, waarin een 

aanbeeldj e los aan een metalen draad hangt .  Zoodra het 

proj ectiel den schok ontvangt van de lading ,  wil het 

los hangende aanbeeldj e ,  gehoorzamende aan de 'v"{et van 

de traagheid , tegen die VOOl'\'yaartsche bew eging rea

geren en rukt zich door zijn achterwaartsche beweging 

van het  draadj e los ; maar , bij het doel aangelcomen , 

w ordt het proj ectiel plotseling in zijn snelle beweging 

gestuit en het losse aanbeeldj e ,  de neiging behoudende 

in voorwaartsche rigting , schiet voorui t  en ontsteekt het 
slagkruit vóór in de buis aangebragt , waarvan de vuur

straal wordt medegedeeld aan het buskrui t in de granaat 

aanwezig , waardoor het  proj ectiel in stukken springt. 

Een dergelijke buis wordt schokbuis genoemd. Een nog 
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vernuftiger inrigting zijn de ti,jdbui.zen , die den ar tillerist 

in s taat s tellen om het proj ectiel op een willekeurigen af
s tand zijn vernielende werking over den vij and te laten 

uitstorten. De  inrigting dezer tij dbuis komt in 't algemeen 

hier op neder. In de buis bevindt z ich, mees tal in horizontale 

rigting , een kolommet.i e zeer s terk te zamengeperst fijn

gemalen buskruit , waarvan gelijke lengtedeelen een 

zelfden tijd noodig hebben om te verbranden. N Ll weet 

men uit. voorafgaande proeven hoeveel tij d een proj ectiel 

noodig heeft om een bepaalden afs tand te doorloopen. Alvo

rens nu het proj ectiel in den vuurmond te brengen , 

w ordt aan de zoo  even genoemde kolom een zoodanige 

s tand gege ven , dat bij het afgaan van het schot te  
gelij l(f�rtijd  het kolommetj e begint te  branden ; zoodra het 

zoolang gebrand heeft ,  als het  proj ectie l  tij d  noodig heeft 

gehad om op den verlangden afstand te  komen , deelt zich 

de vlam van het brandende kolommetj e  op hetzelfde 

oogen blik mede aan de buskrui tlading , die zich binnen 

in het  proj ec tiel bevindt , het  proj ectiel springt op dat 

punt uiteen en het groo t  aantal mede daarin aanwezige 

kogeltj es v erspreiden zich over het vij andelijk  doel. 

Ten slotte een woord van dank aan kapt. v A.N DER 

BURG voor de vele lTIoeite , welke hij zich blijkbaar ge
geven heeft om zich behoorlijk voor te bereiden op de 
bespreking van dit belangrij ke onderwerp. 
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nr, A. BRES TER JZ: 

Over d e  fotog rafie. 

Een bekend en geliefd spreker in lJiligentia, dl'. BRESTER 

van Delft ,  vervulde de laatste spreekbeurt met een voor

dragt over de fotog')'afie of de kunst om door het licht 

gevormde beelden blij vend te maken . Sedert de Fransch

man NICÉPHORE NIEPCE de eigenaardige werking van het  

licht tot  het vormen van fotografiën ontdekte en zijn  

landgenoot DAGUERRE eenige j aren later (1 �38) die  ont

dekking tot  de zijne maakte , aanmerkelijk uitbreidde en 

daaraan zijn naam verbond , heeft de fotografie inderdaad 

reuzenschreden afgelegd en toepassing gevonden op bijna 

elk gebied van wetenschap en kunst. Tusschen de een

voudige metaalplaat van DAGUERRE en het koolprocédé 

van POITEVIN ligt een geheele reeks verbeteringen , 

die de lichtbeelden steeds tot  een hoogeren trap van 

volkomenheid opvoerden. 
Op allerlei grondstoffen , op papier , op glas , op émail, 

op porcelein , op steen en metaal maakt men thans foto
grafiën . Men brandt en etst z e  op die gronds toffen ; zelfs 

heeft men het reeds zoo ver gebragt , dat ze door de 
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pers , in  een willekeurige hoeveelheid afdrukken , verme

nigvuldigd worden. 
Op elk gebied van k uns t ,  wetenschap en industrie open

baart zich de  invloed van de fotografie.  Het is tegenwoor

dig geen weelde meer , zij n  fotografisch « conterfeitsel )) t e  

laten maken , en de  sprekende a f  beeldingen van verwan

ten en vrienden in een album of  aan den wand te ver

zamelen. Tot  het opnemen van gebouwen , het afbeelden 

van machines bewij st de fotografie uitstekende diensten ; 

j a ,  men is reeds op het idée gekomen om het lastige en 

tij droovende teekenen voor het  kadaster te  vervangen 

door directe fotografische opnemingen van de terreinen in 
een luchtballon. 

