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MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA. 
NATUURKUNDIGE VOORDRAGTEN. 

. .r 1'/7 I' 
•. ·e , ..  ,./ cf' /I�/' 

Dl'. J. H. H. nÜLSlVIANN: 

I. 

Over Sferen-Ha r m o n i e  

I.  

De Direc teur van de Hoogere Burgerschool te Tilburg, 

Dr. HÜLsMANN , open de de re eks spreekbeurten met een 

verh andeling over de n avorschingen van de groote  mánnen 

der w e tensch ap naar de inrigting en he t on tstaan van 

het z onnestelsel. Eigenaardig is de titel, d o or den spreker 

v o or zij ne verhandeling geko z en. De harrnon ie der sferen, 

in het licht van het w e tenschapp elijk onderzoek onzer 

dagen zoo klaar en onomsto otel�k aan getoon d ,  w erd reeds 

verm oed door de gro o te v ernuften der oudheid , die bjj 
hunne onderz oekingen n aar het zamenstel v an het Heelal 

de ondubbelzinnigs t e  ken teekenen v onden van de orde 

en de regelmaat) van de volm aaktheid der Schepping. 

Evenals in o n ze dagen kunst en w e tenschap elkanders 

v o orlichting nie t kunnen on tberen) zoo waren het ook 

die twee magtige b ondgen o o ten) die in de vervlogen 

eeuwen het men s c h elijk vernuft scherp ten en door de 

denkers van de oudheid den grond slag deden leggen voor 

onze tegenwo ordige kennis  van de zjgtbare dingen del' 
S chepping. 

Kuns t  en wetensch ap z-jjn van go ddehjh en o o rsprong. 



Zij stralen lich t en warn1te uit in het dikwijls duis tere en 
koude aardsche leven, v o l  beslo mmeringen en tegenstrij
dighèden, en v erheffen den lnensch b oven het geuleene 
en alledaagsch e door v eredeling van, zijne natuur. Haren 
oorspron g getrouw zij n zij innig a�n elkander verbonden 
en steunen en schragen elkaêr , zoodat de vooruitgang 

van de een vo orwaarde en gevolg is van den vooruitgang 
v an de ander. Zonder de kunst  zou de wetenschap n o oit 
zulk e ene ho oge vlugt hebben gen omen; niet gesteund door 
de wetenschap, zou de kunst welligt buiten de grenzen· 
van het  werkelijk schoone. zijn verdw aald: 

Valt het  than s nl0 eijelijker, n u  èn kunst  èn weten schap 
beiden tot  reuzen zij n opgegro eidJ den innigen zamenhang 
tüssch en beide uitingen van den mensch elij ken geest waar 
te l�elnen , wan n eer n1en dieper doordringt j ov ertuigt 
n1en zich nok nog heden ten dage, dat somnligen van de 
schoonste ontdekkingen op h e t  gebied van de natuurkun .. 
dige weten schap aan de to on- en de schilderkunst te danken 
zij n en dat de w etenschap van de w e tten, volgens w elke 
de kunst werkt, gro ote hervonningen op kun stgebied ge"' 
de eltelijk heeft tot  stand gebragt , gedeeltelijk nog voor
bereidt. 

Ten duidelijkste blijkt ech ter de wederzij dsche inwel'-
'1\' killg v an kun st en we tenschap in de vro egere cultuurpe-

rioden , vo oral in het oude Griekenland, de wieg en 
bakernlat van onze cultuur. De kienlen , uit Egypte en 
het' Oosten ov ergebragt , 'werden daar opgenomen door 
een rijk begaafd volk , dat van nature eene neiging had 
tot de eeredjens t  van het  schoone, liefelijke en w'ellui

dende. Gekoes terd dool' een gelukkig klinlaat, ontwik
kelden en gro eiden die kienlen tot  een overheerlijken 
boom, Waarvan de vruchten to t op den huidigen dag 
kracht en voeds el geven aan onze lnaatschappij. 
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In dat Griekenland leefde e en van de e erste grond
leggers der wetenschap, PYTHAGORAS, de wijsgeer van 
Samos, die bij de Egyptenaars en misschien ook bij de 
Perzen in de leerschool was geweest. In zijn gees t v erhief 
de oostersche wij sheid zich tot de we tenschap der vormen 
en der getallen, de geometrie en de arithmetica. :Maar 
naast lineaal en cirkel was· de lier het levens-element 
v an den grondlegger der wiskunde; de m uziek, de har
monie der toonen , werd bij hem het  symbool van een 
welgeordend leven, en zij n e  volgelin gen , een vast aan
e engesloten geheel vOl'n1ende in de Phythagorische school, 
of liever in een verband, dat de strekkin g had het  ware 
op te sporen en het  goede te doen, waren ij verige beoe
fenaars van de muziek en de wiskunde. 

De overlevering noemt PYTHAGORAS den eers ten vors cher 
naar de oorzaak van de h armonie en de disharmonie der 
toonen, nl. a. w. hij zou de eerste geweest  zij n, die een 
onderzoek instelde, om welke reden vers chil lende töonen, 
die te gelij k  de gehoorzenuw aandoen, soms een aangenarnen 
indruk te weeg brengen, soms ondrageljjk voor ons ge
hoor zij n. De toon en do, mi, sol van onzen gewonen toon

ladder, de bekende drieklank, strelen ons lnet  hunne vol
heid en kracht; do, si, grondtoon en septime ,  brengen on s 
gevoel op de pijnbank. Wat is v an deze en soortgelij ke 
v erschij nselen de reden? Zie tdaal' h e t  probleerl1) welks op
lossing Py'rHAGOltAS zich tot taak stelde . 

. Hij vond dat (Ie v erhoudingen van de lengten der 
srlaren , die harmonische toonen voortbren gen , door de 
eenvoudigste geheel e  ge tallen worden voorges teld; dat 
e en snaar, m e t  hare helft v ermin derd, de oct aaf van den 
grondtoon ; op een derde gebragt , de quin t; op een vjel'de 
eene hoogere oc taaf doe t  hooren; tenvjj l het vij fde gedeelt e  
der snaar de terts voortbrengt. D e  harmonische drj eklank 



4 

is he t  product van drie snaren van dezelfde soort , welker 
lengten in zeer eenvoudige verhoudingen staan . Om de 
belangrijkheid van deze grootsche ontdekking eenigzins 
te beseffen 1 luoe ten wij ons voor een oogenblik buiten 
de tegenwoordige wetenschap verplaatsen op he t  s tandpunt 
van den Grieksehen wij sgeer. De wonderbare harmonie 
der toonen , wier zoete en betooverende kracht in het 
menschelijk gemoed doordringt , zoo diep , dat de zangers 
in de nlythologie als hooger begaafde wezens worden v er
heerlijkt , was voor hem een verborgen natuur�eheinl , 
dat hij trachtte te ontsluij eren. Werkelijk  gelukte het  
PYTHAGORAS , den sluij er voor  een goed deel op  te heffen. 
Het geheim verd Wf-en en in de plaats van een onbegrepen 
mysterie trad de kristalheldere gedachte van eene een
voudige wiskundige verhouding. Dat h ij na zjjne ontdek
king hecatomben offerde (bes taande in honderden ossen 
uit dankbaarheid der godheid geslacht) is waarschijnlijk 
een opgesmukt verhaal: begrijpelijk  z ijn  echter de vreugde 
en het geluk van den luan, wiens ontdekking de kienl 
werd van ni euwe vruchten voor de wetenschap .  

Spreker s tond vlugtig stil bij de onluiddellijke  resultaten 
van deze ontdekking, bij de onderzoekingen op arithnletisch 
terrein , bij de beroemde stelling , die haar naanl ontleent 
aan PY1'HAGORAS en bij· de bekrooning van het gebouw 
der wiskundige s tellingen van de Pythagorisch e school , 
het opsporen van onmee tbare groo theden en het  vinden 
van irrationale getallen .  Uitvoeriger wij dde spreker uit 
over de nieuwe wereldbeschouwing , voortgevloeid uit de 
ontdekking van de eenv oudige verhouding der harmoni
sche toonen , die van dien tij cl af de drij fveer is geweest 
bij we tenschappelij k  onderzoek, vooral op astronon1Îsch ge
bied. Die wel'eldbeschou wing is de hal'luonie der sferen, 
geheel analoog lnet de harnlonie der toonen. Had nlen de 
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oorzaak van de laatste ontdekt als te liggen in de v erhouding 
van eenvolldige ge tallen , ,vat lag lUeel' voor de hand 
dan te verrrlOeden , dat overal , waar orde , symmetrie , 
regelmaat in de natuur bleken t e  bestaan , ook getallen 
in een�oudige verhoudingen de wet voorschrij ven ? Reeds 
bij de Egyptenaars had PY'l'HAGORAS den hemel leeren gade
slaan; daa}' werd hij ingewij d  in den dagelijkschen cirkel
loop van die groote sfeer , welke als een kris tal-blaauwe 
holle bol nle t lichtende , flikkerende sterren bezaaid , om 
onze Aarde geregeld hare 0111 wenteling n1aakt. Het was 

11e111 niet  onbekend gebleven, dat Zon , .Maan en Plane ten , 
ofschoon in die dagelijksche beweging deelende , ieder 
afzonderlijk hare baan ) in tegenovergstelde rigting ) in 
verschillende tijdperken afleggen en op verschillende af
s tanden tot  de Aarde. Het  denkbeeld van sferen van 
verschillende groo tte , die allen eene gemeenschappelijke 
beweging van oost  naar wes t bezitten en waarvan de 
mees ten' eene beweging van het  bijbehoorend heluel
ligchaam in tegenovergestelde rigting gedoogell ) was te 
natuurlij k ,  dan dat het niet  zoude ornhelsd vvorden. 
Verscheidenheid en toch regelmaat ) onafhankelijkheid en 
toch orde , t egengestelde bewegingen en toch vas te we tten ) 
is dit niet  de zigtbare uitdrukking yan de harmonie ? Is 
he t  te verwonderen , dat PYTHAGOltAS voorbarig de afstands
verhoudingen gelij k stelde aan de verhouding van de 
lengte der snaren van harmonische toonen? Moeten wij 
hem een yerwij t er van nlaken ) dat hij to t  het  denkbeeld 
kw alll en dit met overtuiging u itsprak , dat dool' die 
regelrnatige beweging del' sferen eene Illuziek werd voort
gebragt , nie t hoorbaar voor het lllensc hel ijk  oor , maar 
daarom toch. nie t rninder werkelijk bes taande en harmo
nieus als het schoonste geluid? Al is hier waarheid en 

. onwaarheid dooreen gemengd, wij moeten ons wel wachten, 
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zijne denkbeelden te veroordeelen J in aanmerking nemende, 
welke vruch tbare kiemen zij voor de wetenschap bevatten. 
En als de Grieksche wijsgeer de stoute bewering durft uitspre
ken , dat het wezen van alle zijn  het getal i s , kan de onkun
dige over het lnystieke van dit gezegde lagchen en spotten : 
hij daarentegen , die weet J" dat het  onderzoek der gansche 
nieuwere wetenschap op m eten en tellen is gerigt en 
dat de meeste qnalitatief verschillende eigenschappen tot  
een onderscheid in getallenwaarde zijn  teruggebragt , moet 
111et  verwondering en eerbied zijn blik rigten op een man , 
die , in de kindsheid der w" etenschap , zulke een gave 
der intuitie bezat , dat hij eene der nleest omvattende 
waarheden , zonder proef en ervaring , kon uitspreken. 

Zijne  wereldbeschouwing kwaln neder op hetgeen in het  
boek der wij sheid geschreven staat : « Goclheeft all es  naar 
maat , gewigt en getal geordend » .  

Dl'. HÜLSMANN vvenschte in z ijne voordragt duidelijk  te 
lnaken , welke verdere ontwikkeling het de" nkbeeld van 
de «( harmonie der sferen » in den loop der ee�l wen heeft 
gehad. Langs den weg der geschiedenis zou spreker ons 
begrijpelijk  maken , hoe  een greintj e waarheid , eenlnaal 
door 's lnenschen gees t ontdekt , ofschoon in een mystiek 
ge waad gehuld en onkenbaar voor den oppervlakkigen 
leek , nie t nleer verloren gaat , nlaar gelijk  een kristal
atoolll , dat zich in eene troebele vloeistof bevindt , niet
tegenstaande de v erontreinigingen zijne onweêrstaanbare 
aantrekkingskracht  op de gelijksoortige deel�i es uitoefen t ,  
en langzamerhand groeit to t een kristalvormig geheel , 
schoon, doorzigtig en helder. 

01n ons die voorstelling te geven was het noodig het  
beperkt s tandpunt van aardbewoners voor eene wijle t e  
v erlaten en een uitstapj e te  doen van den Aardbol naar 
de overige planeten J naar de Zon 1 h�t centraalvuur dat 
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ons licht en ,warmte s chenkt , en van daar naar de onein
dige cosmische ruim te , waar tal van zonnen den blik 
verblinden en gfoeij ende nevelmassa's de geschiedenis van 
onze « Heimath » vertellen . De  wonderen des Hemels, 
naar de openbaringen van de nieuwere wetenschap , zouden 
voor ons opengelegd worden . 

In PY'rHAGORAS woonde het  idee van de harmol�ie der 
sf�ren nog slechts als eene losse gedachte .  Alvorens die 
gedachte kon worden opgebouwd tot een uitgew erkt 
stelsel , moest  eerst aan andere problema)s oplossing ge
geven worden. De school van PLA'l'O zou eers t de wis· 

kunde , waarvan PYTHAGO�AS de grondslagen had gelegd) 
uitbreiden. EUClJIDES van Alexandrië moest  ops taan om , 
nu 2000 j aren geleden (300 j. v. C.) , de wetgever te worden 
voor de elementaire wiskunde; de berekening del' ge
tallenwaarde van hoeken en regte lijn  behoorde met de 
meetkunde gelijken tred te houden als hnlpnüddel voor 
de  astronomische berekeningen j de bewegingen der hemel

ligchamen moesten m e t  naanwgezetheid en onder gebruik 
yan geschikte werktuigen worden gadegeslagen , vóór de 

bouwmeester van den hernel , zoo als CLAUDIUS P'l'OLElVIAEUS 

genoemd wordt ) kon v errij zen. 
Deze beroemdste der as tronornen van de oudheid ) 

geboren te Pelllsium in Egypte , leefde omstreeks 125 
j .  v. Chr. te Alexandrië .  Hij verzamelde de sterrekun
dige waarnerningen , tot  op zijn  tij d gedaan, en ver
geleek ze rne t  he tgeen h ij . zelf had opgemerkt en de 
bevindingen , die hem het  resul taat van wetenschappelijk 
onderzoek bleken te zijn , vereenigde hij tot  een s telsel, 
naar hem. het Ptolemaeis che genoemd ) dat ons , op grond 
van de ,waargenomen feiten en de no odige wi skundige 
leerstellingen , in zij n  onsterflij k w erk) den « Almagest» ) 
een leergeboL1W var� çleIl · hem,.el jn 13 boeken, wordt 
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ui teengeze t .  Zij ne heerschapp i j  op astrono misch gebied , 
ofschoon niet van zoo langen duur als die v a.n EUCLIDES 
in de wiskunde , en ofschoon niet zoo onbeperkt en alge
erkend - ALPHoNsus X van Cas tilie (1252) lnoet , toen 
hmn de inrigting van ' t  Heelal volgens de denkbeelden 
van PTOLEMAEUS werd onderwezen , uitgero epen hebben: 
« Ik zoude alles eenvoudiger ingerj gt hebben , als ik de 
Schepper van ' t  Heelal ware geweest » - zijne heerschappij 
strekte zich toch uit door de geheele tij dsruin1te van de nüd
deneeuwen tot in 't begin van de XVP eeuw ) toen de 
kanunnik van Frauenburg ) COPERNICUS) hem �den scep ter 
ontrukte.  

Vier zaken waren te verklaren ) welke de waarnen1ingen 
aan den. hen1el tot wetenschappelijke feiten hadden ver
heven : 1 0. de dagelij ksche be'\iVeging van all e  heu1el
ligchan1en in de rigting van het oosten naar het  westen ; 
2°. de beweging van de planeten :1\1ercurius) Venus ) l\lars) 

Jupiter ) Saturnus, waarbij '111en nog de :1\1aan en de Zon 
voegde en de eerste tusschen Aarde en :M:ercurius , de 
tweede tusschen Venus en lVIars plaatste , f.ene beweging , 
die in verschil l ende tijdsruimten en in eene rigting tegen
gesteld aan die der dagelij ksche beweging van ' t wes ten 
naar ' t  oosten p laats grijpt ; 3°. dat die beweging bij alle 
plane ten , behalve bij Maan en Zon, somwij len in de tegen 
overges telde word t veranderd en zoodoende onregelnlatig 
heden in snelheid en rigting zich voordoen , ongelij khede n 
genaamd; 4°,. dat de afstand der Planeten tot de Aarde , 
Maan en Zon uitgezonderd , aan groote v eranderingen 
onderhevig is , zoodat de middellij nen harer zigtbare schij v en 
in zekere tij dsnlÎrnte heen en weder slingeren tusschen 
eene gro otste en eene kleinste waarde .  

VaTl deze verschijnselen geeft he t  stelsel vai1 P'l'OLETlfAEUS 

eene voldoende wiskundige verklq,l'ing. Les vert7t8 de son 



8!Jstème sont a'ltssi se8 défazds. De wiskunde vvas he t  levens� 
element van dièn tij d ; construeren en berekenen , de 

eigenschappen van figuren opsporen en hare verhoudingen 
vinden , waren het  hoogste doelwit  van scherpzinnige gees� 
ten. Het bloeitij dp erk der Grieksche meetkunde was inge

treden en alle vernuft in den dienst  der aanschouwelij ke 

wetenschap ges teld. Aan den eis ch van dien tij d was 
genoe gzaam voldaan , als het P'l'OLEMAEUS gelukte , den 
hemel wiskundig te  construëren. Inderdaad ls hij daal'in 
öp onovertreffelij ke wij ze geslaagd . Moes ten wij met  onze 
betere hulpmiddelen , met onzen schat van wiskundige 
en mechanische waarheden , met  onze verbeterde waar· 
nemingslnethoden het  vraags tuk in denzelfden geest als 
hij oplossen , zij n sys teem zoude ook voor ons een bijna 
exacte wiskundige verklaring der verschij nselen z ijn. 

In he t  midden van he t  Heelal bevindt zich de Aard e in 

rust. Om haar bewegen zich Maan en Zon over eene 
cirkelvormige excentrische baan in de l'igting val{ he t  

westen naar het  oos ten , de eers te in  den tij d .van 291/2 
dag , de tweede in een j aar ; beiden hebben uitsluitend 
eene vo ortgaande beweging. De beweging der andere 
plane ten is niet zoo eenvoudig. Denken wij ons een wiel , 
dat om zijne as wentelt .  Aan de velling bevindt zich de 
kop van een spij ker , die in de rondte wordt medegevoerd. 

De  as van het wiel wordt tevens over een cirkel bewo
gen , waarvan het  vlak lnet het  vlak van omwenteling' 
zamen valt .  H�t hoofd van d�n spijker bezit nu een e dubbele 
o mwenteling : vooreers t on1 de as van het wiel, ten 
tweede met de as OlTI he t middenpunt. van den tweeden 
cirkel .  Zijne baan in de ruimte zal geen cirkel meel' 
zij n  " maal' eene slangv ormige lijn , die zich gelij k  een 
gordel on1 het micldenpunt vall den tweeden cirkel heen 
slingert. De vaste cirkel ) waarover de as van he t wiel 
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loopt , heet beschrij vende eirkel , het wiel verkrijgt den 
naam van r,picyclus of bij cirkel. Vervangt het hoofd van 
den spijker dool' eene planeet  en laat deze zich op een 
epicyclus bewegen, waarvan het lniddelpunt ove� den omtrek 
van een anderen cirkel rondgedragen wordt , die de Aarde 
to t  centrum heeft , en gij hebt de e�icyclische planeten
beweging , die PTOLEMAEUS met zooveel scherpzinnigheid 
in overeenstemming met de vers chijnselen ,wist te brengen. 

Iedere planeet heeft hare bijzondere sfeer , d. w .  Z., 

b evindt zich op een bepaalden afstand van de A�rde 
verwij derd . Over de groo tte van de s tralen dier sferen 
blij v en w� in ' t  onzekere. Alleen de volgorde wordt 
vermeld te zijn : Maan, l\1ercurius , Venus , Zon , lVIars , 
Jupiter , Saturnus. De uiterste sfeer , die het  Heelal be
grenst , is die der vas te s terren , een regelmatige bol, de 
sfeer . der kalmte en rust , waar al les een onveranderlijk 
aanzien vertoont.  

Alle sferen nu z ijn  onophoudelijk aan de dagelijksche 
,beweging van 't oosten naar het  westen onderworpen , 
om dezelfde as en nIe t  dezelfde hoeksnelheid , tengevolge 
waarvan met het oog op de Zon , de lichtgevende stel' , 
de wisseling van dag en nacht ontstaat , en de s terren 
evenwijdige cirkelbanen afleggen , wier 111iddenpunten in 
de gemeenschappelijke wereldas liggen. De oorzaak dezer ' 
beweging werd gezocht in eene krach t , buiten de sfeer 
der vaste s terren zich bevindende , die, men p1'im�tm mobile 
noemde , terwijl  aan de plane�en eene soort. van ziel w erd 
toegeschreven, die ze in tegenovergestelde rjgting ronddreef. 

Zietdaal' het kunstlllatig gebouw van PTOLEMAEUS. Vol
gens dit sys teem kunnen alle bew'egingsverschijnselen 111et 
naauwkeurigheid berekend worden , klein ere s toornissen 
uitgezonderd. Zons- en Maansyerdllis teringen , de standen 
van Planeten ten opûgte van elkander en van de Zon 
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zij n  voor den astronoom uit de school van Pl'OLEMAEUS 
slechts e envoudige rekenvraagstukken , welker oplossing 
gee� nloeij elij kheid baart. De harmonie der sferen van 
PYTHAGORAS h eeft door Pl'OLEMAEUS eene wisk�lndige ge
daante verkregen. 

Meer dan. duizend  j aren sluimerden de wetenschappen 
in Europa. De' Arabieren aanvaardden de erfenis der 
Grieken , zonder haar evenwel belangrij k  te verrijken ; 
he t  s telsel van PTOLEMARUS bleef in hoofdzaak behouden ; 
slechts kleine wij zigingen werden er in gebragt tel: 
wille van verbeterde waarnemingen. Men voegde bij den 
eersten epicyclus nog e�n tweeden , zoo noodig nog 
meerdere, en verkreeg het ·ingewikkeld s telsel, dat Koning 
ALPHoNsus den bekenden uitroep ontlokte .  

Eerst  met he t . begin der zestiende eeuw kwam de dage .. 
raad van een nieuw tijdperk der astron omische ontwikkeling. 
COPERNICUS) geb . te Thorn aan den ,Veichsel in Pruissen , 
later kanunnik t e  Frau enburg , een schrander wiskunste
naar en groo t  denker) kon geen behagen scheppen in de 
ingewikkelde epicyclen-constructiëIi van het  heerschende 

sys teem. In de geschriften van den Grieksehen as tronoom 
ARISTARCHOS) den landgenoot  van PYl'HAGORAS) van het
zelfdö eiland Samos afkomstig , vond hij reeds de gedachte 

uitgesproken , dat de Aarde o rn de Zon zich beweegt en 

om hare eigen as wentelt .  Die zaadkorrel viel .bij hem 

in vruchtbaren . grond. Zijn helder v ernuft verwerkte dit 

idee -to t in de uiterste consequen tiën met het  oog op de 

andere planeten en spoedig begreep hij , dat alle ver

schijnselen aan den hemel v eel eenvoudiger en . betel' 

kunnen v erklaard worden , door de Aarde met  de overige 

Planeten OIn de Zon zich te laten bewegen en tevens 

om hare  as te doen wentelen. Koen en vermetel -

want aan eigenlijke bewjj zen VOOr zijn beweren viel 
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nog niet te denken - ruIde hij de Aarde uit het mid
denpnnt van het Heelal en gaf haar de beseheiden plaats 
van eene planeet , die luet de overige den cirkelloop 
rondonl de Zon voltooit .  De Zon , het centraalvuur , wordt 
tot  heerscheres verhev en ·en op den troon geplaatst , dien 
de Aarde 11lo et verlaten. Om haar bewegen zich in cirkel
vormige hanen , toch zoo ,  dat de Zon zich niet j ui s t  in 
' t  centrum bevindt , eerst l\1ercurius en de schoOlIe Venus , 
dan de Aarde , die door haar trawant , de l\1aan , verge
zeld wordt; verder de gloeij ende Mars , de heerlijke Jupiter 
en de bleeke Saturnus. Voegt daarbij nog de aswentelillg 
der Aarde in den tij d  "an 2� uren , en zonder jJ1'imum 

mobile en epicyclen .vindt zoowel de sch ijnbare dagelijk 
s che  beweging van Zon , :Maan en  s terren als a l  "vat nlen 
over de plaatsverandering van l\1aan , Zon en planeten 
opmerkt tu�schen de vaste s terren heen , eene eenvoudige 
en natuurlijke v erklaring.  

COPERNICUS' beroenld geschrift , "vaarin hij zij n  stelsel 
uiteenzette , getiteld de 1'8vohtionió1t8 o?'bium coelesti1t?JZ, « over 
« d e  bewegingen der heulelligchamen )) , dat hij lang geheim 
voor zich behield en eerst laat op aandrang van zijn  
vrienden in  druk gaf , zag het lich t een  dag vóór  zijn 
heldere geest het  aal'dsche vaarwel zeide. Eene algeheele 
revolntie in de as tronomische denkbeelden werd door dit 
geschrifÇ t e  weeg gebragt . He t waren echter nleer de een- . 
vond en de helderheid van zij n  sys teem dan de deugde
lij kheid der bewij sgronden, waardoor het den bijval der 
beschaafden verwierf en. de corypheën der v\Tetenschap 
onder . zijne voors tanders telde . De harmonj e der sferen 
was teruggebragt tot de hanuonische regelmatige bewe
ging der planeten om het. centraalligchaanl .  

Ofs chGon bij P'XOLEl\1A EUS en COPBRNICUS eene directe 
inwel'ldng van de denkbeelden der Pythagoraeërs op 



hunne zienswij ze niet kan aange toond worden , n1ag toch 
evenmin onders teld worden , dat zij geheel buiten den 
invloed van de beroemde philo sophische school der oudhe�d 
zijn  gebleven. Bij KEPPLER daarentegen , · den grooteren 
opvolger van den grooten COPERNICUS, treedt het mystieke 

dat ook de Pythagoraeërs k enmerkt , op den voorgrond 
en kenschetst hem als een echten volgeling van PYTHA
GORAS , in een nieuwer tijdperk verplaats t .  

KEPPLER was een man , begaafd n1et eene levendige 
rijke fantaisie en een helder verstand. Reeds in zijne 
j eugd voelde hij zich getrokken door de philosophische 
denkbeelden der Pythagoraeërs en der volgelingen van 
PLATO. IJverig bestudeerde hij hunne geschriften , ontleende 
daaraan den hoogeren zin voor het ideale en werd vooral 
v ervuld van de Pythagoraeïsche gedachte , de harmonie 
der sferen , die het lichtpunt werd van zijn  leven , de 
schitterende s ter , welke hem in de golven des levens 
het  doelwit wees voor zij n vaartuig , de drij fveer voor 

zij n  rusteloos  s treven en van zij n onverpoosden arbeid , 
die hem alle hinderpalen yan geestelijken en stoffelijken 
aard deed overwinnen. 

Tot  leeraar in de wiskunde aan het gymnasium te 
Grätz benoemd was zij n  eerste s treven de door PYTHAGORAS 

meer bevroedde dan bewezr.n sferen-harmonie aan de 
wereld te openbaren. Zijne beide voorgangers hadden de 
r.envoudige arithrnetjsche verhoudingen tusschen de af
s tanden der planeten tot  het centrum harer beweging nog 
niet  kunnen vinden . PTOLEMAEUS had daartoe zelfs geen 
poging gedaan en COPERNICUS had de verhouding van de 
afs tanden wel in getallen berekend, maar zonder de 
eenvoudige wet te vinden , die onmisbaar is om het 
gevoel van harmonie in den menschelij ken gees t te wekken. 

Na eerst vruchteloos eene al'ithmetische oplossing voor het 
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vraagstuk gezocht te hebben , begon KEPPLER het reuzen
werk op nieuw en nu langs geometrischen weg. In 1 596 
legde hij de resultaten van zijne navorschingen neêr in 
zijn beroemd geschrift « Mysterium . cosmographicum )) 
«(( GeheiDl van den "\vereldbouw ))), waardoor de aandacht van 
de

/ 
geleerde wereld , o .  a . .  ook van den vader der nieuwere 

astronomische waarnenlingskunst , TYCHO DE BRAHÉ, op den 
j eugdigen mathe�aticus te Grätz gevestigd werd. 

Denken wij ons door de baan van Mercurius een bol 
gelegd en om dezen een regelrnatig door acht gelijkzij dige 
driehoeken begrensd ligchaam , octaëder , beschreven , dan 
zl)llen de hoekpunten vallen in de boloppervlakte , ,die de 
Venusbaan onlvat. Beschrij ven wij vervolgens om het 
boloppervlak , dat door de baan van Venl1S 1s gelegd , ·  
een regelmatig door twintig gelijkzijdige driehoeken be
grensd ligchaam of ikosaëder , dan zul len de hoekpunten 
daarvan raken aan het boloppervlak , dat de baan van 
de Aarde doorloopt. Aldus voortgaande construeerde 
KEPPLER nlet behulp van een twaalf- , een vier- en een 
zesvlak de banen van :M:ars , Jupiter eil Saturnus . Het 
bleek heIn echter spoedig , dat deze even ingenieus ge
dachte als eenvoudige constructiën nog niet met de werke
lijke afstanden overeenkwaulen , dat er nog een klein 
v erschil bes tond en dat hij langs dezen weg het geheün 
v an den wereldbouw dus nog niet had ontdekt. Hij ver
saagde echter niet , maar begon de vesting aan eene 
andere zij de aan te tasten . Uitgaande van de waarnemingen , 
welke TYCHO DE BR.A.HÉ met eene naauwkeurigheid , vóór 
dien tijd �ngekend , gedurende lneer dan twintig j aren 
had gedaan en die hij als erfenis na den dood van z ijn  
leidsnlan had aal1\raard , trachtte KEPPLER nu de  baan der 
planeten wiskundig te construeren en de wet harer 
snelheden te vinden> :Meer dan negen ,j aren bragt hij 
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door met ij zingwekkende berekeningen. Aan het einde 
daarvan wachtte hem de schitterende zegepraal , van een 
bres te  hebben . geschoten in de sterke vesting van het 
hemelsgeheim door de ontdekking van zijne twee wetten 
over den vorm der planetenbanen en de snelheid , waar
mede zij zich ·bewegen . Gelauwerd kwam hij uit den 
strij d  en menig tijdgenoo t  benijdde hem zijn triumf. 

In 1 609 gaf KEPPLER het werk in 't licht « lVova A8tro

nomia : de motibu8 8telZae j1[arti8 » ,  waari� hij der wereld 
. verkondigde , op grond van TYCHO'S waarnemingen en 
zijne eigen berekeningen , die bij de op enbaarmaking 
mede verschenen , dat de planetenbanen geene cirkel s 
zijn , maar dat deze . dwaalsterren zich bewegen over 
langwerpige lijnen , ellipsen genaamd ; dat de Zon niet 
in het lniddenpunt , maar bezijden het midden in een der 
bi'andpunten haar plaats heeft .  Dit was de eerste wet van 
KEPPLER. Hij toonde verder aan , dat die beweging der 
planeten niet gel ijkmatig J nie t steeds met dezelfde snelheid 
geschiedt ; dat in die snelheid veranderingen ' vo orkomen 
van eene grootste tot  eene kleinste waarde , waarbij altijd  
eene vaste wet valt op te merken , volgens welke de  per
ken , door de voers tralen (van de Zon naar de de planeet 
getrokken) in gelijke t ijden doorloopen J aan elkander gelijk 
zijn.  Door deze grootsche ontdekking werd de bodem inge .. 
slagen ' van het  aloude vooroordeel , dat de cirkelvormige en 
gelijkmatige beweging;  de meest  volmaakte zijnde , als 
van natuur aan hemelligchamen moet  worden toegekend. 

Maar nog was zij n  doel nie t  bereikt : de harmonie del' 
w ereld J d. i . de eenvoudige verhouding tusscl{en de af .. 
s tanden van de planeten to t de Zon was nog nie t  ontdekta 
Diep overtuigd ; dat eene eenvoudige wet aan de hemel .. 
ligchamen hun · plaats in het }Ieelal had aangewezen , dat · 
een e envoudig verband moest bestaan tnsschen di e zwe"' 
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vende deelen , toog KEPPLER weêr met stalen vlij t  aan 
het werk en arbeidde . nogmaals tien volle j aren aan het  
gebouw van de harnl0nie der sferen , nie ttegenstaande hij 
ondertusschen, daar zijn tractement door Keizer RUDOLF en 
diens opvolger l\1ATTHIAS niet �itbetaald werd , luet groote 
moeij elijkheden en s oms drukkende armoede t e  worstelen had. 

Eindelij k  mogt hij met ARCI-IIMEDES uitroepen « Et/Ó�"" » 
(( ik heb het gevonden ! » ) .  De  derde wet van KEPPLER 
met de bewij zen waarop z ij s teunt , werd in 1 6 14 in ' t  
licht gegeven onder den titel ]f a?'Jnonia rJZundi : ( Harmonie 
der wereld ») . Deze derde wet luidt : 

« De vierkanten van de omloopstijden der planeten 
zijn  direct evenredig aan de derde mag ten van de gemid
delde afstanden tot de Zon. » 

Ook de niet-wiskundige ziet in deze stelling het een
voudig verband tusschen de afs tanden der planeten tot 
de Zon en hare omloops tij den , waardoor het nlogelijk  
wOl�dt de  verhouding dier afstanden onmiddellijk te  be
rekenen , indien de omloopstijden , gelij k  werkelijk  het 
geval is , bekend zij n. 

KEPPLER'S taak was volbragt. Hij had de eenvoudige 
arithnletische vei-houding tusschen de sferen - het  essentiële 
van PYTHAGORAS' hal'nlonie - uit de verborgen diepte 
aan het licht  gebragt. Hij- stelde zich voor een waarn enler 
op de Zon geplaats t - want de Aarde was ook voor 
hem niet nleer het rustend nliddenpunt in het Heelal -
een waarnemer nlet ruinlen blik en helder , ver ziend 
vers tand , die de planeten in bare bewegingen gadeslaat ; � 
deze erkent o l1ll1iddellij k bij intui tie de eenvoudige wet , 
volgens welke del' planeten bewegingen en afstanden 
geregeld zij 11 ;  hij wordt bij den aan blik aangedaan door 
een gevoel van voldoening en bevrediging , dat den luensch 
ten deele valt bij het hooren eener hal'monieuse nluziek. 
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KEPPLER ging , na aan zijne  roeping voldaan te hebben , 
door armoede en honger geteisterd , ten " grave (1 5 Nov. 
1630) .  De leer van de harmonie had in " hem al hare 
kracht ten toon gespreid j ook zij kon met hem ten grave 
dalen � daar verdere uitkomsten voor de wetenschap van 
haar nie� meer te verwachten waren . Zij trad dan ook 
w erkelij k  af  yan het  wetenschappelijk  tooneel , om den 
lauwerkrans , door haar verworven , in handen te geven 
van hare evenknie , hare zuster , de nlechanica van den 
hemel , die na haar niet  minder luisterrijk  z ich verhief. 

De vertegenwoordiger van de mechanische rigting was 
een der grootste geniën , de ons terfelijke Engelschman 
NEwToN , de ongeëvenaarde vorscher op h et gebied der 
wiskunde , mechanica ' en as tronomie .  De uitkomsten van 
KEPPLER'S langdurig onderzoek waren voor hem slechts 
grondslagen , waarop verder moest  worden voortgebouwd. 
De eenvoudige verhoudingen achtte hij op zich zelf nog 
geen oorzaak 

« keine Kr aft , die die "Welt 
im Innersten zusammen hält » ; 

maar in de eenvoudigste wet zag hij het gevolg , het  uitvloei
sel eener krach t , die haar voortbrengt en die wel1igt uit de 
wet kan gevonden worden . Wij bemerken aanstonds , dat 
wij ons op mechanisch terrein bevinden . De wet is slechts 
een algemeen afgetrokken verschijnsel , dat uit eene 001'

za�k voortkomt. Welke nu is die oorzaak , waar zetelt 
de kracht , die de planeten om de Zon drijft , onophoude
lijk  volgens dezelfde onveranderljjke wet P" En eene tweede 
vraag : aan welke regels is deze kracht  weder onder
worpen ? Zietd"aar vragen , aan welker oplossing slechts 
een NE W T O N  durfde denken . 

Uit de tweede wet van KEPPL ER leidde N EW 'f O N  ge-
volgtrekkingen af , waaruit met overtuigende zekerheid 

Z 
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bleek , dat alle planeten door eene kracht worden getl'ok

ken naar het centraal-ligchaam , de Zon , die dus de zetel 

is eener aantrekkende centraal· kracht .  Maar is deze kracht 

voor Mercurius , Venus , de  Aarde en alle overige planeten 
van gelijke intensiteit ? Ondervindt Saturnus , die ongeveer 

tien maal verder van de Zon staat dan de Aarde , dezelfde 

inwerking van de Zon als onze planeet ? Uit ' de derde 

wet van KEPPLER leidde NEWTON door wiskundige rede

nering af , dat de aantrekkende kraeht afneemt in reden 

met de vierkanten van de afstanden . 

"Vat is natuurlij ker dan dat NEWTON zich nu ook bezig 

hield met het vraagstuk , of die aantrekking alleen eene 

eigenschap is van de Zon , of in 't algemeen van de stof. 

Het alledaagsch verschijnsel , dat ligchamen , niet onder

steund , op den grond vallen , wijst ook op eene aantrek

king , die hier van de Aarde uitgaat. Zou de kracht , 

welke den steen en den appel doet vallen , de lawine 

doet storten m� het water naar lagere pnnten drij ft , 

misschien van denzeIfden aard zijne .als dè kracht , die 

een onzigtbaren band legt ttlsschen Zon en planeten ? 
NEWTON bevroedde het , toen hij zijne gevolgtrekkillgen 

aan den henlel met aardsche gebeurtenissen combineerde . 

De  groote nlan wenschte echter nog meer z ekerheid en 

maakte zijne ontdekking eerst openbaar , toen zij gestaafd 

was door andere feiten , aan de  Maan waargenomen. 

