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D I L  I G E N T I Aa 

N A T U U RKUN D IGE  VO O R D R A G T E N. 

I .  
'-, .;...; 

O ver vervals c h i n g e n  van eet- en d r i n kwaren.  

De oud-hoogleeraar dr . LOUIS MULDER , die verleden j aar 

in niZigentia een vrij e voordragt hield over den cil'lce�r;ang 

der stof op aarde , had voor de eerste spreekbeurt een 

onderwerp gekozen , dat zijn verdienste in de eerste plaats 

ontleende aan het  practisch nu t ,  dat de toehoorders er 

voor het dagelijksch leven aan konden ontleenen ; in de 

tweede plaats aan den aangenamen vorm , waarin dr. 
MU LDER zijn  causerie over vervalschingen kleedde. W ij 

hebben het onderwerp reeds genoemd : vel'vaZsclzin.r;en . Slechts 

enkele grepen deed spreker op het uitgestrekt gebied van 

de vervalschingen , die de geheele zamenleving vervullen 

en tot alle lagen van de rnaatschappij zijn doorgedrongen . 

Buiten beschouwing bleven de vervalschingen van gelds

waardig papier , aandeelen , boeken , handteekeningen ; 

de vervalschingen van iemands goeden n aam , werk en 

invloed ; kortom, alles wat op zedelijk gebied aan verval-
1 



sching onderhevig is bleef uitgesloten en slechts een klein 

deel van de materiële vervalschingen, die van de meest 

voorkomende eet- en drinkwaren, zouden vlugtig de revue 

passeren. 

Spreker begon met d.e opwekkende mededeeling, dat er 

op het gebied van eet- en drinkwaren bijna niets onver

valscht gelaten wordt. Dat is zeker in de hoogs te mate 

treurig ; maar nog bedroevender is het feit , dat zoo veel 

menschen die vervalschingen door onverschilligheid of 

zorgeloosheid in de hand werken en bevorderen. Zoo b. v. 

bij de koffij. Als men weet , dat de koffij af komstig is 

van de zaadkern eener plant en dat die kern, pit of boon 

gebrand , daarna fijn gemalen en met warm water behan

deld wordt , dan zou men althans moeite kunnen doen , 

om zoo mogelij k  tot den oorsprong op te klimmen en de 

verschillende kunstbewerkingen - branden en fijnmalen -

zelf te verrigten. De gelnakzucht speelt hier echter aan 

velen een leelijken trek. Is het al j ammer genoeg, dat 'wij 

ons op openbare plaatsen , in goed v;ertrouwen op de deug

delijkheid , een kop koffij moeten laten schenken , laten 

wij ten minste in eigen huishouden , waar wij het in onze 

rnagt hebben om de koffij tot zekere hoogte te controleren, 
die zelf branden en malen. Het blij ft altijd mogelijk ', dat 

men ons de Amerikaansche vinding , van klej nagemaakte 

koffijboonen , verkoopt ; maar zulk grof bedrog zal wel 

spoedig ontdekt worden . 

Erger gevaar loopen wij - en dat door eigen schuld -

als wij het den kleinhandelaar en den kruidenier over

laten , onze koffij te bereiden, en hem daarbij in de Tantalus

verzoeking brengen , de kleur en · het uiterlijk aanzien 

door kunstmiddeltj es bij te werken ; bij het branden de 

olie voor een goed deel uit de boonen te  j age�l en ze te 

vermengen ulet schapenvet, welk branderig product dan 
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gemalen wordt en bij die operatie blootgesteld is aan de 

ergerlijkste knoeij erij en , vermenging met oker, gebrande 

kastanj es of suiker, eikel- , erwten of boonenmeel en wat 

dies meer zij . Al deze ongeregtigheden zijn onze eigen 

schuld . Met een eenvoudige spirituslan1p kunnen wij gemak

kelijk de bo onen zelf branden en als wij ons dan de 

geringe moeite getroosten om deze eigen gebrande koffij 

ook zelf te malen, h ebben wij het voordeel, steeds versche 

koffij te gebruiken , die natuurlij k de voorkeur verdient 

boven het product , dat door den leverancier, wie weet 

hoeveel dagen vooraf , gemalen is. 

Spreker behandelde ook de cich01'ei , die vooral door 

den stempel van deugdelijkheid, door de Fransche Academie 

indertij d  op dat product gedrukt, heel wat nade el ll erokkend 

heeft aan het koffijgebruik . Dat zeer geleerde heeren ook 

wel eens zonderlinge invallen kunnen hebben , bewij zen 

de notulen van het voornaamste wetenschappelijk ligchaam, 

di e notabene ergens constateren , dat cichorei met succes 

gebruikt kan worden in de plaats van koffij . Deze ver 

klaring van de  Academie viel natuurlij k  in  den flank van 

vel e  industriëlen , die de velerlei soorten van koffijpakj es 

met de schitterend mooij e  etique tten in den handel brag ten . 