Voorname modisten te  Parij s  laten elke week haar 

fotografie maken en zenden die naar de klanten ,  niet 
om te pronken met hare bevalligheden , maar om een 

nieuw costuum wereldkundig te maken. Ook herinnerde 

spreker aan het practisch ge bruik , dat de j us titie  van de 

fo tografie heeft weten te maken bij het opsporen van 

misdadigers .  De spoortrein moge den delinquent in de ge

legenheid s tellen zich ras uit de voeten te maken , zijn 

fotografie , die getelegrafeerd wordt , is hem reeds bij het 

eerste s tation voor en maakt daar zij n  signalement bekend. 

Merkwaardig i s  he t  museum van misdadigers te  Weenen. 

Daar heeft de politie niet minder dan 7 0 0 0  gevaarlijke 

suj et ten geëxposeerd , verdeeld in afzonderlijke hokj es , 

die even z oovele categoriën van misdadigers : inbrekers , 

moordenaars enz .  voorstellen. 

Van het grootste gewigt is de fotografie voor de weten

schap geworden ; men denke slechts aan de z.elfregistre

rende thermometers en barometers , aan het op blij vende 

wij ze  afbeelden van ligchamen , zooals wjj die waarnemen 

met  teleskoop of mikroskoop. Ook bij den laatsten over-



128  

gang van Venus voorbij de  Zon had zij een zeer belangrijke 

rol  te vervullen. Zelfs VOOl' het spiri tisme is de fotografie 

niet ongevoelig gebleven ; ook op dat gebied schijnt zij 

resultaten te geven in het afbeelden van geesten. 

Spreker had zijn voordragt in twee deelen gesplitst .  

Vooreerst zou hij ons verklaren , op welke werking van 

het licht de fotografie berust ; vervolgens , hoe men van 

die werking gebruik maakt voor het maken van fotogra

fiën. Van spreker's duidelijke uiteenzetting van de wij ze 

hoe het licht wedct en van de manier hoe de foto{/'i'aaf we1'kt, 

zullen wij trachten den lezer eenig denkbeeld te geven. 

De invloed van het licht op de zamenstelling en de 

eigenschappen van de voorwerpen is vermogender dan 

men oppervlakkig zou denken. Als men des zomers ' op 

de wandeling gekoesterd wordt door het zonlicht , teekent 

zich de invloed daarvan al spoedig op de huid. Voor de 

groene kleur van de planten is het zonlicht van groot  
gewigt. Zij worden bleek en schraal en sterven , wanneer 

ze  buiten den invloed van de zon worden gelaten. Van 

de bleekende kracht van het zonlicht is het waschbleeken 

een bewij s, en hoe lastig die invloed van het licht kan 

zijn , vraagt dat aan onze huisvrouwen , die het  ongerief 

kennen van 't verschieten van kleederen en gorclijnen. 
In chemische laboratoria moet  men voor dien invloed 

van het licht vooral op zijn hoede zijn , door tal van 

stoffen te bewaren in donkere fleschj es of in donkere 

kasten. Bijna geen stof, of zij is in meerdere of  mindere 

mate gevoelig voor het licht. Er zijn echter maar weinig 

stoffen , die  zoo  snel door h.et licht veranderen , dat zij 

bruikbaar zijn voor de fotografie . Onder die stoffen be
kleeden een eerste plaats sommige zilververbindingen , ver

volgens een mengsel van l ijm met kali-dichromaat en 

eindelijk  ook asphalt-vernis .  
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vVelke veranderingen ondergaan nu die stoffen onder de  

werking van het licht ? Nemen wij eerst de zilververbin

dingen en wel het chloo'J,zilve'J' , oorspronkelijk wit van 

kleur en bestaande uit de verbinding van twee elemen

ten : chloor en zilver. Op eenvoudige wijze kan men het 

maken J door bij een heldere oplossing van een zilver

zout (zilvernitraat) een oplossing van een chloormetaal 

(keukenzout) te voegen . Onmiddellijk precipiteert een 

witte stof : het chlool'zilver ) dat ) na eenigen tijd aan 
het licht blootgesteld te zijn geweest , al donkerder en 