Toen ook deze planeet bleek onder den invloed van de 

aantrekkende kracht der Aarde te staan , w'as alle twijfel 

bij NEWT ON opgeheven omtrent de geldigheid · van de 
eigenschap der aantrekking voor alle stof. Al le materie , 

van welken aard ook , oefent aantrekkingskracht uit even

redig met de massa en omgek,eerd evenredig luet de 

vierkanten der afstanden. De algenleene gravitatie vvel'd , 

sedert NEWTON zijn beromud werk P'l'incipia philosoJJltiae 
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natu'J'alis mathematica i n  ' t  licht had gegeven ( 16 85) , een 
onbetwistbaar wetenschappelijk  feit . 

Daarin herkent men den hoogeren oorsprong van den 
menschelij ken geest , dat hij nimmer rust en stilstaat bij 
hetg�en eenmaal verworven is . Niet  het bezit van eene 
waarheid , maar het zoeken van nieuwe waarheden ; niet 
kalm genieten , maar inspanning van kracht , ten einde 
nieuwe · ontdekkingstogten te ondernemen , verschaft den 
lnensch , zoo al niet bevrediging , dan toch een hooger 
gevoel van eigenwaarde en het bewustzijn van aan zijne 
roeping te voldoen. 

D e  gravitatie-leer van NEWTON was slechts het  punt 
van uitgang voor de beantwoording van de vraag na�r 
de wording van het  zonnenstel�el , waarin door de zwaarte
kracht  alles aan vaste banden is gelegd. Deze vraag naar 
de wording is niet van nieuwere dagteekening. Zoolang 
de geschiedenis heugt h ebben de  volken over de genesis , 
over de wording van de zigtbare wereld ' gedacht , getuigen 
de kosnlogoniën , die de kinderlijke fantaisie van het nog 
j eugdig menschengeslacht , op elke plek der Aarde ) in 
eigenaardigen vorm en overeenkomstig den oorspronke
lij ken aanleg en de invloeden van klinlaat en omgeving , .  
in talrijke variatiën op hetzelfde thema v oortbragt ; ge
tuigen ook de speculatiën van de philosophische denkers 
bij alle ontwikkelde natiën. Maar al die beschouwingen 
en hypothesen misten een vaste basis en eers t na 
NE WTON mogt he t  probleem van het menschdom zijne 
oplossing t e  gemoet gaan . Men wist tegen het  Inidden 
der vorige eeuw , dat a 11e planeten zonder uitzondering 
in dezelfde rigting hare revolu tiën om de Zon voltooij en ; 
dat de  vlakken harer banen slechts nle t  zeer kleine h o eken 

tot elkander hellen , zooda t zij wemlg van een gemeen

schappelijk vlak van beweging afw ijken ,  des te min der 
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naar gelang de 111assa der planeet  grooter is ; dat , zoowel 
het centraalligchaaln als de planeten eene ro tatie om de 
as ' bezitten , allen in dezelfde rigting tegengesteld aan 
die van een wijzer van een uurwerk voor een waarnemer , 
aan de N oordpoo 1 van den hemel geplaatst , en overeen
kOll1stig de beweging der revolutie j dat de manen , welke 
als satelliten de planeten vergezellen , niet afwijken van 
het gemeenschappelijk  motorisch concert , noch in yoort
gaande noch in wentelende beweging. En toch 1110est 
een divinatorisch genie , als KANT , geboren worden , 0111 
111et deze kennis toegerust eene wetenschappelijke kosmo
gonie uit te  werken , die , haar tij d  ver vooruit , later door 
de nieuw"ere ontdekkingen der wetenschap zelfs nog in de 
laats te j aren gesteund en bevestigd ,verd . Het geschrift, ,vaarin 
de 31 -j arige KANT zijne theorie over de ,vording van ons 
zonnenstelsel voordroeg , draagt den titel cc AUgemeine Natu1'

geschichte und TheOTie des llimmels» en yerscheen in 1 75 5 . 
Later is , onafhankelijk van KANT , diezelfde theorie in 

den geest van den niet n1inder beroen1den L A PL A C E , 

den scherpzinnigen schepper der Mécanique céleste , her
boren geworden. Waar twee  zulke mannen uitgaande 
.Van verschillende standpunten - de een philosoof, 
de andere wiskunstenaar - en tot dezelfde resultaten 
leidende , ons als gidsen vo orgaan , n10gen wij de ver
vvachting koesteren , dat zij ons niet in de doolhoven 
van ij dele speculatiën zullen voeren. Spreker zette ons 
hier in 't kort de hypothese van KANT en L A PLAC E uiteen. 
-j 0. De plaats in de l'uin1te , waal' thans ons zonnenstelsel zich 
bevindt , werd vroeger ingenon1en door eene gloeij 'ende 
nevelmassa , een bal van al le  n10gelijke s tofdeeltj es j door 
elkander gell1engd en in hooge ten1peratuur zich bevin
dende. Door de aantrekking der deeltj es onderling ontstond 
beweging , di e rnoest overgaan in eene rotatie van de 
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geheele luassa oln eene as. 2°, In een ligchaanl, dat om 
zijne  as wentel t, wordt eene zoogenaamde middelpunt
vliedende kracht geboren, die de deeltj es van het cen trum 
wegdrij ft. Aldus werd de ro ter ende gasbal afgeplat en 
uiteengerekt , zoodat eindelijk  bij toenemende snelheid 
een gedeelte der uiterst e  massa van het - geheel werd 
losgerukt en zelfs tandig de beweging Oln het een tnun 
voortze tte. 3 0 .  Deze losgerukte massa had eene ring
vormige gedaante en scheurde later, zoodat zij eene bol
vormige gedaante moest aannmnen . Aldus ol l tstond de 
eerste planeet, die volgens de bewegingsleer eene VO Ol't� 
gaande en eene ro terende beweging bezat. 4 ° .  Door 
de aantrekkingskracht worden nu de deeltj es der hoofd� 
ll1assa cligter bij een gebragt , zoodat deze tot een kleiner 
volumen inkrimpt. Tevens neemt de snelheid del' ro tatie 
toe en het eerste proces der afscheiding herhaalt zich 
periodiek ) zoodat in onmetebjke tijdruimten de verschil
lende planeten onts taan en eindelij k eene betrekkelij k 
geringe centraalmassa van zeer hooge tmnperatuul' over
blij ft . 5 0 ,  De centrifugaalkracht kan ook bij de planeten, 
die om hare assen met  groo te  snelheid wentelen ,_ eene 
losscheuring te weeg brengen, zoodat de planeet den 
wachter uit zich doet onts taan, ·wiens beweging, den 
oorsprong getrouw, in rigting met die van de planeet 
overeenkomt en die door de banden der aantrekkingskrach t 
vastgeketend blij ft. 6 °. S om s kan het gebeuren , dat de 
afgescheiden massa in een toestand van een meer s tand
vastig evenwigt overgaat , vóór er eene scheuring of 
splitsing plaats grijpt .  De ring blij ft dan behouden en 
roteert om eene centraalmassa , zooals de ontdekkingen 
van Chr. HUY GE'NS bij de planeet Saturnus werkeljjk 
hebben bewezen . 7 ° . Alle massa's beginnen te bekoelen , 
do ordat zij hare warm te in de koude kosmische ruim t� 
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uits tralen ; zij condenseren en gaan van den dampvormigen 
in den vloeibaren toestand over , de kleinere bollen het 
eers t en later de grootere. De bekoeling gaat aan de 
oppervlakte voort en zoo onts taat een toestand , c1i e  eene 
vas te korst onl eene gloeij ende kern gedoogt : een voor
beeld daarvan is onze Aarde. 8 ° . Door de verscheidenheid 
del' onderdeelen van het zonnenstelsel in ' grootte  ,yordt de 
verscheidenheid in toestanden teweeg gebragt : van de 
gloeihitte , die onze Zon nog tot een centraalvuur maa,ld , 
to t de koude , die alles verstijft en doe t  stollen , gelijk 
bjj onze lVIaan waarschijnlijk het geval is . 

11. 

Na aldus in enkele hoofdlijnen de gravitatie-leer en de 
hypothese van KANT en LAPLACE te hebben geschetst , 
was voor spreker nog de taak weggelegd , om aan te 
toonen , dat die theorie van de vorige eeuw nog strookt 
rnet de wetenschap , die in de laats te honderd j aren 
reuzenschreden voorwaarts deed. De heel' HÜLSMANN had 
zich voorgesteld , deze laatste bewering in het tweede 
gedeelte zjjner vedutndeling te stayen . Klaar en duidelijk , 
logisch en , welsprekend volbragt d� geleerde spreker de 
Illoeijelijke taak , O ln eenheid en hal'lIlOnie te brengen in 
zijn beto0g en zijne toehoorders een helderen blik te doen 
,vel'pen op het onlnetelijk  veld zij ner beschouwingen . 

Onder 
, 
de hulpmiddelen , die de as tronomische ,ve ten

schap in onze eeuw reuzenschreden vooruit bl'agt , bekleedt 
eene eerste plaats de spec traal-analyse  door nüddel van 
de spectroscoop. Tal v an verrassingen werden dool' dat 
midd el a a n  de bespiede rs ,ra.n de kos rnische ruimte bereicl . 
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Niet slechts openbaarde ' het hun de processen , die in 
die ruimte plaats hebben , maar het l eerde hun ook den 
aai'd van de stoffen , die in den Kosmos aanwez.ig zijn .  
Al  die feiten , die het voortgezet onderzoek achtereenvol
gens aan 't licht bragt , konden in overeenstemming ge
bragt worden met de theorie van KANT en LAPLACE ; zij 
leerden hoe die hypothese , ofschoon hare grondleggers zich 
daarvan onbewust waren , steunt op de algemeene wet  
van de zwaartekracht. De  v orige keer had spreker de 
ontdekking van NEWTON geschetst in verband met het 
planetenstelsel , waarvan de Zon het  middenpunt en onze 
Aarde een deel uitmaken. De algenleene geldigheid van, 
de werking :der zwaartekracht op de geheele kosmische 
ruimte zou hij thans aantoonen. NEWT ON had de be wijzen 
daarvoor nog niet geleverd , maar hij mogt het toch be
leven , dat de  waarneming van de beweging en van den 
aard der hemelligchamen ' zijne wet den _ toets van de 
ervaring glansrijk deed doorstaan . 

Die waarnemingen naar de loopbaan der planeten be
paalden zich ten tij de van NEWTON en zijne onluiddellijke 
opvolgers to t  de planeten de Zon , Mercurius en Venus 
aan de eene zijde van de Aarde ) en de planeten Mars , 
Jupiter en Saturnus aan den anderen kant. Bui ten Saturnus 
drong het  vermogen van de t elescoop nog nie t  dool' .  Van 
daar , dat de berekeningen niet altijd overeenkwamen met 
de waarnemingen . Eerst in 1781 gelukte het aan I-Iy.R
SCHEL met zijn reuzentelescoop eene  nieuwe plane.et te 

ontdekken , verder dan Satu�'nus van de Zon verwijderd. 
Van deze planee t ,  Uranus genaamd , werd de baan be

rekend , maar de berekende baan kwam niet overeen met 

de ware. Wat was hiervan de reden ? D e  een of andere 

storing , die de planèet  op haar weg ondervond en die 

buiten de berekening viel ? of bleek de wet van N E W l' O N  
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hiet' te falen ? lVlen hield zich aan de eerste onderstelling 
en het vernloeden won langzamerhand veld � dat nog 
eeIie andere planeet  in de sfeer van he t  zonnenstelsel 
ronddwaalde. 

De groote astronoom LEVEn,HIER , die in het afgeloopen 
jaar aan de wetenschap ontviel , aanvaardde de ont· 
zaggelijke taak om · de venno edelijke plaats van die nog 
onbekende . planeet te berekenen. Uit de s toringen van 
de overige planeten vond L E V E R R I E R  al de elementen van 
het nog onbekende hemelligchaam en toen hij in Aug. 
1846 het resultaat van zijne berekeningen bij de Fransche 
Academie indiende , ontdekte eene nlaa.nd later de Duitsche 
astronoonl GALLE den 8tO"?'enf?'ied nagenoeg op de plaats , 
door L E V E R R l E R  aangew ezen. 

Door dit feit van de ontdekking van de planeet Neptu?ZZl8 

(ook wel Leve?'J'ie?' genaamd) werd op nieuw en schitte
render dan ooit de waarheid van NE\VTON'S wet bevestigd , 
ten minste binnen de perken van ons zonnenstelsel. De 
groote vraag blijft echter nog te  beantwoorden over , of 
die ,vet ook van kracht is voor de oneindige ruimte , of 
dat zij hare werking slechts nits ttekt tot  het  kleine deel 
van den KOSlhos , dat de Zon tot centraalpunt heeft. Voor 
HERscH c L  werd deze onzekerheid eene bron van nieuwe 
nasporingen. De cc Colunlbus van de Sterrenwereld » rigtte 
zij n  gewapend oog naar de oneindige ruinlte. De dubbel
sterren , digt bij elkaêr geplaatst zoodat het bloote oog 
ze naauwelijks van elkaêr kan onderscheiden , maar die 
door een kijke.r opgelost worden in dubbeltallen - werden 
doo).' H E RS C H E L  waargenOlnen , nlet het resultaat dat het  
vermoeden ) als zouden die dubbelsterren slechts optisch 
tot elkaêr behooren , plaats lnaakte  voor de zekerheid 
van hare innige verwantschap. Hij · toonde aan , dat die 
l ichtende pun ten aan den hemel zonnen z ijn , physisch 
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aan elkaêr gehecht , onafscheidelijk aan ell{aêr verbonden J 
elk op zich zelf een stelsel vormende van twee ,  drie , 
vier , tot  z elfs vijf  en zes zonnen J di.e zeer ingewikkelde 
bewegingen h ebben rondom een gemeenschappelijk zwaar
tepunt. 

De  wet van de gravitatie geldt dus ook in volle kracht 
voor de kosmische ruimte , voor  de hemelligchamen buiten 
het eigenlijk  planeten-stelsel gelegen. Immers als zonnen 
op elkaêr werken , dan moet  die werking ook uitgeoefend 
worden door zonnenstelseIs op zonnenstelseIs . 

Het middenpunt van die bewegingen van zonnen en 
zonnensystemen werd aanvankelijk gezocht in eene een
traalzon , maar de ervaring leerde de onhoudbaarheid van 
die hypothese , die plaats maakte voor het  gemeenschap
pelijk zwaartepun t ,  waarvan de plaats werd aangewezen 
in de Pleijaden , aan den hals van het s terrenbeeld de Stier. 

De aantrekkingskracht v an N E W T O N  was aldus tot de 
algemeene wet voor het Heelal verheven en een s tevige 
grondslag gelegd voor de hypothese van KANT en L �  PLAC E .  

De vader van de harmonie der  sferen , P YTHAGORAS , zou 
zich zeker de gelukkigste s terveling hebben geacht J wan
neér dit denkbeeld voor zijn  geest ware opgekomen. 

Keeren wij nu nogmaals tot de theorie van KANT en 
L A P  LACE terug ) om te  onderzoeken of er verband bestaat 

( tusschen die harmonie in de  kosmische ruimte  en hunne 
vermoedens. Trachten wij aan die algemeene wet van 
den nieuweren t ijd de gave van intuïtie dier beide geesten 
te toetsen. 

De  onders telling van KANT en LAPLACE J dat alle pla
neten oorspronkelijk  uit de Zon zijn voortgekomen , zou 
in vrij groo t e  zekerheid zijn overgegaan als bewezen 
ware , dat er aardsehe s toffen in h e t  ligehaam va.n de 
Zon , en omgekeerd als er bestanddeelen in de 11.al'de werde n 



26 

aangetroffen , die oolcin de Zon voorkOlnen. En dat bewijs 

werd geleverd , dank zij de toepassing van een der schoon

ste vindingeil onzer eeuvv , de spectraalanalyse. Spreker 

beschreef in korte trekken de ontleding van het l icht 
door lniddel van de spectroscoop , een instrmnent dat wij 

op deze plaats reeds meermalen bespraken en dus geen 

nadere Olnschrijving behoeft. Het is van algemeene be

kendheid , hoe het witte
' 

licht , door een prisma gebroken 

wordende , in tallooze kleuren wordt ontleed , die op een 

scherm zich afteekenen in het kleuren-spectrum met zijne 

duizenden en n1Îl lioenen schakeringen tusschen de voor 

het oog zigtbare kleuren : rood , oranje , geel , groen , 

blaauw , indigo en violet. 

Evenzeer bekend zijn  de twee ' soorten van spectra , 

naar gelàng van den aard der lichtbron . Verkeert de stof , 

die het licht uitzendt , in gloeij end vasten of vloeibaren 

toestand, dan is het spectrum continu ot onafgebroken ; 

eene lichtbron in den gloeij enden dampvonn daarentegen 

vertoont in het spectrulIl (strepenspectrU111) slechts een 

beperkt aantal lichtgolvingen lnet donkere tusschenruim

ten. Zoo wijs t  een spectrum , dat op een bepaalde plaats 

een geele streep vertoon t ,  op eene bron van gloeij enden 

natrillmdan1p ; eene roode streep is op eene bepaalde plaats 

het onloochenbaar bewijs  van gloeij enden kaliun1dalnp , op 

eene àndere plaats van ij zer ; eene groene streep wij s t op lf. 
barium , enz . enz .  Deze spectra zulleIi ongeschonden zij n ,  

als het licht geene andere- n1iddenstof heett cloorloopen ; 
doorklieft het licht echter op zijn weg eene middenstof , 

b. v. van gloeij enden natriLllndamp , die zelf geele licht
golven uitzendt , dan slorpt die damp het geele licht op 

en in het spect:rllm vertoonen zich op de plaats van het 

geel donkere of absorptie- strepen . In )t  algen1een worden 

van eene lichtbron die lichtgolven dool' eene middenstof 
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)pgeslorpt ,  welke deze zelf , in gloeij enden toestand ,'er
{eerende , zou uitzenden . 

WOLLASTON ) die he t  eerst het  z onnespectrum onder
l;och t , vond een tal van donkere strepen over al de 
onderdeelen verspreid. De opticus FRAUENHOFER bepaalde 
ie plaats van die s trepen , maar eerst later werd de 
beteekenis �vàn die strepen onderzocht en de kennis 
daarvan vruchtbaar gemaakt voor de wetenschap .  Deze 
donkere s ttepen duiden aan , dat het  licht van dè Zon 
zekere s toffen moet doorklieven en daal' een gedeelte 
achterlaat van de golvende beweging , d. w. z .  van de 
zamenstellende kleuren ; en de plaats van die s trepen 
wij s t  op het  bestaan van natrium , ijzer , barium , alumi
nium , magnesium en meer andere metalen in den glo ei
j enden dampvonll in het ligchaam van de Zon . 

Reeds zou eene vergelijking met den toestand onzer 
Aarde , wier kern zich , volgens een hypothese die vele 
aanhangers telt , nog in gloeij enden t o estand bevindt , 
waarvan de reactie 

. 
zich openbaart in de vulkanische 

verschijnselen ; reeds zou het vulkanisch voorkomen op 
de Maan een gelijken oorsprong wij zen ; maal' die ver
schij nselen , welke ook aan andere oorzaken worden 
to egeschreven , mogen niet als bewijzen gelden . HERSCHEL 

wendde zich tot  de Zon zelve en observeerde de zonne ... 
vlekken , die hem toeschenen als gaten en scheuren in 
den lichtkring, die eene donkere kern omgaf. 

. 
Ook andere geleerden verdwaalden en verdiep ten zich 

in die theorie van eene donkere kern en leidden daaruit 
de verschijnselen af, die zich aan de zonneschij f  voor 
he t  oog vertoonen. Onwederlegbaar s taat het  thans vast , 
dank zij het vo ortgezet onderzo ek door middel v an de 
spectroscoop ) dat de binnen ste kern van het zonneligchaam 
in gloe� end dampvol'rn jgen toes tand verkeert  J van eene 
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ternperatuur zoo hoog , dat wij el' ons hier op A.arde 
geen denkbeeld van kunnen vor11'1en . Vaste s toffen,  die 
hiel' onmogelijk  in dampvorm te brengen zijn , yerkeeren 
daal' met  de glo eij ende lnassa in een ziedenden toes tand. 
Die gloeij ende kern is omgeven dool' eene sfeer van lagere 
temperatuur , waarin waters tof , ij zel' en andere s toffen 
insgelijks in gloeij enden dampvorm verkeeren. "  De  lagere 
te mperatuur van die sfeer nlaakt , dat zij het ,vi tte lich t ,  
dat de kern uitzendt , gedeeltelUk opslorpt .  Rondom deze 
kleuren- of chronlo-sfeer sluit zich waarschijnlijk een tweede 
dampkring aan , de corona , die het zonneligchaaul nle t  
e en  schitterende aureool  omgeeft , w elke bij zonsverduis
teringen buiten gewoon fraai is ViTaal' te nemen. 

Onltrent den aard van de vlammende uitsteeksels aan 
dien glanzenden gordel , bestaat nog onzekerheid ; nlaar 
allerwaarschijnlijkst zijn die protuberanzen nlassa's gloei- · 

j ende waters tof, die een v erdigtingsproces ondergaan hebben 
en uit de gloeij ende kern naar den rand worden geslingerd. 
Dagelijks worden die fakkels van de Zon op ' t  ij verigst 
waargenomen dool' natuurkundigen in Engeland , Frank
rjj k ,  Duitschland en Italië , zoodat ongetviTij feld het voort
gezet onderzoek binnen kort ook over deze verschij nselen 
volkomen helderheid zal verspreiden . 
. Behalye de protuberanzen vertoonen zich op de Zon 

vlekken , die lTIet een e kleine donkere kern beginnen , van 
gedaante veranderen en na  ongeveer 13 dagen · w eêr ver
dwijnen. Reeds GALILEï keek zicll blind op die vlekkmi 
Thans weet nlen daarvan reeds zooveel , dat zU nlet  de 
protuberanzen in verband s taall . Zij leerden , hoe ook 
de Zon eene as-wenteling heeft van het oos ten naar het  
westen en hoe in ' t  algenleen de aard van de beweging 
van de Zon en die van de Aarde ov ereens tenul1en en op 
den zelfden oorsp rong wij zerl. Ziet hiel' dus wec1er0111 
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lene bevestiging van het denkbeeld van KA.NT en LA.PLACE . 

:M:aar nu een blik geworpen buite
'
n de Zon , naar die 

wnnenstelsels , in de kosmische ruimte verspreid , die zich 
:tan het  ongewapend oog voordoen als nevels , onbestemde 
.ichtende vlekken aan het Heelal , te ' midden waarvan 
ie vaste s terren met  schitterender gloed s tralen . VVILLI AM 

rIE-RscHEL bragt het  zoover , dat hij sOlTImigen van die nevels 
lil s terrenhoopen oploste ; maar de telescoop vermogt die 
ligchamen niet nader te leeren kennen . Dat was voo'rbe
houden aan de spectroscoop.  Het licht van de nevels , door 
dat ins trument geleid , vormde een strepenspectrUlTI , een 
bewij s  dat de sterren of zonnen , die de nevelvlek vor
men , in gloeij enden gasVOl'lll verkeeren . Die gloeij ende 
kosmische gasbollen doen dus weêr denken aan den ur-bol 
van KANT.  

Alleen de spectra van vas te  sterren zijn opslorpings'" 
spectra , donkere s trepen of banden vertoonende , die 
nogtans op andere stoffen dan die van de Zon wijzen , 
daar zij in het  spectrum op andere plaatsen liggen. Wij 
hebben dus bij de vaste sterren te doen met  eene gloe.i.j ende 
kern , omgeven door een opslorpenden damkring. De 
aardsche stoffen vindt men gedeeltelijk op die s terren 
terug. Zoo treft men er kwikzil ver , bismuth en antimonium 
aan , waarvan tot heden in de Zon geen spoor werd 
ontdekt. 

De verschillen in de spectra van vaste st erren , die de 
spreker in een tabel liet zien , hebben geleid t o t  h are 
indee.ling in vier typen. Tot  de I e  type behooren de 

s terren , wier licht een spectrum werpt van niet vele en 
niet zeer breede s trepen. Si1'iu8 en in : t  algemeen de zg. 
witte sterren beho oren tot  deze type .  Dan volgt de �e  
type : het  zonnespectrum b .  v . , waarvan he t aantal breede 
strepen reeds grootel' is. De gro ep van de geele sterren 
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behoort tot haar. Bij die sterren is de opslorping inten 

siver en de dampkring , die de gloeij ende kern omgeeft , 

heeft daardoor rneerdere digtheid verkregen. 

Bij de derde type heeft het ontwikkelings-proces weêr 

eene schrede verder gedaan en wordt nog eene groo tere af

koeling van den dampkring opgemerkt. Eindelijk wij s t  de 

vierde · type op sterren van zeer geringen glans , wIer 

spectra zeel' breeàe banden vertoonen , welke haas t niet 

meer in s trepen zijn op te lossen. 

Spreker wees hier op de plotselinge veranderingen in 

sterren , o. a. waargenomen in Mei 1866 , toen het ver

schijnsel aan den trans werd ontdekt , dat eene ster van 

de ge  grootte in korten tijd in eene ster van de 2e  grootte 

was overgegaan. Na korten tij d was de glans weêl' zoo 

zeer verminderd , dat de ster de vroegere gedaante weêr 

had aangenomen. Dit verschijnsel is alleen verklaarbaar , 

als nlen aanneemt het plotseling ontvlanlmen van kolos

sale massa's waterstof in den dampkring van de ster .  

Insgelijks werd ook waargenomen , dat sterren plotseling 

verdwenen. Het vermoeden is dus wel gewettigd : dat aan 

dergelijke hevige storingen en bOllleversementen · ook de 

Zon van ons planetenstelsel is blootgesteld ; dat vernloeden 

wordt zekerheid , als men denkt aan de onomstootelijke 

,vet  van het behoud van arbeidsvernlogen. De processen 

in de Zon , die op een kolossalen arbeid in dat ligchaalll 

wijzen , worden omgezet in warnlte en licht, waarvan dage

lijks eene enorme hoeveelheid naar alle rigtingen in het Heelal 

wordt uitgezonden. "Vel wordt dit verlies gecolupenseerd 

door op de Zon vallende meteoren , maar ,vat de Zon ont

vangt \veegt niet op tegen het verlies. :Misschien eerst na 

millioenen j aren , maal' eennlaal zeker , zal de Zon liet 

evenwigt in het planetenstelsel verbreken. Daartoe ,verken 

ook nog andere omstandigheden nlede . Spreker bes chreef 



3'1 

ons de donkere z onnen in de ruin1te , waaromheen zich 
de vaste s terren bewegen. De groote astronoom BESSEL 
heeft zich op het  gebied van die donkere zonnen zeer 
ij verig bezig gehouden. Hij nam Sirius waal' en beschreef 
de donkere zon , waaromheen deze ster zich beweegt. 
Werkelij k werd in 1856  de aanwezigheid van Bi1'i'lts' 

medegezellin geconstateerd en in 1 862  werd zij op de 
s terrewacht te  Cambridge het eerst gezien. Voegt men nu 
hieljJij den wrijvenden invloed van de  aether of van welke 
s tof dan ook , die de ruÏlnte vervult (immers zonder. die s tof 
is de beweging van het. lieht niet denkbaar) ) dan wordt 
het  duidelijk ,  dat de kracht )  die de planeten doet voort
ij len in de ru�mte , door die s torende invloeden allengs 
afneemt  en langzamerhand de aantrekkingskracht van 
de Zon de overhand krijgt. 

Zoo heeft men reeds ontdekt , dat de baan van de · 
komeet Enke meer en meer t o t  de Zon nadert en haar 
omloopstijd dus korter is geworden. 

Geheel onwillekeurig had de  heer HÜLsMANN hier eene 
disharmonie gemengd . in de harmonie ,  waarvan hij was 
uitgegaan. De gedachte , dat de Aarde eenmaal zal zamen-:
smelten me t  de Zon , is waarlijk  niet bemoedigend. Waartoe 
ons dan zoo ingespannen om naar meerdere morele en 
intellectuele volmaking te s treven ? Al dat aardsche vol
maakte i g  imrners . gedoemd om eenmaal vernie tigd te 
worden . 

En toch is die disharmonie s lechts schij nbaar. Irnmers, 
waar op materieel gebied de wet  van het behoud van 
arbeidsvermogen geldt ) waarom zou  die kracht ook nie t 
toepass elijk  zij n  op in tellectueel  terrein ?  De eene waal''' 

heid leg t de kiem v oor ûe ander en zoo  zal ook de cul .. 

t uurperiode ) waarin wij thans leven ) den grond leggen 

voor eene andere cul tuLll'periode , die na ons komt , en 
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waarvan wij noch de plaats noch den aard kunnen be

vro eden . 

Aan het slo t van deze schoone verhandeling keerde 

spreker nog eens terug tot  de groote mannen van Sam ó s  

e n  van Praag , tot  PYTI-IAGORAS e n  KEPPLER , die het  ide e 

van het  ideale zoo zuiver en schitterend hadden verkon
di gd , dat zij steeds in eere zullen blij ven al s de wel

doeners van de m enschh eid. Door hunne on tdekkingen 

werden zij beroemd , maar hunne grootheid zetelt _nog 

IDeer in · het feit , dat zij de banier van het jde ale fier 

omhoog hielden. 
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o ver B l oemen en Insecten. 

Het zal nu bijna eene eeuw geleden zijn , dat te .Tel1a 
in Duitsclliand het eerste gezelschap werd opgerigt , waar 
vrienden van de natuur bij eenkwamen t o t  het  aanhooren 
van v oordragten of lezingen op he t  gebied del' natuur
lijke historie. Op een van di e bij eenkoms ten waren toe
vallig bij een GO ETHE en SCHILLER ) die to t dusver elkander 
v ermeden hadden , daar de een de l'igting in de poëzie 
van den ander niet kon go edkeuren , terwij l  de ander 
s teeds weigerachtig was gebleven om den eers ten sta'p to t  
toenadering te doen .  Nog toevalliger was de zamenkomst 
van de beide gro ote gees ten aan den ui tgang' van het  ver-:
eenigingslokaa1 . SmIILLER li e t  zich in enkele woorden minder 
guns tig u i t  over dergelijke wetenschappelijke  voordragten , 
waarvan hij den nuttigen invloed betwij felde . GOETHE gaf 
daarop zijnerzijds te kenuen , dat dergelijke  fragmentari
sche wij ze van de natuurw e tenschap te behandelen ook 
z ijne goedkeuring niet  kon wegdragen . 

Ook de heel' WITTB meende dit gevo el en te moeten 

omhelzen . Sedert GOETHE en SCHILLER zich aldus uitlieten , 
zijn er , vooral in de laatste j aren , tal van v ereenigingen 

3 
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en genootschappen opgerigt , zich ten doel stellende door 
populaire voordragten natuurkundige kennis te versprei
den en den lus t op te wekken tot  onderzoek op het uit
gestrekt gebied van het Rij k  der Natuur. Ofschoon aan 
spreker het nut en de heilzame invloed van die voor
dragten nooit gebleken wai'en uit de ervaring , kon hij 
toch  niet ontkennen , dat de belangstelling in sommige 
vakken van het natuurwetenschappelijk onderzoek in de 
laatste j aren blijkbaar was toegenomen. 

In de eer ste plaats
· 
was die belangstelling zigtbaar voor 

kruidkundige aangelegenheden. Al zag spreker in voor
dragten , ook op dit gebied , . niet regelregt heil voor de 
wetenschap , te ontkennen valt het  niet , dat zij luisschien 
eenig nut kunnen stichten door bij menigeen het oog voor 
de Natuur te doen opengaan , anderen te  leeren wat opmerk
zamer te zien , kortom bij v elen die belangstelling te wekken, 
welke de krachtige s timulans is voor de wetenschap .  

De  schuld van het gemis aan invloed van het natuur-
vvetenschappelijk onderzoek op de leergierigheid van de  
massa , althans voor  he t  gedeelte , waaraan spreker thans 
eene beschouwing ZOll wijden , ligt misschien ook wel voor 
een goed deel aan de eenzijdige rigting , die men to t  
vóór betrekkelijk korten tij d  op kruidkundig gebied was 
ingeslagen. :Men had dit onderdeel van de natuurlijke geschie
denis te veel afzonderlijk  behandeld , zonder te  lette� op 
de naauwe verwantschap Inet de zoölogie en de entOIno
logie , welke beide laatste aanverwante vakken zeel' s tief
moederlij k  behandeld , althans bij het krl1idkundig onder
zoek en de bespreking van de resultaten op (lat gebied 
te weinig tot hun regt waren gekomen. De naauwe ver
wantschap van die wetenschappen had de h.eer WITTE 
zich voorgenoluen dool' eenige voorbeelden duidelijk  in ' t  
licht t e  s tellen. 
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« W at ons d e  wij zen als waarheid verkondigen , straks 

komt een · w"ij zer die 't wegredeneert )) - deze woorden van 
den te vroeg ontslapen leekedichter waren spreker in de 
gedachten gekomen bij 't o venvegen van de s tof voor 
zijne . verhandeling. De  bedoel ing van die woorden is geene 
andere dan deze : wat vroeger onOInstoo telijk scheen, blijkt 
later onj uist te zijn en voor andere waarheden plaats te 
m oeten maken ; met andere woorden , wat nu als waar
heid wordt aangemerkt , zal later blijken ten deele althans 
eene  vergissing te zijn .  In onzen tegenwoordigen tijd , nu 
men, alles meent t e  we ten , zal het velen moeij elijk val
l en , de laats t e  s telling te gelooven. Immers , zoo  hoo1'en 
wij reeds menigeen redeneren , dat gaat goed voor vroe
gere eeuwen ; toen vergiste men zich en de tegenwoor
dige eeuw , de eeuw van de verlichting , heeft die ver

gissingen aan het licht gebragt. Dat men zich ook nu zou  
vergissen , gaat er  zoo  gemakkelijk n ie t  in .  En toch de  
(}rvaring van de ouderen onder ons  leert he t  immers ! 
,iV at wij vóór 20 , :3 0 ,  hoogs tens 40 j aar als onomstoote
lijk aannamen , ,vat ons toen v erkondigd w erd  als s taande 
zoo vast als een muur , zagen wjj haast onopgemei.'kt een 
klein weinigj e op zijde wjjken , langzaam hellen en ein
delijk vallen , terwij l  we er ons later volstrek t niet over 
verwonderden , dat het  was

' 
gevallen ; maar zoo veel te  

meel' , dat  wij vóór 30 j aren nog in den naïeven waan 
verkeerden , dat het nooi t  vallen kon. 

Zoo vloeij en uit ééne waarheid consequentiën voort, die 
noodzakelijk aan vroegere zg. waarheden Inoeten doen 
twij felen en ons eindelij k  doen besluiten deze laats ten 
vveg te werpen als oude kleedings tukken. Daal' he t nu 
door de  geheele geschiedenis van het we tenschappelijk  
onderzoek altijd  zoo gegaan is , waarom zou in  die orde 
van den v oorui tgang van het menschelij k weten dan nu 
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eene s tremming komen p . Maar laat ons  daarom niet ont
moedigd worden , nu wij weten dat onze zg. waarheden 
weêr door andere zullen worden or> zij gedrongen. In 
tegendeel , de mensch die zijne roeping goed begrijpt , 
moet er zelfs naar s treven , om wat nu voor waar geldt, 
morgen dool' eene nog volkolllener waarheid te vervangen. 

Beschouwde men vroeger de bloem geheel op zich zelve , 
als een vo orwerp van Gods schepping , dat een afgeslo ten 
leven leidde geheel voor zich alleen , . later is m en tot de 
overtuiging gekomen , dat men van elkaêr had afgescheiden 
wat met de grootste innigheid bij elkander beho ort. �ene 
geheele beschouwingswijze , berustende op eene lange reeks 
van waarnemingen , moest  daardoor vallen. Om dit duidelijk 
te maken beschouwde spreker eerst in  korte trekken de 
bloem in bare onderdeelen : de  bloenlsteel , met  de ver
dikking aan den top tot den bloembodem , waarop eers t 
zijn  ingeplant de in eene krans verspreide kelkbladeren , 
vervolgens de bladeren van de bloemkroon , daarbinnen 
de één of meer meeldraden en eindelijk ,  tusschen die 
meeldraden verrijzende , de stempel of ITleerdere stempels .  
Het orgaan , dat ons  hier vooral nloe t  bezig houden , zijn 
de nleeldraden : draadvormige organen , aan het einde 
voorzien van een knopj e, helmknopj e genaamd , dat bij 
een zeker stadium van ontwikkeling van de bloenl , op 
verschillende wijzen openberst en een fij n ,  meestal geel 
poeder , stuifmeel , naar buiten laat treden , welks uiterst 
fij ne korreltj es ,  onder de microscoop bekeken en alleen 
op die wijze van elkander te onderscheiden , blijken te 
bestaan uit onderscheiden soorten . De eene soort bestaat 
uit zeer gladde , ligte korrels , die niet aan elkaêr pakken ; 
andere soorten daarentegen geven door het  riInpelig , 
ruwe oppervlak van de korrels , aanleiding tot  h e t  zalnen
pakken van het stuifmeel .  
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Te midden van deze rneeldraden of mannelijke bevrucl t 
tingsorganen , verrij zen een of meer stempels of vrouwelijke 
organen , bestaande uit eene holle buis , gewoonlijk langer 
dan de haar omringende rneeldraden en op den bloembodem 
eindigende in het  zoogenaamd vruch tbeginsel , waar' de 
aanstaande zaadkorreltj e s  tot ontwikkeling moeten kornen. 
Hoe die bevruchting plaats heeft , daarover is  men het  in 
de geleerde wereld nog lang niet e ens ; voor ons d?el i s ' 
het bovendien genoeg te  we ten , dat aan elke bevruchting 
vooraf moet  gaan het brengen van s tuifmeel op den stem
pel . Zonder stuifmeel in de vrouwelij ke bloem geene vrucht. 