Spreker had voor zich een van die pakj es .zg . gezondheids

koffij , hier ter stede gekocht, en uit niets anders bestaande 

dan uit den gedroogden en gebranden wortel van Oichorium 

Intyb'lt8. In geur en kleur gelijkt dit preparaat precies op 

koffij . 

De  eenvoudigste Inanier om tegen deze verva] sching op 

zijn hoede te  zijn is zeker , dat men dergel�jke pakj es niet 

koopt ; maar wil men zich vergewissen omtrent de qualiteit , 
dan onderzoeke  men de doorsnede van de koffijboon onder 

e en gewoon microscoop , dat tegen woordig in ieders bereik 

valt , en ' vergelijke dan het uiterlijk  van de korrel van 



fijn gemalen koffij met dat van de fijn gemalen gebrande 

cichorei. 
Op het gebied der vervalschingen heeft het artikel thee 

eén zekere beruchtheid verkregen , In het vaderland van 

dat kruid wordt die vervalsching reeds op groote schaal 

beoefend. Evenals er minstens 1 0 0 eilanden Madeira zouden 

moeten zijn, om de druiven op te leveren van den wijn , 
die onder �ien naam over de tongen gaat , zoo is het ook 

met de Chineesche thee gesteld en lnisschien nog een graadj e 

erger ; immers de Chineesche « koningsthee » gaat nooit 

over de grenzen van China en toch wordt die geachte 

soort bij duizenden kilo' s  in Engeland verkocht. Die 

thee wordt daal' vervaardigd uit reeds afgetrokken blaêren 

of , nog eenvoudiger , uit een mengsel van allerlei poes

pas , waarin geen ander spoor van thee aanwezig is 

dan hoogstens afgetrokken theebladeren. Het onder

zoek van zulke thee levert dan als bestanddeelen het 

een of  ander plantenblad doortrokken van looibast met 
wat gom , en dit  mengsel gekleurd met berlij nsch blaauw 

of eenige andere kleurstof. De microscoop kan hier al

weêr groote diensten bewij zen. De vorm van het echte 

tl'teeblad is toch zeer gemakkelijk te onderkennen van 

andere plantenblaêren. Ook laat het kunstmatig kleursel , 

bij weeking in warm water , al spoedig los. 

Bepaalt men zich alleen , bij deze kunstmatige theebe

reiding , tot het gebruik van gips , pijpaarde en onscha

delijke kleurstoffen , dan lijdt althans de ' gezondheid er 

niet onder ; maal' dit wordt wel het geval ,  als de gewe

tenlooze fabrikant zich niet ontziet , cyaan- en koperver

bindingen te gebruiken. Het is waarlijk niet te verwon

deren , dat nlen soms mensch en hoort klagen over nlaag

pijn na het gebruik van groene thee. Bij het g�brlrik van 

zuivere groene thee zal men van dergelijke naweeën . 
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weinig last hebbén J daar groene en zwarte thee van 

dezelfde plant , met een kleine wij ziging in de oorspron

kelijke bereiding , afstammen ; wel daarentegen van de 

kunstmatig uit zwarte  thee bereide groene soorten , ,vaar

van de kunstmatige kleurstoffen , meest !lletaalzouten , 

door de maag niet verdragen kunnen worden. Daarom 

doet men goed , zoo min mogelijk groene thee te gebrui

ken. Vervalschte zwarte is dan al tijd  nog verre te ver

kiezen. A.ls een staaltj e  van ' groote brutaliteit in de ver

valsching-industrie deeld.e spreker het feit mede , dat een 

voornaam N ederlandsch groothandelaar hem eens een 

monster had toegezond.en van kunstmatig uit groene thee 

vervaardigde zwarte thee. In vertrouwen deelde die groot

handelaar mede , dat groene thee aan de markt niet in 

trek zijnde en , hij daarentegen met zwarte goede z.aken 

kunnende doen , een middel had te baat genomen om zijn 

geheelen voorraad groene thee om te  zetten in zwarte . 

Vriendelijk verzocht hij nu , dj e thee eens te onderzoe

ken J of zij ook schadelijk was voor de gezondheid. Het 

bleek dus J dat deze koopman althans hurnaan genoeg was 

om zijn medemensch niet te vergiftigen . Het monster thee 

ging natuurlij k  terug met de boodschap , of de man dan 

ten minste het middel wilde opgeven J waardoor hij de 

groene thee zwart gemaakt had . Daartoe was hij , zeer 

begrijpelijk ,  niet te bewegen. Intusschen was de thee al 

onderzocht en bevonden zwart gemaakt te zijn m et zwa

velzuur-ij zeroxyde ,  looizuur en eenige gomdeelen. 