donkerder tinten aanneemt en eindelijk geheel zwart 

wordt. Hoe krijgen wij die stof nu gelijkelijk en fijn 

verdeeld op het papier P Het papier is t e  voren gepre

pareerd , d.  w. z. doortrokken met een oplossing van ge

woon keukenzout , en dat zoute papier wordt àoor een 

zilveroplossing gehaald ; er vormt zich dan in de poriën 
van het papier chloorzilver , ' t  welk zich in zeer fijn ver

deelden toestand over het geheele oppervlak verspreidt. 
Die fijnverdeelde chlo orzilverdeeltj es blijken nu , aan 

het zonlicht bloo tgesteld , uiterst gevoelig voor dien in

vloed te zijn.  Een gedeelte van het chloor komt vrij en 

het overtollig zilver openbaart zich door zijn donkere 

kleur. Spreker had geen zonlicht te zijner beschikking , 

daarentegen wel een fotograaf , den heer DE Louw uit 

Delft , die den heer BRES'l'ER in ' t  nemen van proeven 

uitstekende diensten bewees.  In stede van zonlicht , ge

bruikte  spreker met  succes magnesium-licht. Een blaadj e 

met chloorzilver gedrenkt papier werd , voor de magne

siumlamp gebragt , na eenige oogenblikken donkerbruin 

getint. 
Nog oneindig gevoeliger voor het licht is het joodzilver. 

Soms openbaart zich die invloed in een ondeelbaar klein 

oogenblik ; en toch kan m en die stof veel langer in het 

9 
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lièht houden , zonder eenige verandering te bespelli'en. 

De werking van het licht heeft dan ook reeds lang plaats 

gehad , maar zij wordt eerst zigtbàar , als men het met 

j ood�ilver geprepareerde plaatj e  overgiet met ij zervitriool , 

wat men in de fotografie noemt het ontwikkelen van het beeld . 

Na al het voorafgaande , is het wel intet'essant ; met 

spreker nog even stil t e  staan bij de vraag ,
· 

welk ge

deelte van het licht nu eigenlijk die scheikundige Wer

king üitoefent .  De lichtstralen zijn , naar men weet , zeer 

zamengesteld. Behalve de warmtestralen ) zendt het licht 

de witte lichtstl'alen uit , die door een prisma vallendë , 

ontleed worden in het zamenstel van klellren van l'ood 

tot violet . Naast die licht- en warmtestralen zendt het 

licht nog een derde soort van s tralen uit , die reeds in 

180 1  dool' RITTER ontdekt werden. Men kail ze niet zien 

en ook niet voelen ; zij oefenen alleen een scheikundige 

werking uit en worden daarom scheikundige stralen ge

noemd. Wel heeft het licht stralen , die licht en wal'l'hte 

te gelijk verspreiden en ook licht en chemische werking 

te gelijk , maal' naast die verschillende categoriën , bevat 

het licht ook s tralen , wiel' werking van zuiver schei
kundigen aard is .  

De eigenaardige plaats van die s tralen Wees spreker 

duidelijk aan in een kleurenspectrum � dat op een scherm 

werd geproj ecteerd. De warmtestralen bevinden zich aan 

de zijde van het rood , de scheikundige stralen open

baren zich 
. 
als men de blaauwe en de violette streep 

nadert ; maar eerst in sterke mate 'Op de plaats onmid

dellij k  grenzende aan den uitersten rand van het violet J 
waar men dus niets ziet. Een stukj e chloorzilver-papiéi' , 

VOOl' een kleurenspectrum gehouden , zou , na ongevoelig 

te zij 1 l  gebl even voor den invloed van de roode , geele 

en groene strepen , voor de violette en de onzigtbare 
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u,ltra-yiole�te stralen geplaatst , de ch�mische werking 
van deze laatsten ondervinden en zwart worden, 

Daal' nu het zonlicht de meeste scheikundige sb'alen 
bevat , is het natuurlijk  boven elk ander licht voor de 
fp tografie te Verkiezen. Maal' in onderaardsche ge.welyen , 
als pyramiden , catacomben , moet �men , de toevlugt 
nemen to t  kunstlicht , en dan is magnesitimlicht wel het 
r ij kst  aan chemische stralen. 