Alligt zo II men , bij 't overwegen van de vraag hoe nu 
dat stuifmeel uit de meeldraden op de stempels teregt 
konlt , meenen dat het verreweg in de meeste gevallen 

al s van zelf en in de eerste pl aats op den s tempel valt. 
Ofscho on dit voor zeer vele  planten als regel kan gelden , 
komen er toch misschien niet minder , mogelijk zel fs nog 
meer uitzonderingen op dien regel voor. Er is veelal een 
intermediair toe no odig. Die o v erbrenger van het stuifmeel 
van de mannelijke  naar de vrouwelijke bloemen of,  op 
ééne en dezelfde bloem , uit de meeldraden direct op den 
stamper , is Of de  wind of het insect . Van daar dat men 
de  blo emen wel eens tot de twee groote categoriën brengt : 

'1 0 .  wind-bloemen en 2 0 .  in� ec ten-bloemen. 
Bij de windbloemen zijn  de s tuifmeelkorreltj es zeer klein , 

l igt en glad. Hun aantal is buitengewoon groot , berekend 
naar het legio , dat zijne bes temlning niet bereikt , terwjj l 
slechts enkele korrels op vrouwelijke bloelnen aanlanden ; 

dank zij de ligtheid van de kleine korrels der windbloemen , 
worden zij zeer gemakkelijk door den wind opgenomen. 
Zoogenaamde windbloernen brengen in 't algemeen de 
boomen voort , onze woudboomen in 't bjjzonder. Spreker 
koos als vQorbeeld den bekenden Hazelaar , die reeds in 
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Februarij en Maart blo eit , en waarvan de zoogenaamde 
katj es of kleine staar tj es, bestaande uit overgroote ophoopin
gen van stuifmeelbloempj es , reeds in het  vorige najaar 
to t  ontwikkeling zijn geko l11en. 

Bij het  s tooten aan zulk een takj e wordt men als over
dekt door een geel po eder ; men kan zich dus de onbe
rekenbare massa s tuifmeel voorstellen , die dool' den wind 
van den Hazelaar wordt opgenomen en voortbewogen . 
vVat is nu de bestenll11ing van ' dat poeder ? Als 111en zich 
de moeite geeft , het takj e vlat van naderbij te bezien , 
zal die bes t(H11ming dra blijken. Aan die takj es ziet men 
een soort knopj es , waaruit te voorschijn treden een paal' 
roode pluimpj es , die hiel' de stenlpeltj es zijn van de 
vrouwelijke bl oel11en. 

Bij den Eik , de Den en de Els , geschiedt dö bevruch
ting op gelijke wij ze .  Hiel' kornen evenwel de vrouwelijke 
bloenlen , die bij den Hazelaar zich aan afzonderlijke  indi
viduën ontwikkelen , beiden op denzelfden boom voor. 

Van de massa's stuifrneel , die van dergelijke boomen 
door den wind worden opgenomen , ziet. rnen bij dennen
bosschen dikwij ls voorbeelden . Zij geven daar aanleiding 
t ot den zg. zwavelregen , die menigmaal voedsel gaf aan 
het bijgeloof van het  volle . Soms uren ver "\vorden die 
gele stuifmeelwolken dan door den wind voortgesleurd ; 
eerst als de atmosfeer tot kalnüe is gekonlen , vallen de 
korrels op den aardbodem en bedekken daal' nlet  eene 
gele laag huizen ) bool11en en wat eren. 

Een van de boomen , waaraan men deze bevruchting 
dool' middel van den wind het eerst heeft opgmnerkt ,  is 
de Dadelpalm , die in Europa in het zuiden van Frankrijk 
en in Italië bloei t .  De  Arabieren bel11erkten reeds vroeg ., 
dat op zich zelf

,
s taande exelnplaren van die bo omen wel 

bloeiden mt\ar nooit vruchten gaven ; daarentegen wel als 
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de een in aanraking werd gebragt met een bloeij enden 
tak van den ander. De oorzaak , die voor hen in 't duister 
lag , ligt eenvoudig aan het ui tsluitend voorkOlnen van 
mannelijke bloempj es op het  ééne exemplaar , t erwijl  
alleen vrouwelijke bloempj es  op een anderen boom to t 
ontwikkeling komen. Vele j aren bl�ef in een tuin van 
een der steden in ' t  zuiden van Frankrijk een Dadel on-, 
vruchtbaar. Telken j are bloeide de boom , maar vruchten 
weigerde hij voort te brengen ; totdat in z eker j aar
getij , to t  nie t  geringe bevreemding , de boom vruchten 
begon te ontwikkelen. Wat bleek uit het onderzoek ? 
Dat inmiddels een Dadel in een tuin in een ander ge
deelte van de stad tot ' eene kloeke ' hoogte was opgescho
ten , zoodanig , dat de wind vat begon te  krij gen op de 
bladerenkroon en de stuifmeelkorrels van de mannelijke 
bloempj es had overgebragt op de vrouwelijke organen 
van den ander. 

Eene dergelijke verandering werd eenige j aren geleden 
waargenomen bij eene volkomen geïsoleerd staande Aucuba 
in een hofj e  te Leiden, die , evenals alle vrouwelijke 

' planten van di t geslacht , dat  vóór 90 j aar în Europa werd 
ingevoerd , aanvankelijk  geene vruchten droeg , ofschoon 
ze j aarlijks duizenden bloemen voortbragt .  Eens echter zag 
men , na den bloei,  de heester vol j onge vruchtj es zit ten . 
Waarschij nlijk was van een mannelijke Aucuba uit den 
Hortus stuifmeel naar den boom van het hofj e  overgebragt. 

De bloemen van de planten , 'welker s tuifmeel door 
d en wind wordt voortbewogen , ontwikkelen zeer . vroeg , 
gewoonlijk vóór de bladeren , met de wijze  bedoeling dat 
de wind in het opnemen van de stofj es niet belemmerd 
w orde door het  bladerenloof. 

Zoo zijn wij t hans genaderd tot  de groote categorie van 
bloemen , wier bevruchting op geheel andere wij ze ge-
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schiedt. Zij zijn  de  insec ten-bloemen , zoo  genaamd naar 
de insecten , die hier als bemiddelaars optreden èn ten 
bate van zich zelven èn van de bloem. Nog niet zoo  heel 
lang geleden - en het vooroordeel is nog niet geheel 
uitgeroeid - werden de insecten beschouwd als eene plaag 
voor planten en voor menschen , als onnutte , lastige 
.dieren , die zooveel mogel ijk verdelgd verdienden te 
worden. Dit vooroordeel bleef in de wetenschappelijke 
wereld nog to t  op het einde der l �e eeuw bestaan . Onder 
de kruidkundigen begon toen een ander gevoelen de 
overhand te  krijgen en het was CHRISTIAN CONR,iD SPREN

GEL , die in 1 7 93 in z ijn  voor de kruidkunde h oogst be· 
langrijk  werk I/ das entdeclcte Geheinznis8 der Nat'lt?,/I duidelijk  
in  ' t  licht stelde , van welken invloed de  insec ten zijn  op 
de bevruchting van de bloen1en. 

In vlugtige trekken zou spreker die bevruchtingswijze  
duidelijk trachten te maken . 'iV at  hij er  van vertelde 
in eenvoudige , onopgeslTIukte taal , deed ons wederorn 
met bewondering vervuld worden voor den Schepper , die 
tot in de kleinste dingen Z ij n  grootheid het heerlijks t  
heeft geopenbaard. 

Allereers t gaf spreker ons voorbeelden van de necta
riën of honigbakj es , de houders van den honig , die de 
insec tenbloemen afscheiden. Die bakj es , hoogst eenvoudige 
h olten , z ijn mees tal onder aan den voet  van het blad 
gelegen , in de onmiddellijke nabij heid van d8n bl oem
bodem.  Men herkent die baki es zonder eenige moei te , 
bij de .gewone Keizerskroon b. v. en nog duidelijker bij 
de Indische kers , waar de bakj es den vorm hebben van 
hanesporen onder aan het blad , en die daarom ook 
« sporen » genoemd worden. Plukt 1nen van eene gewone 
Boterbloem een blaadje  af , dan ontwaart men aan den 
voet eene kleine holte , vvaarllit Inen , drukkende , een 
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droppel honig perst .  Bij andere bloemen verzamelt de 
honig zich in den vorm v:an een geelen ring , 't zij open 
liggende , 't zij beschut door een v liesj e. B ij den Wingerd 
ontwikkelt zich aan den voet  van elk blaadj e een kliertj e, 
waar de honig huist. Zoo dON1 zich die nectariën of 
honigbakj es in verschillende vormen voor , maar hun plaats 
is altij d  op den bodem van de bloem. 

De natuur heeft in de meeste gevallen gezorgd , dat de  
honig in de bloem voor regen en andere uitwendige in
vlo eden beschut is . Reeds merkte SPRENGEL op , dat di e 
rol van dekschild in Geranium-bloemen door haartj es 
vervuld wordt. De  honig ligt daarbij soms zeer diep en 
in zeer naauwe blo emen ) zoodat de nectar daar alleen 
voor bepaalde insecten bereikbaar is .  

In den regel zijn  de h onigbl oemen zeer kleurenrijk  en 
zeer geurig , om welke reden zullen wij s traks nader zien . 
_Bepalen wjj ons thans eerst to t  een "Vo orbeeld van een 
insec tenbloem , waartoe  spreker de bekende famil ie del' 
Orchideën had gekozen. Onderscheiden de bloemen dezer 
planten zich zeer van die der ov erige ge wassen in ' t  al
gemeen , vooral is dit onderscheid duidelijk zigtbaar in 
den bouw der genitaliën (lueeldraden en s tampers) . 

In het  midden van de bloem zijn èn meeldraden èn s tamper 
to t één centraal orgaan zamengegroeid , een gebogen zuil
vormig ligchaam , zuiltj e  genoemel .  Bovenaan dat zuil tj e 
bevindt zich een klepj e ,  dat met het zuiltj e niet vas t 
zamenhangt , luaar er vlak tegen aan rLl s t. Als de bloern 
r ijp is , heeft men er sl echts met een voorwerpj e aan te 
s tooten en het klepj e  val t  er af ; onmiddelljj k hechten zich 
twee eigenaardige ligchaampj es uit het zuiltj e aan he t  
vo orwerpj e waarrnede men opereert , door nüddel van twee 
kleverige klier tj es .  Die  ligchaampj es , die aldus u i t  het  
zuil �j e te voorschijn korr�en ) zijn s tuifmeel , dat hier een 
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zeer oneigenlijken naam draagt , want het stuift niet ; het  
is \ eigenlijk  tot klompj es za�engepakt stuifmeel. Treedt 
nu een insect zulk eene bloenl binnen ) dan wordt bij de 
eerste aanraking het klepj e afgestooten en de s tuifmeel
klompj es komen te voorschijn  en kleven op den rug van 
het in sect j daarmede beladen vliegt het insect naar eene 
andere bloem J om er den honig uit te verzamelen ) m�al' 
het diertj e kan dit niet doen , zonder daarvoor cijns  te  
betalen in den vorm van het s tuifmeel op zijn rug ) dat 
op die andere bloem in áanraking komt lTIet het kleverig 
gedeelte aan den binnenwand van het zuiltj e .  De kleefstof 
van het zuiltj e is kleveriger dan de kleefstof van de kliertj es 
aan de s tuifnleelklompj es , . zoodat deze van het insect  
overgaan op de bloem en daar de vrouweljjke organen be
vruchten. 

Bij sommige planten ontwikkelen de bloemen op ver
schillende tijden en zoodanig) dat de meeldraden het eerst 
tot  rijpheid komen en eerst l àter de s tempel. Ook hier 
zijn  het insec ten ) die het stuifnleel van de later ontwik
kelde bloem overbrengen naar den stempel van eene andere 
bloem ) waarvan de nleeldraden reeds verwelkt zijn .  Bij 
de groote falTIilie van de Compositae ) waartoe behooren 
de bekende Zonnebloem, de Goudsbloem) het :l\1adeliefj e) 
de Kamille) enz . nemen wij eene vereeniging van bloemen 
schijnbaar tot slechts ééne bloenl waar. Ook hier treedt het  
stuifmeel het  eerst voor den dag , maar ontwikkelen de 
bloemen zich zeer ongelijk )  zoodat de buitenste reeds 
uitgebloeid zijn) wanneer de binnenste nog in den toes tand 
van knop verkeeren. De insecten loop en over den alge
meenen bodem op en neêr en slepen het stuifmeel van 
de eene bloem op de ander. 

Spreker vestigde de opmerkzaamheid op nog eene andere 
bijzonderheid in den bouw van deze bloemen , namelijk 
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deze , dat  alleen de helmdraadj es van de meeldraden vrij 
blij ven , m aar de langwerpige helmknoppen aan elkaêr 
vast groeij en en aldus een kokertj e  vormen , dat zoodra 
het s tuifmeel rijp  is , aan de binnenzij d e  barst en de �tuit
meelkorreltj es doet  uittreden . Die korreltj es bedekken 
dan den binnen wand van het kokertj e ;  maar tusschen 
het kokertj e  groei t  inmiddels de. s tempel , v an boven 
in tweeën gesplitst ,  en al groo ter en groo ter wordende 
s chuift die s tempel de reeds naar buiten getreden stuif
rneelkorrels langs den binnenwand van het  kokertj e naar 
omhoog. Daar . verzamelen zij tot  eene kleine verheven
heid

. 
en worden dus door de insecten opgenoluen en 

naar de boven uitstekende geslipte s ten1pels van andere 
bloempj es gedragen . Nog eenige andere voorbeelden noemde 
spreker van bloemen met zeer gevoelige meeldraden , die 
bij de minste aanraking door een insect , den inhoud van 
hun s tuifmeelkokertj e op het  diertj e uits torten . Het zal nu 
reeds duidelijk  zijn  geworden, dat als de insecten-bloemen 
zeer kleurig en geurig zijn , zij dit niet zij n louter voor 
' s  menschen genoegen. Dit is eene zeer subj ective voors telling, 
die de egoïs tische mensch heeft uitgevonden. De  bloemen 
bloeij en niet voor ons ; e venmin verspreiden zij hare liefelijke 
geuren om ons te  gerieven . Wjj profiteren er indirect  van, 
evenals de m ensch van alles geniet op Gods schoone aarde ; 
maar eene veel nuttiger bes temming hebben de geuren en 

kleuren van de blo em en. De fijn e  organen van de insecten 

worden er door aangedaan en de diertj es naar hare gelief

koosde bloemen gelokt, om. er den zoe ten nectar voor hun 

levensonderhoud aan te ontleenen en daarvoor de bloemen 

de dienst  te bewij zen van ze  te ontlasten van h et s tuifmeel 

�n dat ter bevruchting over te dragen naar de vrouwe

lij ke bloem.  
Evenals onder de menschen) is el' ook ver schil van srnaak 
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onder de insecten. Hoe zou anders de s tinkende bl oem , 
de gewone Aronskelk bv., van haar honig ontlas t  worden 
en zich de bekende di enst laten verrigten, als haar bloem
bodenl niet geprefereerd werd door de vlieg ? Zoo worden 
zeer verschillende bloemen bevrucht door zeer verschillende 
insecten. Nog menig voorbeeld haalde spreker aan , o. a. 
uit eigen ervaring in den Hortus te Leiden, dat de bloem
kroon alleen voor de bloem bestaat, dat zoodra de bloem 
aan haar doe l  heeft beantwoord, lTI . a. w .  zoodra de bevruch
ting heeft plaats gehad; de bloem v erwelkt en al l tare uiter� 
l ijke schoonheid aflegt. 

Niet all e  bloemen hebben de organen van de v?ort
planting of van d

'
e bevruchting. De  korenbloenlen bv.  

dragen een ser ie  van kl eine bloempjes als een krans rondom 
de eigenlijke geslachtsbloemen, die op het midden van den 
bloemboderl1 zijn  ingeplant. Die sterile blaauwe bloempj es 
dienen eenvoudig , om door hun kleur de insecten te lokken . 
Sorntijds sprelt de natuur aan de kleine gas ten een poets .  
Zij "worden dan naar de  schitterend mooij e blo empj e s  gelokt , 
waar zij hoegenaamd niets geen honig vinden ; ondertusschen 
hebben zij de bloempj es , ofschoon dan gratis ,  de diens t van 
de bevruch ting bewezen , terw� l zij hun schade aan den 
honigvoorraad op andere rijkere bloemen wel inhalen. 

Sommige bloernen dragen eene eigenaardige kleur 
in ' t  midden van den bloenlbodenl , in den vorm van 
stippen , s trepen of vlekken. 8 PRENGEL ontdekte zeel' toe
vallig , dat  di t  voor de insecten het herkenningsmiddel 
is van de plaats : waar de honig is te vinden . Hij noenlde 
het dan ook Sa(tmal of herkenningsteeken voor het sap . . 
De  groote DAR\VIN , die zich onk op dit gebied door zij n 
flink , doortas tend onderzoek onderscheidde , verhief deze 
toevallige on tdekking  van SPRENG EL to t  een ontwij fel
baar feit . 
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Dat bij enkele bloemen de honig voor groote insec ten 
zeer moeij elijk  verkrijgbaar is , bijv. de Leeuwenbek
ken , wier bloemen van boven gesloten zij n , is voor de 
hommels  geen beletsel .  Zij weten met hun voorpooten 
de bladeren van een te splij ten en dringen zoo  de bloem 
binnen. Bij de kleine Leeuwenbekken , die te klein zijn  
om een betrekkelijk groo t  dier als de  hommel toe  te  
laten , is deze brutaal genoeg een gaatj e in  den bloem
bodem te  boren , juist ter plaatse waar het dier 'vveet , 
dat de honig te vinden is .  Door diefstal met inbraak 
maakt hij zich dan van he t  sap meester. Zoo zijn er 
meer voorbeelden van dries t geweld in de bloemen- en 
insectenwereld. 

Eigenaardig heeft de Schepper gezorgd voor de avond
en nachtbloemen. Zij

. ontvangen he t  bezoek van de avond
of nachtvlinders , die toch ook n10eten lev en. Schitterende 
kleuren , wit of geel , z ij n  haar deel , opdat de vlinders 
zich niet in de identiteit zouden vergissen. 

Spreker sloo t  met een allermerkwaardigs t voorbeeld 
van de Yucca , eene fraaij e  plant , af komstig uit de noor
delijke s treken van Zuid-Am erika , die h ier wel bloei t , 
TIlaar geen vruch t  draagt , omdat· de bloem hier niet be
zocht  wordt door den Amerikaanschen v linder , die haar 
trouwe bezoeker is jn h aar vaderland. Dat kleine nacht
v lindertj e , nu onlangs on tdek t door den entomoloog R i l e y ,  
i s  een klein wi t  diertj e ,  van dezelfde kleur als d e  bloem 
van de Jucca , welk diertj e  h ij "Pronuba Yuccasella /l noemde. 
Zoodra de bloeln ontwikkeld is , verzalnelt h et insect het  
stuifmeel uit  de h elmknopj es, brengt d ie  korrel�j es o v er naar 
den s tamper en dringt door tot het vruchtbeginsel , waar het  

. diertj e z ijne eitj es legt. De  later ui tkomende zaadj es dienen 
dan als voedsel voor de j onge lal'fj es , terwjj l er nog 
geno'eg zaden overblijven , om de soort voort  t e  plant.en. 
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De  heer WITTE slo ot  met dit voorbeeld zij ne boeij ende 
voordragt , die door vorm en inhoud , meer dan de  be
gaafde spreker misschien zelf wil erkennen , een dementi 
is geweest aan zij ne wel wat al te pessimistisch op den 
yoorgrond geplaatste s telling , dat dergelijke voordragten 
geen nut stichten . 
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DR. A. BRESTER : 

Over d e  voe d ing  van d e n  Menseh .  

-. / -- -

L 

/ . '  
. . l' J •• "" 

De  IJiZigentia-leden hadden in het  afgeloopen saizoen het 
genoegen tot  vier malen Dr. BRESTER te hooren spreken 
over een allerbelangrijkst onderwerp , dat de  aandacht van 
het  aanzienlijk auditorium in klimmende mate boeide . 
De  populaire redenaar uit Delft , die tot  de meest ge
waardeerde sprekers in den natuurkundigen kring behoort , 
had zich voorgesteld in eene reeks voordragten de VOEDING 

te behalldelen en in hoofdzaak twee vragen te beantwoorden : 
.1 0. w a a r  0 m w ij 0 n S v 0 e d e  n m o e  t e n ;  2°. h o e' 0 n z e 
v 0 e d i n g g e s  c h i  e d t. Voor den eers ten avond had spreker 
als inleiding gekozen : de scheikundige zamensteZZing van den 

mensch. Onder scheikundige zamenstelling van de s tof in -
' t  algemeen verstaat rnen de kennis van de bestanddeelen , 
die in de stof voorkomen, het zij vermengd, het  z� als schei� 
kundige verbinding. Bestaat eene s tof uit gemengde - be� 
s tanddeelen , dan zijn die deel en nog als zoodanig in de stof 

aanwezig : lnen kan ze  nog afzonderl�k min of meel' 

duidelij k  daarin zien , of op eenige andere wijze  in het  

ligchaam , waarvan zij een deel  uitmaken , waarnemen. 

Men denke b. v. aan het meel van vervalschte suiket , 
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aan eene n1et water verzadigde spons ,  aan . . . . . .  rij s t  
met krenten. Minder duidelijk  is  he t  mengsel in  suiker
water , althans voor het oog ; maar de smaak v erraadt 
onmiddellijk  de aanw ezigheid van de gelnengde suiker
deelen . Zóo is ook - om nog een enkel voorbeeld te 
noemen � de lucht een mengsel van de bekende be
s tanddeelen . 
. Eene scheikundige verbinding is geheel iets anders . Van 

zulk eene stof zijn de deelen zoo innig vereenigd , dat zij 
niet meer als zoodanig bes taan. De onschuldigs te en voor 
den n1ensch weldadigste s toffen , keukenzout b. v. , zij n  
s oms  scheikundige verbindingen van bestanddeelen , die 
op zichzelf eigenschapp en bezitten van geheel anderen 
aard . On1 bij ket keukenzout te bljjven , zien wij die stof 
bij ontleding bestaan uit de twee enkelvoudige ligchamen : 
natrium en chloor. Vooreerst hebben die bestanddeelen 
een geheel ander voorkomen dan keukenzout. N atriun1 is 
een glinsterend "week lnetaal , chloor een geelgroen gas ; 
beide ligchamen hebben een hevig werkend vermogen , 
dat door spreker werd aangetoond in de schi tterende 
proef van de yerbranding van natriu111 in water. Dool' 
het indompelen van een s tukj e verhit natrium in eene 
flesch chloor verrigtte spreker de schoone proef van he t  
opbouwen van keukenzout (CZ JVa) uit de elementen . Een 

ander kenmerkend voorbeeld van eene scheikundige ver
binding is het ethyleen , een kleurloos gas ,  waarin n1en 
all erminst  koolstof zou vennoeden .  Spreker toonde een 
beke.rglas met  dat onzigtbaar gas gevuld , goo t  er een 
beker chloor jn uit en zo odra de ontle�ing van het ethy
leen had plaats gehad , s teeg een zwarte roetwahn uit het 
eerste glas. De  waters tof van het ethyleen had zich ver
bonden n1e t  het chloor tot zoutzuur en de zwarte kool 
was vrij gekol11en. 
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Het is nu  de vraag , of  die zamen�tellende deelen van 
h et keukenzout , het chloor en het  natrium , op hunne beurt 
weêr zamengesteld zijn .  In d�t . geval niet. Beide stoffen 
zijn elementen , d. w. z .  ligchamen , die voor geene verdere 
ontleding vatbaar bleken te zijn . Bij andere stoffen s tuit 
men niet  spoedig 9P de elementen , maar vindt die eerst 
na voortge�et onderzoek .  Elementen (ongeveer een BO -tal) 

I . 
en scheikundige verbindingen zijn  de stoffen , waaruit alles 
op aarde bestaat .  De elementen en scheikundige verbin
dingen komen slechts zelden Ïll zuiveren toestand op aarde 
voor. In den regel biedt de natuur ze aan als mengsels , 
die dikwijls niets meer zijn  dan verontreinigingen, hetzij door 
oorzaken buiten den mens( ',h gelegen , hetzij opzettelijk , 
wat luen in casu duidelijkheidshalv e vervalschingen noemt. 

Dat vermengd voorkomen van de s tof maakt j uist het 
onderzoek van de s tof  zoo  moeijelijk .  Het onderzoek van 
scheikundige verbindingen is dikwijls eenvoudig , vergele
ken met  het onderzoek van mengsels , die men veeltijds 
niet in staat is volkomen in de afzonderlijke zalnenstellende 
stoffen te scheiden. Mag men bij scheikundige verbindin
gen de middelen tot scheiding niet te zwak nemen , bij he t  
onderzoek van de  mengsels zij men vo ora� voorzigtig de  
scheid-middelen niet te sterk aan te wenden . Alligt loop t 
men toch gevaar te ver te gaan en in stede van de 
zamenstellende stoffen af  te scheiden , door te dringen tot 
de elementen .  Men l egt dan als resul taat van het onder
zoek wel eene lange lijs t  van elementen over , maar 
daarmede verbloemt men dikwijls zijne onkunde. Zoo heeft 
ons de spectraal-analyse ,  die he t  bestaan van ij zer en 
waterstof in he t  zonneligchaam aantoon t ,  nog niet veel 
wijzer gemaakt  wat betreft de  beantwoording van de 
vraag, van welken aard de bestanddeelen van de zon 
eigenlijk zijn .  Zoo mogen wij ook onze verwachting ten 

4 
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aanzien van de scheikundige zamenstelling van den mens ch 
niet  ' te hoog spannen . 

D e  elementen , waaruit ons ligchaam bestaat , ver
dienen in de eerste plaats de aandacht. Zij zijn met  
hun veertienen . in  het menschelijk ligchaam aanwezig. 
Als voorbeeld voor de quantitative en qualitative analyse 

van den mensch ha� spreker gekozen iemand van een 
gewigt van 70 kilo .  Op eene rij voor spreker stonden de 
14 elementen , z ooveel mogelijk  naar de j uiste gewigts
verhoudingen afgewogen , die in het  ligchaam van den 
mensch voorkomen. In de allereerste plaats de zuurstof , 
van welk gas één liter op tafel s tond. Vijftig kilo zuur
s tof of 35000 flesschen van dat gas bevat de menseh. Op 
de zuurstof volgt de koolstof. Van die zwarte kool had 
spreker eene l'espectabele hoeveelheid in eene flesch ver
zameld : het  47  -vou4 van die quantiteit of 9,5 kilo is ge
middeld het deel van den mensch. De  derde in de rij is 
de waterstof , die 6 1/2 kilo van h et gewigt van den mensch 
inneemt. Daar die hoeveelheid 7 1 000 liters vertegenwoor
digt , kan men zich eene voorstelling lnaken , h oeveel 
ruimte de n1ensch zou innemen , indien hij gasvormig 
ware. Eene betrekkelijk kleinere hoeveelheid is de 1 1/2 
kilo stiks tof in het menschelijk  ligchaalu , maar dan toch 
altijd  een volumen van 1 300 liters . 

Die zwarte kool en die drie soorten van lucht te zamen 
nemen dus voor zich alleen 97 pCt. van het gewigt van 
het ligchaam in beslag. Er blij ven dus nog 3 pCt. over. 
Ofschoon . betrekkelijk gering in massa , spelen de nog 
resterende elementen in het ligchaam eene hoogs t  belang· 
rijke rol. Ook deze stoffen had spreker voor zich , de 
meesten in de juis te hoeveelheid , zooals zij in den mensch 
gevonden worden. Naar de hoeveelheid kom t  het calciull1 
het eerst in aanmerk ing. 



Niet minder dan 9 ons (0 .9 kilo) draagt een mensch 
van 70 kilo daarvan

. 
in zich om. Spreker kon van die 

s tof slechts 1 gram , ter waarde van f 15.- vertoonen .  De 
geheele 9 ons zou een kapitaal vertegenwoordigen van 
f 1 30 00. De  hoeveelheid phosphorus daarentegen (7 à 8 
ons) had spreker precies afgewogen en in zeer zorgvuldige 
�mballage verpakt .  De talnelijk groote  flesch met  in water 
gedompelde geele barnsteenachtige pijpen phosphoru s aan

ziende , zou men zeker niet vermoeden , dat die hoeveel
heid in het ligchaam verspreid is .  Van die massa kunnen 
1 lj2 millioen lucifers gemaakt worden , vullende 1 0000  
doosj es van de gewone soort .  

De  rij vervolgende , toonde spreker het chloor in eene 
flesch van eene liter inhoud , waarvan er 32 in het lig
chaam voorkomen j de zwavel , in kleinere hoeveelheid , 

maar waarvan de beteekenis zeer groo t  is ; he t  natriulll 
(6 3 graln) ; het  fluorium ,  h et eenig element , dat spreker 
niet kon laten zien , Olndat het tot heden niet is r!logen 
gelukken , dat element op te vangen j het kalium j het 
ij zer (6 gram , iets meer dan twee breinaalden) ; het 
magnesium , waarvan spreker de juist.e h oeveelheid l iet 

zien in den vorm van een lint j eindelijk ,  nO. 14 , het 
kiezel , tot een gewigt van 1/1 0 gram. 

Het behoeft geen betoog , dat het  belangrjjkste gedeelte 
van het onderzoek nu eerst aan de orde is : te  weten , 
t o t  welke afzonderljjke stoffen die elernenten verbonden 
z�n . Geheel vrij komen in het l igchaam slechts voor de 
elementen zuurs tof en een weinig s tiks tof en welligt eene 

zeer kleine hoeveelheid waterstof. Het overige is louter 
scheikundig verbonden . 

Het gewigtigste bes tanddeel is het  water. Voor d'J'7:e 

vierden bestaat de mensch uit water. Op tafel stond een 
tamelijk  groot  glazen vat , gevuld met water. lïen zulke 
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vaten (50 l iters) water bevat de  mens,ch . Dan volgt . de 
lijmgevende stof (6,8 kilo) ; vervolgens het vet , dan de 
eiwitstof (3,8 kilo) en eindelijk de aschbestanddeelen

. 
of 

onverbrandbare stof , bestaande uit eene groote reeks schei
kundige verbindingen , als phosphorzure kalk, krij t ,  keuken
zout , fluor-calcium , enz. enz .  

Resumerende vinden wij percents-gewijze iu het ligchaam 
verdeeld : 

Water . 72 
Lijmgevende stof . 9, 7 
Vet . 7,8 
Eiwitstof . 5,4 
Aschbestanddeelen. 5,1 

1 00 
Het is duidelijk, dat deze cij fers aan velerlei afwijkingen 

onderhevig zijn , daar niet alle menschen even waterrijk 
noch even vet zijn. De tabel geeft slechts de verhouding 
aan �an de verschillende stoffen , voorkomende in een 
normale type van het menschelijk ligchaanl. Behalve deze 
stoffen komen · nog een legio andere als b .v. koolzuur , 
ureum, haematine , creatine , suiker , cerebrine , leucine 
in het ligchaarn voor , op welker beteekenis spi'eker later 
zou terugkomen. 

Dat al die stoffen niet gelijkelijk in de organen van 
den lllensch verdeeld zijn , ligt voor de hand. Om een 
j uist denkbeeld te geven van die verdeeling , nloest spreker 
eerst een klein uits tapj e doen op anatomisch terrein. De 
hystologische wetenschap leert hoe de mensch uit cellen 
en vezels is opgebouwd , die te zalnen weefsels vormen , 
welke , nog verder dooreengeweven , onze organen zamen" 
stellen . 

In die weefsels onderscheidt nlen vier hoofdsoorten , die 
elk eene bij zondere seheikundige zamenstelling hebben . De  
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scheikundige zarrlenstelling van een orgaan hangt dus af 
van de weefsels , die er in voorkOlnen. Verreweg het be
langrij kste weefsel voor het organisme is het zenuwweefsel, 
het aristocratisch weefsel , om het zoo eens te noemen , 
uitsluitend vo orkomende in de l1ers enen , het ruggemerg 
en in de zenuwen , die voor het gevoel en de beweging 
dienen . Anatomisch bestaat dit weefsel uit cellen en 
zenuwbuizen ; scheiktindig is de zarnenstelling zeer inge
wikkeld ; het is rijk aan water , aan eiwitstof en aan vet, 
en eene zeer gewigtige rol spelen in dit weefsel de cere
brine en de leucin e ,  In ) t voorbij gaan deelde spreker , 
ten geno ege van de dames , die gemeenlijk kleiner hersenen 
hebben dan de mannen , mede , dat de grootte van de 

hersenen niet altijd  als maats taf yoor het verstand kan 

dienen . 

Het spj erweefsel (het vleesch) is het weefsel) waaruit 

ons ligchaam voor
· 

meer dan de helft bestaat . De anato 

mjsche zamenstelling nagaande , zien wij dit spierweefsel 

gev onnd door bundels even wijdige vezels , zg. primi tief

bundels , waarvan men den waren aard nog n iet  heeft 

kunnen doorgronden. Of de primitief-bundels hol zijn met 

een vlo eibaren �nhoud , of dat zij nog uit fij nere vaste 

vezels bestaan , moeten de geleerden nog uitmaken : wel 

een bewij s ,  dat de we tensc hap omtrent het wezen van dè 

meest vo orkomende bes tanddeelen van het ligchaam nog 

in raadselen verdiep t is . 

D e  scheikundige zamenstelling van dit weefsel , waarin 

wjj op dit oogenblik meer belang s tellen is : water (voor 

3/4) , en verder vo ornamelijk eiwitstof , bo vendien ook wat 

lij mgev ende 
'
stof, vet , asch enz . enz.  Van de eiwits tof van 

het lij s tj e  hierboven js nu nagenoeg niets meer oyer ) nl .  

voor zooveel de vas te weefsels van het ligchaam betreft. 

Het derde weefs el , het bindweefsel , vervult de belang'-
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rijke rol . van steun en stevigheid te geven ,aan de overige 
weefsels , die elk op zichzelf geen organen kunnèn vormen. 
De huid b .  Y. is bind weefsel , insgelijks het kraakbeenig 
en beenig skele t , dus de beenderen , waarvan de kalk af
kOlnstig is uit de cellen van het  bindw'eefsel, welke de eigen
schap hebben om die stof af te scheiden. De lij�gevende 
stof, waaruit de cellen van het bindweefsel groo tendeels 
bestaan , geeft de taaiheid aan het been ; de kalk maakt het 
been hard ; zoodat een been , door v erbranding van de 
lij mgevende stof of , door nittrekking in zoutzuur , van den 
kalk ontdaan , zijne beste eigenschappen verlol'en heeft. 

Spreker t oonde zul k een met  zoutzuur uitgetrokken been, 
dat volkomen den vorm had behouden , maar zoo buig
zaam was als caoutchouc ,  en daarnaast een uitgebrand 
been , dat , met een hard voorwerp in aanraking gebragt, 
in gruzelementen uiteen viel . Zonder kalk of lij mstof zouden 
wij met onze beenen dus al zeer weinig kunnen uitvo eren. 
De zenen of banden , waardoor de spieren en beenen aan 
elkander bevestigd zij n , behooren ook to t  het bindweefsel. 

Zagen wij daar even sornmige cellen van dit bindweefsel 
kalk afgeven , er is nog eene andere soort bindweefsel , 
waarvan de cellen de eigenschap bezitten van vet af t e  
s�heiden. Als ielnand to t  de  vetten behoort , dan heeft hij 
dit te danken aan zijn  bindweefsel tusschen de huid en 
de spieren , ook vvel tusschen de inge'Y"anden. Vet is  hoofd
zakelijk het product van het  bind weefsel , waar het ook 
voorkOlnt. Eindelijk hebben wij nog eene vierde weefsel
soort te beschouwen , het cel weefsel , dat de opperhuid 
en ook de haren en nagels heefL geweven en zich voortzet 
in de binnenste ligchaalnsholte , waar het de slij mvliezen 
bekleedt. 

S tellen vvij ons nu die onderscheiden weefsels voor in 
de verschill ende ligchaalnsdeelen , de geheele nlassa door-
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drongen en omspoeld door eene nog weinig bekende vloei
s tof, 'welke men blastema noemt ; die druipnatte weefse l s  
doortrokken van millio enen kronkelende en zich vertak
kende kleine buisj es , waardoor het bloed zich in alle  
rigtingen door het geheele ligchaam verspreidt ; tusschen 
die bloed-,adertj es weêr andere fijne buisj es ,  die de lympha 
inhouden ; de wanden van al die buisj es weêr zamenge
s teld uit verschillende weefsels - dan hebben wij een 
klein denkbeeld van het ingewikkeld zalnenstel der or
ganen van den mensch. 

Het bloed is , zoowel quantitatief als qualitatief, zeker 
de belangrijkste vloeistof van het ligchaam. Vij f  à vij f  en 
een halve liter (i. e .  1/1 3 van het ligchaamsgewigt) is  de 
genüddelde ho eveelheid bloed in het menschelijk  ligchaam. 
Voor 3/4 bevat het bloed water ; voórts eiwits tof , het belang
rij ks te  gedeelte van de vaste stof in het bloed , ook nog 
vetten , haematine ,  suiker , glycogeen , ureum enz. IJzer 
kleurt de ligchaampj es In het bloed rood , evenals . dit 
metaal de kleur geeft aan het bladgroen der planten. 

Vergelij kt men nu den mensch met de overige dieren , 
dan vindt men , in andere verhoudingen natuurlij k ,  tamelij k  
wel de zelfde s toffen . Bij de planten treft men echter iets 
anders aan , ook wel weefsel van cellen , maar terwij l  in 
den mensch stikstof houdende wanden van cellen en vezels 
worden gevonden, als lijmgevende s tof en eiwits tof , bestaan 
de vaste deelen der plantenweefsels uit cellulose en aan
verwante s toffen , die geen s tikstof bevatten. Wat nu de 
lijmgevende s tof  is  voor het dier , is de cellulose voor de 
plant .  De overige bestanddeelen zij n  zetmeel , suiker, gom , 
allen koolhydraten , die geen s tikstof bevatten en die de 
plant voor het grootste gedeelte opbouwen. Verder treffen 
wij ook in de plant veel water aan , nog rneer dan in 
het dierlij k  ligchaam ; eindelijk vet , aschbes tanddeel en en 
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ook weêr eiwit , lnaal' opgelos t  in  eene vloeis tof en in het  
algemeen in geringere hoeveelheid . 

Spreker stond thans stil bij eene zeer gewigtige vraag , 
of nl. al de genoemde bestanddeelen van planten en 
dieren zich onderscheiden van de anorganische , do ode 
stof .  Ten aanzien van het water , het keukenzout en het 
krij t ,  bestaat geen twij fel : zij zijn  de zelfde al s in de doode 
natuur ; maar de meeste stoffen binnen ons worden niet 
buiten het levend wezen gevonden. De  meening , dat men 
geen van die stoffen zou kunnen m aken , heeft men in
tusschen reeds laten varen . Reeds in 1 8�8 slaagde men 
er in het  ureum te  bereiden uit koolstof, waterstof , s tik
s tof en zuurstof. Dat de wetenschap' tot heden niet in 
s taat was om eiwit en gelatine zamen te stellen was 
misschien aangenaam voor vele hoorders ,  maar het bewij st 
nog vols trekt niet , dat die s toffen niet vatbaar zijn  voor 
kuns tmatige bereiding. Het is zelfs zeel' ,vel mogelijk , dat 
zij nog eens bereid zullen worden ; lnaar daarmeê zal men 
dan nog geen enkele levend e cel hebben opgebouwd. ,Vel 
houdt men zich ook op dit gebied reeds bezig en Illeent  
n1en eene cel t e  hebben gemaakt door  een droppel gelatine 
aan het eind van een s taafj e in aanraking te  brengen 
met  eene oplossing van looistof. Er vormt zich dan op die 
plaats een bolvorlnig vliesj e , volkolnen geslo ten , d at ,  door 
de werking van de osmose, vloeis tof van buiten naar binnen 
opslorpt en grooter wordt. Maar het aldus onts tane vliesj e  
onderscheidt zich toch nog in d e  vo ornaalnste opzigten 
van de levende cel .  