Curieus is ook de vinding van zekere mengsels , die 
als probaat worden aanbevolen om slechte thee « op te 

knappen )) . Die middeltj es ,  om aan ondrinkbare thee zeker 
aroma te geven , waardoor: zij natuurlijk  niets beter wordt, 

heeft Inen onder all r.rlei weidsche titels , als la vena bono 

enz. , en prachtige etiquetten met veel succes in den 
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hande� gebragt. Het is wel treurig , dat zeker soort van 

chemici - gelukkig alleen in het buitenland , want van 

dergelijke practijken hebben onze vaderlandsche geleer

den een diepen afkeer , - zich er toe ' leen en , om voor 

den fabrikant dergelijke kwakzalverij en te b ereiden. 

Spreker was nu tot een artikel genaderd , waarmede 

het inderdaad wanhopig is gesteld. Of de toehoorders , 

na het medegedeelde over de chocolaaa , zich nog dikwijls 

aan die lekkernij (?) zullen vergasten , valt werkelij k te 

betwij felen . De  hoofdtype van de zamenstelling van die 

drinkwaar is soms 5 pCt., die aanspraak kunnen maken 
op den naam van chocolaad , benevens 95  pCt. aardap

pelmeel en meestal van de slechtste soort. De eigenlijke 

chocolaad is , naar men weet , de fi.i ngemaakte pit of b oon 

van de cacao-vrucht , waarvan een voornaam bestanddeel 
is het vet of de cacao-boter , die veel geld waard is. Van 

die boter is in de cacao , welke in den handel wordt 

gebragt , gewoonlijk geen spoor meer over. Wanneer het 

vet el;' uit verw\jderd is , wordt het overschot 7 de ruwe 
cacao , voorzien van schapenvet , die de bekende ransige 

smaak aan de chocolaad geeft. Aldus geprepareerd gaat 

de fabrikant aan het bereiden van de zg. poederchoco

laad , door bij een klein deel chocolaad een gro ote hoe

veelheid aardappelmeel , gebrande eikels , gerookte wilde 

kastanj es of ook wel ij zerhoudend zand te voegen. Dit 

laatste haalt hem bovendien de moeite van het nlalen uit. 

Men stelle zich nu voor het genot van zulk een kop 

chocolaad. De echte liefhebbers smullen eerst heel lekker, 

als de pap goed dik is , zoodat de l epel er in blij ft s taan . 
V èel practischer en goedkoop er zouden zij te werk gaan 

als zij een hoeveelheid stijfsel verorberden. Wat zij ge

bruiken , is toch niets anders dan met behulp van wann wa

ter in stijfsel veranderd aardappelmeel nIet een bruin bij -



·7 

voegsel van verdachten oorsprong. Nu sohaadt dit nog 

niet ; maar erger worden de gevolgen van die verval

sching , wanneer aan kinderen en zi eken wormkoekj es 

en ijzer worden toegediend in den vorm van chocolaad. 

De fabrikanten moesten althans nalaten , het terl'ein van 

de medici te betreden . 

Vooral de Engelsche fabrikanten hebben het zeer ver ge

bragt in deze kunstmatige chocolaadbereiding. Onder meer 

staaltj e s  noemde spreker de homoepatische chocolaad en 

de Genuaansche onvervalschte chocolaad , waarin bij on

derzoek geen spoor van cacao gevonden werd. 

Over ' de suiker zou spreker niet uitvoerig uitweiden , 

daar het publiek al zeer gemakkelijk tegen vervalschin

gen van dit artikel op zijn  hoede kan zijn . In de be

reiding van de groote variëteit van soorten , begrepen 

tusschen de nummers 1 tot 24 van de zg. standaard

monsters , vallen natuurlijk  heel wat ongeregtigheden 

voor. Zoo is de bijvoeging van gips en krij t bij witte 

suiker en van zand en zaagsel bij het merk « Suring;amsch 

gemeen bruin » volstrekt geen zeldzaamheid ; zoo is voch
tige suiker een hebbelijkheid van de kruideniers (*) , 

waarmede men rekening moet houden ; maar wanneer 
wij ons daardoor laten beet nemen , is het onze eigen 

schuld. De stroop is niet zoo gemakkelijk te onderzoeken 

en dat is wel jamrner j er worden toch onder dien naam 

afschuwelijke mengsels verkocht , die naauwelijks waard 

zijn , op den mesthoop geworpen te worden. 

(*)  Men kent de Utrechtsche vochtige kluizen langs de O u de Gracht. 