Tot hel tweede gedeelte van zij n  voordragt , het eigen

lijke fotograferen overgaande , schetste de heel' BItESTER 

eers t de verschillende methoden om negativen te maken , 

het  eerste en het voornaamste procédé , als )t  ware het 

a b c  van den fo tograaf. Meer in 't  bij zonder werd stil

gestaan bij het  vervaa:rdigen van de gevoelige j opdzilver

plaat , waarbij de heel' DE Louw spreker kraçhtig �er 
zij de stond , om onmiddellijk het gesproken WQord met 

de daad te bezegelen. 

Daareve� hebben wjj gezien , hoe het çhloorzilverpapier 

wordt vervaardigd , door het  met zout g�drenkte papier 

door een zilveroplossing te halen. In pla:;tts van papier 

gebruikt men hiel' een glasplaat , en de wij ze waarop 

het uiterst gevoelige j oodzilverlaagj e op die plaat wordt 

gebragt , is de volgende. 

Het collodion , een oplossing van schietkatoen in alco

hol en aeçher , speelt hiel' een groote rol. De vloeistof , 

waaraan vooraf j oodkalium is toegevoegd , wordt over 

de glasplaat uitgespreid ; de alcohol en de aethel' ver

vlugtigen en een dun collodion-vliesj e  blijft over , d�t 

zich aan de plaat heeft gehecht. De plaat wordt n,u , 

altij d  in het donker , in een zilverbad gedompeld , en 

het j odium in het huidj e verbindt zich met het zilver tot 

j oodzil ver , dat me t een overmaat van zilverzout ver

mengd blij ft. De gevoelige pl�at worQ.t nu geschoven in 



13Z 

de camera obscura met geslo ten obj ectief. Vooraf heeft 

men zich overtuigd dat op de plaats , waar die plaat zal 
worden ingeschoven en waar voorloopig een stuk mat

glas zich bevindt , het beeld van het daar voor geplaatste 

voorwerp scherp ontstaat. Het oogenblik is nu gekomen. 

De fotograaf opent het obj ectief en de lichtstralen , die 

van het verlichte voorwerp door de lens vallen op de 

plaat , o efenen hun werking op het gevoelige j ooclzilver

vliesj e  uit .  Uiterlijke verandering ziet men echter nog 

volstrekt niet aan het plaatj e .  Eerst moet  de ontwikke

laar , de oplossing van ij z.ervitriool , er op gebragt wor

den , en het negative beeld van het voorwerp wordt 

zigtbaar. Het overige gedeelte van de plaat , dat niet 

aan ' t  licht werd bloo tgesteld , moet nu eerst nog met 

cyaankalium of natrium hypo·sulphiet  van het daar over

gebleven j oodzilver ontdaan worden j anders toch werd 

de geheele plaat zwart en het beeld zou geheel verloren 

gaan. De plaat , met het aldus gefIxeerde beeld , wordt 

ten slotte gedroogd en gevernisd , om ze duurzaam te 

maken voor herhaald gebruik. Terwij l spreker het hiel' 

aangeduide collodion-procédé uiteenzette , �  werd het met 

uitnemend succes door den heer D E  Louw in toepassing 

gebragt en zag men
' 
een zeer scherp negatief vervaardi

gen van een dool' magnesiumlicht beschenen leeuwenkop . 
Nu is ons negatief gereed , d. w. z. een beeld , dat 

witte plekken vertoont , waal' het origineel zwart is , en 

omgekeerd. Een neger wordt op het negatief blank , een 

blanke wordt een neger. Hoe maakt men nu een posi

tiven blanke ? 

Door het negatief in het kopieerraam te  leggen op een 

voor het licht uiterst � gevoelige stof, b. v .  het chloor

zilverpapier , dringen de lichtstralen dool' de witte plekken 

van het negatief tot het papier door en oefenen daal' de 
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Ineer besproken scheikundige werking uit. Alleen die 

deelen van het papier worden nu zwart , die wit en dus 

doorschij nend zij n  op ' het negatief. Nadat de fotograaf nu 

dit positive beeld eerst nog met een goudoplossing getint 

heeft , fixeert hij het beeld door het overgebleven chloor

zilver met natrium hypo-sulphiet weg te spoelen. Zoo 

werd ook van het zoo even vervaardigde leeuwenkop-ne

gatief door magnesium-licht een positief op papier gebragt. 