De levensverschijnselen zijn  nog zoo weinig verklaard , 
dat men eigenlijk  nog niet  weet welke krachten daartoe 
�arnenwerken . :Men kent b .  '.r .  den kringloop van het bloed , 
de verrigtingen ' van die kostelijke vlo eistof in den n1ensch , 
hare zamenstelling ; maar wat is de reden , dat het  hart 
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zich beweegt en door die beweging d e n  bloeds troom ge
regeld door het ligchaam v o ert ; en hoe komt het , dat 
h e t  bloed vloeistof is in . h e t  levend v at , doch to t een 
koek s tolt , zoodra het ligchaam opgehQuden heeft te leven 
of zoodra het blo ed het  vat heeft v eriaten ? En al moge 
n u  de  we tenschap later al die raads elen en duizend andere 
oplossen , dan z ullen niettemin de wil , de gedachte en 
h e t  b ewus tzij n  buiten het b ereik van het mens chelijk 

. kenvermogen blij ven . 
Waarom wij ons v o eden luo e ten is de belangrijke vraag , 

welke de h e er BRESTER in d e  v olgende v o ordragt , eenige 
weken later , zou behandelen . Hoe al de stoffen , die wij 
thans de revue hebben zien passeren , in het  ligchaam 
worden olugezet en vernieuwd , volgens de oude theorie 
in z even j aar , volgens de nieuwere in ongeveer dertig 
dagen , .was zeker eene afzo nderlij k e  vo ordragt dubbel 
waard. Spreker hoopte , dat o ver eene maand , al was zij n  
geh o or dan ook geheel o f  gedeelteljj k  van s t o f  veranderd , 
de aandacht , die men hem than s wel will end · verleend 
had , o nveranderd zou blij k e n  te  zij n .  

��. ,:' 
• 11' _.',.' , 

� 
v;� .. lf;. ,;t ...... 

11 . 

Voor een e  zeer aanzienlij k e  vergadering vervolgde Dr. 
B R ESTE R , van D elft ) z U n e  z e s  weken te voren . begonnen 
v erhandeling over de VOEDING. D e  8cheilcun{l?:ge zamensteUin!J 

van den mensch was in de e erste v o ordragt speciaal het  
onderw erp van beschouwing , waaraan spreker i n  vlu gtige 
trekken herinnerde. D e  v erh ouding van de versc h i l l ende 
stoffen in de :nol'male type van h e t  dierlij k Ugcbaa r n  al s 
bekend onderstellende , .  z o u  spreker ons thans antwoord 
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trachten te geven op de vraag : zpaarom wij MtS voeden moeten. 

In gewigt en zamens telling waren spreker en z ijn  ge

hoor sedert gemeld tijdsverloop onveranderd gebleven . (vVjj 

mogen el' bijvoegen , dat dit insgelijks het geval was met 

de uitstekende voordragt van den spreker en met de on

verdeelde aandacht van zijn  gehoor.) Nu is dat onveranderd 

blijven zeker bij zonder aangenaanl , voor zoover ieder 

onzer tevreden is met zUne constitutie ; maar als wij nagaan, 

hoeveel voedsel wij in het ligchaam wel hebben moeten 

opnernen om die uitkomst te verkrijgen , dan zouden wij ,  

oppervlakkig redenerende , niet geneigd zijn , die uitkomst 

zeer schitterend te noemen. Ieder onzer heeft in die zes 

weken toch ongeveer 1 1/2 In aal zijn  eigen gewigt aan 

voedsel gebruikt , om het schijnbaar Iuagere resultaat te 

verkrijgen van niet afgenoluen te z�n in gewigt noch 

veranderd in zarnenstelling. 

Het is dus wel d,e llloeite waard , eens na te gaan 

waartoe dat voedsel gediend heeft. Tot oplossing van die 

vraag kunnen wij het best konlen , door te beginnen met 

de vraag om te keeren : wat gebellrt er , als we ons niet 

of onvoldoende voeden ? Dan nen1en we af in gewigt , 

orndat het leven onbestaanbaar is zonder voortdurend 

verlies van koolzuur , ureum en aschbestanddeelen . Deze 

s toffen verlaten elk oogenblik het ligchaalu .  Spreker voor

spelde ons dan ook , dat wij straks, bij het verlaten van 

de zaal , 5 0  gram in gewigt afgenomen zouden zijn .  Als 

voorbeeld werd genoemd een krachtig arbeider , die in 

den loop van één dag 2 lj2 à 3 kilo van zijn  gewigt verliest. 

't Spreekt nll van zelf , dat die man, ter compensatie van 

dat verlies , moet trachten dagel�ks eene gelijke hoeveel

heid bestanddeelen uit de buitenwereld in zich op te nemen. 

Als wij ons nu nog eens herinneren , uit welke stoffen 

de mensch is gebouwd : water , lijmgevende s tof, vet , 
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eiwitstof en aschbestanddeelen - dan kan de vraag zich 

vóordöen , of dat voortdurend stofverlies gelijkmatig over 

al deze bestanddeelen is verdeeld. Dit nu is niet het  

geval. Het verlies treft vooral het vet en de eiwit

s toffen , in de verschillende organen verdeeld . Als het 

ligc�aam ongev eer 40 pCt. verloren heeft , wordt het 

leven uitgedoofd. Het opmerkelijk  verschijnsel doet zich 

bij den hongerdood voor , dat , terwijl alle organen in ge

wigt afnemen , de hersenen 'nagenoeg de 
'
zelfde blijven. 

Wij zien dus dat het geregeld gebruik van voedsel het 

ges tadig stofverlies weêr goed maakt. Zietdaal' dus reeds 

een antwoord op de vraag , waarom wij ons voeden moe

ten . Wij zijn  echter geregtigd , daarmeé nog niet tevreden 

te zijn. Immers - ware dit het eenige nut van het voed

sel ' - wij zouden de opmerking kunnen maken , of het  

dan niet veel eenvoudiger zou zijn  gewees t , als de mensch 

zoo  ingerigt was , dat hij niet vatbaar was voor dat stof

verlies. Het feit , dat de mensch voortdurend arbeid ver

rigt , geeft echter antwoord op de vraag, waarom hij 

zonder dat stofverlies niet kan leven. 

Die arbeid geschiedt ' ten koste van het voedsel , dat 

in het ligchaam van den mensch onderhevig is aan eene 

langzame verbranding. De spijzen worden in het ligchaam 
als 't ware verstookt en verlaten het i.n den toestand van 

koolzuur , water en ureum. De een arbeidt veel meer dan 

de ander ; maar ook zij , die hun tijd  verdeelen in slapen 
, en niets doen , arbeiden . Allen hebben - om een voor

beeld te noemen - een hart en dat hart v errigt in één 
etmaal een arbeid van 7 5 000  kilogram-nleters , hetgeen 

wil zeggen dat de arbeid , die het hart in 24 uur verrigt, 

in staat zou zijn  om ons ligchaamsgewigt in dat tjjdsvel'

loop naar den top van een meer dan 1 000 rnetel' i-wogen 
berg op te voeren. 
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Die arbeid van he t  hart wordt door wrij ving in  ons 

ligchaam in warmte omgezet. Ons ligchaam ontwikkelt 

echter nog veel meer warrnte dan op die wijze door zijn 

inwendigen arbeid gevormd wordt. Eene bepaalde tempe

ratuur van 3 7 °,5  is eene onmisbare voorw aarde van ons 

bestaan . 

Het arbeidsvermogen . van ons ligchaam openbaart zich 

dus naar buiten op tweeërlei wij zen : 1°. voortdurend als 

warmte en 2 ° .  v�n tij d  tot tijd en bij verschillende men

schen in zeer verschillende lnate, als mechanische arbeid. 

En welke is nu de kracht , die ons ligchaam voortdu

rend op die tweeërlei wijzen in beweging houdt ? Is het 

een veer of een vallend gewigt ? Neen ; het is  dezelfde 

kracht ,  die ook bij de stoommachine warmte en mecha

nischen arbeid voortbrengt ,  de scheikundige aantrekkings

kracht namelijk  van de zuurstof d er lucht tot  alles wat 
brandbaar is . 

Werkelijk is ons ligchaam dus eene stoommachine gelijk ,  

waarin brandstof wordt ingelaten , · terwij l de verbrande 

deelen die machine weêr verlaten. Wij hebben dns te 

zorgen voor gedurig nieuwen aanvoer van brandstof. Overi

gens bestaat er natuurlijk groot  verschil in aard en 

strekking met eene gewone stoomlnachine . Terwij l in deze 

de brandstof dadelijk  yerbrandt en zij zich onverschillig' 

betoont Olntrent den aard van de brandstof, j a  zelts ge

noegen zon neUlen lnet gebraden ganzen in plaats van 

steenkolen , is de keuze van brandstoffen voor de mensche

lijke stoommachine van meer beperkten aard . Eenmaal 

in het ligchaam opgenomen, verbranden zij ook niet dade

lijk ,  maar worden eerst bestanddeelen van het ligchaam 
en blijven dat eenigen tijd . 

De ·wijze , hoe de omzetting van het scheikundig arbeids

vennogen in mechanischen arbeid plaats grijpt , is eigenlijl< 
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totaal onbekend en  zal dit misschien we l  altijd blijven . 

Zooveel is zeker , dat de menschelijke machine veel beter 

en voordeeliger werkt dan ' de beste stoommachine. Het 

bewij s  is geleverd , dat een arbeider tweemaal meer werk 

verrigt dan eene stoommachine , daar bij de laatste slechts 

1 1  pCt. van het scheikundig arbeidsvermogen in nuttigen 

arbeid wordt omgezet,  terwijl  in den mensch 20 à 25 pCt.' 
in mechanischen arbeid verandert. 

Ook de onbrandbare bestanddeelen , zooals keukenzout 

en andere aschbestanddeelen , verlaten ons ligchaam voort

durend , en daar zij meerendeels van het grootste belang 

voor onze stoffelijke zamenstelling zijn , moeten zij ook 

voortdurend als voedsel worden opgenomen . Deze soort 

van voedsel kan noch arbeid noch warmte produceren. 

Ook de s toommachine heeft onophoudelijk een dergelijk  

voedsel noodig : water b. v. om stoom te  leveren ; olie , 

om de machine te smeeren , enz. 

Uit het voorafgaande zal men zich eenigzins eene voor

stelling gemaakt hebben van de hoev eelheid vo edsel , die 

noodig is om het voortdurend stofverlie's geregeld aan te 

vullen. Bij kinderen 'en onvolwassenen moet die hoeveel

heid voedsel betrekkelij k  grooter zijn , opdat het batig 

saldo , dat na compensatie van het s tofverlies overschiet , 

ten goede kome · aan den groei ot de toeneming in gewigt. 

Dat batig saldo is intusschen maar zeer gering. Eene 

hoeveelheid van 500 kilo melk in het eerste levensjaar 

maakt het kind niet meer dan 6 kilo zwaarder , terwijl 

een ll -jarige knaap ongeveer ] 1 0 0  kilo voedsel in één 

j aar moet gebruiken , om aan het  eind van Jtj aar 3 kilo 

in gewigt te zijn toegenomen. De  meeste menschen wor

den t1l8schen de �o en de 40 jaar nog altij d  wat zwaarder , 

maar gemiddeld niet meer dan één ons Js j aars en dan na 
een gebruik van 1 200 kilo voedsel . 
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Ieder kent het eigenaardig gevoel , dat honger ,vordt 

genoemd en ieder weet ook , dat aan die roep stem gehoor 

moet worden gegeven op straffe van de vreesselijkste ge

volgen. Honger zou men dus wel kunnen noemen de 

drijfveer , die de geheele maatschappij aan den gang houdt ; 

en IUOgt ooit de een of ander philantroop eene ontdekking 

doen , die aan ieder individu het luiddel yerschafte om 

zich zonder moeite brood te verschaffen , dan zou die ont

dekking rnisschien tijdelijk eene reeks ongelukkigen geluk

kig maken , maal' het zou dra blijken dat de geheele 

maatschappij door dat middel onluogelijk werd gemaakt. 

Gelukkig, zeide spreker , bestaat er weinig kans op zulk 
eene ontdekking. 

N a ons alzoo u�tgelegd te hebben , waarom wij ons voe

den moeten , ging spreker thans over to t de vraag : hoe de 

voeding geschiedt. Aan de beantwoording van deze vraag zal 

het overige van zijn  cursus gewijd zijn. 

Het behoeft geen betoog , dat de wijze hoe de nlensch 

zich voedt , van eene oneindige reeks olTIstandigheden af

hangt. Vooreerst oefent het klimaat hier grooten invloed 

uit. Een Eski�o bijv. consunleert dagelijks 15  kilo zee

hondenvleesch , nog wel met traan overgo ten , terwij l  een 

Hindoe zeel' voldaan ' is als hij zijne portie rij s t  met visch 

binnen heeft. De oorzaak van dit verschil ligt voor de 

hand. De Eskinlo , vvil hij in zijne kille OlTIgeving de tenl
peratuur van het ligchaanl op 37 1/2 graad houden , 1110et 

vreesselijk s token ; terwijl  de Javaan , om die teluperatuur 

constant te houden , door de buitenlucht een handj e  ge

holpen wordt . :l\1aar ook in hetzelfde land , j a in het�elfde 

huis , tusschen broêrs en zusters , bestaat groot verschil in 

de quantiteit en de qualiteit van de spijzen , die ieder voor 
zijn  levensonderhoud noodig heeft . 

Dit neemt echter niet weg , dat voor alle menschel1 , 
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van welke constit'utie en onder welke OInstandigheden 

ook , de voeding aan vaste regelen is ond erworpen. De  

vragen : 

1 °. uit welke voedingstoffen ons voedsel bestaat ; 

2°. hoe het voedsel bestanddeel van ons ligchaani wordt ; 

3°. hoe het voedsel dan verder aan zijn  doel beantwoordt ; 

zijn dan ook voor eene algemeene beantwoording wel 

geschikt én zouden n�l achtereenvolgens dool' spreker 

worden nagegaan. Later zullen dan nog eenige omstandig

heden worden besproken , die in bijzondere gevallen op de 

voeding van invloed zijn. 

In de eerste plaats dan ; welke zijn de stoffen , die in 
ons voedsel moeten ' voorkomen ? De mensch ontleent ze 

bijna allen aan het planten- en dierenrijk ; slechts twee 

voedingstoffen vindt hij daar niet in voldoende hoeveel

heid , te weten water en keukenzout , waarvan hij het . 
ontbrekende moet aanvullen uit de anorganische natuur. 

, De  voedingstoffen voor den mensch - natuurlijk op tal-, 

looze wijzen in de voedingsmiddelen verdeeld - zijn 

water , anorganische zouten , eiwitstoffen , lijnlachtige 

stoffen , vetten J koolhydraten en nog tal van anderen , die 

als prikkels wel eene belangrijke rol spelen in de voeding, 

maar niet , als de zes genoemde soorten , aan de stofwis

seling deelnemen. De lijmachtige stof is de eenige , die 

de mensch zou kunnen missen ; van de vetten en kool

hydraten des noods een van beiden ; maar de overigen 

zijn  absoluut noodzakelijk. 

Het water wordt door ons ten deele als zoodanig , ten 

deele als bestanddeel van de spij zen jn  het ligchaam op

genomen. Uit de voed ings-tabel , die aan den wand hing , 

en in sprekende kl.euren het  betrekkelijk gehalte aan 

eiwi t ,  vet , zetmeel J minerale stoffen , water en z. van de 

voornaamste voedingsmiddelen aanwees , blijk t  hoe aan-
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zienlijk het watergehalte is bij de meeste voedseis .  Kool 

- men zou het bij het gebruik van boerenkool waarlijk 

niet zeggen - bevat 94% water, veel Ineer dan koemelk. 

Spreker liet in flesschen de hoeveelheid vaste bestand

deelen zien : van , een half kilo vleesch , een kilo witte 

kool , een liter bouillon van een restauratie in den Haag, 

een liter Beij ersch bier , een Eter wijn  - in steeds af

nemende hoeveelheid. Van een l�ter j enever zou bij ver-

damping zoo goed als niets overblij ven . 

Anorganische zouten komen in bijna alle voedingsmid

delen voor. Spreker toonde die zouten aan in het pomp

water van IJiligentia. 

De eiwitstoffen zijn zeker wel de meest belangrijke 

s toffen in de voedingsmiddelen. Dat zij daarin volstrekt 

onmisbaar zijn , bewijst  de dagelijksche afscheiding bjj 

den nlensch van 25 à 35 gram ureum , dat eene stikstof

houdende stof is. Die stikstof kan uit geen ander voedings

bestanddeel ontleend worden dan uit eiwit , de eenige 

voedingstof, die , behalve gelatin e ,  dat elenlent bevat. 

Achtereenvolgens leerden wij de eigenaardigheden ken

nen van de drie eiwitsoorten : de alb1ltmine , de caseïne en 

de fibrine. Al die eiwitsoor ten komen in het levend dier 

in opgelosten toestand voor ; treedt de dood in , dan volgt 

dikwij ls onmiddellijk eene stremming van het eiwit en het 

blij ft in dien toestand , m. a .  w. het is dan niet  meer 

voor oplossing vatbaar. De alblunine , of het in watèr 
opgeloste eiwit van de eij eren , s tremt door de warmte.  

De tweede soort daarentegen ) de caseïne of kaasstof, 

die in opgelosten toestand voorkOlnt in de melk, stremt 

niet ,  even als albun1ine ,  bij de kooktemperatuur , maar 

ondel' den invloed van zuren en door leb bij ongeveer 
45° temp. 

Daal' de stremming door zuren plaats heeft in den 
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vorm van kleine klontertj es , wordt bij de  kaasfabricage , 

die spreker in 't klein met · z eer goeden uitslag verrigtte , 

het andere streminiddel gebruikt , namelijk  in dit geval 

de in pekel afgetrokken leb , die de kaasstof uit de  melk 

tot één klomp doet zamenpakken . 

Bij de derde eiwitsoort ) de vezelstof of fibrine , neemt  

men eene veel raadselachtiger manier van stremmen waar. 

Evenals het eiwit in de eij eren , komt de ' fibrine in opge

losten toestand voor in het bloed ; maar zoodra de dood 

intreedt of zoodra het bloed de aderen verlaat , stolt de 

fibrine tot e ene vezelachtige zelfstandigheid. Niet slechts 

in de dieren* ook in de planten komen albumine , kaas

stof en fibrine voor . Wringt men in eene doek tarwemeel 

in water uit , dan blij ft in de doek eene vezelachtige stof 

achter , de kleefstof of het gluten van de tarwe , d. i. 

eiwitstof , in physische en chemische eigenschappen over

eenkomende �et de fibrine van het b loed. 

Ofschoon de lijmachtige s toffen insgelijks stikstof be· 

vatten , kunnen de eiwitstoffen toch maar voor een deel 

door eerstgenoemde in de voedingsmiddelen vervangen 

worden . Overigens kent men de in de keuken dikwijls 

toegepaste eigenschap van gelatine , dat zij in warm water 

oplosbaar is en na bekoeling als eene gelei stolt. Zulk 

eene gelei moet  dus niet als volkornen onvoedzaam ge

minacht worden . 
Thans komen in de rij de gewigtige vetten , reeds 

daarom gewigtig , omdat zij zoo brandbaar zijn. Om te 

doen uitkomen , dat het bij de �pij svertering noodzakelijk  

is , dat de  olie zich zoodanig met  water vermenge , dat 

afscheiding van druppeltj es niet mogelijk  is , liet spreker 

een voorbeeld van die emulsié zien , door aan water , 

met  wat Arabische gom bedeeld ) olie toe te voegen en 

dit mengsel te schudden , waarvan het gevolg was , dat 
5 
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de olie niet kwam bovendrij ven , maar zich fij n verdeelde 

door. ,de geheele massa en daaraan eene wit troebele kleur 

gaf. Een voorbeeld van zulk eene emul;ie is ook de melk , 

waarin de boterdeeltj es in gesmolten toestand in de vloei
stof zweven. 

Eindelijk hebben wij nog de koolhydraten te beschou

wen , evenals de vetten bestaande uit koolstof , waterstof 

en zuurstof. De naam van deze bijna uitsluitend aan 

planten eigen voedingstoffen klinkt wel wat barbaarsch , 

maar wij zullen er spoedig mede vertrouwd raken, als 

wij de verschillende soorten de revue hebben doen pas

seren. Vooreerst komt hier in aanmerking dEftollgenietbare 

cellulose of cellenstof , niets anders dan de wanden der 

plantencellen. Dat die cellulose zeel' veel kwaad kan 

doen in het plantenvoedsel , wanneer het niet · zoodanig 

is toebèreid , dat elk cellenwandj e  is gescheurd , springt 

zeker in , 't oog ; evenals de reden duidelijk is , dat vele 

menschen sommige plàntenkost niet verdragen kunnen. 
Hoe kostbaar zetmeel en eiwit ook zijn , als de onoplos

bare cellenwand aan die stoffen de aanraking met de 

spij sverteringsvochten veFbiedt , dan komt er niets van 

hunne voedende kracht ten bate van het ligchaam. 

Brouwt de cellulose dus veel kwaad , van groote betee

kenis v oor het voedsel is ons tweede koolhydraat , het 

,zetmeel. Spreker gaf ons een voorbeeld van zetmeel , door 

tarwemeel in eerie doek uit t e  kneeden. De uitdruipende 

witte vloeistof laat dan kleine korreltj es op den bodem 

van het vat bezinken , die den inhoud van de straks 

genoemde cellen uitmaken. Zie tdaar de stij fsel of het 

zetmeel uit de tarwe. Als men dezelfde bewerking op 

meel van aardappelen toepast ; verkrij gt men aardappelen

(zet)meel. En zoo zijn er tal van variëteiten van zetmeel , 

waarvan de korreltj es me'est herkenbaar zijn aan den 
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eigenaardigen vorm. Stij fsel , sago , arrow-root , aardappel

meel zijn  versch�idenheden van zetmeel. Die stoffen zijn 

slechts schijnbaar oplosbaar in warm water. D e  deeltj es 

zwellen slechts tot  veelvoudige grootte op , maal! blijven 
overigens onopgelost. 

. 

Het derde koolhydraat is de welbekende oplosbare gom 

en eindelijk nO. 4 de oplosbare suiker , waarvan wij later 

nog meer zullen hooren. Spreker had de overige voeding

stoffen met den algemeen�n naaln van « de rest » bestem

peld. Dit is volstrekt geen bewij s van minachting. Integen-

, deel. Zij dragen wel niets bij tot de eigenlijke voeding , 

maar zij geven ' onder anderen de geur en den smaak 

aan de spij zen en bevordeten den eetlust. Immers , de 

nu behandelde stoffen , als zetmeel , eiwit , vet  enz., 

hoe  uitmuntend ook met elkaêr gemengd , zouden eene 

spij sbrei geven , die ons volstrekt niet bekomen zou. 

Zonder specerij en en meer andere stoffen , welke reeds in 

de voedingsmiddelen aanwezig zijn  of daaraan worden 

toegevoegd ; worden de spij sverteringssappen niet opge

wekt tot medewerking en de spij svertering gaat dan 

moeij élijk in 't werk. Men kent het watertanden , al s 

men met eene hongerige maag eene lekkere spij s  voor zich 

heeft. Niet alleen de speekselklieren worden dan actief , 

maar ook 'de maagsapklieren , die er zich reeds op voor

bereiden , ' de uitlokkende spij s  van het verterende maag

sap te voorzien. 

Op de tabel wees 
'
spreker ons nog het Liebigs-vleesch

extract .  Men vèrbeelde zich toch niet , dat dit hoog ge

roemd extract zijne reputatie ontl eent aan het rijk gehalte 

van voedingstoffen . Ze zijn  er bijna niet in vertegen

woordigd. Het bevat hoegenaamd geen eiwit , maar bijna 

uitsluitend extractief-stoffen , die wij daareven den alge

meenen naam van « rest » gaven. Als stof om arbeid te 
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doen verrigten , bezit het vleesch-extract dus geene waarde ; 

daarentegen wel om vermengd met andel�e spij s  te worden 

gebruikt en deze dan beter te doen bekomen. 

Hoeveel heeft nu een mensch van al die voeding

stoffen wel noodig om gezond te leven ? Het spreekt van 

zelf , dat hier slechts een algemeen antwoord verwacht 

mag worden , met het oog op eene normale type van den 

mensch en met wegdenking van velerlei bijzondere om

standigheden. Als men het zoo opvat , gebruikt een krach· 

tig menseh , bij matigen arbeid, in 24 uur : 2 1/2 liter water 

(vrij en als · voornaam bestanddeel van de spijzen) ; 24 
gram anorganische zouten (waaronder keukenzout , dat 

opzettelij k  wordt toegevoegd) ' ;  1 1 8  gr. eiwitstoffen ; 90 gr. 

vetten en 443 gr . koolhydraten. Spreker had die hoeveel

heden juist afgewogen in verschillende flesschen , waar

door wij een aanschouwelijk overzigt kregen van ' tgeen 

een arbeider zoo ongeveer in 24 uur noodig heeft , om 

zijn dagelijksch gewigtsverlies te dekken . 

De volgende keer zou spreker de reeds hierboven aan

gestipte punten behandelen. Bij 't scheiden uit den lJiti
gentia-kring was men het hierover weêr vrij algemeen 

eens , dat de heer BREsTER zijne reputatie van de moeij e

l ijkste s tof duidelijk en ook voor leeken bevattelijk  te 

kunnen voordragen , op schitterende wijze had gehand
haafd. 

111. 

Hoe worden de voedingstoffen bestanddeel van ons 

ligchaam ? Deze vraag had dr. BREsTER zich ter beant

woording gekozen ; als vervolg van zijne verhandeling 

over de voeding. Het is ons nu reeds duidelijk geworden , 
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hoe  de ligchaamsdeelen voortdurend stof verliezen en  hoe  
dat stofverlies g�stadig hersteld moet worden door steeds 
vernieuwden  aanvoel' van voedsel. Wij kunnen niet met 
de o ogleden knippen , of el' verbranden eenige deeltj es 
van ons ligchaam ; het  bewegen van de vingers o ver de 
piano , het  gebruik maken van beenen en armen , al die 
functiën gaan gepaard met eene  kolossale verbranding en 
al die verbrande gedeelten moeten telkens · en telkens 
vernieuwd worden dool' aanvoer van nieuwe voedingstof . 

Die nieuwe voedingstof komt overal , waar zij noodig 
is , door tusschenkomst van het bloed .  Het bloed is eene 

roode vloeistof) die hare kleur ontleent aan de bloedschij fj es, 
welke in talrij ke millioenen in eIken droppel van de min 
of meer geelachtige vloeistof ronddrij ven. De roode 
ligchaampj es ,  eene eiwitachtige stof, die door eene ij zer
houdende verbinding rood gekleurd is, zij n  als de dragers 
van de zuurstof te beschouwen , terwij l  de geelachtige 

vloeistof , waarin zij drij ven , de voedingstoffen opgelost 
houdt en hoofdzakelijk  bestaat

· 
uit water , eiwit , kleine 

hoeveelheden zouten , suiker en vetachtige stoffen .  
Dit bloed, dat overal dool' het  ligchaam stroomt in eene 

hoeveelheid (gemiddeld) van 5 liters of 1/1 3 van het  
Hgchaamsgewigt , i s  overal in vaten besloten , zoodat het  
nergens direct met de buitenwereld of met de weefsels 
in aanraking kOlllt. Door die vaten stroomt dat bloed 
onafgebroken voort, dank zij eene kracht, die voornamelij k  
haar oorsprong heeft in het hart .  Op groote schaal , in 
eene ruwe maal' duide lijke teekening , verklaarde spreker 
den bloedsomloop : hoe het  bloed , door zamentrekking 
van de wanden der l inker-hartekamer, geperst wordt dool' 
eene del' twee openingen van die kamer, in eene buis, die 
de groote ligchaams-slagader hee t ,  en waarvan de naar 
binnen slaande kleppen als sluisdeuren het uit de kamer 
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stroomende bloed doorlaten ; h o e  t e  gelijk d.e tw eede opening, 

gemeenschap hebbende met den linkerboezem, bij de zamen:' 

trekking van de kamer , door de ook daar aanwezige 

kleppen geslo ten wordt en het bloed dus maar één uitweg 

heeft , nl. door den straks geno emden grooten ligchaams

slagader ; hoe onmiddellij k  daarna , door den daarop vol

genden hartslag , de wanden van de linkerkamer weêr 

uitzetten , de geopende kleppen aan de op ening van den 

slagader digtslaan , waardoor het even te voren uit de 

kamer gestroomde bloed belet wordt terug te keeren , ter

wij l  te gelijkertijd  de klepp en aan de andere op ening , 

leidende naar den linkerboezem, geopend worden en toegang 

voor een nieuw en blo edstro om verschaffen; hoe de klopping 

van het hart (bij volwassenen gemiddeld 72 maal in eene 

minuut) den polsslag vero orzaakt , die den stroom blo ed, 

welken wij daareven de linkerkamer zagen verlaten, drijft 

doOr den gro ot'
en ligchaams-slagader naar ' de takken of 

slagaderen , waarin de gro ote buis zich verdeelt ; hoe die 

slagaderen , naar de verschillende ligchaamsdeelen loop ende, 

daar al fij ner en fij ner zich in tallooze slagadertj es ver

deelen , die eindelijk zoo fij n worden , dat het sterkst ge-
. 

wapend oog ze ter naauwernood kan ontdekken ; hoe ein

delij k  die tallooze fij ne buisj es do ordringen in de weefsels , 

al die deelen omstrengelen en overgaan in een net van 

haarvaten ; al fijner en fij ner verdeelt zich dus het bloed 

door die tallooze fij ne buisj es , en als men er in slaagt 

die verder te vervolgen , ziet men ze weêr zamenloopen 

tot allengs meer zigtbare buisj es , tot er eindelijk weêr 

takj es uit te voorschij n  komen, ter onderscheiding van de 

slagaderen , aderen genoemd. 

Intusschen heeft, er in het bloed eene merkwaardige 

verandering plaats gehad. In de slagaderen was de vlo ei

stof helder rood ; in de aderen gekomen is die fraaij e 
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kleur vuil en paarschachtig geworden. Maar niet alleen 

de kleur is veranderd ; ook in zanlenstelling ' openbaart 

zich een groo t  verschil. Het zuurstofgehalte van het slag

aderlijk bloed is in het aderlijk  bloed zeer verminderd 

en vervangen door een ander gas , het koolzuur. Spreker 

liet ons de kleursverandering zien, die het bloed ondergaat, 

wanneer men het beurtelings met zuurstof en met koolzuur , 

in aanraking brengt. Maar dat is nog niet alles. Ook de 

voedende bestanddeelen , ' de eiwitachtige , de vetachtige 

en de srtikerdeelen , zijn  in het aderlijk bloed verminderd 

en nu gedeeltelijk vervangen door andere s toffen , ' o .  a. 

door ureum. Het is dus klaar , dat het frissche slag

aderlijk bloed bij zijn  doorgang door de haarvaten bedor

ven is. 

Uit al de ligchaamsdeelen ko�t in dien s taat het ader

lij k  bloed, d. w. z. het bedorven bloed , terug . De dunnere 

aderen loopen weêr te zamen in groo tere aderlijke stammen, 

waardoor het donker gekleurde bloed naar het hart en 

wel naar den regter harteboezem terugkeert. De uitzetting 

, van het  hart doet het aderlij k  b loed tusschen de geopende 

klapvliezen naar de regterkamer s troomen en bij de vol

gende zamentrekking verlaat het die ruimte door een 

nieuwen slagader , ' den long-slagader , die zich in twee 

takken splitst en het bloed naar eerr bepaald gedeelte 

van het ligchaam voert , naar de longen. Men noemt dit, 

ter onderscheiding van den eerst beschreven of gl'oo ten 

bloedsomloop , den kleinen bloedsomloop. 

In , die longen , komt het aderlijk  bloed , dat zich ook 
daar weêr door een uiterst fijn haarvatennet verspreidt , 

over niet minder dan 6 0 0  millioen luchtcellen , eene ge

zamenlij ke oppervlakte bezittende van ' bijna 300 0 meter 

(de löngen van één mensch) , in onophoudeHjke aanraking 

nlet  de lucht, Daar geschiedt het zuiveringsproces van het 
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bloed ; het herkrijgt daar zijne frissche , roode kleur , dank 

zij de verwisseling van het koolzuur , dat bij elke uit
ademing ontwijkt en vervangen wordt door de zuurstof 

. van · de lucht , die de mensch bij elke inademing tot zich 

neemt. Het aldus gezuiverd bloed komt nu weêr door de 

longaders in den linker- boezem , waar de kringloop op 

nieuw begint. 

De zuivering van het bloed is hiermeê echter nog lang 

niet volkomen. Ook het ureum moet er nog uit verwij 

derd worden. Daarvoor zorgen de nieren en de zweetklie

ren , terwij l  ook de lever nog schadelijke stoffen uit het 

bloed verwijdert. Zoo is dan het bloed gezuiverd en . van 

nieuwe zuurstof voorzien ; maal' dan missen wij nog altij d  

de  voedingstoffen , die in  de  haarv atennetten van den 

grooten bloedsonlloop zijn zoek geraakt , en wij zullen 

nu zien , hoe het bloed telkens nieu"v voedsel gaat halen 

aan den binnenwand van het darmkanaal. 

Spreker was hier tot het gewigtigste onderdeel van zijn 

onderwerp genaderd. 

Wordt de zuurstof direct als zoodanig in het bloed op

genolnen , de voedings toffen lTIOeten bijna allen daartoe. 

eerst eene voorbereiding ondergaan. Er is natuurlij k geen 

sprake van , dat in het bloed vaste voedingstoffen kunnen 

doordringen , ,vant het bloed is overal en dus ook aan 

den . binnenwand van ons darmkanaal binnen volkomen 

gesloten bloedvaten besloten . Het schijnt , oppervlakkig 
beschouwd , zelfs vreemd , dat vloeis toffen door de vaten 

kunnen dringen ; maar bij nader onderzoek komt men 

tot de  ervaring , dat als twee verschillende vloeis toffen 

doór een vlies van elkander gescheiden zijn , dit vlies 

niet beletten kan , dat zij tot elkaêr gaan en zich onder

ling vermengen. }\tIen noemt dit verschijnsel , dat O�lS op 

groote s�haal vertoond werd , osmose · of diffusie. Opmer-
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king verdient het , dat niet alle vloeistoffen voor osmose 

vatbaar zijn. Uitzondering maken 'bv. eiwit , gom en lijm

achtige stoff�. 

Het brengen van de voedingstoffen in zoodanigen toe

s tand , dat zij opgenomen kunnen worden in het bloed , 

is het doel van de spij svertering. Water , zouten , suiker 

en alcohol hebben geene voorbereiding noodig ; zij behoeven 

niet verteerd te  worden , maar kunnen direct in het bloed 

overgaan . Met zetmeel , vetl en en eiwitachtige stoffen is 

het echter een geheel ander geval ; deze moeten allereerst 

verteerd worden , hetzij zij oplosbaar zijn of onoplosbaar , 

al vorens in het bloed opgenomen te kunnen worden. 

De eerste verandering , die de sp ij zen ondergaan , ge

schiedt in den mond door het kaauwen , waarbij uit een 

z estal klieren eene groo te hoeveelheid (in 24 uur gemid
deld 1 1/2 liter of twee flesschen) speeksel wordt afgeschei .. 

den. Dat vocht werkt reeds zeer krachtig op de fij n ver., 

deelde spij s .  Wat oplosbaar is in water , wordt dadelijk 

opgelost  en bovendien heeft het speeksel de eigenschap 

om het onoplosbare zetmeel te veranderen in oplosbare 

suiker , die verder geene voorbereiding behoeft om in het 

bloed opgenomen te worden . Met h et zetmeel zullen wij 

dus klaar komen , dank z ij het doeltreffende kaauwen , 

een der hoofdvereischten voor eene goede en geregelde 

spijsvertering. Opmerking verdient intusschen , dat ge

kookt zetmeel veel ' gemakkelijker in suiker verandert 

dan ongekookt. Daarom wordt ook o. a. het plantaardig 

voedsel gekookt. 

In den mond kan men de sp�j s nog beheerschen ; 

maar beeft men ze ingeslikt ,  dan wordt ze dool' onwil

lekeurige zamentrekking van den slokdarm wand voortge

dreven , to t  zij in de maag aanlandt. 

Tot dusver gesGhiedde het proces vrij vlug ; Hlaar in 
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den krommen zak , maag genoemd , gekomen , sluit · zich 

de portier , d. w. z. rle opening in de maag tegenover de 

uitmonding van den slokdarnI ; de . spijsbrei .van een goed 

middagmaal blijft dan wel 3 à 5 uren in de maagholte , 

vóór de portier zich opent om het laatste gedeelte van 

het voedsel zijn  weg te laten vervolgen. Wat geschiedt 

er nu in die lnaag ? Vooreerst wordt daar de werking van 

het speeksel op het zetmeel voortgezet. En ten andere 

komt daar uit tal van kleine gaatj es ,  even zoo vel e 
mondj es van kleine blinde buisj es (kliertj es) in den maag

wand , een zuur sap vloeij en ,  maagsap genaamd, dat 

niet op zetmeel werkt , luaar op de eiwitachtige stoffen , 
en wel van dien aard, dat die stoffen worden: omgezet , 

in eene vloeistof , welke de eigenschap bezit om door 

osmose te kunnen worden opgeslorpt .  De werking van 

dat maagsap heeft men bij patiënten , die een maagfistel 
"" 

hadden , zeer duidelijk  kunnen gadeslaan. De maagklier-

tj es bleven werkeloos en de maagwand droog , als er geen 

voedsel werd aangevoerd , maar zoodra er spij sbrei of 

eenig ander voorwerp in de maagholte kwam , werd de 

massa onmiddellijk uit de ldiertj es bevochtigd. 