Een gewigtige kunst bewerking , de zoogenaamde 're

touche , mag vooral niet vergeten worden. Zij geschiedt 

zoowel op of achter de negative plaat alsop het positive 

papier. Met een potlood en een pennemes gewapend , 

neemt de fotograaf al dj e gedeelten weg , die hinderlijk 

zijn , of voegt er datgene aan toe , wat de schoonheid van 

het beeld kan verhoogen. 
Met sprekende gelijkenis alleen is men echter niet 

tevreden. Men nlOet  minstens mooij er zijn  dan men er 

uitziet en niet t evreden met de dubbele retouche van den 

fotograaf , voegen enkele dames er nog een originele 

retouche bij , door zich , alvorens naar het  atelier te gaan, 

van een dosis blanketsel te bedienen. 

Het gebruik van de tweede gevoelige stof voor het 

maken van het positive beeld , het mengsel van gelatine 
met kali-dichromaat , heeft de fotografie tot  een grooten 

trap van volkomenheid opgevoerd. Dat mengsel heeft 

namelij k  de kostelijke eigenschap , dat het , zoodra het 

licht er op schijnt , onoplosbaar wordt. Men begrijpt daar

van het voordeel voor de fotografie. Een positief op chloor

zilver-papier is voor verbleeking vatbaar ; maar het straks 

beschreven mengsel met zwartsel bedeeld houdt de beel
den blijvend gefixeerd , j a  zelfs zoo sterk , dat voor de 

bij tendste middelen , z elfs voor salpeterzuur , een kool

fo tografie ongevoelig bljj lt. 
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POITEVIN heeft van die eigenschap gebruik gema�kt 

voor zijn kool-procédé J dat later weêr aanmerkelijke wij zi

gingen en verbeteringen heeft onderga�n. Voor dat pro

cédé gebruikt men het zoogenaamde pigment-papier, d .  i .  

papier bestreken met e
'
en mengsel van g�latine e n  een 

kleurstof en vervolgens dool' een oplossing van kalium

dichromaat gehaald. Het negatief wordt in het kopieer

raam op dat papier gelegd en de scheikundige wer

king van het licht op het geprepareerde gelatine-huidj e 

treedt in. 

De eigen,schÇ1p , dat dit gelatine -mengsel ook drukinkt 

aanneemt , heeft een niet minder belangrijke revolutie ge

bragt in de fotografie. Bij de fototypie , de Albertypie en de 

Woodb'lt1'y-t!Jpie, die spreker achtereenvolgens uitlegde ; zullen 

wij hier niet langer stilstaan , om niet in een herhaling te  

vervallen van ' tgeen over die procédéJ� reeds in  een vorige 

lezing gezegd werd door den heer DE BAS. Spreker gaf ons 

verschillende s taaltj es van die procédéJs te b�wonderen , o. a. 

een paar kooldrukken uit het atelier van den heer DE Louw 

en een proeve van Tf7ooclbu1!J-typie , uitmuntende door de 

prachtige halve tinten , die door het  relief van de ge1 atine

huid verkregen worden . 

Geeft nu de fotografie de ' waarheid terug ? zoo luidde 

de vraag , die spreker ten slotte s telde. ,Vat de gelijkenis 

betreft , zeker ; maal' velerlei afwijkingen in de perspec tief 

en V'ooral het overdreven licht en donker strijden nog te  

veel met de  werkelijkheid. Het  gebrekkigste in  de foto
grafie is de geheel on voldoende wijze , waarop de natuur

lijke kleuren worden web'gegeven. Van daar de groote 

mate van kunstvaardigheid , die van den fotogra::i,f - wil 

hij met zijn  tijd meêgaan - vereisch t vi TOl'dt , om door 

retouche zooveel mogelijk  in de nog bes taande gebreken 

te voorzien. Het  dorado van de fotografie zal eerst geko-
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men zijn, wanneer zij haar (steen der wij zen», het blijvend 

maken van het beeld in de natuurlijke kleuren , zal ge

vonden hebben. 
Ook deze voordragt werd door een talrijk gehoor met 

de meeste belangstelling gevol gd. 
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