De hoofdbestanddeelen van dat maagsap , wa.arvan de 

mensch in 24 uur luinstens 6 liters afscheidt , zijn  water, 

zoutzuur en pepsine , die te zamen eeu buitengewoon op

lossend venllogen op het eiwit en ook op lijmstoffen uit
oefenen. Dool' j eugdige biggen te · lateIi vasten , a�n de 

beestj es in dien hongerigen staat een voor biggen delicieus 

geregt voor te zetten, waarvan zij watertanden , en ze  

dan onmiddellijk  t e  dooden , verzamelt men bij he t  ope

reren van de luaag eene gro ote hoeveelheid pepsine , die 

weêr uitmuntend kan gebruiktt ,'Vorden, onl bijv. de slechte 
spij svertering van sonlmige nlenschen aan den gang helpen. , 

Spreker bereidde kunstmatig nlaagsap dool' het bij elkaêr 
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brengen van de zelfstandigheden op de temperatuur van 

het bloed. Een s tukj e  
'
biefs tuk , in die vloeistof gelegd , . 

droeg reeds na verloop van een half uur de duidelijke spo

ren van vertering. De practische wenk , bij deze proef ge

geven , dat zeer warm drinken , onmiddellijk  na het ge

bruik van spijs , . de werking van de pepsine en daar

door de spij svertering belemmert , moge wel behartiging 

vinden. 

Het maagsap komt natuurlijk  voort uit het bloed , dat , 

zoodra er spijzen in de maag komen , in enorme massa' s 

naar ·de maag s troomt. Van daar .waarschijnlijk de oorzaak 

van het gevoel van honger , dat zich openbaart bij vasten, 

als er geen bloed naar de maag stroomt. Dat stroomen 

van bloed · in die rigting geschiedt natuurlijk  ten koste 

van de ov�rige ligchaamsdeelen , die , terwijl  men eet , 

minder bloed ontvangen : reden waarom men de andere 

deelen van het ligchaam dan niet moet inspannen. I/ Eene 

v olle maag s tudeert niet graag IJ, zegt het spreekwoord , 

en dat is volkomen j uist. Gedurende de spij svertering kan 

er niet gelij kertijd o ok naar de hersenen veel bloed wor

den afgevoerd. 

Eene volle maag loopt ook niet graag J om dezelfde 

reden. Dat laat zich physiologisch zeer goed verklaren , 

als die verklaring nog noodig was. De dieren , die , als 

zij er kans toe  zien , na het eten gaan slapen , leeren ons 

hier wij sheid. Toch schijnt voor den m ensch na het eten 

eene matige beweging beter te  werken dan het zooge

noemde middagdutje .  
Naar aanleiding van den rijkdom van de  maag aan bloed 

gedurende de spijsvertering , werd nu de vraag besproken , 

hoe het bloed onder bepaa lde omstandigheden zi ch zoo  

verschillend door de  onderscheiden organen naar mate 
va,n hunne behoefte vel'deelen kan. 
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�Iet de beantwoording van deze en andere vragen 

heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt de onlangs over

leden Fransche physio loog CLAUDE BERNARD , die vooral 

ook op het gebied van de . spijsvertering de wetenschap 

van de physiologie zeer aan zich verpligt heeft. Spreker 

bragt een warm woord van hulde aan 's mans nagedach-

tenis. 
CLAUDE BEl{,N.A.RD toonde aan , dat de millioenen buizen , 

waardoor het bloed door het ligchaam stroom t ,  allen onder 
beheer staan van spieren en van zenuwen. Een zijner 

gewigtigste ontdekkingen was die van de vasomotorische 

zenuwen , die de spieren van de bloedvaten den prikkel 

meêdeelen , waardoor die vaten door van wij dte te ver

anderen het bloed in de juiste hoeveelheid doen stroomen 

naar de deelen , van waar de roepstem komt. 

Naar aanleiding van deze ontdekking heeft men ook o .  a.  
den invloed leeren kennen van de inspanning der herse

n en op de bloedsverdeeling. Een professor in Italië heeft 

een glazen omhulsel uitgedacht , waarin ienland den arrri 

kan steken. Van onderen is het glas gesloten , van boven 

insgelijks door een band of ring van caoutchouc. Verder is . 
dit glazen arnl-omhulsel gevuld lnet water en draagt een 

dun glazen buisj e ,  dat omgebogen is en waardoor het  

water kan worden afgevo erd. Het stroomen van het bloed 

naar den arm werd nu duidelijk waargenomen aan het 

kleine buisj e ,  waarin het water steeg. Door het vullen 

van de aderen met bloed '\V'as natuurlij k  het volumen 

van den ann uitgezet en de ruimte tusschen den arm en 

het glazen omhulsel kleiner geworden , met  het noodza

kelijk  gevolg dat het water luoest gaan rij zen. 

Een zijner zoons liet de proefnenler beurtelings Griekscll 

en Latijn studeren , terwij l  die j onkman den glazen met  

water gevulden toestel aan den arm droeg. Bij het  Grieksch 
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zakte het water, bij het Latij n  steeg het : wel een bewij s 

dat Grieksch moeij elijker is en de hersenen 111eer inspant 

dan Latijn.  

De spij sbrei verlaat thans door den portier de maag en 

treedt . in de dunne darmen , waar het  belangrijkst ge

deelte van het proces der spij svertedng plaats grijpt en 

die ook , even als de maag , voortdurend eene zacht schom

melende beweging onderhouden ter bevordering van de 

spij svertering. Bij hun intreden in de dunne darmen 

zijn  het zetmeel en het eiwit reeds groo tendeels ver 

teerd ' m.  a. w. verkeeren in een toestand , dat zij in 

het bloed opgenomen kunnen worden . Het vet daaren

tegen is nog intact gebleven. Thans worden echter dade

lijk  aan het begin van den zeer langen ineengekronkelden 

dunnen darm (bij den mensch ongeveer 7 maal . langer 

dan het - ligchaam) twee nieuwe sappen afgescheiden : de 

gal en het alvleeschsap .  Van de gal worden in 24 uren 

1 1/� l iters , van het alyleeschsap 4 liters afgescheiden . 

Het eerste is een tamel ijk dik , groenachtig vocht , dat 

wij reeds eene rol hebben zien spelen bij de zuivering 

van het bloed. Het wordt nam el ijk  uit het bloed door de 
lever afgescheiden . Nu zien wij de gal ook verterend 

werken op het ve t ;  met dien verstande dat er eene 

emulsie in de vetdeelen ontstaat , waardoor het vet in 

uiterst fij n verdeelden toestand door de allengs meer op
lossende spij smassa verspreid en daar gesuspendeerd wordt 

gehouden . Een klein gedeelte van het vet wordt daarbij 

ook in oplosbare zeep veranderd . 

Eindel ijk  bezit het alvleeschsap het verterend vermo· 

gen van de drie reeds besproken sappen te zarnen. Het  

verteert zetmeel in suiker en werkt ook oplossend op ' 

eiwit ; maar bovenal oefent  het invloed uit op het vor

men van emulsies. Alles wat nog verzuimde te ver· 
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teren in den mond of  in de maag , . wordt door het  al

vleeschsap aangetast. Ten slotte komt nog in geringe 

hoeveelheid een vijfde vocht , het darmsap , de spijsver-

tering voltooij en. . 
De  verteerde spij sbrei is thans geschikt om in het bloed 

te worden opgenomen. De  dunne darm moeten wij thans 

wat nader van binnen en van buiten bezien , want hier 

geschiedt het groote proces van het opnemen van de 

voedings toffen in het bloed. De fluweelachtige binnen

wand is van zeer kleine vlokj es of haartj es voorzien , om 

het . oppervlak zoo veel mogelijk  te vergrooten. Die fijne 

haartj es worden Oluspoeld do or de natte spij sbrei. Buiten 

den darrn nemen wij vooreerst het vliezige darmscheil 

waar , dat de darnlen aan elkaêr en aan de buikholte 

bevestigt , waardoor een hecht verband ontstaat , dat de 

zoo gevaarlijke kronkelingen of instulpingen in deh langen 

darm voorkomt. Maar het darmscheil verrigt nog eene 

andere , niet luinder gewigtige functie. 

Het vlies is de drager van de bloedvaten , die in im

mense hoeveelheid naar de darmen loopen , zich over het 

vlies in alle rigtingen vertakken , tot al die steeds fijner 
en f�ner zich verdeelende bloedvaatj es den buitenwand 

van den darm bereiken , daartegen opkruipen en in . den 

darmwand dringen , waar zij zich ,aan de binnenzijde over 

de door voedingsap rijkelijk omspoelde vlokj es ver

spreiden. Daar loopen die bloedvaatj es niet dood ; zij 

vervolgen hun weg ; en na het  bloed voldoende gelegen

heid te hebben gegeven , om door osmose de yoeding

sappen op te nemen , verlaten zij meer gezwollen en ·met 

eene andere kleur den darmwand weêr , om naar het groote 

reservoir , het hart , terug te keel·e�l .  

Een geheel nieuw vocht vraagt thans nog even onze 

aandacht , eene ldeurlooze vloeistof, besloten in de wei- of 
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lymphvaten , die uit alle weefsels ontspringen , zonder da t 

zij , zooals de bloedvaten , uit de vertakkingen van andere 
weivaten gevoed worden • . Waar zij uit de darmen ont

springen , noemt men ze chylvaten. Bij het gebruik van 

spij s blijkt het , dat ook die vloeistof voedsel opslorpt , 

voornamelijk vetkogeltj es , waarschijnlijk' door eene fijne 

opening aan het  eind van de chylbuisj es , daar het vet  

voor eigenlijke osmose niet  vatbaar is . De  van vetdeeltj es  

bezwangerde chyl loopt dan door de tallooze vaatj es te  

zamen met de wei in steeds breed ere buizen naar de 

eenige plaats , waar de bloedaderen eene opening hebben , 

namelijk  in den linker ondersleutelbeensader , waar de 

wei zich droppelsgewijze  met het bloed vermengt. 

Wij zijn nu zoo gelukkig gewee st om het voedsel op 

den voet te  kunnen v olgen , tot wij het in het bloed zagen 

doordringen. Thans wordt het  moeij elijker het voedsel na 

te gaan, nu het met verbazende snelheid door het bloed 

in zijn kringloop naar en door de ligchaamsdeelen wordt 

meêgevoerd. Wij hebben gezien , hoe het  voedsel en de 

zuurstof in het bloed komen en hoe het . verder door de 

longen , de nieren , de zweetklieren en de lever van zijne 

schadelijke bestanddeelen gezuiverd wordt. De vo lgende 

reis_ beloofde spreker de vraag te behandelen , hoe dat 

bloed krach t geeft aan het ligchaam en op welke wijze  

de daarin opgenomen voedingstoffen verder aan het  doel 

beantwoorden . 

De spreker uit Delft , die zijn aanzienlijk gehoor reeds 

drie avonden even nuttig als aangenaam over het belang

wekkende onderw erp van de voeding had bezig gehouden, 
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behandelde in zijne laatste yoordragt , die onmiddellijk aan 

de vorige aansloot in de eerste plaats de belangrijke vraag, 

hoe de voedingst�flen aan haa?' doel beantwoorden. Als grond

slag en tevens als leiddraad voor hetgeen nog volgen moest, 

had de heèr BRESTER de volgende ontwerp-begrooting met 

memorie van toelichting opgemaakt. 

Voorbeeld eener begroo ting van de dagelijksche irtlcomsten 

en uitgaven van een krachtig man bij 111atigen arbeid. 

I nlcomsten. 

Zuurstof . 700  gram. 

vVater . . . 2 500  !I 

Eiwitstoffen . 1 1 8 !I 

Vet . .  . . DO  f/ 

Koolhydraten . 443 f/ 

Min el" Zouten 24 // 

Prikkels . Memorie . 

Totaal der lnk. 3875 gram. 

Uitgaven. 

Koolzuur 950 granl. 

Water . .  , 2826 // 

Ureum. " 35 11 

:Minerale ZOll-
ten 

Rest . .  

2 4  
40 

// 

fI 

Tot.  der Uitg. 3875 grarn . 

Al dadelijk trekt het de aandacht , dat deze begroo ting 

uitmuntend sluit. Het spreekt ook wel van zelf , dat een 

volwassen , gezond en krachtig mensch in gewigt onver

anderd moet blijven .  �Iaar al wegen inkomsten en uitgaven 

precies tegen elkaêr op , daaruit volgt nog niet , dat ook 

's menschen zamenstelling precies dezelfde blijft .  Toch 

moet ook dit het geval zijn , natuurlijk  in ' t  rllwe ge· 

sproken. Imlners dezelfde elementen worden in dezelfde 

hoeveelheid aan weêrszijden van het budget terugge
vonden . 

Hoe onderzoekt men nu zulk eene begrooting? Dat is 

waarlijk zoo gemakkelijk niet. Eene Indische rekening 
moge , zooals nog onlangs bleek , moeij elijk te doorgrona 
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den zijn , ons  eigen huishoudentj e  te begrijpen is  nog vrij 

wat lastiger probleem. 

Al onze inkomsten en uitgaven geschi eden door tus

schenkomE:t van het bloed. "V at de inkomsten betreft , wij 

herinneren ons dit nog van de vorige lezing ; de osmose , 

die bij het opnemen van de voedingstoffen in het bloed 

de belangrijkste rol speelt, �reedt wederom als krachtige 

fac tor op , wanneer water , ureum en minerale  zouten eers t 

ons bloed en daarn a ons ligchaam weêr verlaten . Slechts de 

als rest vermelde uitgave is (nog 
-
Ine t  �at water en 

minerale zouten vermengd) niet van het bloed af kom

stig. Zij bestaat uit het onv erteerde gedeelte van ons 

voedsel. 

Hoe worden de hier boven opges omde posten van het 

budget besteed , m .  a. w .  waar blijven zij ) waartoe dienen 

zij en van waar zijn  de uitgaven ten slotte afkomstig ? 

Deze vragen zijn  gemakkelijker - te stellen dan t e  beant

woorden . Tot heden volgden . wij de voedingstoffen op den 

voet , maar eenmaal in het bloed opgenomen , schijnen zij 

den navorscher het  nee pZ'lt8 'ltlt1'a to e te roepen. Met ver

bazende snelheid s troomen de fijn verdeelde voedtngstoffen 

door de haarvaten-netten naar al le deelen van het ligchaam 

en schijnen daar zoek te raken , want het bloed , dat van 

slagaderlijk aderiijk is geworden , bevat nu veel minder 

van die voedingstoffen en in plaats van zuurs tof koolzuur. 

Dat die - stoffen door osmose de haarvaten verlaten , is ge

reedelijk aap te nemen ; maar dit verklaar t nog niet , hoe 

dat verdwijnen van die voedings toffen gepaard gaat met de 

vorming van koolzuur en waar dus eigenlijk die koolzuul'
vormende verbranding plaats grijpt. Deze kan in de weefsels 

geschieden , die door de bloedvaten omstrengeld zijn ; maar 

het is ook mogelijk , dat het proces plaats heeft in het  

bIas tema � de vloeis tof die de weefsels doortrekt ; en ein-
6 
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delijk is er nog eene derde hypothese , dat de foyer van 

de verbranding het bloed zelf is .  

Als het waar is , dat onze weefsels zelf verbranden , 

is het dan nie t vreemd , dat onze toch bijna geheel uit 

wat�r en eiwit bes taande spieren , als zij zich inspannen , 

het ureum-gehalte van het bloed onveranderd laten en dus 

(daar ureum het eigenaardig ,:erbrandingsproduct der eiwit
s toffen is) hare eiwitstof zorgvuldig bewaren ? 

De onderstelling van L i  e b i g ,  dat eiwitstoffen onmisbaar 

z ijn voor de . verrigting van_ mechanischen arbeid en dat 

dus voor een arbeider een rij kelijk gebruik van die stoffen 

is aan te bevelen , werd door proefnemingen gelogenstraft . 

Zij leerden in tegendeel , dat in de eerste praats de kool

hydraten en de vetten bij krachtigen ligchaamsarbeid ver

bi'anden en dat eerst b ij volko111en .ontstentenis van deze 

st.offen in het v.oedsel .ook het eiwit v erbrandt en alleen 

in dat geval de ureum-productie vermeerdert. Bij afwezig

heid van alle drie de h.o.ofdbestanddeelen van ons v.oedsel, 
als noch vet , n.och k.oolhydraten , n.och eiwit aan het 

bl.oed w.orden t.oegevoegd , m .  a .  w. in den staat van 

hongerlijden , lTIOeten de eigen weefsels er aan gel.o.oven . 

Dan geschiedt in .ons ligchaanl hetzelfde pr.oces als in 

eene .olie -l�mp. Zo.olang de pit (het weefsel) gedrenkt w.ordt 

d.o.or de .olie (vet enz.), blijft zij .ongedeerd ; maar h oudt 

de aanv.oer van brandst.of .op , dan w.ordt de verbranding 

v.oortgezet ten koste van het katoenen weefsel . 

Deze v o.orstelling , dat .onze weefsels geen� eigen . st.of

wisseli;ng hebben , v erklaart echter niet het f�it , dat .op d e  

uitgaven steeds eene c.onstante h.oeveelheid ureuin .o f  eiwit

product v.oork.omt. Wij m.oeten hier dus wel aannemen , 

dat .onze weefsels die eiwitstof v.ormen , al blij ft het dan 

. .o .ok een raadsel , dat er van die weefsels ni�t lneer verbrandt, 

nl. a. w. dat er niet llleer ureum wordt gepr.oduceerd bij 



83 

krachtiger werkzaamheid van de spieren en blijkbare toe

neming van het verbrandingsproces. 

Dat eiwit dus de mees t onrnisbare voedingstof is , ligt 

voor de hand. Immers ons ligchaam kan niet leven 

zonder ureum-productie en dat ureum kan slechts van 

eiwitstoffen, zij het ook ten deele door gelatine geholpen , 

afkomstig zijn. Vetten of koolhydraten (zetmeel) zijn de 

beste voedingstoffen om mechanischen arbeid te produceren, 

welke verrigting echter ook des noods , bij gebrek aan 

die s toffen , en bij vermeerdera eiwit-gebruik , dOOl' de 

eiwitstoffen kan worden overgenomen .  

Verder het lijstj e van de  inkomsten vervolgende , stipte 

spreker ter loops aan de groote belangrijkheid van de 

zuurstof , die eene speCiale  en uitvoerige bespreking zou 

vereischen ; voorts het water) dat in zoo aanzienlijke hoe� 

veelheid moet ,vorden opgenomen , omdat met de afschei

ding van koolzuur en ureum door longell) nieren en huid 

een aanzienlijk  waterverbruik zamengaat ; de minerale 

zouten , die insgelijks moeten worden toegevoegd om te 

voorkomen , dat het ligchaam worde uitgeloogd. Daar het 

brandbàre gedeelte van ons voedsel ) als het verbrandt, 

niet alleen koolzuur en ureum, maar ook water leveren 

moet , zal het water ) dat wij afgeven , al�jjd iets nleer 

bedragen dan het water , dat wij ontvangen. 

Zoo hebben wij dan een kijkj e genomen in de onder

deelen . van onze begrooting. Dat deze raming van inkomsten 

en uitgaven voor een normaal individu aan evenveel af

wijkingen onderhevig is als er menschen zijn , is een uit

vloeisel van den natuurlijken loop der dingen ) die h�t  
menschdom bedeelt lliet eene on eindige verscheidenheid 

van smaken , neigjngen , behoeften . en , last not least , van 

middelen om aan die smaken , neigingen en behoeften te 
7 

voldoen. Ieder volwassen normaal individu zal zich echter 
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wel ten doel ,villen stellen , als hij zijne gezondheid op 

prij s  stelt , om zij oe inkomsten gelijken tred te doen houden 

lnet zijne uitgaven. Bij een gezond mensch geldt het als 

s telregel : hoe meer inkomsten , des te meer uitgaven. Ver

oorloven zijne nliddelen heIn daarbij eene ruime keuze van 

voedings toflen , het bloed is gewillig
· 

genoeg om nleer 

storren aan te nemen dan voor de voeding strikt noodig 

is .  Het bloed is inhalig genoeg , om ovérvloedig voedsel 

nie t te weigeren. Er wo�dt dan maar wat lneer verbrand 

en de uitgaven vermeerderen in gelijke nlate , zonder 

dat er aan de weefsels ook nlaar iets wordt afgestaan 

van den overvloed waarin zij baden . Verreweg de nleeste 

mensche"ll verkeeren echter nie t in die voordeelige po

sitie ; zij zijn of niet krachtig genoeg , Of - wat nog 

lneer het geval is - hunne nliddelen veroorloven hun niet 

om de dagelijksche huishouding overvloedig in te rigten . 

Zij Blogen al blij zijn , wanneer zij j uist zooveel aan het  

ligchaam kunnen · geven, als noodig is om de noodzake

lijke uitgaven te dekken. 

De vraag is dus van veel belang , waanran die nood

zakelijke uitgaven afhangen . Bedenken wij toch , dat 60  
à 90  % van de  gezall1entlijke uitgaven van een arnl 

gezin aan voedsel nl0eten worden besteed. Vool'eers t is 

het duidelijk , dat hoe zwaarder de mensch is , in des te 

meer uitgaven hij zal moe ten voorzien ; eVeIunin behoeft 

het betoog , dat een lang , 11lager individu nleer voedsel 

noodig heeft dan een korte , daar de eerste Bleer opper

vlakte heeft en dus nleer afkoel t ; v oorts hangen de uit

gaven af van den Ineerderen of minderen arbeid , die nlen 

het z ij nlet  de spieren , het z ij luet de hersenen verrigt , 

van koude die men te doors taan heeft : adres aan de 
Éskimo'� ,  die eene enorme hoeveelheid rendieren-vleesch 

lnet traan verslinden ; rnaar ook van andere omstandig-
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heden, daar d e  Hottento tten en Abyssiniërs, die waa�lijk over 

geen koû . te klagen hebben , toch b�kend zij n  om hunne 

eetlust .  
Voor al die individuën programma's op te stellen , waar

naar zij hunne . inkomsten moeten regelen , zou een onop 
losbaar vraags tuk zijn , zonder . begin �n zonder einde. 
Het ware anders eene weldaad voor den minimum-lijder , 
als Inen voor diens inkomsten een budget kon vasts tellen. 
Maar ook hiel' stuit men , even als bij de meer gefortu

neerden , op het bezwaar : zoovee l  hoofden , zooveel . . . . .  

magen., 

Intusschen blijft het voor den minimum-lijder van het 

grootst belang , orn te  we ten hoe zijne inkomsten moeten 

zijn , om daaruit het meeste voordeel te putten voor zijne 

noodzakelij ke uitgaven . . Die inkolnsten hangen af : voor

eerst van de zuurstof van de lucht ; verder
' 
van" de com

binatiën en variatiën der voedingstoffen , die men voe

dingsmiddelen noemt en den mensch worden aangeboden 

als een menu van allerlei spij zen en dranken. Het is 

merkwaardig , hoe ongelukkig wij over 't algemeen in de 

keuze van dat menu zijn .  De belangdjkste fac toren , welke 

die keuze bepalen ) zijn onze middelen ) . onze eetlu&1 ) onze 
smaak , bovenal onze smaak. Het vers tand , al was het 

maar een instinkt van hetgeen goed is voor de voeding , 

blij f t daarbij in' de meeste gevallen · geheel buiten spel. 

Van daar de onoordeelkundige . manier ) zoowel , bij de 

armen als bij de rij ken , waar het , geldt het combineren 

en variëren van de meest gewone voedingsmiddelen. 

lIet kan daarom zijn  nut hebben om de voornaamste 

voedingsmiddelen en hare waarde wat van na�erbij te 

leel'en kennen . De waarde der verschille:r.rde v oedingsmiçl

delen kan uit eene tabel , waarin al leen hunne procentische 

zamens te lling in voedingstoffen opge teekend is ) nie t Ine t 
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zekerheid afgeleid worden. Wij moeten bovendien ook 

letten op de verteerbaarheid , den prij s , den smaak , 
de toebereiding enz . Doen wij dat �oo veel mogelijk 

voor eenige voorname voedingsrniddelen. Het zal ons 

daarbij blijken , dat sommige voedseis , zooals eij eren bv . 

e� bouillon , over het algemeen te hoog , andere weêr te 

laag worden geschat. 
Wij ontmoeten al dadelijk twee groote rubrieken van 

voedingsmiddelen : de dierlijke en de plantaardige , waar-
"!-, 

van de eerste , die bijzonder rijk aan eiwitstoffen zijn , de 

voordeelige zijde hebben van nagenoeg geheel te kunnen 

verteren, daarentegen het nadeel van duur te zijn .  Het 

vleesch bekleedt onder de dierlljke ,roedingsmiddelen de 

eerste plaats , '  De voorname bestanddeelen zijn water en 

eiwit. Gebruikt de n1ensch een half kilo vleesch in één 

etmaal , dan heeft hij dien dag voor  eiwit niet te zorgen ; 

wil hij door vleeschvoeding ook in zijne behoefte aan ve t  

en koolhydraten voorzien , dan heeft hij eIken dag vijf

maal zooveel vleesch noodig , of eene quantiteit van 2 1/2 

kilo. De mensch kan het daarop honden , want zijne uit
gaven zullen bij die voeding behoorlij k  gedekt worden . 

Het is echter eene andere vraag , o f  iemand zich aan deze 

par force vleeschkuur zal wil lell of kunnen onderwerpen 

en - zoo h ij al dien sterken wil heeft - of h ij die 

kuur lang zou kunnen volhouden . Zoo is
' 
het ook n1et de 

o,rerige voedingsmiddelen , die geen van allen uitsluitend 

gebruikt kunnen worden , daar zij altijd  Of te v eel van 

de eene voedingstof of te veel van eene andere bevatten. 

De v oedingsmiddelen llloeten daarom worden gecombi

neerd om de voedingstoffen in de goede verhouding te 

kunnen aanbieden , namelijk  in de verhouding , die uit 
de straks gegeven begroo ting van inkomsten is af te 

leideIl .  
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Het  i s  louter een vooroordeel , dat de eene vleeschsoort 

v eel meer voedende kracht zou bevatten dan de andere. 

In gehalte van eiwit komt alle vleesch vrij wel overeen , 

ook het vleesch van visschen , dat niet minder dan ons 

rundvleesch voedend e kracht bevat , getuige o .  a. de Sche

veningers ; die eene zeer goede gezondheid genieten , ter
.wij l  . zij op zee hun arbeid v errigten en zich v oeden met 

visch. Nie t 'minder v oedzaam is het  vleesch van kruipende 

diereI). , van slangen en kikvorschen , die zelfs v ele lief

hebbers vinden. Zooals bekend is , houden de Chinezen 

veel van honden- en rattenvleesch \en zij varen er wel bij . 

De groote L ap l a c e  had een bijzonderen smaak in spinnen , 

en van onze landgenoote A n n a M a I' i a S c  h 1.1 u I' m a n  

verhaalt men de zelfde liefhebberij .  O ver het algemeen is 

mager vleesch niet zoo voordeelig als vet vleesch, want in het 

laatste krij gt men minder water en meer vet voor zijn geld. 

Het hangt slechts van de toebereiding van de vleesch

spij zen af , of bij het nut tigen daarvan de mensch het  

nlaximum van de v oedende kracht to t zich zal  nemen . 

Het streven moet zijn ,  o m  het eiwit zooveel mogeljjk 

in het  vleesch te houd en. Bij het b l'aden van het vleesch 

wordt het ei wit opgesloten gehouden door de korst , die 

zich beschermend over de oppervlakte uitspreidt. Kookt 

men daarentegen het vleesch om er bouillon van te be
reiden , dan doet zich het v erschijnsel voor, · dat de eiwit

s toffen , die uit h et vleesch zijn  ge trokken , bij de kook 

hitte stremmen en als vlokkige vezels van eene vale on

oogelijke kleur op de oppervlakte van het vleeschnat 

komen drij ven . De heldere bouillon bevat dan niets anders 

dan lij mwater ; kracht o m  weefsels te produceren zit er 
niet meer in. Spreker nam

' 
twee proe ven met uitgekookt 

vleesch. Eerst liet hij het uittrekken op een e temperatuur 

van 5U  gr., dus ver beneden de kookhitte. In de uitge-. 
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trokken vloeistof was de eiwits tof van het vleesch voor 

het grootste gedeelte overgegaan . 'Vij zagen hier dus 

uitmuntend voedzaam vleeschsap bereid. T\1:aar zoodra dit 

troebele sap 'Op nieuw verwarmd en aan 't koken was 

gebragt , scheidde het eiwit zich in vlokken aan het op

pervlak at en lie t de vloeistof volkonlen helder: Wanneer 

op die lnanier soep word t bereid en de keukenmeid schept ,  
uit den pot  de  vuile v l okken , dan kan men er  zeker 

van zijn  dat er niet veel voedsel op tafel verschijnt. Men' 

verzuime dan niet , eene vergoeding te zoeken in het 

soepvleesch , waarin eigenlijk nog de grootste kracht huist. 

Uit het v:oorgaande leide lnen nu de gevolgtrekking niet 

af , dat bouillon niet de luinste waarde heeft. Het tegen

deel is waar. De voedende kracht js  er wel uit , maar 

de prikkels zijn er nog altijd  in en deze werken als een 

uitmuntend reagens b ij zieken en vermoeiden , die herstel 

van het zenuwleven behoeyen of wier maag door prjkke
ling tot nieuwen eetlust nloet worden opgewekt. Vóór 

het diner is bouillon een uitstekend opwekkil1gsnliddel. 

En gebruikt men als lniddagmaal eene krachtige soep , 

d. w. z. vleeschsap met de stukjes soepvleesch er in , dan kan 

lnen er zeker van zijn  het ligchaanl eene uÏt'ulunteude 

voeding te hebben verschaft. 

In de tweede plaats werden de eijcfen besproken als 

een voedingsmiddel , dat in waarde over 't algenleen te 

hoog wordt geschat . Zeker is het van alle voedingsmid- · 

delen het duurste. Men verkeert in eene groote dwaling , 

meenende dat één ei gelijk  staat met een half pond vleesch . 

De voedende kracht ' van deze laatst� quantiteit vindt 

men eerst in �es eij eren. Niet minder dan 45 eij eren zou 

men noodig hebben in één etmaal , als men op 't  idee 

kwaln , zich alleen met dat voedingsmiddel te voeden . 

Eene andere cl waling is , dat een hard gekookt ei nlinder 
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gemakkelijk zou verteren ' dan een zacht ei .  Dat is vol

s trekt geen axioma. Proeven hebben bewezen , dat harde 

eij eren minstens even gemakkelij k  door osmose in het 

bloed opgenomen kunnen worden. Maal' eij ergebakken , 

ommeletten b. v . , zijn moeij elijker verteerbaar . . '  
Méllc is zeker een voortreffelijk voedingsmiddel . 

'
Dit 

bewij s t  reeds het feit , dat melk het eenige voedingsmiddel 
is , ' t  welk het eerste levensj aar een

' 
tij d  lang in staat 

i8 onl geheel alleen aan de behoefte van het j eugdige in

dividu te voldo en. Een volwassen mensch zou daartoe 

weêr te veel melk moeten innemen , 4 1'2 1it�r ,  eene massa 

die te veel kaas en dus ook te veel eiwit zou bev,atten. Spr. 

kon niet nalaten , hier de dubbele vervalschings-methode van 

de melk-industrië len te signaleren. Van den eersten den 

besten melkboer in den Haag had spreker eene hoeveel

heid Inelk laten komen. Een in de melk gedompelde melk

weger constateerde eene vervalsching met bijna 1/4 water. 

Nu worden soms nog vreemde zelfstandigheden toegevo egd 

om het gepleegde bedrog zoo goed mogelijk  te maskeren , 

maar een slimme melkboer doet zulks niet, aangezien die 

vreemde zelfstandigheden Ineestal nog al gemakkelij k ontdekt 

kunnen worden . Als wij nu toch bedrogen moeten worden 

laten de water- en melkverkoopers zich dan liefst bepa

len tot de in elk geval minst ::lchadelijke afroomings

en doopings-methode. De bedriegers en de bedrogenen 

zij n  dan betrekkelijk nog aan den besten koop . 

De plantaardige vo edingsmiddelen zijn - ook met. het  

oog op den minirp.um-lijder - zeer aan te bev elen, o mdat 

zij over het algemeen veel goedkooper zijn .  Daarentegen 

is hunne verteerbaarheid meestal niet  zoo groo t , daar zjj 
in elk geval onverteerbare stoffen bevatten. Het brood s taat 

hier verreweg bovenaan in kos tel jj k e  voedende eigenschap · 
pen. Toch blij f t  nog ongeveer 1/5 van het  ei wit uit he t  broud 
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onverteerd. Eiwit en koolhydraten treft men in het goed

koope brood in tamelij k  goede verhouding aan . Ats men 

dan in het tekort aan vet voorziet door wat boter op het 

brood te smeren , heeft men in boterhammen met water 

nagenoeg het geheele budget van 's menschen inkomsten 

vertegenwoordigd. Met drie broodj es klein . formaat (een 

fluitj e), elk een 1/2 kilo wegende , zou een flinke arbeider 

zich des noods kunnen - voeden. Maar een mensch kan 

zooveel brood op één dag niet gebruiken. Het varietas 

rleleGtat zou zich dra doen gelden en wanneer de mensch 

de broodkuur . w ilde doorzetten , zou h ij gewaar \vorden 

dat het zetten van iemand op water en brood to t  de 

wreedste straffen behoort. Bepaalt men zich echter to t  
he t  gebruik van de  helft zijner spij zen in den vorm van 

brood , dan zullen de meesten zich daarbij zeer goed be

vinden . 

In vergelijk  van de Franschen , die gemiddeld 5 ons 

brood daags gebruiken en van den Engelschman , die ll1et 

niet minder dan 4 ons tevreden is , gebruiken wij, Neder

landers , veel te w einig brood (misschien 3 ons) . Dat is 

wel j ammer , met het oog op de goedkoopte en de ge

makkelijke verteerbaarheid van die spij s .  

Gr�ttten , erwten en bOO1ten zijn insgelijks onl hun eiwit

gehalte zeel' aanbevelenswaardige voedingsmiddelen . Hunne 

voedende kracht is nagenoeg op gelij ke lijn  te s tellen 

met die van vleesch. Spreker herinnerde hier aan de onder

zoekingen van onzen beroemden l andgenoot , prof. 1\1: u l d e r , 

die de gelijkheid van de eiwits toffen in planten en dieren 

bewezen heeft . De moeij elijker verteerbaarheid van grutten 

en boonen is echter oorzaak , dat hun voedend effect 

nlinder is dan dat van vleeseh . Ook is het niet aan te 

raden , om zijn n1aal uitsluitend zamen te stellen uit 

grutten or erwten , daal' eene te aanzienlijke  hoeveelheid 
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(meer dan één kop) in één etmaal vereischt zou worden , 

om de uitgaven te compenseren. 
De eenige aanbeveling van aardappelen is , dat zij zeer 

gemakkelijk verteren. Dit voordeel weegt echter lang 

niet op tegen de nadeelen van dit veelgeliefde voedsel van 

onze landgenooten. De reden van die voorliefde is vols trek t 
nie t, dat aardappelen zoo goedkoop zijn : integendeel , eene 
zelfde hoeveelheid brood is veel goedkooper , ten lninste als 

men het  water niet meê wil betalen ; maar het geheim 

ligt in de maagvulling , die met aardappelen veel beter 

te bereiken is dan met eenig ander voedingsartikel . Met 

2 1;2 kop aardappelen heeft men maar half genoeg eiwit , 

maar de maag is gev uld. De  hoeveelheid erwten, die men 

voor denzelfden prij s  kan krijgen, zou veel meer voedelJde 

kracht aan het ligchaam schenken , maar de arbeider ver

smaadt dat menu , omdat het  nog eene leemte ach terlaat 

in zijne maag. 

RiJst is in elk geval een beter vo edingsmiddel dan aard
appelen ; 1 870 gram rij s t kan in onze dagelij ksche behoefte 

voorzien ; maar dan hebben wij ongeveer tweemaal te veel 

zetmeel . Rij s t  munt uit door verteerbaarheid . 

Van de overige plantaardige voedingsmiddelen passeerden 

met nog een enkel woord de revue de kool , die de mens( ',h 

met een cij fer 'van elf s tuks (1 0 kilogr.) zou moeten kunn en 

verslinden, om in zijne behoefte van één etmaal te voorzien ; 

de zuren en specerij en ,  di e over het algemeen geen vol

doende ,' kracht bevatten , maar weldadig werken op het 

organisme. 

Van de zoogenaamde vaste voedingsmiddelen stap te spre
ker thans af, o m  nog met een enkel woord de dranken 

te bespreken. Behalve dat van de meeste dran ken de 
bijdrage tot de voeding zeer pro blematiek is , gaan w ij 

ook hier weér zeer onoordeelkundjg in het gebru i k  v an 
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. die stoffen te  werk , lne t  het  gevolg dat de vo edende 
kracht , die in s omlnige dranken zou kunnen aanwezig 
z ij n , tengevolge van de toebereiding en de eischen v an 
onzen smaak v erLoren gaat. 

In de thee- en k�ffij-aftreksels zij n  hoegenaamd geen e  
v o edende bes tanddeelen besloten.  De théin e e n  zekere _ 
aro matisch e olie z ij n  ech ter oorzaak , dat de thee e e n e  
weldadîg� vrerking uito efent o p  h e t  zenuws telsel .  V a n  de 
koffij zouden wij nog kunnen profiteren , wanneer wij het 
vo orbeeld van s o mlnige volken v olgden , die de koffij 
bo onen fij n m aken tot  een p ap en dit kofij deeg n uttigen. 
Wij versmad en echter het  koffij dik , dat bij ons den zelfden 
w eg opgaat als het  bo onensap , 't welk de keukenn1eid 
als vuil water beschouw t , ofschoon daarmeê de beste  
bes tanddeelen v an de vo edende bo onen worden w egge 
worpen ; den zelfden weg o o k  als dikwij ls het  s o epvlees ch, 
waarin nog een gro o t  deel v an het vo edend v ermoge n 
van het vleesch aan w ezig is .  Geen v o edz amer drank dan 
de clwcolaad lnet  zij n  20 p C t .  eiwit en 50 pCt. v e t , welk 
l aatste bes tanddeel de fabri ekanten echter gro o tendeels 
vooraf aan de cacao ontnen1en .  Die vetonttrekki ng is 
misschien niet kw aad o m  de ve rteerbaarh eid te v erho ogen. 

Des noods kan ook alcokol aangem erk t worden als een 
vo edingstof .  Zij wordt toch opgenOlnen in het  bloed en 
door verbranding omgezet in koolzuur en water. Alèohol 
is echter (ook afgescheiden van de v erderfelij k e  w erking , 
die misbruik er van uito efen t) eene zeel' slechte v o eding
s tof, wan t  daar dit vo cht zi ch m e t  be trekkelij k  slechts 
weinig z uurs tot scheik undig v erbinden kan , bezit het niet 
veel vermogen om warn1te en arbeid v o ort te brengen. 
Daarbij spe elt nog de alcohol  eene  yelTaderlij ke rol , daal' 
zU in het ligc haam !let  vals che effect  maakt van v eel 
warmte do ol' het  j agen van het bloed naar de huid . Velen 
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meenen dus door  het gebruik van alcohol zeer verwarn1d 

te worden ; maar de wezenlijke uitwerking van dat j agen 

van het bloed naar de oppervlakte van he t  ligchaam is 

eene nuttelooze verspilling van onze bloedwarmte en daar

dooi' eene vermeerdering van onze üitgaven door het stralen 

van de warmte uit de huid. Te gelijker tijd  j aagt de alco

hol het  bloed ook naar " de maag , het gevoel van honger 

verdwijnt en de " maag .wordt schijnbaar verzadigd. Op den 

duur moet deze vermeerdering van uitgaven , gepaard 

gaande " met eene vermindering van inkomsten , het lig

chaam slopen. 

De  schadelijke werking van alcoholische d�anken is 

vooi'al duidelijk  bij j enever en dergelijk gedestilleei'd, 

waaraan ons volk , vrouwen en ikinderen meê gere

kend , per hoofd j aarlij ks 7 1/2 gld.  verkwist , terwij l  

he t  aan rundvleesch nog  geen 6 1/5 gld. besteedt. Port 
en madera en wijn  in 't algelueen kunnen misschien in 

enkele gevallen versterkend werken , maar zij dragen al 

zeer 
"
luttel . bij tot  dekking onzer uitgaven . In bier zit wel 

wat meer voedsel , maar wij zouden toch daags alligt 

de enorme plas van plus minus 80 liters lnoeten drinken, 

om het noodige eiwit te bekomen. 

Uit de
. 

voorgaande beschoLlwing�n volgt , dat wij het 

noodige voedsel het best door combinatie van dierlijk  en 

plantaardig vg edsel verkrijgen kunnen. Tal van menschen 

evenwel , die 6f alleen ui t principe 6f om finantiële rede

nen vegetariërs zijn , bewij zen dat uitsluitend plantaardige 

voeding ook zeer goed mogelijk  is J waarbij wij echter wel 

moeten bedenken, "dat geen vegetariër zoo  consequent is , 

dat hij ook melk , bo ter , kaas of eij eren zou versmaden. 

Omtren t het menu der rijkeren , in ' t  bij zonder: der 

feestelijke diners en tables d'hû te , deed spreker in het  

voorbijgaan de vraag , of het  ( ten ruins te voor hen , \' oor 
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wie de spij svertering als 't ware de eenige werkzaanlheid 

uitmaakt) niet al te goed voorzien is en niet in 't bij 

zonder al te rijk aan eiwithoudend vleesch. 

Het menu der armeren verdient in elk geval onze be 

langstelling veel meer. Dat deze toch zooveel mogelijk  brood 

eten ! Dan zullen arbeiders , die veel werken , b .  v .  met 

7 ons brood , zoowat in de helft van hunne behoefte voor

zien. En dat zij dan de andere helft niet aanvullen lnet 

2 lj2 kilo aardappelen , maar deze , ten deele althans , ver

vangen door grutten , rij s t , erwten en boonen. Erwten

en boonensoep , bij gebrek aan vleesch met beenderen 

gekookt , kunnen de maag ook vullen. Zoo zullen zij voor 

het zelfde geld zich beter voeden. Geen twij fel, of bij die 

betere liefst ook wat vettere voeding zou de verraderlijke 

hulp van den alcohol niet meer zoo vaak worden inge

roepen. Eene bijdrage tot de kennis van de voedingsleer , 

zooals de heer BRESTER die gaf , zal bij velen de belang

stelling in dit social e vraagstuk levendig hebben gemaakt. 

Gaan wij thans nog even aan de hand van spreker 

voort en werpen wij een laatsten blik op ons budget 

van inkomsten en uitgaven. Tot heden stelden wij ons 

tevreden , als de uitgaven door de inkomsten gedekt wer

den. In vele gevallen moet echter de balans een voordeelig 

saldo aan den kant der inkomsten aanwijzen. 

Dat is b.v. een verei schte in de eerste j �ugd . Het kind 

moet dan van eiwit , vet , aschbestanddeelen , water en 

gelatine zoo veel kr ijgen , dat er nog iets van die stoffen 

overschiet voor de vorming van de weefsels . Daar eiwit 

de eenige stikstofhoudende stof van ons voedsel is en onze 

weefsels grootendeels uit eiwitachtige stoffen . bestaan , 

moet vooral die stof rijkelijk  toebedeeld worden en zij is 

dan ook e.en der aanzienlijkste bestanddeelen van de moe

dermelk. Ook het vet kan een aanwinst van weefsels 
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geven , maar niet in  die mate als he t  eiwit , daar eiwit 

wel vet , maar vet geen eiwit kan vormen. Men zou zich 

dan ook deerlijk vergissen , als men met vet een varken 

wilde vetmesten . Dat gaat uitnluntend met  aardappelen 

en karnemelk, waarin j uist geen vet meer aanwezig is. 

De  voeding van kinderen en nog onvolwassenen moet 

dus rijker aan eiwit zijn dan bij volwassenen. Toch niet 

al t e  rijk , want uitsluitende eiwitvoeding kan (waarorn 

weet  men eigenlijk  niet) nie t  tot  een batig saldo leiden , 

daar in dat geval al het genuttigde eiwit weêr in de uit

gaven als ureum enz. uittreedt. Vet en koolhydraten 

mogen dus niet gemis t. worden . Voor zeer j onge kinderen 

komt slechts suiker als koolhydraat in aanmerking , daar 

zij geen speeksel genoeg afscheiden om het z etlueel b. v .  

vari allerlei papkost te  verteren. 

Zij , die te gezet  zijn naar hun zin , kunnen hun vet

kapitaal vrij $ecuur laten wegteren. E en vet . mensch 

spanne zich maar wat in , loope veel � trachte zooveel 

mogelij k  op zijn  eigen vet te teren , door geen vet of 

koolhydraten te nuttigen , luaar zooveel mogelijk uitslui

tend met eiwits toffen , d. i .  met vleesch , zich t e  voeden j 
het resultaat zal dan zijn , dat hij met den dag wegslinkt. 

' t  Is echter opmerkelijk , dat zoodra hij met zijn kuur 

(de zg. B a n t i n  g kuur) ophoudt , d� aanleg om vet te 

worden meestal weêr terugk omt. 

Spreker was hier tot het einde van zijn  cursus in de 

voedingsleer genaderd. Hij had vele levensverschijnselen 

met de operaties in een natup.r- en scheikundig laborato

rÏlun kunn�n v el'gelij ken , maar meende er nu ten slotte 

nog even op te moeten wijzen , hoe vele van die verrigJ 

tin gen tot heden nog volkomen onverklaarbaar zijn .  Dit geldt 

ook in 't bijzonder van de wij ze , waarop het scheikundig 

arbeidsvermogen van het voedsel , dat wij nuttigen , door 



96 

onze spieren in mechanischen arbeid schijnt t e  worden 

omgezet. Bovendien worden al die verrigtingen op nog 

volkomen onbekende wijze  door het zenuwstelsel geregeld 

of veroorzaakt. Het doorsnijden van een zenuwdraadj e ,  

dat in het verlengde merg ontspringt , zal plotseling ons 

geheele organisnle voor goed tot s tilstand brengen. En 
toch weet nieluand , wat er in dat draadj e ,  waarvan ons 

leven afhangt , plaats heeft. En hoe te verklaren , dat de 

natuur- en scheikundige processen van onze spij svertering 

door niets zoo zeer · bemoeij elijkt  worden als door druk

kende zorgen en door niets zoo begunstigd als do or eene 

prettige stemming ? 

Het bestuur van IJiligentia , dat door den heer BRESTER . 

dank werd gezegd voor de ruime gelegenheid om de 

voeding breedvoerig te bespreken , en de leden met hunne 

dames ·zijn den populairen rèdenaar zeer verpligt yOOl' 
zijne viertal schoone voordragtel1 . 
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DR. L .  MULDER : 

D e  c i r ke l g ang d e r  stof op Aa rd e.  

1. 

DE K. RINGt.OOP VAN H ET WATER EN DE ONVERBRANDBARE STOF. 

( En de Aarde was woest en ledig )) - met dezen aan
hef van het Bijbelsch Scheppingsverhaal opende Prof. 
L. MULDER zijne voordragt over het  hierboven genoemd 

- onderwerp . Verder vern muen wij uit het  in Genesis opge
teekende , dat de Aarde , met alles wat daarop is , in  zes 
dagen werd geschapen .  _ Hoe dat geschiedde en welke 

. tijdperken van eeuwen aan eeuwen onder die perioden 
van dagen vers taan moeten worden , leerde ons s edert de 
geologische weten schap .  l-Iet  on twikkelingsproces van de 
Aarde wij s t  ons heen naar eene oorspronkelijk vaste korst, 
orrigeven . door een dampkring ,  die al het  water bevat te , 
wat tegenwo ordig op dè Aarde voorkomt en  zeer rijk 
was aan koolzuur. Onder den invloed dier omhullende 
laag werden de harde kors t verweerd , h aar oppervlak 
verbrokkeld en vergruisd en  de tot  puin , gruis , grint  
en slib yervormde steenmassa's  , mede door de jnwerking 
van het  licht , veranderd in de tegenwoordige bouwbare 

7 
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aarde. Slechts eene enkele greep zou  spreker doen in  dit 
uitgestrekte veld van de wisselwerking der s tof : hij 
wenschte in breede trekken den invloed te schetsen van 
lucht , licht en water op dat gedeelte van onze aardkors t, 
dat onverbrandbaar is , duidelijker uitgedrukt , ) twelk bij 
verbranding asch achterlaat. In het tweede gedeelte van 
de voordragt �stelde spreker zich voor , de wissel werking 
na te gaan van de verbranrlbare of organische stof. 

Ons dus voor heden bepalende tot de anorganische 
s toffen van Oll ze Aarde , gaan wij , door spreker vOOl'ge- · 
lich t , terug naar èle tijden , toen de Aarde zich voordeed 
als eene vaste korst , waarop de bes tanddeelen van den 
haar omhullenden dampkring in den loop van duizenden 
en duizenden j aren voortdurelld eene verwerende werking 
uitoefenden . Alvorens t o t  de kennis te komen van den 
aard dier verwering en van de stoffen , die aldus uit  de 
atmosfeer in de Aarde overgaan , is het noodig de zamen
s tellende deelen van de ons omringende luchtlaag wat 
van naderbij te beschouwen. Dat zij in hoofdzaak bestaat 
uit stikstof en zuurs tof, in verh ouding van 5 :  1 ,  is be
kend ; ook dat daarnaas t eene  kleine hoeveelheid kool
zuur , eenp, nog geringere quan ti teit ammonia en verder 
waterdamp in de lucht worden aangetroffen . Bij de ver
wering oefent vooreerst de zuurstof een grooten invloed 
uit. VVij zien daarvan dagelijks tal van voorbeelden. Een 
hoop bladeren in de open lucht ondergaat langzaam n1aar 
ges tadig al lerlei veranderingen en omzettingen , in ge
daante , kleur en volumen , het gevolg , hoofdzakelijk , 
van de inwerking der zuurs tof ui t de lucht , die de blaêren 
een ro ttings- of verbrandings -proces doet ondergaan. Het 
volumen wo'rdt ges tadig kleiner en van de geheele luassa 
blijft ten slotte slechts een klein hoopj e  asch of onver
brandbare s tof over. 
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Volkomen hetzelfde geschiedt lTIet andere s toffen , b .  v .  
ij zer , dat , aan vochtige lucht blootgesteld , de zuurstof 
daaruit opne emt , aan de oppervlakte en eindelijk  geheel 
oxydeert , of - zooals n1en het in ' t  dagelijksch leven 
noen1t - roest . H�t spreekt v ;:tn zelf , dat zuivere zuur

s tof aan die verbralldings-processen een sneller verloop 
geeft. Spreker toonde dit met  eenige schitterende voor
beelden , door het  verbranden van staal , phosphorus en 
magnesiun1 in eene  flesch lne t  zuivere zuurstof. Wat hier 
in eenige oogenblikken geschiedde , heeft in de natuur op 
groote schaal en in groote tij dsruimte p l aats . 

Naas t de zuurstof treedt de zich to t water verdigtende 
waterdamp op als een vermogende factor van het ver
weringsproces .  De al omtegenwo ordigheid van- waterdamp 
in de� dampkring en de invloed van die s tof op aardsche 
voorwerpen l ie t  spreker Ons  zien , door  een balans , 
waarop een met  zwavelzuur gevuld bekerglas op de eene 
schaal geplaatst was , in den evenwigts toes tand te brengen . 

A.an het eind van de voordragt was de balans aan den 
kan t  van het zwavelzuur belangrijk  overgeheld , een 
bewij s dat de inhoud van h e t  bekerglas door opslorp.ing 
van water uit de lucht in gewigt was to egenomen .  S traks 
zull en wij zien , hoe dat water op reusach tige schaal op 
de v ergruisde rotsmassa's inwerkt .  

Koolzuur bevat de dampkring slech ts in  betrekkelij k 
kleine h oeveelheid . In normale lucht b eslaat die s to f  slechts 
1/2 duiz ends t e  deel van het volumen. Vroeger JYl oe t  de lucht 
eene  veel grootere hoeveelheid koo lzuur bevat h ebben. Im

m ers de tegenwo ordige uitgestrekte s te enkol enlagen zjjn de 
omze ttingen van de vroegere lu- b o sschen en van het hout 
dier bosschen is het  voornan1 e bestanddeel de kools tof , 
die eerst in den v orm van koolzuur in den dampkring 
aanwezig moet zij n  geweest .  Maal' in hoe geringe hoe-
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veelheid dan ook , koolzuur i s  altij d  in  d e  lucht aanwezig. 
De bekende proef ' met helder kalkwater , dat , aan de 
lucht blootgesteld , door de ,rorming van koolzure kalk 
troebel wordt , toonde dat h elder aan . 

Zoo heeft onze aardkors t door de eeuwen heen voort
durend de inwerking ondervonden van de zamenstellende 
deelen van den dampkring : zuurstof, waterdamp , koolzuur 
en ammonia. Wat met onze oude huizen geschiedt , als zij 
niet worden onderhouden , lnaar

' 
aan weêr en wind zijn 

blootgesteld , gebeurde ook met de vaste , ro tsmassa's .  On
der den invloed dier v erwering van lucht en licht verbrok
kelden die rotsen tot puin , grint en gruis ; het gruis werd 
eindelijk  slib en he t  water voerde die vervormde massa's 
van de �ooger gelegen bergen naar de lagere s treken , 
om ze daar af �e zetten en de aardkorst gaandeweg te 
overdekken met de laag , die wij tegenwoordig als de 
bouwbare aarde kennen . 

En wat yinden vvij nu in die bouwbare aarde ? Al de 
enkelvoudige ligchamen , ten getale van circa 75 tot heden 
bekend , in eene reeks verbindingen , waarvan de meest 
ver:.spreide in elke soort van grond voorkomen j vooreerst 
de zoogenaamde zuren : zwavelzuur , salpeterzuur , phos
phorzuur , kiezelzuur , koolzunr en de  veenzuren (in het 
veen en de vergane planten-overblijfs elen) ; voorts anl
monia , potasch , soda , kalk , magnesia , aluinaarde , chloor , 
ij zer- en mangaan-oxyd'e , allen stoffen , die lnet de zuren 
van de eerste :reeks tal van verbindingen aangaan , als de 
potasch met salpeterzuur , salpeter ; soda 111et  zwavelzuur, 
glauberzout ; met salpeterzuur ) salpeter ; met chloor , keu
kenzout ; kalk lnet zwavelzuur , gips ; 111agnesia 111et zwavel
zuur , Engelsch zout ; kalk met phosphorzuur , beenaarde � 
nlet koolzulu� , krij t ,  enz .  enz .  

Ook arsenigzure zouten komen i n  d e  bouwbare aarde 
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voor , afgezet door het van de bergen stroomend water. lIet  
n1et  arseniclun geladen s�hip , dat  verleden j aar in den 
Rijn zonk , h eeft dus het ac�dum arsenico8um , dat dagelijks 
door die rivier wordt aangevoerd , slechts met eene kleine 
hoeveelheid vermeerderd . Dit incident roerde spreker ter 
l oops  aan , om het tot · zijne  ware verhoudingen terug te 

brengen. 
Van de enorme massa's slib , die de van de bergen 

s troomende wateren medevoeren , kan men zich eene 
v oors telling vormen , wet ell de , dat de Rijn voor Bonn in 
24 uur 146 000 kub. voet slib afvoert , zoodat 53 millioen 
kub . voet slib in een j aar de s tad Bonn voorbjj s troomen. 
Naar de b erekening , dat ] kub . voet  klei de grondstof 
levert voor 1 1  tigchels te enen , zouden van die j aarlijksche 
111aSSa slib , die all een de Rij n aanvoer t , 586 millioen 
steenen vervaardigd kunnen worden. 

Op de bewering van een Duitsch geleerde , dat « Hol
land ein Geschenk ist  des Rheins') valt weinig af te dingen , 
als men weet , dat in overoude tijden de grens van de 
tegenwo ordige Noordzee  bepaald werd door de heuvelenrij 
van Brussel naar Maas tricht , de bergen aan de oostzijde 
van den Rij n en de verhevenheden in Westphalen. Maar 
als n1en bedenkt , dat langs dien weg ons geheele vader
land , d .  w.  z. 1/1 5 000  van de oppervlakte der Aarde , 
gevormd werd ; dat men , hoe diep ook borende , nog op 
geene enkele plaats de harde s teenlaag heeft kunnen be
reikeil , waarop al dat slib is afgezet - dan rij s t  de 
vraag , waar blijft thans al dat slib en wat is de reden. 
dat Nederland en andere l anden , die door groo te rivieren 
doorsneden worden , niet op meer zigtbare wij ze in groo tte 
toen emen ? De zee geeft daarop het antwoord , de zee , 
.die de groo tste massa's opneemt en daarvan slechts kleine 
gedeelten in den vorm vap schorren , kribben en duinen 
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teruggeeft. Zonder die zee zou Nederland waarschijnlij k 
reeds lang één geheel lue t  Groot-Brittannië en Ierland 
hebben uitgemaakt .  

De grootste luassa's worden dus naar zee  gevoerd en 
met dien toevoer van s lib niet tevreden , blijft de zee voort
durend onze kusten bestoken en neemt den eenen dag weg , 
wat zij den anderen dag van haar slib -overvloed afs taat. 
Spreker herinnerde aan de geweldige watervloeden , die in 
onze geschiedenis het  meel' Flevo en vervolgens de Zui
derzee deden onts taan , die de 7 2  dorpen onder he t  water 
van den Bieschbosch bedolven , die den Dollard vorn1den ; 
daartegenover aan den s trijd van den 111ensch om terrein 
te  winnen op het water � aan de triu1l1fen op dit vreed
zaam gebied door de indijking van de Haarlemmer1l1eel' 
en zooveel andere 111eeren tot  vruchtbare polders , aan de 
aanhechting van Ameland aan het vasteland , aan het 
Zuiderzee- ontwerp , waarborgende een aanwins t  voor ons 

vaderland van eene provincie groo t  1 7 6 000 hectaren , 
maar thans weèr door de tegenwoordige Regering inge
trokken. 

Waal' kon1t  nu al dat water van daan ? Natuurlijk  van 
regen , hagel , sneeuw , daauw enz. Zien wij e�rst hoeveel 
regen el' 'sj aars gemiddeld VIel valt .  Het  Meteorologisch 
Ins tituut te Utrecht houdt zeer j uist aanteekening van 
den gevallen regen . In een zeel' gunstig j aar ( 1 8 62) viel 
er 9 8 7  rnM. ,  d. w. z .  als men den regen had willen be
letten in den grond te dringen en de laag was 'voort-

. durend blijven s taan , zou zij aan ' t  einde van het 
j aar de hoogte van 987 millimeter bereikt hebben. Ge
middeld bereikt de normale regenval eene hoogte van 
750 mMo 

Van lieverlede en gestadig dool' verdampt dat water 

weêr aan de oppervlakte del' Aarde ; het pakt  zich Ül het 
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luchtruim t o t  wolken zamen ) die rondom de Aarde wor
den bewogen , afhankelijk  van vel erlei omstandighederi 
o .  a. van den wind ) die ) naar de lllate van zijne kracht 
(winddruk of windstoot) ) de wolken '1 0 à 15 meter in de 
seconde of wel sneller en sneller to t 45 meter in d� 

seconde (orkaan) do e t  voortij len .  
Nog veel gro o tere, fac toren van de wisselwerking der 

s tof en van den kringloop van het water zijn  de planten 
en dieren. In enkele v l llgtige trekken ging spreker die 
nog ten slot te na. Er is eèn tijd  geweest , dat er geene 
planten op Aarde bestonden. Gaandeweg zijn uit kleine 
zaadj es de laagst georganiseerde plantj es ontkiemd , 0:Q
gevolgd door planten van hoogere orde , die wortel schieten 
in den bodem en hetzjj in de Aarde , hetzij onder en boven 
he t  opperv lak , hare i evensfunctiën uitoefenen. De  vlies 
vormige celletj es

,' 
waaruit de plant bes taat , gevuld rne t  

een  vloeibaren inhoud , s taan allen in directe aanraking 
met he t  vocht in deil budem , dat , gel10 0rzamende aan 
de wet van de endosmose en exosnlose , in die c ellen 
doordringt ,  met dien vers tande dat de specifiek ligtere 
',:loeistoffen s teeds door de specifiek zwaardere worden 
aangetrokken en zich daarmeê vermengen. 

Nu hebben wij s traks gezien , welk eene bonte verschei
denheid van vaste  s.toffen in den bodem aanwezig is ; wat 
daarvan oplosbaar is bevat he t  in den bodem gedrongen 
vocht , dat in groo te hoeveelheden door de planten opge
nomen wordt. Bij verbranding van de plant v inden wij 
die onverbrandbare s toffen dan ook  weêr in de asch terug. 
Natuurlijk  bevat de eene plaat meer potasch, de andere 
meer kalk of phosphorzuur , en zal rn en bij het onderzoek 
van de asch  van peu l vruchten , "graansoorten enz. eene 
groote v erscheidenheid in de gewigtsverhouding van de 
zarnenstellende anorganische bes tanddeelen ontdekken. 
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Let lnen nu op het  handelsverkeer , op' den in- en 

uitvoer van de producten van den bodenl van he t  eene 

naar het andere land, op de hoeveelheden koffij die uit 

IJ ava worden aangevoerd , op de thee uit China , de tabak 

uit Anlerika ,  de granen uit Rusland , de oliezaden uit  

den Levant , op zoo vele andere handelsartikelen uit 

oost en wes t , die hier en elders , in ontzaggelijke hoe

veelheden verbruikt ,,,orden - dan wordt he t  duidelijk , 

hoe wij van oogenblik to t  oogenblik bezig zijn  om lnede 

te werken tot de verhuizing van de onverbrandbare be 
standdeelen der Aarde. 
� Een voorbeeld uit velen : het zelfde phosphorzuur , dat 
in China de thee deed groeij en ,  kom t lüer in de thee
blaren al s mest in den bodenl terug en verschijn t  mis
schien weêr als spinazie of bloemkool  op onze tafels .  

Da t  he t  van groo t  belang is , die ·wisselwerking van 
de stof op vers tandige wijze te  leiden , j a dat daarvan 
de vernleerdering of de vermindering van den nationalen 
rijkdom afhangt , s telde spreker nlet eenige krachtige voor
beelden in 't licht. Als de provincie Zuidholland van Over
ij ssel en Gelderland voortdurend toevoer erlangt van aard
appelen , knollen en wat dies nleer zij , dan verlangen 
de akkers van . Overij ssel en Gelderland nieuw en toevoer 
van onverbrandbaar voedsel voor dîe planten. \V anneer 
daarin niet. geregeld voorzien wordt , dreigt het verband 
van de wisselwerking verbroken te worden . . Al Vlas he t  
maar alleen om die reden , i s  het  dringend no odzakelij k  
dat wij onze s teden ruimen van d e  overtollige hoeveel
heid bes tandd.eelen , de overblijfs elen van wat w-ij uit de 
plantaardige en dierlijke voedseIs in ons hebben opge
nOlnen en weêr aan den bodeln teruggegeven in den 
vornl van ro ttende s toffen , die 0. · a. de aschbes tand� 
deelen bevatten van de s toffen , van welke zij afstamQ 
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men - om van de gezondheidsbelangen nu eens nie t  te 
spreken. 

Daaraan w erden wij anders wel herinnerd door een glazen 
vat Prinsengracht-water, dat den geheelen avond als een 
even walgelijk als waarschuwend voorbeeld voor spreker 
op tafel prijkte , en dat , naar spreker teregt deed uit
komen , volstrekt geen aanspraak maken mag op den 
naam van « water » .  

Stappen wij nu af van de wisselwerking der s tof door 
middel van het  plantenrijk en z ien wij nog even , wat 
het  dierenrijk  daartoe bij draagt. Reeds daareven zagen wij 
den mensch optreden als een groo t  reservoir , dat veel 
opneemt , maar niet altijd  naar ev enre'digheid , to t  regel
matige , instandhouding van de wissel werking , teruggeeft. 
Daar nu de rneeste ' dieren zich met plantaardige stoffen 
voeden , is het  duidelijk , dat de anorganische bes tand
deelen van die p lanten tot opbouwing en ins tandhouding 
van de ligchamen dezer dieren hebben bij gedragen . De  
phosphorus in de haver en het hoo i  gaat over  in het 
ligchaam van paard en rund en dien t daar tot opbouwing 
van de beenderen ; het verglaassel van het gebit van een 
rund wij s t  op het  vlo eispaathzuur , een bes tanddeel van 
vele mineralen en als zoodanig in den bodern aanwezig ; 
kortOlD het geheele dier , met vleesch en been , huid en 
haar , is het produc t van zijn v oedsel en de p] anten, die 
dat v oedsel verstrek ten , ontleenden hare groeij ende be
s tandeelen weêr aan de stoffen , die , na in den vorm van 
v lees('.h en ander voedsel ons ligchaam te hebben ge
passeerd , weêr voor  een groo t  deel als mest  naar den 
akker terugkeerden , 

Dat de fantaisie hier vrij spel  heeft om eene bij zonder 
hooge v lugt te nemen , zal uit het aangevoerde b l jjken .  
Bij dat al keert men toch altij d weêr tot  de  Aarde en 
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to t  de onvèrgankelijke s tof terug. Geen enkel s tofdeeltj e 
in de ruinlte gaat verloren ; allen gehoorzamen aan de 
Goddelijke wet yan de eeuwige wisselwerking. Het Opper
wezen, schiep de s tof en zij zal blijven bestaan , to t  el' 
door diezelfde Magt anders over w orde beschikt .  

Maar waar blijven dan toch de dingen hier op Aarde ? 
Die vraag heeft B e l' n s t e  i n zich eens ges teld , 0111 ze  op 
zijne eigenaardig populaire manier te bean tw oorden. De  
naalden bij v. , die in onnoemelijke hoeveelheid in  de fabrie
ken van Engeland worden gemaak t , waal' blijven die 
millioenen stukj es s taal ? :NI en l oopt toch nie t op zeker 
gedeelte van de Aarde door de naalden heen. 

Neen ; nlaar een s topnaald , die bv. uit een dakvenster 
in de bovengo o t  zoek raak t - nlen denke aan het lieve 
v erhaal van A n d e r  s e n  - wordt door het regenwater 
naar beneden in een regenbak of in een lllOddergoo t  ge- ' 
bragt. De goo t  wordt uit,geschep t en de nlodder dient tot  
bewerking van onzen tuin , waal' de naald , omgeven van 
vochtige st offen , langzamerhand oxydeert en eindelijk 
geheel is overgegaan in ij zer-oxyde , dat to t  voeding dient 
voor de  groen ten , die later op onze tafe l  vers chijnen . De 
naald is dus ui t de  bo vengoot  in den aardappelenschot el 
teregt gekomen. Ab uno disce omnes . 

Dl '.  L .  JYIuLDEH, sloo t  dit eerste gedeelte van zijne voor 
de vuis t uitgesproken rede , die nle t  groo te belangs telling 
dool' een aanzienlijk  audi torium werd gevolgd , met eene 
herinn ering aan een anderen cidcelgang , voor  een paal' 
j aren van deze zelfde plaats zoo talentvol besproken dool' 
een zijner stadgenoo ten. Die spreker had den lnensch de 
weinig ' ,

opbeurende woorden van G o  e t h  e toegevo egd : 
f/ ])u bleibst doch iJlzme1' was d7.? bist /I .  Spreker nleencle in 
zjjne verhandeling arglunentell te hebben aangevoerd , die , 
wat het  water en de onbewerktuigde SLoffen op Aarde 
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1angaat , tot  eene  geheel andere conclusie leiden ; hij 
Goopte dit in zijne volgende vool'dl'agt , wat de organische 
,toffen betreft , nog nader te  staven .  

D E  KRINGLOOP VAN  D E  VERBRA NDBARE STOF. 

Prof. L .  MULDER , die vóór 14 dagen den kringloop schetste 
van het  water en van de onverbrandbare (anorganische) 
s tof op Aarde , besprak de organische bes tanddeelen of 
de verbrandbare stof van onze woonplaats in het tweede 
gedeelte zijner vrij e  voordragt .  E venals de vorige keer 
slaagde spreker er in , uit  he t  groote veld zjjner beschou
wing eene goede keuze te doen en door eene heldere , 
voor ieder duidelijke v oordragt eenheid en harmonie te 
brengen in den rijkdom zijner gegevens. Vo oraf ging een 
kort overzigt van he t  vóór 14 dagen gesprokene , eene 
herinnering aan de wording van de Aarde in hare tegen
woordige gedaante .  To t  he t  tegenwo ordig onderwerp van 
bespreking overgaande , trad spreker terug to t de vroegere 
gedaante van de Aarde , to t het tij dvak van de harde 
rotsmassa ,  die in den loop del' tijden de verweringspro
cessen had te doors taan , welke aan leiding gaven to t de 
tegen woordige to es tanden . I 

Die harde massa was in dat ur, tjj dvak , als wjj het zoo 
noemen mogen , omgeven door eene omhullende laag , 
bestaande uit s tikstof, zuu:rstof , waterdamp en koolzuur , 
allen bes tanddeelen , die spreker heden aan eene n adere 
beschouwing zou onderwerpen.  Uit dat omhulsel is gaande
weg voortgekomen , wat wij thans noernen dampkriug. 
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BIj de zamenstelling van den dampkring , vroeger reeds 
meermalen besproken , zou spreker niet langer stilstaan 
dan tot  regt begrip van hetgeen volgde noodzakelij k  was . 
De vorige keer was reeds kort gewezen op de hoofdbe
standdeelen van de lucht en hare kenmerkende eigen
schappen : op de werking van de stikstof , in viernlaal 
grootere hoeveelheid in de lucht voorkomende dan de 
zuurstof , en die , ongeschikt om de aden1haling en de 
verbranding te onderhouden , in de dampkringslu cht de 
rol speelt Olll de hevige invloeden van de zuurs tof te tenl
peren ; op het overal in de lucht aanw ezig zijn  van 
koolzuur en waterdamp en de eenvoudige middelen om 
de alOlntegenwoordigheid dier s toffen aan te wijzen. 

NIet nog enkele pro even verklaarde spreker de zamen 
s telling van de lucht en de eigenschappen van hare be
s tanddeelen. Eene di,er proeven, het vormen van zg. knalgas, 
had een buitengewoon knaleffect.  Spreker bereikte er 
echter volkomen zijn  doel mede J om aan te to onen , hoe 
de beide luchtvormige bestanddeelen van water , waters tof 
en zuurstof , in de behoorlij ke verhouding bij elkaêl' ge
bragt en aangestoken , het ligchaam doen ontstaan , dat ,vij · 
als water kennen. Onder zeer hevige verschijnselen treden 
die beide elelnen ten in chemische , d. w. in innige ver
binding. 

Zoo zien w� dns de elen1enten s tikstof, zuurstof, ,va
terstof en koolstof als de fac toren van de dampkringslucht, 
die door verschillende groeperingen hare bestanddeelen 
vonnen. lVIaar de lucht bevat nu nog heel wat andere 
stoffen. \iVij hebben nanlelij k n1eestal te doen lnet onzuivere 
lucht , d. w. z .  lucht , die door de uitademing en uitwase
ming van de dieren , die er in leven , en niet minder door 
den nlensch en diens leefwij ze van seconde tot  seconde , 
bedorven word t .  "Vat daarvan is , ZO Ll blij ken uit spreker's 
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v-erdere beschouwingen , die hij ter bevordering van een 
eegelmatig�n gedach tengang en ten gerieve van zijn ge 
hoor in drie deelen splitste .  In de eerste plaats zou spre
ker den dampkring behandelen ten opzigte van het  
plantenrjjk en van het dierenrijk , vervolgens nagaan de 
wisselwerking tusschen beide rijken der natuur , om te 
eindigen met den mensch , die door het  Opperste Wezen 
bedeeld is met de hoogere gave van den geest. 

pe betrekking van de darnpkringslllcht tot het.planten
rijk is zeker wel de belangrijkste , omdat zij den gron d 
legt tot  de geheele 'wisselw erking in de  natuur. Hoe de 
planten de voor haar onderhoud noodige bes tanddeelen in 
opgelosten toestand uit den bodem opslorpen , in dier 
vo ege dat de soortelijk ligtere vloeis toffen opgetrokken 
worden door de soortelijk zwaardere , werd reeds de 
vorige keer ontvouwd. Al de voor oplossing vatbare vaste 
stoffen uit den bodem worden do or het grond- en niet 
luinder door het regenwater opgen omen , door de planten 
opgezogen en in de verschillende deelen van de plant 
vastgelegd j het overblijv ende zuivere water verdampt aan 
de oppervlakte. :Maar de p lant he eft n og andere organen) 
die regts treeks gevoed worden onder de inwerking van 
de lucht. Eene doorsnede e v en wij dig aan he t  oppervlak 
van een plantenblad vertoont , onder de microscoop ge
zien , eene menigte kleine openingen , zg. huidmondjes , 
die Of boven of onder het blad , Of aan de boven- en be
nedenzijde beiden verspreid liggen . 

Duizenden van die microscopische openingAn 1 te vee l 
om er z ich een e v oorstelling van te kunnen vormen ; 
bedekken één. 0 clYI . yan een p lalltenblad. In het aan tal 
van die mondj es boven en onder het  blad is meestal een 
groo t  verschi l .  Er zij n zelfs planten , welker bladeren a

/
an 

de beneden-oppel'vlakte geene enkele opening vel' toonen , · 
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maar bovenaan duizendeu ; zoo b .v. eene vlier-soort , }lie 
in de 6 0 000 huidmondj es heeft aan den bovenkant van 
het  blad , terwij l  het ondervlak geheel daarvan ontbloot 
is . Onder de inwerking van het zonlicht nemen de planten 
door die mondj es het koolzuur uit de lucht op. Zij ademen 
die stof in , zoo ats wij de zuurstof uit de lucht in de 
longen opnemen.  D e  planten zuiveren aldus de lucht van 
11f�t overtollige , voor ademhaling en verbranding onge
schikte .koolzuur , waaruit zij de koolstof opnen1en , die 
voor den bouw der ptanten van groot gewigt is , omdat 
de koolstof een hoofdbestanddeel is van elke plant .  Ster
vende en tot  humus overgaande , geven die ro ttende 
plantaardige overblijfselen hun rij k koolstofgehalte , dank 
zij de reeks van scheikundige processen , welke zij onder
gaan , in den vonn van koolzuur weder aan de lucht . 
terug. Dit vvat het koolzuur betreft. Wat de planten doen 
met het water , dat zij direct  uit den grond en indirect 
als waterdamp uit de lucht opnemen , hebben wij daar
even reeds betoogd.  Zij geven dat water , na  daaruit de 
vas te bestanddeelen te hebben teruggehouden , weêr aan 
de lucht terug. Dat die uitgedampte watermassa vrij aan
zienlij k is , bewijs t  het voorbeeld , door  spreker genoemd, 
van 1 hectare met kool beplant , die , naar een scheikundige 
heeft berekend , in 24· uren 34 800.  kilo vvaterdamp aan de 
lucht afstond. 

De stikstof , het hoofdbestanddeel van de lucht , wordt 
als zoodanig niet door de plant opgenomen ; wel in den 
vorm van ammonia en salpetei'zuur , die zich vormen bij 
de rotting van organische stoffen en , in verhouding tot  
de overige ' bestanddeelen , van de l ucht een gering ge
deelte uitmaken . Plantaardige stoffr.n geven bij rotting 
veel minder alnmonia dan dierlijke , en de lagere schim
luelplantj es , met  welke de Aarde in den aanvang van 
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haar bestaaB bedekt wetd , hebben of gee� of zeer weinig 
amnlonia t o t  hunne beschikking gehad. 

Uit een en ander komen wij dus tot  de c onclusie , dat · 
al de  verbrandbare bestanddeelen del' planten uitsluitend 
te danken zijn aan de luch t .  De  onverbrandbare stoffen 
del' Aarde worden door het koolzuur geholpen om haar 
weg naar de plant ' te vinden , daal' een groot  deel van 
die s toffen alleen in ko olzuurhoudend water oplosbaar zijn. 

Gaan wij thans kortelijk het verband na  van den damp
kring of van de v erbrandbare stof tot  he t  dierenrijk .  Na 
al het  voorafgaande zal he t  nu duidel�j k  zijn  geworden , 
hóe  de laagst georganiseerde planten het organisch leven 
hier op ,Aarde geopend hebben , hoe de daaruit vOOl·tko
mende hoogere planten met s teeds krachtiger vermogen 
werkzaam zijn geweest om de dampkringslucht te zuiveren 
en geschikt te  maken voor het leven van de dieren , die 
na de planten door het Opperwezen op de Aarde zijn ge
plaats t. Die plan ten zijn  de bron voor al het voedsel , dat 
de mensch tot zich neemt , t erwijl  de lucht de racior is 
voor het onderhoud van het dierlijk ligchaam ) dat de 
�uurstof daaruit opne emt  en in de plaats daarvan kool
zuur teruggeeft. Als middel tot verwerkin g van het voedsel , 
dat mensch en dier uit de plant tot zich nemen ) zien wij 
hier dus weêr de  dampkringslucht optreden . 

En zoo komen w�j geleidelijk t o t  de wissel werking 
tusschen planten- en dierenrij k .  Wat wjj bederven , her
s tel len de planten . Niettegenstaande de enorme massa's 
koolzuur , die de 12 88 millioen menschen op Aarde en de 
veelvouden van dat cijfer van dieren dagel�ks uitademen 
(de mensch gemiddeld 400  liters in het  etmaal , he t  paard 
4, 5 9 6  1. ,  enz.) , bevat de lucht , in normalen d. i . zuiveren 
toestand , toch slechts 1/2 l O O OC van haar volumen aan 
koolzuur. 
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Onze leefwijze  i s  echter oorzaak , dat wij veeitij ds in 
eene lucht aden1en , die een veel groo ter gehalte aan kool
zuur bevat. Als het koolzuur , dat wij onophoudelijk uit
�den1en , geene gelegenheid vindt voor eene regelmatige 
verspreiding , in localen b. v . , waar een aantal m enschen 
eenige uren doorbrengen , dan hoopt het .  zich op en be
derft de lucht. Bij de tegenwoordige luchtige bouwmanier 
bestaat daarvoor wel nlinder gevaall - eene schoone 
gelegenheid voor de hem'en bouwn1eesters on1 het ligt en 
digt bouwen te verdedigen - ;  maar het blij ft toch altijd  
geraden , op  n1iddelen bedacht te  zijn voor eene goede 
ventilatie . Het genot van de gezellige bij eenkomsten zou 
daal,'door in niet geringe mate verhoogd worden . 

Evenals spreker de v orige keer de wisseling verklaarde 
van de an organische stof, zoo zal ook thans duidelijk  zijn  
geworden de  kringloop van de  verbrandbare bes tanddeelen 
in de natuur . Geen deeltj e zuurstof of stikstof , 'w'aterstof 
of koolstof gaat verloren , maar verrigt nu eens eene  functie 
in de aarde ,  dan weêr in den dampkring en tusschen die 
beiden in , in menseh , dier of plan t .  De groeperingen van 
al die verschillende stoffen , zoo verbrandbare als onver
brandbare , in het Heelal , is natuurlijk de oorzaak van 
de zoo oneindige verscheidenheid . van ligchan1en . . 

Ziet de planten en hare zan1enstellende stoffen , orga
nische en anorganische , waarvan wij laatstsbedoelde reeds 
de vorige keel' beschouwden : hoe groot  is de vel'schei
denheid , waarin de organogenen in haar worden vast
gelegd 1 In oneindige variatie groeperen zich zuurstof , 
waterstof , koolstof en stikstof in de p lanten ; zij k0111en 
er altijd in voor , n1aar niet in alle planten·bestanddeelen. 

Zi etdaar een uitgangspunt tel' vel'deeling van de planten 
in twee kolossale groepen : 10 die stikstofvrij e en 2° die 
s tikstofhondende bestanddeelen bevatten. Dat de eerste 
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voor het plantenrij k  eene buitengewoon groote beteekenis 
hebben , blij kt reeds uit' hare gl'oote meerderheid. Eene 
betrekkelijk kleinere hoeveelheid planten-bestanddeelen is 
s tikstofhoudend. Beide groepen zijn  bij ui tstek nuttig voor 
den mensch. 

Van de eindelooze groeperingen der verbrandbare stof 
in de plant  kan Inel1 zich misschien eene voorstelling 
v 01'111 en , als men let op de groote  variatie van veel
soortige ligchamen , t o t  de groep der s tiks tofvrij e planten
bestanddeelen behoorende , als daar zijn : cellulose of cel
s tof , zetmeel , inuline , gom , pec tine , plantenzuren (appel
zuur enz .), suikersoorten , was , plantenvetten , aetherische 
oliën , harsen enz. Al die s toffen zijn  louter koolstof, 
zuurs tof en waterstof , in de bondste variatiën gegroepee.rd. 

De betrekkelijk  kleine groep s taat daar tegenover van 
de planten met  s tikstofhoudende bestanddeelen , als planten
eiwit , planten-vezelstof of kleefstof, legumine ,  bladgroen 
en kleurstoffen en alcaloïden . Dat ook deze verdeeling 
nog zeer n{w i s ,  en de genoemde s toffen weér aanleid,ing 
geven tot een6 menigte variatiën , bewij s t  b .  v .  de opium, 
die behalve asch of onverbrandbare stof , schier eene 

.eindelooze groep verbindingen van kools tof ,  waters tof, 
s tikstof en zuurstof bevat . 

Al die s toffen , s tiks tofvrij e  en s tiks tofhoudende , onder� 

gaan nu in het · dierlijk ligchaam weêr groote verande
ringen . Wij vinden de zelfde bes tanddeelen terug in he t  
bloed , in de gal , enz. , maar de  vorlnen z ijn veranderd. 
Het ligt in den aard van de zaak , dat de rnate van voeding 
in naauw verband s taat tot de bestanddeelen , die in het 
ligchaam worden opgenomen. S tikstofhoudende stoffen zijn 
de doelmatigste voor he t  dierlijk onderhoud en iemand , 
die zich trach t te  v o eden m e t  aardappelen '. zal daarvan 
vrij wat 1neer moeten gebruiken , orn het zelfde effec t  te 

8 
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ondervinden als zijn  buunnan , die eene betrekk elijk kleine 

hoeveelheid eiwit in den een of anderen vorm heeft 

gebruikt. Een  .Tavaan is al spoedig tevreden met wat 

visch en rijs t : een Hollandsch "\verkman daarentegen staat 

van den aardappe1disch op , wel nIet eene gevulde , maar 

daarom nog niet  met eene  gevoede maag . Als de mensch 

geen stikstof aan het bloed toevoert , zal he t  noodzake
lijkm'wij s moeten verarmen. Van 1 000 kilo bloed 800  kilo 

water verwij derende , zijn van de ZOO  overblijvende deelen 

niet minder dan 7'6  deelen opgeloste eiwitstof. 

Spreker schetste vervolgens de belangrijke rol van 

eene . reeks ligchamen , onder den algeu1eenen naalU van 

humus , . teel� of tuinaarde bekend. Zooals men weet , is die 
sto.f het rottend overblij fsel van gestorven planten , welke 

. 
door de verbrandingsprocessen van de lucht de bij het  

l even vergaderde kools tof weêr als koolzuur aan den 

dampkring afgeven , terwij l  de waterstof zich met de 

zuurstof tot water , en met de stikstof to t ammonia ver

bindt. In die rottende stof ligt weêr de kien1 voor nieuw 

organisch leven ; want  rnet  het "\veêrbarstige zand vermengd , 

is de humus oorzaak , dat de  planten zich zelfs in den 

dorsten zandgrond · aangenaam kunnen gevoelen. 
Eene aanschouwelijke voorstelling van de wisselwerking 

in de natuur gaf spreker ten slotte in den vonn van een 

tweetal terrariums , door de I-laagsche firma de 'iV ed. VAN 
RIJSWIJK EN ZN. vvelwillend voor de gelegenheid afgestaan, 

en herinnerde aan wat n1en noemt « een wereld in het 

klein » • Planten en dieren van lagere orde zij n  daar bij een 

zonder toetreding van de ahnosferische lucht , geheel aan 

zich zelf overgelaten ; als nu de luensch luaar zorgt ) n1et 

het oog op de stofwisseling , de j lliste soorten te kiezen, 

zal hij gedurende eenigen tij d onder een glazen stolp he t  

schouwspel kunnen zien van de wisselwerking, die in  de  
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natuur op zoo  reusachti.ge schaal alle stof beheerscht. 
Na zoo  vele bespiegelingen over de stof was een woord 

van anti-materialisme zeer welkon1 .  Spreker had wel de 
w erking geschetst van de stof in de natuur , maar den 
oorsprong van die s tof had hij nooit üit het oog verloren. 
Reeds de vorige keer had hij er op gewezen , hoe  alleen 
het Opperwezen die zoogenaamde onvergankelijke stof 
kan vernietigen ) wa:nneer het met Zijne raadslagen over
eensternt daaraan een einde te makerl . 

Thans wees spreker ten slotte op den kennelijken 
v ooru�tgang in de Schepping ) met den mensch als gees
telijk wezen aan he t  ho ofd. Wanneer hij rondom zich 
ziet en de geschiedenis der lnenschheid raadpleegt , dan 
treden wel degelijk individuen naar voren , die in voor
uitgang uitmunten. Die individuele v ooruitgang , meende 
spreker , komt der algemeene menschheid ten goede. Het 
is  dan ook onjuist te spreken van cirkelgang der lnensch
heid. Oneindig beter kon spreker · zich vereenigen 111et 
de denkbeelden . van een beroe.md landgenoot , met de 
v oorlezing waarvan Prof, MU LDER zijne voordragt ein digde : 

« Het leven van een mensch is in he t  klein' het leven 
van het menschelijk geslacht ;  de geschiedenis der Aarde 
in het  klein de geschiedenis van het Heelal ; de bijzon
derheden verschillen slechts ; dé typus is dezelfde. Millioenen 
gedaanteverwisselingen welligt zul len de mi l lioenen w erel
den ondergaan ) eer dat het s toffelijk Heelal volmaakt 
heeten kan. Die volmaking heeft echter hare grenzen. 
Eenmaal zij n  alle krachten v an alle s toffen bevredigd en 
in volmaakte harmonie getreden en zijn in dezelfde mate 
de geesten ontwikkeld geworden. Mij dunkt , dat w.an
n eer . de milli oenen wereldbollen zullen voldaan hebben 
aan het  doel van hun aan zijn , aan de on twikkeling der 
geesten to t boven het stof ) dat dan he t  tijdstip daar i s , 



-1 1 6  

waarop alle stof zal wegzinken in het niet , waaruit  
zij is  te voorschijn geroepen , on1 aan . de geesten vrij 
en onaf hankelij k  een ongestoord bestaan te verzekeren , 
zich in zich zelve te ontwikkelen tot in het  oneindige , 
naar wetten , dool' de Godheid eenn1aal vastgesteld en 
geregeld voor de eeuwigheid , door Haar van oogenblik 
tot ,  oogenblik gehandhaafd. ») (Het st1'e'ven der stat naa1' 
Jwrmonie ; eene voode.zing dom' G. J. �ULDEl1, .) . 
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JHR, DR, EDW. EVERTS : 

O v e r  Metam o r p hose e n  G e n e r at iew i sse l i n g .  

Eene zeer belangwekkende voordragt werd dezen winter 
in IJiugentia .gehou den door dr. EVERTS , den verdienste
lijken leeraar in de zoölogie aan de Haagsche H. Burger
school .  In een inleidend woord schetste spreker de snelle 
vorderingen , die ook 'de dierkundige wetenschap in den 
laatsten tij d gemaakt heeft ,  dank zij het voortge�et  vruch t
baar onderzoek van mannen al s DARWIN , VOGT , LYELL , 
waartoe LINNAEUS , wiens v erdiensten nog onlangs dankbaar 
werden herdacht , ' en andere N ederlandsche en buiten
landsche geleerden van de vorige eeuw de grondslagen 
l egden. De hypo thesen omtrent den oorsprong en de 
afs tamming der soort  worden lneer en meer bev�s tigd 
en komen del' waarheid nabij door de verrassende resul
taten van ' het  onderzoek naar de ontwikkelingsprocessen 
van allerlei tot  verschillende typen behoorende klassen 
van dieren , welker geschiedenis J op zich zelve beschouwd J 

als he t  ware de ineengedrongen recapit.ulatie is v an de 
historische ontwikkeling der soor � . 



1 18 

Dat de grootheid van de Schepping zich het treffendst 
openbaart in het, klein e , had de spreker reeds in het  
vorig saizoen ontvouvvd , toen hij eene  voordl'agt hield 
over de laagst georganiseerde dieren , de Rl1Ïzopoden en 
Infusoriën. (Men raadplege de vorige of 5e Diligentia-8e?·ie. )  

Thans zou de grootste verscheidenheid , gepaard rnet 
de schoonste harmoni e  in de levens- en ontwikkelings
processen van de lagere dieren , nog treffender blijken 
in hetgeen de heer EVEWl'S zou mededeelen omtrent de 
gedaanteverwisseling (metamO?'jJh08e) en de generatiewisse
ling (metage7!e8e) van deze diervonnen. Van het  om ne 1)ivum 

e.17 avo (al vvat leeft is voortgekolnen uit een ei) uitgaande , 
gaf spreker eene aanschouwelijke , door duidelij k ge tee
kende platen opgehelderde voors telling van de reeks van 
tusschenvorn1en , die bij zeer vele diersoor ten tusschen 
het ei en het geslachtsdier zich ontwikkelen . Uit de voor
beelden , die achtereenvolgens besproken . werden , zal 
he t  duidelijk worden , wat de we tenschap bedoelt l1let de 
metamorphose en de generatiewisseling bij de lagere dieren. 

Mogen de menigvuldige schoonheden vari sprekers ver
handeling onzen lnaterialis tischen blik wat verruüneri 
en ons leeren , dat buiten he t  wereldj e \Tan ons eigen ik , 
waarmede wij ons zoo gaarn e bezig houden , in het  groo te 
Rijk del' N atllur nog veel interessanter levensprocessen 
tot ontwikkeling kon1en , al werpen deze dan ook niet 
zooveel direct practische voordeelen af voor den niet 
van èigendunk en zelfzucht vrij te  pleiten heer der 
Schepping. 

Spreker beschouwde achtereenvolgens de zeven hoofd
type� van het dierenrijk : a. de P1'otozoa (reeds .. vroeger 
behandeld) ; b .  de Coelente?'ata (kwallen en polypen) ; c. de 
Stekelhuidige dieren of BchinocleTJ?zata ; d. de vVorn1en o f  
Ve'J'1Jte8 ; e .  de  Geleede dieren of Articulata ; / :  de  vVeek-
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dieren o f  Moltu8ca , e n  eindelij k  9 . de G e werv elde dieren 
of Vertebrata. 

Beginnen wij dus met de 2 e  type en wel met de ont
wikkeling van het onoogelijk diertj e ,  dat wij onder den 
naam van kwal kennen. Dit diertj e  brengt eij eren voort , 
waaruit na verloop van korten tij d embryo ' s  te voorschijn 
komen , ligchaampj es , die zich zeer snel , door middel 
van trilhaartj es , in de zee voortbewegen , om zich na 
eenigen tij d  aan een rots te hechten , waar zij uitgroeij en 
to t  kleine polypen. Deze vermenigvuldigen zich op hunne 
beurt op allereenvoudigste wij ze , nl . door knopvorming. 
Er onts taan over het ligchaam van de polyp dwarse 
insnoeringen , stro bila of pijnappelvormige ligchamen ; 
langzaam sn'oeren die deelen af , zwemmen een tijd lang 
rond , om dan door metamorphose te veranderen in een 
kwal . De  kwal is h ier dus de geslachtsvorm. Bij de 
eigenlijke polypen heeft . m en behalve knopvorming ook 
vermenigvuldigimg door eij eren. Zulk een ei wordt dan 
verbroken door het ernbryo , dat , na eenigen tij d  rond
gezwommen te  hebben , zich vasthecht en ten slotte , 
door herhaalde knopvorming , aanleiding geeft tot de vor
ming van den pölypenstok , waarbij ook op te merken 
valt de afscheiding van koolzure kalk , waarvan de poly
pen-koloniën in den loop der tijden de uitgestrekte koraal
riffen hebben gebouwd. 

Een dergelijk ingewikkeld ontwikkelingsproces zien wij 
bij de  sponsdieren. Hoe vreemd ook oppervlakkig be
schouwd , behooren ook deze dieren tot de klasse  der 
polypen . De  geleiachtige massa , die de  spons vormt , 
brengt eij eren voort , zg. kiemkogeltj es , waaruit weêr 
embryo's  ontstaan , die zich vasthechten om to t een 
nienwen stok of sponskolonie uit te groe ij en . 

Bij de 3e  type , die der Bchinodermata ) waartoe zee-
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sterren , zeeklitten en zeeëgels ' behooren , neem t  men 
eene zeer gecompliceerde on twikkeling waar , gede el telij k 
door metamorphose ,  gedeeltelij k  do or generatiewisseling.  
Gewoonlijk hebben de eerste vormen , die uit  het ei te 
voorschijn komen , veel overeenkomst nlet  infusie-diertJ es . 
Zij bewegen zich door trilharen en onderscheiden zich , 
na uitgegroeid te zijn , door groote doorschijnendheid. 
Volgen wij de ontwikkeling van eene zeester , dan zien 
wij . uit het ei kleine kogeltj es  voortkomen , die zich uit
breiden ' en op vijf plaatsen ingesnoerd ' worden. (Bij de 
echinodermaht is de insnoering van het ligchaam in vij f 
leden of in een veelvoud v�n vij f  typisch.) Die vij f  uit
steeksels van het elnbryo nemen nu langzamerhand in 
grootte toe en aan de rugzijde wordt het kalkskelet ge
vormd , waarvan de kalkdeeltj es hetzij op sonlrnige plaatsen 
in het ligchaarn ingedruk t ,  hetzij gelij kmatig over het 
opperv lak verspreid zijn .  Op die. wijze groeit het elnbryo 
uit to t een volkomen radiair symlnetrisch dier. 

Van de 4e type , die der 'Vormen , vertegen woordigen 
de zg. ingewandswormen de groo tste groep. Zij worden 
in alle dieren aangetroffen , de beruchte lin tworm o. a. 
in den mensch. Dit dier brengt eene "' ongehoorde lnassa 
lnicroscopisch kleine eij el�en voort , die , op den bodem 
vallende , in aanraking kOlnen met het water en de 
planten , kortom overal doordringen waal' voor de dieren 
gelegenheid bestaat Oln voedsel te zoeken. Van die dui
zenden eij eren komen er altij d eenige te regt op die 
plaatsen , waar dieren hun voedsel verzalnelen. Zij drin
gen met dat voedsel dool' t o t  in de nlaag , waar het  
Olnhulsel van het e i  door  het nlaagsap wordt opgelos t 
en het embryo vrij komt.  Gewapend lnet 4 tot  6 haak
vormige uitsteeksels , baant dit enlbryo zich een weg dool' 
den wand van lnaag of dannkanaal , komt op die wij ze 
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in de bloed- of lymph-vaten en wordt dus in het voedings
vocht opgenomen , waarmède het  in de capillair-vaten 
stroor,nt .  Zoo blijft het dan ten slo tte in het een o� ander 
orgaan steken. 

Eenmaal daar aangekomen , verlies t het embryo zijne  
haken en he t  harde omhulsel groeit  u i t  t o t  den blaas
vorm , die zich in het vleesch voordo et als een blaau w
achtig wit plekj e van groote hardheid. Zietdaar de eerste 
phase in de ontwikkeling van den lintworm. Deze tusschen
vorm blij ft nu in rust , wachtende op het  oogenblik , dat 
het  vleesch gegeten wordt dool' en in' de maag verdwijnt 
van Carnivoren en Omnivoren , tot  welke laatste ook de 
mensch behoort. Onmiddellij k  na , aankollls t  in de maag 
kan men , den blaasvorm onderzoekende , aan zijn binnen
wand een aldaar uitgegroeid knopj e waarnemen , dat 
onder de microscoop bezien , een kop blijkt te zijn met 
vier zuignapj es omzoomd en in J t  midden een krans van 
haakj es ,  Door het maagsap wordt de buitenwand van den 
blaasvorm verder opgelost , de kop komt vrij en hecht 
zich vast aan het darmkanaal , waar hij verder welig to t  
den bekenden lin twornl uitgroeit. Wij hebben hier dus te 
doen met een merkwaardig voorbeeld van generatie
wisseling. 

Nog s terker voorbeeld biedt een rninder bekende worm , 
�e leverbot , om zijne platte geda:ante onder de plat
wormen gerangschikt ,  een zeer kleine worm , die v ooral 
voorkomt in d.e lever van schapen.  De  eij eren v an dien 
worm , komen ook weêr teregt in het water , waar het  
embryo uit  het ei te voorschijn komt en ; na eenigen tijd 
rondgezwornmen te h ebben in een sloo t  bij v " zieh vast
klampt aan een slakj e .  Het embryo dringt in dat dier 
door , verliest de wimperharen , ontwikkelt Zich i n  het  
ligchaam van , de slak , wordt gro oter en gaat over in 
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een to estand van rust. Na verloop van eenigen tijd valt 
het dan o ok uiteen in eene menigte zeer beweeglijke 
ligchaampj es ,  ce·rcal'eën , die het ligchaam der slak verlaten , 
eenigen tij d rondzwelumen en op hunne beurt een nieuw 
waterdier , "vorm , slak , kikvorsch of visch opzoeken , 
waaraan zij zich vastklampen . Zoo nadert eindelijk het 
oogenblik , als zulk een luet cercareën beladen kik
vorsch door een grooter dier wordt verslonden , dat het 
broedsel van die cercareën wordt omgezet in l1ièuwe 
leverbotten. 

Al s derde voorbeeld van generatiewisseling haalde 
spreker aan de zeer beruchte trichinen , die in het spier
weefsel , vooral van varkens , leven en daar oorzaak zijn 
van eene algeheele verandering in de anatomische struc
tuur van dat weefsel. Zoodra deze trichinen , door ver
keerde toebereiding van het varkensvleesch , in de maag 
van den mensch doordringen , worden daar de hulsels 
weêr opgelost door het maagsap en . het embryo heeft 
gelegenheid om door den maagwand te dringen. 

De 5e type , de Geleede dieren , ontleent haar naam 
aan de geledingen van het ligchaam en de geleede pooten 
van de diersoorten , die onder deze type gerangschikt 
worden. Wij zien hier de insecten , de spinnen enz . en 
de crustacea of schaaldieren plaats inneluen .  Bij bijna al 
deze dierengroepen �reft n1en eene metaluorphose aan.: 
vooral bij de insec ten , die het zij eene volkomen. , het 
z ij eene onvolkomen gedaantewisseling ondergaan . Eene 

.van de schoonste metamorphosen , dagelijks door den 
mensch waargenomen zonder er veel acht op te slaan , 
is die van den vlinder. Dit fraai gekleurde diertj e  brengt 
eij eren v?ort en uit die eij eren treden de larven , hier 
rupsen genoemd , te voors chijn . �lYIaal' welk een groot  
vers chil tusschen die larve en den geslachtsvonu ! De rups 
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groeit sterk uit , heeft de gedaante van een wonn , be
weegt zich voort rne t  pooten , kortorn wijkt volkomen at 
van het  moederdier , waaraan zij haar oorsprong ontleent .  
N a herhaalde vervellingen gaat die rups over in den 
volkomen poptoestand J die bij onderzoek blijkt te bes taan 
uit e ene homogene massa : geen spoor van darn1-kanaal 
of zenuwstelsel . In die homogene massa van den pop 
moeten op nieuw de organen worden aangelegd. Men 
mag hier dus met regt spreken van eene wedergeboorte , 
van eene volkQmen metamorphose .  De  larve is hier over
gegaan in een volkomen toestand van rus t, Als de larve 
daarentegen langzaam , na herhaalde vervel lingen , den 
completen vorm aanneemt , b .  v. bij den glazenmaker , 
heeft men een voorbeeld van onvolkomen lnetamorphose.  

Bij vele groepen van geleede dieren neemt men in ' t  
geheel geen metamorphose waar , noch volkomen noch 
onvolkornen , evenmin generatiewisseling ; ueze soorten -
d� spinnen b . v. - houden de soort  door directe ont
wikkeling in s tand ; bij verreweg de meeste soorten , 
vooral bij de geleede dieren die in zee leven , heeft het  
ontwikkelingsproces plaats door meta�orphose  en gene
ratiewisseling. 

Tal van diertj es in de zee , die vroeger al s afzonder
lijke soorten werden beschouwd , blijken nu slechts tus
schenvorrnen te zijn  van bekende geleede dieren. Spreker 
haalde als voorbeel den aan de zonderling gevormde zoëa , 

de nauplius , welke laats te vorm voortkomt ui t het  ei van 
een crustacee. Zwemmende l eeft de nauplius van allerlei 
kleine organen en ondergaat daarbij herhaalde vormver
anderingen , terwij l  hij gedurig een paar pooten meer 
krijgt. Eindelij k gaat het diertj e  in den rll s �toestand o v er 
en na eene langzame vervelli n g eindigt het  met v o l k u men 
over te gaan tot  den vorrn van een krab. 
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Dergelijke nauplii geven in  de  generatiewisseling ook 
voorbeelden van hetgeen de Duitschers noemen zuriicl,�-

8c!Z?'eitende (teruggaande) n1etamorphose.  Vele naupliusvor
men zoeken een visch op en hechten� zich vast aan de 
kieuwen of den rug. Het merkwaardig proces doet zich 
hier voor , dat die naupliusvormen langwerpig ui tgroeij en , 
de pooten langzan1erhand verliezen en de gedaante krij 
gen van een wonnpj e .  Die wormpj es doen zich voor als 
geslachtsdiertj es ,  want zij ontwikkelen zakj es eij eren , 
die , ontsnappende , aanleiding geven tot nieuwe nauplius
vorn1en. Spreker noemde ook nog als voorbeeld de eenden
mossel , waarvan voor eenigen tijd  een aantal exemplaren 
op ons s trand aanspoelden en daar tot allerlei gissingen 
en vergissingen aanleiding gaven. Dergelijke teruggaande 
vormen van parasitische crus taceën (vischluizen) komen 
uiterst veelvuldig voor. 

Thans komt de  6e  type aan de orde , die van de 
jl1011u�ca of  Weekdieren , waartoe behoorelr de schelpdie 
ren , slakken , mossel s  en oesters o .  a., inktvisschen , glas 
pijpen of salpen. Bij dit laatste interessante diertj e ,  dat 

.. 
aan de geleerde wereld de grootste verrassingen heeft 
bereid , stond de spreker eenigen tijd s til . Merkwaardig 
is reerls de eenvoudige bouw van het diertj e ;  een lang
w"erpig , min of meer pijpvormig ligchaam , doorschijnend 
als glas , nlet een: e opening aan beide kanten en aan een 
der hoeken een zak , waarin eene donkere lnassa , die , 
bij nader onderzoek, blijkt te bestaan o . a. uit een darn1-
kanaal met eene duidelijke mondopening , omkransd door 
een aantal trilhaartj es .  De  cUl'ieuse glaspijpj es zw"emmen 
rond door contractie van den gespierden ligchaamswand. 
Bij zamentrekking \vo rdt  water uit  het ligchaan1 gespo
ten ; bij uitze t ting v an den pijp kon1t er  ,vater binnen. 
De  binnenwand is voorzien van kieuwen ," die bij het 



1 2 5  

binnenstl'oomen van het water hare fun ctie van de  -ade m 
haling verrigten. lVIaar h e t  water i s  bij die glaspijpj e s  de  
intermediair voor nog  eene andere verrigting. Bij elke 
zarnentrekking tocp stroomt het water uit , en geeft daar
door aan het ligchaam een stoot vooruit .  Tegelijk doen 
de trilhaartj es kleine stroomingen ontstaan naar den 
m ond , die op die wijze kleine organismen , in het water 
zwevende , kan tot zich nemen. De ontwikkeling geschiedt : 
1°. door eij eren en embryo's , die zich zeer snel bewegen 
en langzaam uitgroeij en to t . glaspijpen ; 2°. do or knop
vorming , waarbij de deelen gaandeweg de gedaante aan
nemen van het  oorspronkelijk  dier. De salpj es sluiten 
zich gemeenlijk  aan tot eene kolonie of salpenketen . 't Is 
bewonderenswaardig , de harmonie na te gaan , die in 
zulk een e  kolonie door de individus wordt in acht ge
nomen. Op tempo trekken ze het ligchaam zamen en 
zetten het w eêr uit ,  zoodat, alle diertj es te  zamen werk
zaam zijn als de roeij ers van eene boot .  

Eindelijk  gaf spreker nog een kijkj e in een klein 
hoekj e  van de wereld der 7e type , de Gew ervelde of zg. 
ruggemergsdieren , waartoe o .  In . behoort de groote klasse 
van de visschen. Slechts enkele soorten van die geheele 
reeks , waar nog zoo veel te onderzoeken valt , ontwik
kelen door " metamorphose. De " larvenworm neemt men 
waal' bij de amphibiën J de kikvorschachtigen en de sala
mandel's , dieren die men vroeger ten onregte " in één 
adem noemde met de kruipende dieren , welke kenmer
kend van eerstgenoemde soorten ondersche iden zijn , daar 
zij de metamorphose missen. 

Maar tot de lagere gewervelde dieren terugkeerende , 
zien wij bij de kikvorschen e.ene reeks vormveranderingen , 
die dit laats te voorbeeld van metamorpllOse zeer belang
wekkend. 

"
maken. De eij eren van de kikvorsch , di e ,  z-i ch 
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1 11 het water bewegende , allengs groo ter worden to t  zij 
ongeveer het  volumen van een erwt hebben verkregen , 
barsten open ' en laten het embryo of de larve vrjj : d. i .  een 
gedurig van vorm veranderend ,  eindelij k  langwerpig uit
zettend wonnachtig ligchaam , dat allengs tot  de phase 
overgaat , waarin het trosvorn1ige aanhangsels krijgt. Deze 
aanhangsels zij n  de prünitive ademhalingswerktuigen of 
kieuwen , 'welke bij de voortgaande ontwikkeling van de 
larve plaats maken voor de longen achter den kop , die 
allengs duidelijker uitgroeit .  Tegelijk ontwikkelen uit de 
uitbottingen aan weêrszijden van het ligchaan1 de achter
poo ten ; de s taart '\vordt kleiner en kleiner en wordt in 
he t  Iigchaam opgelost tot  voedingstof; terwij l  ten slo tte , 
als de meer volkomen vorm langzamerhand is ontwikkeld , 
met de laatste phase ' ook de beide voorpooten tot  ont
wikkeling komen. / Zietdaar in vlugtige trekken den groei 
van de kikvorsch geschetst. Eenigzins afwijkend van deze 
ontwikkeling , daar zij slechts gedeeltelijke n1etamorphose 
ondergaan , is die van de salamandersoorten , o. a . de 
proteus en de reuzensalamander , die ook , den staart 
behouden. 

Spreker was hier aan het slo t  zij ner verhandeling 
gekomen. Nog even stond hij s til bij de groote vlugt , 
die het wetenschappelijk onderzoek van de laatste j aren 
heeft genomen. Regeringen , genootschappen en particu
lieren dragen daartoe loffelijk bij door hunne morele en 
i11ateriële belangstelling. Ook de N ederlandsche Regering 
heeft zich voor het onderzoek van de N ederlandsche 
zoölogen ll iet onyerschillig getoond. Het N ederlandsch 
Zoölogisch Station gaat eene scl�oone toekomst te gelnoet , 
j a  het onderscheidt zich -zelf,,, voordeelig van de buiten
landsche stations door zijne verplaatsbaarheid. J\1ogen de 
vaderlandsche geleerden , die zich daar wijden aan de 
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reuzentaak van het onderzoek naar d e  n o g  in d e  meeste 
opzigten zoo raadselachtige bewoners van de zee , veel 
succes op hun arbe'id hebben en vooral veel medewerking 
vinden , de beste waarborg voor schoone resultaten. 

De heer EVERTS heeft door zijne voordragt veel bijge·  
dragen , om vernieuyvde belangste lling te wekken in de 
zoölogische wetenschap. 



VI . 
. '. 

KAPITEIN P. VAN DER BURG : 

Over d e  m e c h a n i s c h e  i n r i g t i ng  van d e  Naa i m a c h in es 
tot h u i ss e l ij k  g eb r u i k. 

Ditmaal geen pantserfregatten � noch Krupp-kanonnEm ,  
geen D1tilio noch lJandolo , werden ons door kapitein 
VAN DER BUl1.G in hun I/ formidabel // vernielingsvermogen 
voorgesteld. Aan het si vis jJacem 2JaJ'a bell'ltrlt , dat de 
verdienstelijke artillerie-officier in zijne vorige rede in 
lJiligentia zoo kernachtig ontwikkelde , zou spreker thans 
nog hooger beteekenis geven , dool' zijne voordragt over 
de naaimachines , een werktuig des vredes , dat aan de 
nij vere hand van de huisvrouw en van den beoefenaar 
van onderscheiden industriële takken zulke gewigtige 
diensten bewijst .  

De opdragt van sprekers verhandeling , in de eerste 
plaats aan de geëerde toehoorderessen , was ditmaal geen 
loutere hoffelijkheid . Het Bestuur van Diligentia , dat 
den heel' VAN DER B.URG uitnoodigde zijne  keuze op dit 
onderwerp te bepalen , heeft ' daardoor de dalues , die 
steeds zooveel belang stellen in . de natuurkundige voor
dragten , bijzonder aan zich verpligt. In niet n1ü1dere 
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mate komt ook den spreker hulde toe  voor de wijze , 
waarop hij zich van zij ne lastige taak ' heeft gekweten. 

vVas het voor spreker lTIoeij elijk , de inrigting van de 
naaÏluachine volkomen duidelijk voor te stellen , voor 
ons heeft die taak nog grootere bez waren , daar wij qen 
lezer onmogelijk  de machines en de uitvo erige teek eningen 
kunnen laten zien , welke spreker bij de verklaring van de 
werktuigen ten dienste s tonden. Gaarne willen wij echter 
ons best doe'n , e11 van de interessante beschrijving door 
�en heer VAN DER BORG gegeven het  een en ander , zij het 
dan o ok vlugtig , in verslagvorm trachten over te brengen. 

Het doel van alle werktuigen is het voortbrengen van 
beweging en het  overbrengen daarvan naar eene plaats , 
w aar die b eweging nüttig 'wordt aangewend : m. a. w. 
elk werktuig tracht  door luiddel van een voorwerp , dat 
in be'weging is , eene andere soort , van beweging voort 
te brengen. De kennis van de verschillende middelen , 
w elke daartoe strekken , noemt rnen w erktuigkennis , die 
zeer belangrijke diensten bewijst  aan den beoefenaar van 
de w erktuigkunde. OlTI de naaim achines dadelijk 'als voor
beeld te , nen1en , zien wij deze toes tellen de vverktuigelijke 
beweging geheel uit de hand D eInen , waardoor de mensch 
zich rneer uitsluitend kan wijden aan het  verstandelijk 
gedeelte van den arbeid. De naaimachine onderscheidt  
z ich in dit opzigt van andere werktuigen. Terw�l toch 
de meeste machines het product geheel werktuigelijk 
kant en klaar leveren zonder eenigen handenarbeid van 
den mensch , vraagt de  naaimachine de leiding van eene 
bekwame hand. Dat spreker in dit denkbeeld iets ver
heffends vond , zal rnen hem gereedelijk to egeven . 

D e  naaimachines voor allerle( doeleinden , b .  v. voor 
het  maken van h oeden en schoenen enz. , kon spreker 
onmogelij k allen behandelen. Hij zou zich bepalen to t 

9 
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de machines voor huisselijk gebruik , daal' hij met eenige 
zekerheid lneende te mogen onderstellen , dat de Inecha
nische . inl'igting van die  lnachines , ofschoon zij dagelijks 
door zijne  toehoorderessen gebruikt worden , weinig of 
niet bekend is. De gewone loop van zaken zal wel in 
de lneeste gevallen aldus zijn : de danles , tot het besluit 
gekomen om zich eene naainlachine aan te schaffen , luij 
gen van den fabrikant eenige lessen in de behandeling 
dier "verktuigen en vullen het ontbrekende aan uit het 
vaclemec'ltm voor de naaimachine , dat bij elk werktuig aan 
den kooper wordt meégegeven . Ondanks al die voorzorgen 
en al die studie ., gebeurt het toch dikwij ls , dat er iets 
aan de machine begint te haperen : de onderdraad laat 
los , de bovendraad breekt , de naalden volgen dat voor
beeld , en het ergste van alles is , dat de danles , die 
anders toonbeelden zijn  van geduld , in dit bijzonder 
geval den nloed verliezen on� achter de o orzaak van 
het · ongemak te  konlen en aan de naaimachine ,ier
drietig den rug toekeeren . Zij zouden dit zeker niet 
doen , als zij wisten hoe de steek gelegd moet worden , 
daar zij het  dan in hare lnagt zouden hebben om na 
t e  gaan , wat er is voorgevallen en waar de schoen 
"vringt. JYlet de eenvoudige kennis toegerust ,  hoe de 
machine nloet zijn  ingerigt onl "verkelijk goede steken 
te nlaken , behoeven zjj zich dan niet tot den eersten 
den besten « werktuigkundige » te wenden , die ,vel eens 
speculeert met de onkunde van de danles en , nlet het  
oog op de renll1neratie , van eene hoogst  eenvoudige 
verbetering een lnoeij elijk op te lossen probleenl nlaakt. 

Aan de verklaring van de lllechanische inl'igtipg der 
naaimachines lie t sprek�r eene korte schets voorafgaan 
van de geschiedenis dezer nut�ige toestellen. De eerste 
sporen van de vinding dagteekenen reeds van '1 804 , 
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toen JAM E S  HENDERsoN en THOMAS STONE een werktuig 
construeerden , dat de beweging van de hand bij het 
naaij en nabootste. I-Iunne pogingen mogten echter niet 
met practisch gevolg bekroond worden. Eenige jaren 
later vatte een Tyroler , .TOSEPH MADERS PERGER , hetzelfde 
denkbeeld van den zg. overhandschen steek weêr op ; lllaar 
na zich hiermede zeven j aren lang met weinig bevredi 
gende resul taten te hebben bezig gehouden , sloeg hij. 
in 1 8 14 eene geheel andere rigting in en trachtte een 
werktuig te maken , waarbij twee naalden , elk voorzien 
van een draad , door het goed gestoken werden . H ier 
werd voor het eers t de naald met het oog aan de punt 
toegepast .  D e  inrigting van de machine was echter zoo 
ingewikkeld , dat  zij voor practisch gebruik ongeschik t
bleek.  Evenmin bleek de vinding van den Amerikaan 
HUNT proefhoudend , ofscho on deze reeds in 1 826  voor 
het eerst de spoel in toepassing bragt. 

Hij , die als de vader van. de tegenwoordige naai
m achine beschouwd mag worden , is de Amerikaan H OWE , 
die aan de merkwaardige vinding onzer eeuvv den gro oten 
stoo t  gaf. H e t  denkbeeld , . dat vooral de Amerikanen bij 
zich omdragen ) om spoedig Tijk te worden ) zetelde ook 
bij HO WE ,  die in de  w erkplaats van natuur- en zeevaart
kundige instrumenten van zijn patroon Davis te Boston 
de naaimachine aangreep als het ideaal van zijn streven 
om fortuin te  maken. Aanvankelijk hield ook de 2 1 -] arjge 
lIo w F. vas t aan het denkbeeld van de nabootsing der 
handbeweging , maar zocht  al spoedig een� andere manier 
en vond die in . den inslag- en den kettingdraad ) zooals 
dit op de weefge touwen geschiedt. Naar zijn eerste model 
in hout werd het volgen d jaar (1�4A,) eene machine van 
metaal vervaardigd en in Mei 1 845 was de machine 
reeds vaardig OIn 300 s teken in de minuut te maken. 
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Dat deze toestel , die snel en goed werkte , verze t  
uitlokte , vooral bij de kleêrmakers , ligt in  de reden . 
Even natuurlijk , dat er spoedig concurrenten opdaagden , 
lnet nan1e SINGER , die in het  vervaardigen van zijne 
machines , naar het gronddenkbeeld van HOWE , door 
het  aanbrengen van verbeteringen veel handiger te  werk 
gin g. In Duitschland en elders waren de 8ingers dan 
ook veel spoediger bekend. Van deze concurrentie was 
een proces het  gevolg , dat HOIVE w·on . Helu , werd de 
eer van de ontdekking toegekend en tevens he t  voor
deel van de uitkeering van één dollar v oor elke luachine ,  
die naar het  buitenland vverd uitgevoerd , en van vij f 
dolla.rs voor elk werktuig , dat in Amerika 'verd afge
leverd. Toen in 1867  het contract met SINGER moest  
vernieuwd worden , bedankte HOIVE yoor a1 le verdere 
uitkeering , daar het genoten voordeel h enl in 14 j aren 
reeds een vermogend n1an had gemaakt.  Na in 1863  nog 
te Bridgeport een lYIaatschappij voor de verva�rdiging 
van naain1achines te hebben opgerigt , overleed HO'VE , de 
ontdekker van de naaimachine , in 1 8 6 7 .  

Zijn opvolger SINGER i s  nie t de verbetering van de 
nlachine onverpoosd voortgegaan . Zijn debiet ,vas in 1 8 7 4  
reeds t o t  24,0  0 0 0  machines geklomluen ; in 1 8 7 5  leverden 
zijne fabrieken 249 0 0 0  stuks af ; in 1 8 7 6  vermeerderde 
di t enorm cijfer tot 262 000. Laat ons al dadelijk herin
neren , dat de Singer-·machine het oorspron kelijk  denk · 
beeld van HOWE , de spoel voor d-e werking van den 
onderdraad , heeft overgenonlen. In 1 8 54 lnvam 'VILS ON 

op het denkbeeld , Oln d e  spoel te vervangen dool' een 
haak of grijper. D e  fabrieken van 'VHEELER AND 'VILSON 

leverden in de jaren 1 8 7 4 ,  ' 7 5  en ' 7 6  92 0 0 0 , 1 03 000 en 
1 0 8 0 0 0  luachin.es ; die van 'VILCOX daarentegen namen in 
productie sterk af ) omdat bij deze maehines de ketting .. 
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s teek gevolgd wordt , welke manier , zoo als wij s traks 
n'ader zullen zien , niet de voorkeur verdien t. 

In ' t  algemeen kan men de tegenwoordig in den handel 
gebragte naaimachines naar de mechanische inrigting in 
drie groo te  groepen verdeelen : a. de machines , die Wel' · 
ken met dén kettingsteek ; b. zij , die werken met den 
knoopsteek , en eindelijk c. de machines voor den dubbelen 
stiksteek. 

Bij de eers te lnanier w ordt telkens de volgende steek 
door de lus van den voorgaande gehaald. Behalve O1n het 
nadeel , dat de kettingsteek in eens kan worden uitge
trokken , v erdient deze ook niet de voorkeur , omdat hij 
aan draad vi ermaal de lengte van den s teek vereischt. De 
knoopsteek i s  nog minder economisch ; aan draad heeft 
deze wel zesmaal de lengte van den steek noodig. Daar hij 
eigenl�k een dubbele kettings teek is , heeft hij ook in 
dubbele mate de nadeelen van dezen laats te .  De dubbele , ' 

s tiksteek daarentegen vereischt slechts driemaal de lengte 
van den s teek aan draad. 

Bij al deze lnachines spel en eene hoofdrol de naald , die 
den boven draad door het d o ek voert , en de spoeltj es of  
grijpertj es ,  die door de lus , door àen bovendraad gevormd, 
den onderdraad voeren. Achterèenvolgens stond spreker 
s til bij de drie hoofdtypen : de kettings teek-machine 
van WILCOX , de dubbele s tik steek-machine v an SINGER , 
en de dubbele stiks teek-machine van WHEELER en WILSO N .  

Van deze machines prijkten fraaij e schetsteekeningen aan 
den wand. Eers t werd uitgel egd hoe de beweging bij de 
trapmachine overgebl'agt wordt op de eigenlijke luachine 
en hoe  de arbeid van het trappen weêr kan ov ergedragen 
worden aan eene s toom machine of  aan een electro-lnagne
tischen toestel .  Insgelij ks heeft m en toegepast een uu r-· 

werk ) dat opgewonden zijnde , bij het  anoopen de bewe,. 



134 

ging veroorzaakt. In de practij k en vooral voor huisselij k  
gebruik zijn  machines lTIet dergelijke toepassing onprac
tisch gebleken (1 ) ,  

Veel doelmatiger geschiedt in s teden , die eene water
leiding hebben , de beweging van de machine door tus
schenkomst van het water. De zeer vernuftige inrigting , 
waardoor het water een zuigerstang en door middel van 
eene kruk-as e'ene daaroJ? geplaatste rimTIschijf  in rond
draaij ende beweging brengt , zou voor eene j u iste voor
stelling eene figuur vereischen , die wij hier niet kunnen 
opnemen. Een dergelijke toestel , voor f 7 5  bij de heeren 
Léon Antenne te 's Hage te verkrijgen , heeft men een
voudig aan de naaimachine-tafel vast te schroeven. Het 
"vater voorziet dan volkomen in de beweging en er blij f t  
alleen over , het te bewerken doek met de hand in de 
verlangde rigting te leiden . 

Wij weten dus nu , hoe de beweging , het zij van eene 
draaij ende overgaande in eene op en neêr gaande be we
ging , het  zij omgekeerd , wordt overgebragt naar den naald, 
het voorwerp dat den bovendraad door het goed n10et 
werken . Die naald , waarvan spreker ter aanschouwelijke 
v oorstelling een zeer vergroo t  exemplaar hanteerde , draagt 
aan de punt het  o og en aan de ééne zijde eene gleuf , die 
eene diep te heeft overeenkomstig de dikte van den draad. 
Aan den anderen kant is de naald effen. Gesteld nu � dat. 
de naald 111et de punt naar beneden is gekeerd en dat 
door het o og aan ' die punt tie draad is ges token, zoodat 
de beide draaduiteinden opwaarts lo open langs de beide 
loodregte zijden van den naald , waarvan de een voorzi en 

(1 ) Op de Parij sche tentoonstelling bevinden zich thans ook weder 

n aaimachines , die door middel van een uurwerk \vorden gedreven. 

Het opwinden der veer vereischt 3 minuten ; daarna kan men 

ongeveer 3 kwartier rustig met de lI).achine werken. 
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is van eene gleuf , de andere glad : dan is be t  duidelijk , 
.dat zoodra ·de naald van boven naar beneden door het 

doek w ordt :ges token ., de draden aan beide kanten van 

den naald  meêgaan ; .maar wat gebeurt er , als de naald 

op zijln weg terugkeert en· weêr van beneden naar boven 

wordt getrokken ? De draad , die door het oog w ordt vast

gehonden en waarvan ·de beide einden vlak langs de zijden 

van den naald door het doek loopen , gaat aan die beide 
.zijden niet even vlug meê.  Aan de eene  zij de van den 

naald vindt de draad eene gleuf , waar deze zich bergen 

kan en vrij ·door den naald in diens beweging naar boven 

w9rdt meêgevoerd ; maar het andere eind van den draad 

ondervindt bjj het terugtrekken weêrstand tusschen den 

naald en het doek ; de draad stribbelt daar een poos tegen 

om met den naald door het gat van het doek te ontwij 

ken , laat inmiddels den naald met den draad aan de 

andere zijde , die rustig in de gleuf lig�,  passeren en vormt 

z�lf ov·er de lengte van het stuk naald , dat weêr naar 

boven is teruggekeerd, eene lus , natuurlijk  onder het 

doek.  Maar op het z elfde oogenblik , dat de lus wordt ge

vormd, treedt het  spoel�j e, dat den onderdraad draagt , 

naar voren en wordt bewogen tusschen draad en naald 

henen . De bovendraad en de onderdraad zijn  alzoo door 

elkaêr gevlochten en worden nu beiden bij de verdere 

op waartsche beweging van den naald zoodanig opgetrok

ken dat zij zich juist in het midden der dikte van het 
goed kruisen. Zie tdaar de dubbele stiksteek verklaard. 

Het spreekt van zelf, dat de stelling van den naald 

zoowel wat de hoogte van het  oog betreft als ten opzigte 

van het  spoeltj e  volkomen . moet bean twoorden aan de 

voorschriften, die daaromtren t in de handleiding zij n  ge

geven. Nie t  genoeg kan aan de dames worden aanbevolen, 

zich daarvan te overtuigen alvorens de machine in bewe-
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ging te  stellen en  ook vooral rlaarop te  le tten , dat bij 
een bepaald nummer van den naald he t  daarmede overeen
stemmend nummer van den draad wordt gebezigd, omdat 
mees tal daaraan het herhaaldelij k  breken van den boven
draad is toe te  schrij ven . Het vormen van lussen door 
oilder- of bovendraad kan in den regel voorkomen worden 
door lnet j uistheid de spanning der draden te regelen . Als 
n1en dan den weg van de draadleiding sl echts s tipt yolgt 
en naauw lettend acht slaat op de bewegingen van den 
naald , ten opzigte van het  spoeltj e ,  dan kan men in de 
meeste gevallen zelf de oorzaak van de storingen weg
nemen , indien zij zich nlogten voordoen. 

Eene zeer ingenieuse toepassing op de�e type heeft 
SINGBR aan zijne  machine gemaakt. Wij hebben daareven 
gezien , hoe de naald bij zijne opwaartsche beweging de 
lus vormt ten einde het  spoeltj e de gelegenheid te geven 
den onderdi'aad door de lus te brengen .  Om het spoeltj e ,  
dat dien draad door de lus brengt , hi erin te genloet  te 
komen , schiet de naald , reeds gedeeltelijk omhoog gere
zen , nog even naar beneden , waardoor de bovendraad 
nog wat kan nagev en , on1 he t  spoel tj e  te beter gelegen
heid te geven zich tusschen naald en draad voort te  bren
gen . De ingenieuse toestel , waarmeê deze klein e neêr
waartsche beviTeging' van den naald bij eIken steek verkregen 
wordt , noenlt  nlen het « Singer'sche hart. )) Spreker had een 
11lodel van dat «Singer' sche hart" op gro ote schaal in hout  
doen vervaardigen , waardoor de beweging zeer aanschou
welijk  werd voorgesteld. 

Bij de machine van V\T IlEELER en \�T ILSON ,vordt de boven
draad door nliddel van een draaij ende haak , zoodra de 
naald eene bovenwaartsche beweging nlaakt , in de lus 
gegrepen , medegevoerd en OITI den onderdraad gelegd, die 
te dien e inde op een tegen de haak liggend klosj e is ge-
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·wonden . De  werking van den dubbelen steek is hier n og 
meer ingewikkeld en in hooge mate vernuftig. Het ken
rnerkende onderscheid tnsschen de WheeleJ' and fVilsons en 
de Singe'l'8 ligt hierin , dat bij  de eerste machüle de tweede 
steek dell eerste aanhaalt , terwij l  elke steek v:

an de Singe1' 

zich zelven aantrekt. 
Spreker li et regt wedervaren aan het ingenieuse en 

doelmatige van beide stiksteek-machines .  Aan de SingeJ' 

moet  echter ui t een constructief oogpun t de voorkeur 
worden gegeven .  Z ij is  s tevig gebouwd en vindt hare 
toepassing J nIet alleen voor huisselijk gebruik , maar ook 
in . vele ambachten , daar waar b. v .  dikke stoffen als leêr , 
enz. be'werkt moeten worden . De heer Agterberg , agent 
van de SinqeJ'8 in de Veenestraat , lie t ons de uitstekende 
w erking zie'n van eene stevige machine voor de verwer
king van zwaar leèr. Ook de watertoes tel , OlTI de nlachine 
in beweging te  brengen , werd in werking gezien en de 
aanwezigen waren in de gel egenheid J de verklaring op de 
platen te  vergelijken en zich duidelijker voor den gees t 
te  roepen ) bij het zien werken van de machin es zelven. 
Met de meeste belangstelling werden de teekeningen be
zigtigd , volgens eene voor het doel uitmuntende methode 
keurig vervaardigd dool' den heer H.  van Brugge , teeke 
naar 1 C kl. aan de constructie- werkplaatsen te Delft. 

Wij meenen ons niet ten eenenmale te vergissen als wij 
ten slo t te beweren , dat de heer VAN DER Bu rw el' in ge
slaagd is om bij de dames ' meer bel angstel l ing op te 
wekken in het  verstandelij k gedeelte van het gebru ik  van 
de naaimachine 
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PROF. ' DR. J. BosseRA : 

Over de T e l e p h o o n  van  G raham B e l l .  

Het 
'
bestuurslid van de Maatschappij IJiligentia , de 

hoogleeraar-directeur van de Polytechnische School , dr. 
J. BOSSCHA , vervulde de laatste spreekbeurt in het saizoen 
voor . eene buitengewoon talrijk opgekomen vergadering. 
Het onderwerp was D E  TELEPHOON ., de reeds veel besproken 
en beproefde , maar tot  heden voor de groo te massa nog 
niet verklaarde uitvinding van den Amerikaanschen hoog
leeraar GRAHAM B SLL. D e  hoogleeraar besprak eers t -met een 
enkel woord den opgang , dien het eenvoudige instrument 
maakte , toen het nu eenige lnaanden geleden aan de 
verraste 'wetenschappelijke- en leekenwereld werd aange
boden ; hij herinnerde , hoe dit werktuig , waarmede men 
zich uit de verte met iemand onderhouden kan , door geheel 
Europa in tijdschriften en dagbladen besproken , met  
allerlei nanlen gedoopt werd , op velerlei wij zen in de 
practijk toepassing vond en zoo veel en zoo  algemeen 
gerucht maakte , dat de « verrespreker » zelfs twee andere 
ontdekkingen van den laats ten tijd  op den achtergrond 
drong , die elk op zich zelf reeds belangrijk  genoeg zijn , 
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om de 1 ge eeuw tot  eene merkwaardige in de geschie. 
denis der wetenschappelijke ontdekkingen te s tempelen. 
Spreker bedoelde de ontdekking van dp, manen van Mars 
en van de verdigting van de dampkringslucht en het  
waterstofgas. Maar wat kon ook meer de aandacht trekken 
dan een toestelletj e ,  waarmede men op een afs tand van 
eenige kilometers met elkaêr kan spreken , j a  onder de 
�ee , �:Q meG zoo groote duidelijkheid , dat men zelfs de 
stem v�n den onzigtbaren spreker herkennen kan ! 

De groote eenvoud van het instrument maakte echter , 
zooal s  dat met alle dingen  gaat , dat de nieuwheid er 
spoedig afging j voor enkele guldens werden een paar 
telephonen te koop aangeboden ; proeven er meê werden 
door ieder genomen en bij duizenden werden ze ver
kocht ; j a ,  de stempel van het gewone en alledaagsche 
werd er zoozeer op gedrukt , dat de vinding door de 
ondernemende Gebr. Koster te  baat werd ' genomen , om 
er hunne onverkoopbare boeke� door aan den man te 
brengen. 

Men zou haast geneigd zijn  om te vragen , of het nog 
wel de moeite waard is , over zulk een algemeen beken
den toes tel een avond te spreken. Ja , als de v er
klaring even eenvoudig was als de telephoon op het oog 
lij kt , zeker niet ; maar als men er op let , hoe de wer
king van dezen toestel j uis t  de groo tste natuurkundigen 
het  meest heeft verbaa�d : dan behoeft het  geen betoog , 
dat eene verklaring van die werking onze bel angste lling 
in hooge mate moet  opwekken .  Wij voegen el' onzerzij ds 
bij , dat die verklaring door den heer BOSSCHA v oor hr.t 
lueerendeels uit leeken bes taande publiek op zulk eene 

uitstekende wijze ;;,werd gegeyen , dat wij niet  twij fe len of  

aan aUe hoorders zal de werking van dit  sch ijnbaar een

voudig werktuig volkolnen duidelijk zjj n geworden . 
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Hoevele verschijnselen gaan elk oogenblik onze aan
dacht voorbij , die de meeste stof t o t  nadenken kunnen 
geven ! Hoe verwonderlijk  is  het schijnbaar eenvoudig 
feit , dat hetgeen de spreker sprak .door zijne toehoorders 
verstaan werd ) dat he t  materiële bewegen van sprekers 
stembanden gedachten opwekte bij zijn  auditoriun1 ! De 
toehoorders kregen , ieder op zijne plaats , den indruk van 
hetgeen door spreker in beweging werd gebragt , dank 
zij het onafgebroken stoffelijk verband tusschen d.en spre
ker en de t oehoorders , dat heUl in staat stelt seinen 
te geven , die ons oor bereiken. Zoo velerlei klanken de 
spreker uitte , op zoo velerlei wij ze bragt de nliddenstof 
seinen naar ons oor over .  Als middenstof treedt hier de 
lucht op en de seinen worden gegeven door de trillende 
bewegingen van al de luchtdeeltj es ) die ) door de uit
zetting van de stembanden aangestoten , in beweging 
geraken en die be,veging aan de ' opvolgende luchtdeeltj es 
mededeelen ) tot de beweging eindelUk die luchtdeeltj es 
bereikt heeft , welke ons trommelvlies aanraken. De 
beweging op dit vlies ovel'gebragt , wordt nu van daar 
medegedeeld aan de gehoorbeentj es , terwij l eindelijk door 
prikkeling van de gehoorzenuwen de beweging , die wij 
geluid noelnen ) binnen het  bereik van on ze waarne
ming valt. 

Nu rij s t  echter de vraag ) hoe ons rekenschap te geven 
van de oneindige verscheidenheid van seinen , die bij het 
hooren spreken of zingen van ien1and ons oor bereiken. 
Daartoe n10eten wij . een duidelijker inzigt hebben in het 
wezen en vooral in de verscheidenheid van de trillende 
bewegingen van luchtdeeltj es .  Een luchtdeeltj e verkeert 
in trilling , wanneer het zich in eene bepaalde rigting van 
zijne plaats in de ru imte verwijdert ) naar zijne plaats 
t erugkeert en de beweging voortzet voorbij die plaats 
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j uist in tegenovergestelde rigting en  vervolgens weêr naar 
zijne plaats terugkeert. Dat is é éne trilling en nu bepaal t  
he t  aantal malen , dat dergelijke trillingen plaats hebben 
in ééne seconde , de toonho ogte . Zoo openbaart zich het 
groote verschil van het aan Lal · trillingen , dát het aan
s1aan van de onderscheiden lagere en hoogere toe tsen 
van de piano de luchtdeeltj es doet ondergaan , in de ver
schill ende toonhoogte. 

Een tweede punt van verschil tusschen de eene tril
l ende beweging en de andere is de , uitgestrek theid van 
den weg , dien de luch tdeel�j es afleggen . Hoe gro oter die 
weg ,  des t e  sterker het geluid . :Mees tal zijn die afs tanden 
of die trillingswijdten zeer kl ein en onzigtbaar ; kan men 
ze zien , dan zal het geluid zeer sterk , j a  dreunend zijn .  
Een derde en voor ons d oel zeker wel het belangrijkste 
punt van verschil is de wij ze , waarop de luchtdeeltj es 
heen en weêr gaan . Dat he e o  en weêr bewegen van de 
deeltj es kan geschieden op de wij ze van een schommel , 
waarvan de snelheid het groo tst is in zijn laagste stand 
punt , terwij l  zij naar eene vaste wet afneemt naar mate 
de schommel een hooger punt bereikt. Maar de deeltj es 
kunnen nog op eene andere wijze  heen en weêr bewegen , 
b. v .  met horten en sto oten , of ook wel met eenparige 
snelheid , zoowel naar den eenen als naar den anderen 
kant van hun rustpunt. Met  de manier van beweging 
verandert nu de klank. Een voorbeeld van schommelende 
beweging van de luchtdeeltj es is b .  v. het in trilling bren
gen van de omrin gende luch t door het principaal regis ter 
op groote , breede orgelpijpen ; terwjj l de oorzaak van den 
geheel anderen klank , dien men bij het aans trijken van een 
vioolsnaar hoort , gelegen is in de geheel verschillende 
beweging van de luchtdeel tj es ,  met eene standvastige 
snelheid heen en terug , maar terug veel spoediger. 
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Spreker vestigde thans onze aandacht op' het merkwaar
dige in de geluidsvoortplanting , dat al de hijzonderheden 
van het geluid van het eene luchtdeeltj e onveranderd 
overgaan op het andere. De  eenige verandering is , d�t de 
bewegingen allengs iets kleiner en de indrukken op het 
oor daa.rdoor iets zw akker worden . Den spreker en zijn  
geluid kan men echter volkomen herkennen ui t  de ver
kleinde copie , die tot  ons oor doordringt. Het behoeft geen 
betoog , dat het geluid een zekeren tijd noodig heeft om 
den afstand van den voortbrenger tot ons oor af te leggen. 
Wanneer een spreker een woord uit ,  is er een oogenblik 
waarop hij reeds gesproken heeft ,  maar de toehoorder nog 
niets vernomen heeft. Op dat oogenblik bevindt zich ergens 
tusschen beiden een groep luchtdeeltj es , die aan het  tril
len zijn  en die in hunne bewegingen alle bij zonderheden 
van het gesproken wo ord bevatten . Zij z eggen als het 
ware het gesprokene na. Allengs komt deze beweging 
nader tot den toehoorder tot zij eindelijk zijn  trommelvlies 
bereikt , dat nu op zijne beurt het gesprokene nazegt en 
aan de gehoorzenuwen overbrengt. 

De veerkracht van de lu cht , d. w. z .  de neiging van 
elk luchtdeeltj e om , na aangestooten te zijn , weêr naar 
zijne oude plaats terug t e  keeren , speelt in deze zamen
gestelde beweging , welke wij geluid noen1en , de hoofdrol. 
Zonder haar zou geen lu chttrHling mogelijk zijn , aan haar 
zij n  wij het heerlij k  genot van de muziek verschuldigd en 
danken ,vij den grooten factor van de 111enschelijke zalnen
leving,  de m enschelijke spraak. Het eigenaardige n ll van 
de telephoon is hierin gelegen , dat dit werktuig het eerste 
voorbeeld is van het overbrengen van trillingen door andere 
krachten dan de vee:t:;kracht , te weten door de electri
citeit en' het magnetisme. 

Ieder weet , dat een magneet een stalen staaf is ) die 
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het v-ermogen heeft om weekijzeren voorwerpen aan te 
trekken. :Merkwaardig iSi he t v erschijnsel , dat die voor 
werpe'u d'au: ze-lven magneet worden ; wel te verstaan 
zooTan g  zij in de nabijheid van den oorspronkel ijken 
magneet blijven . . Daartoe bepaalt  zich echter de werking 
niet .  In het  weekijzeren voorwerp , dat oorspronkelijk niet 
magnetisch was , openbaart zich magneetkracht , die op 
hare beurt op den magneetstaaf werkt e!l daarin de mag
neetkracht versterkt. De werking is dus over en weêr. 
Het aanleggen van een stuk week ij zer maakt , dat de 
magneet zelf krachtiger wordt. Men geve op dit verschijnsel 
w el acht , daar het  veel bij draagt tot  de verklaring van 
de t elephonische werking. 

Het wezen van de electriciteit laat zich minder gemak
kelijk  verklaren. Voor het doel , de werking van de 
telephoon , is het echter voldoende , zich een denkbeeld 
te vormen hoe  de electriciteit , zich voortplant. Spreker 
stelde de voortplanting van de electriciteit ons voor als 
die van een ui ters t fijn gas lTIet  de eigenschap , dat het  
bij voorkeur zich beweegt van de plaatsen waar het  
zaémgeperst is naar de plaatsen , waar dit niet het  geval 
is . Evenals ons lichtgas uit de reservoirs in. de fabriek , 
waar het  zaêmgeperst is , tot  onze vertrekken doordringt 
waar de lucht niet in dien toes tand verkeert , zoo beweegt 
zich ook de electriciteit , met dit verschil nogtans dat het 
gas zich beweegt in de vrij e ruimte door open buizen , 
terwij l  de' electriciteit eene geleiding verkiest door vaste 
s toffen , bij voorkeur door s taven , platen of andere voor
werpen van metaal .  Door sornmige s toffen geschiedt die 
geleiding van de elec triciteit zeer moeij elij k ,  bv. dool' 
glas , wol , zij de , gutta-percha , die daarom bekend zijn als 
slechte geleiders van de electric iteit. D oor de lucht gaat 
de electriciteit in 't geheel niet over. 
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Spreker beschreef ons den circulerenden strooln van de 
electriciteit door een geslo ten draad ; hoe  de electriciteit 
aan den eenen knop van een element tot zekeren graad 
wo�dt zamengeperst  en aan den anderen knop in die zelfde 
mate wordt weggezogen of verdund ; s telt men zich dan 
eene verbinding voor van die beide knoppen door een 
n1etaaldraad , dan gaat die electriciteit rond. Van den 
knop , waar de electriciteit is za1nengeperst ) gaat zij door 
den knop onophoudelijk  naar den knop waar de electri
citeit is verdund , want n1en kan de werking van het element 
vergelijken bij die van een zuig- en perspomp , die onop� 
houdelijk  de elec triciteit in den eenen knop op nieuw 
zan1enperst en in den anderen op nieuw" verdunt. Brengt 
men de beide knoppen door koperdraden in verband rllet  
een bakj e ,  waarin twee nlet kwik geyulde holten , zoo
danig dat in het  eene kwikbakj e de elec triciteit wordt 
weggezogen , in het andere zaDlengeperst )  dan kan nlen 
zich de draden , in die bakj es uitloopende , verbonden 
denken door een 111etalen geleider. Langs dien geleider 
zal ' de electriciteit dan overstroornen met eene snelheid 
van eenige duizenden kilometers in de seconde . 

Als de geleiding een korten , niet te dikken draad 
volgt , kan men de electriciteit zien. Spreker toonde dit aan 
door de bekende proef van glo eij ing. Is de draad dikker 
en langer , dan kan ' 11ren de electriciteit wel niet zien , 
maar 111en kan ze toch duidelijk maken door een 111ag
neetnaald bij den draad te p1aatsen . D e  naald wijkt dan 
onrniddellijk van zijne rigting naar het  noorden af. Is de 
draad vele malen omgewonden 0111 een klos en loopt de 
stroonl bijv. door een duizendtal windingen , dan veroor
zaken reeds zeer zwakke s troomen afwijkingen van den 
magneetnaald. 

vVind ik den draad 0111 het einde van een ij zeren s taatj e, 
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dat n i e t  magn e tisch i s , dan zie ik dat s taafj e  nlag
netisch worden. Op. groote schaal nam spreker van die op
wekking van nlagneetkracht door electriciteit eene  zeer 
fraaij e  proef. Een zware ij zeren staaf was in ' t  midden 
v oorzien van een met een duizendtal windingen ornwoel
den klos , die vrij langs den staaf op en neêr kon bewe
gen., ( 1 )  

De beide uiteinden van het duizendvoudig om den staaf 
gewoelde koperdraad waren weêr in de beide kwikbakj es 
gedompeld, waarin de uiteinden van de draden der elec
triciteitsbron uitkwamen. De geleiding was dus tot stand 
gebragt en de electriciteit moest nu lOOO-maal den klos 
en dus ook den staaf rondgaan . De enorme lnagnetische 
kracht , welke daardoor in den staaf ontwikkeld werd , 
in ' t  midden of aan ' t  einde naar mate de klos meer van 
het Inidden naar de uiteinden werd geschoven, lie t spreker 
ons duidelijk zien door een anderen weekij zeren staaf ,roor 
den aldns gemagnetiseerden s taaf te plaatsen. Zoo hecht 
werd de tweede sLaaf aan den eersten vastgeklonken, dat 
deze laatste er mede opgeheven kon worden . Werd de 
weekijzeren s taaf op een korten afs tand van den magneet 
staaf geplaatst , dan zag m en eerstgenoemden reeds mag
netisch worden en , naar mate h ij digterbij geplaatst werd, . 
op zijne beurt magnetische werking uitoefen en op den 
gro oten magneets taaf. Het stuk week ij zer werkt dus terug 
op den magneet , al s het digter bij wordt geplaatst in 
toenemendenJ al s het  verder verwijderd wordt in  afnemenden 
zin. Wij zien dus , dat het vermogen, Oln magneetkracht 

(1 ) Dezen klos ,  waardoor op z e e r  eenvoudige wij z e  een draadwind sel 

van d e  eene plaats  haar de  an dere '}J ewogen wordt, hèeft de  wetensch a p  

• te danken a an het verleden j a ar o v erl eden bestuursJ i d  van Diligenlia , 

mr. P. ELI AS., aan wiens n a geda chtenis sprek er hulde bragt. 

1 0  
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in ligchamen op te wekken, ook . doorgaat , al zij n  die 
ligchamen reeds magnetisch. 

Spreker nam nu weêr den grooten week ij zeren staat 
met den omwoelden klos aan het einde en bevestigde aan 
dat zelfde einde van den staaf een week ij zeren plaat 
zoodanig , dat die plaat tusschen haar oppervlak en het 
s taafuiteinde eene ruimte liet van een paar millimeters . 
Werd nu de stroom gesloten en door deIi klos gel eid , 
zoodat ,de staaf magnetisch werd , dan zag luen de plaat 
in trill ing komen . Wat was er gebeurd ? Het midden
gedeelte van de plaat , het digst in de nabij heid van den 
magneetstaaf, was insgelijks magnetisch geworden en werkte 
op den staaf. Zoodra de stroom werd afgebroken, keerden 
de staaf en ook de plaat weêr in normalen toestand terug. 
Van daar, bij herhaalde sluitingen ((n af brekingen van den 
stroom, eene herhaalde beweging van de middelste plaat
deelen tegen den s taaf. Versnelt men nu die herhaalde 
verbrekingen van den stro om tot een zeer groot  aantal 
malen in de seconde - spreker deed het , hier met behulp 
van een zelfbreker - dan is het duidelijk, dat in het zelfde 

- tijdsverloop de plaat even veel malen door den staaf wordt 
aangetrökken en weêr losgelaten. Het geluid, dat de plaat 
daarbij laat hooren , heeft volmaakt de zelfde toonhoogte 

. als het geluid , dat door het gedurig afbreken en sluiten 
van den stro om wordt veroorzaakt.  

Wij hebben hier dus reeds , in den invloed van deze 
klimluende en dalende magnetische -werking op de be
weging vall eene plaat , een begin van de verklaring van 
de telephoon. Prenten wij dit nu wel in het geheugen 
. en volgen wij dan den spreker in zijne beschrij ving van 
de telephoon van REISS , die . GRAHc\ l\:[ B ELL -w'aarschijnlijk  
op  het idee bragt van z ijne veel volmaakter vinding. De 



te lephoon van REISS ,  is een houten bakj e (A ) ,  in een van 

welks zijden Aen roeper (A) ui tkomt, terwij l  de holle rUImte 
van boven gedekt is dool' een vlies , dat in ' t  midden 
een klein metalen lovertj e (b) draagt, dat door een metalen 
bandj e b c  in verbinding staat met den geleiddraad H .  Tegen . 
het lovertj e b rust  een klein platina s tiftj e, dat los op en 
neêr kan bewegen en dat deel uitmaakt, door midd el van 
een ander metal en bandj e, ' van de s troom-geleiding langs 
den tweeden draad H ,  die aan het knopj e onder aan 
het  bakj e i� gelTecht. Brengt nu de menschelijke stem door 
den roeper de lucht in het  bakj e in bewegi�g , dan gaat 
het  vlies tril len, maar even vele malen als het  vlies trilt, 
wordt de stift opgeligt, waardoor de electrische geleiding 
wordt verbroken. Slaat men een hooger toon aan , dan 
zal het vliesj e ook sneller gaan trillen en de electrische 
geleiding wordt talrijker verbroken. 

Spreker bragt nu deze tel ephoon van REIS S in verbin
ding met  een gewone telephoon , en verzocht den ama
nuensis zich met  den eersten toestel in eene andere kamer 
te begeven en door den roeper te  zingen, terwij l  spreker 
de andere tel ephoon in de hand hield. Het plaatj e in 
sprekers telephoon ging n u  even zoo vele rnalen in de 
seconde op en neêr. als h e t  vlies in de andere kamer , 
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o f  j [lÏs t zoo veel kee l' als de s troom heen en  weêr ging .  
Een geheel ander geluid werd echter v ernomen als door 
den zanger in de andere kamer w-erd aangeheven : dof, 
benaau wd , kortonl niets anders werd geho ord dan de 
toonhoogt.e ; het aantal tri l lingen in . de seconde werd 
precies overgeseind , maal' daar bleef het ook bij . 

GRAlIAM BELL trach tte nu het groote vraags tuk op te lossen, 
om behalve den trillingstijd  ook de tril lingswijdte over te 
bren�en en  daardoor de fij nste bijzonderheden van de 
wijze , waarop bij het  voortbrengen van een bepaald 
geluid de l uchtcleeltj es in trilling worden gebragt. Om aan 
te toonen, van welke werking van de elec triciteit GHAHAM 

BELL hier gebruik maakte ,  keerde spreker weêr tot den 
zwaren ij zeren s taaf terug, waarop h� nu bij den eersten 
klos een tweeden schoof , zoodat aan elk der beide uit
einden een omwoelde klos was geplaatst. De uiteinden 
der draden van den eersten klos s taan nog altijd  in 
verbinding met d.e electriciteitsbron , Inaar die v an den 
anderen klos loopen naar een anderen toestel , waar zij 
weêr een groot  aantal malen opgewonden zij n  in de  na
bijheid van een magnee tnaald. 

Breng ik nu in de draden van den eers ten klos de 
ele etriciteit in beweging en wek daardoor de m agneet
kracht op in den s taaf, dan ontstaat , bij toenadering van 
den eersten tot  den tweeden klos , in de draden van 
dezen laats ten een s troom in tegengestelden zin , welke 
s troom zich verraadt door den Inagnee tnaald zij n  stand 
te doen v erlaten. Verminder ik de luagneetkracht in den 
s taaf, doo r  den eersten klos !weêr wat van den tweeden 
te verwijderen , dan keert de stroorl1 in den tweeden 
klos 0 111 , en ik nlerk di t aan den rnagneetnaald , die 
in de andere l'igting afwij kt. Het is nie t bepaald noodig , 
dat de elec triciteit van den eers ten klos die werking 
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v,errigt. D�ze laatste openba.ar t zich ook, �ls bij het  gedeel te 

van den s taaf, dat  dep. tweeden klos draagt, welks draden 

n .aÇt1.· den ,m�gneetna.a..ld loopen , een tweede week-ij z eren 

s taaf wO�'dt g�bragt. Door het  heen en weêr b ewegen 

van dezen klein en s taaf n eemt de magnee tkrach t  in den 

groo ten b eurtelings af en toe, en in de zelfde mate ontstaan 

in de draden van den klos stroomen in dezen en gene:n zin, 

die aan de beweging van den magneetnaald zigtbaar 

worden. In plaats van het  s tuk week-ij zer kan n u  o ok 

eene pla.�t voor den magneets taaf in heen en w eêr gaande 

beweging word en gebragt. Wat rest ons nu nog meer voor 

de v eridaring van de telephoon ? Als wij dat toes telletj e  (B) 

eens ont leden , zul len wij :den , dat wij er precies zij n . 

Vo oreerst zien wij den houten ' koker (H H) met de kom

v ormige holte (G), die aan den mond en aan h e t  oor w ord t 

gebl'agt, o m  het gel uid dat overgebragt en on tvangen w o rdt 
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t e  concentreren e n  van h e t  geluid van d e  buitenwereld 
af te sluiten . .  Over de geheele lengte van dit omhulsel 
ligt een magneetstaafj e, aan welks einde een rolletj e draad 
(B) is gewoeld en vlak vóór dat staaf j e  een plaatj e  (M J'rI') . 
Als men nu op het midden van dat plaatj e drukt en het  
dus in heen en weèr trillende beweging brengt, w ordt de 
magneetkracht in het  staafj e wat sterker en ontstaat er 
een stroom in het rolletj e .  Die electrische s troOlnen , op 
en neêrgaande naar mate van de beweging van het plaatj.e, 
werken nu in de telephoon en copj ëren naauwkeurig alle 
bijzonderheden van het  geluid , zoowel den trillingstij d ,  
d e  trillingsintensiteit als d e  lnanier van trilling. Langs de 
geleiddraden (F F') verlaat nu de stroom , die al le  bijzonder
heden van het geluid in zich heeft opgenomen , de eCIle 
telephoon en doet in het tweede werktuig de o rngekeerde 
werking onts taan. Daar neemt door de electriciteit in den 
draad de magneetkracht  van het staafj e beurtelings toe 
en af, waardoor het plaatj e  ook daar wordt aangetrokken 
en afgestooten. 

De verbazende naauwkeurigheid, waarmede de geluids
trillingen in alle fij ne b�j zonderheden worden overgebragt, 
heeft de wetenschap een bewij s te meer geleverd , hoe 
gevoelig het  rnenschelijk oor is voor de geringste sporen 
van geluid . Het binnenste gedeelte van het telephoonplaatj e 
behoeft  slechts  1/400 000 mmo heen en weèr te bewegen , 
om het geluid duidelijk waarneelubaar over te brengen. 

Spreker · stond thans nog een wij le s til bij de practische 
beteekenis van de telephoon. Daar het een seinmid del is, 
dat geen oefening eischt , gaat deze vinding , bij voortge
zette verbetering, voor de practijk  eene schoone toekomst 
te gemoet . Op zuivel' wetenschappe l ijk gebied zal de 
telephoon v an onbereken baar nu t ,vorden. De spreker 
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stipte slechts aan het j uiste inzigt , dat de telephoon ons 

reeds gegeven heeft in de fij nheid van de bewegingen 

der veerkracht: Het onderzoek van dit merkwaardige 

ins trument heeft reeds geleid tot een nieuw wonder der 

wetenschap , de zamenstelling van de phonograaf , die 

de spraak opteekent op een stuk bladtin , de aldus ge

graveerde , spraak bewaart Oln ze later weêr terug te geven 

als het gesproken woord. 

U i t deze vinding zal zeker weêr een nieuw onderzoek 

voortvloeij en en de vraagstukken worden opgelost , die 

op de klankvorming betrekking hebben. Zoo opent zich 

de wetenschap bij eIken s tap vo orwaarts een nieuwen 

horizon , want de natuur loont hare dienaren door hun 

steeds hooger genot  te b ereiden . 

Aan het eind van de schoone v oordragt van prof. BOSSCI-IA 

mogen wij niet nalaten hem onze hulde te brengen 

voor de uitstekende wijze , waarop hij de reeks belang

rijke  voo]' dragten in dit saizoen heeft gesl o ten . 
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