Een kelder aan die g racht is v oor de kruideniers van de B isschopsstad 

het beloofde land 1 et pour cause. Het is in die k elders soms zoo vochtig , 
dat een vat bruiue s u iker er i n  korten tij d�, e ven als rij st, aan merkelij k  

in gewigt toeneemt. D e z e  v e r valsching langs den natten w e g  wordt 
uatuurlijk  ook op nog meer kruideniers waren toegepast. 
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Specerij en zullen dan toch wel vrij blijven van ver

valsching? Gij vergist u schrolllelijk . . Foeliel, kruidnagelen , 

notenmuscaat , tot zelfs gember worden vervalscht. lVlen 

doet natuurlijk verstandig , ook die waren niet fijngemalen 

te koopen ; maar zelfs dan is men nog niet gewaarborgd . 

De industrie is zoo ver gegaan , om kunstmatige kruid

nagelen te maken uit broodkruimels : gemengd met wat 

gonl en olie. Voor peper ,vorden aan het publiek lood

verbindingen toegediend nlet allerlei soorten van prikke

lende zelfs tandigheden gemengd; worlTIstekige notenmusca

ten lTIaalt lTIen fijn ,  vermengt ze met ik weet niet wat , en 

giet van die materie keurig mooij e  nootj es .  De meest 

cl1rieuse namaak , door spreker aangehaald , i s  de kaneel , 

die ons voorgezet en door ons geproefd werd in den YOl'lTI van 

, . ' . fijn gemaakte deksels van cigarenkisten. Dank zij een 

enkel drupj e kaneelolie , kan deze zonderlinge kaneelsoort in 

geur , smaak en kleur met de eerste qualiteit wedijveren. 

Koopt men die artikelen in poedervorm , dan kan lTIen 

el' zeker van zijn , zéér dikwij ls vervalschte waar te 

krijgen . lVIaar ook de kan eelpijpen weet lTIen te vel'va] 

schen. Evenals uit de notenmuscaat en ook uit den kruid

nagel , haalt men er door destillatie de olie uit en presen

teert de dorre bast met nog een weinigj e aroma aan het 

publiek. Zoo maakt men , dool' toevoeging van wat olie , 

van gewone rij s tsoorten de beste doorschijnende Carolina

rijstkorrel , van oude tarwe en andere zaaizaden nieuwe 

zaden. Legio zijn  de vervalschingen in h et artikel meel

soorten , waarbij krij t en aardappelnleel weêr een hoofdrol 
spelen ; j a , zoover is de vervalsching een tweede natuur 

bij de fabrikanten geworden , dat zelfs zernelen vervalscht 

worden met zaagsel . 

De  dankbaarste grondstof bij al deze practijken is zeker 

het aardappelrneel , dat in een onbeperkt aantal nuances 
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aan de  voeding , kracht en versterking zoekende mensch

heid wordt voorgezet onder allerlei namen , als arrowroot , 

sago en velerlei soorten van luxe-meel. De  hooggeroemde 

Revalenta .Á'l·abica , een van de voordeeligst geslaagde 

kwakzalverij en ,  is niets anders dan fij n gemaakte linsen 

met zeker poeder van specerij en ,  dat er een aroma aan 

geeft. Eerst heette het artikel ERVALENTA. De Engelschnlan 

D u B a r  l' y maakte er een namaak van en noemde zijn  

product ,  om zich te vrij waren tegen vervolging , met 

omzetting van de twee eerste letters , ltE VALENTA. El' ont

stond een proces uit , dat D u  B a r r y  verloor. Hij moest 

zijn artikel een anderen naam geven en koos het woord 

Reconvescière , dat op het vasteland evenwel den oorspron

�\elijken naam van Revalenta niet heeft kunnen verdringen. 

Meer dergelijke meelmengsels , o. a. één met den weid

schen naam tTésor de lJestomac , worden het goed geloovig 

publiek al
,
s bij uitstek vers terkend en geneeskrachtig 

aanbevolen en vinden a ls  zoodanig buitengewoon veel 

debiet. Meestal bevat één kilo goed brood - d. W·. z. niet 

van belegen of beschimmeld meel met ij zer- en zinkzouten 

of  aluin vermengd � meer voedende bestanddeelen dan 

één kilo van dergelijke kostj es , die soms 20-voudig duur

der zijn .  

Dat men zich bij de bereiding van dranken als azijn 

en bieT naar hartelust aan knoeij erij en kan overgeven, 

behoeft na al  het voorgaande geen toelichting. Dat het 

publiek hier bijna geen andere controle heeft dan de 

smaak , is erg genoeg. De fijnste azijnen worden bijv . ver

valscht met 6 à 8 pCt. zwavelzuur. lIoe  sterker de azijn , 

des te zekerder kan men zijn  van vervals ching. Gewoon 

azijnzuur is op verre na nie t zoo zuur als de meeste 

azijnen , ook de fij nere soorten . Wat er in b.et brouwsel , 

dat nIen in het dagelij ksch leven bier noern t , voor stoffen 
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gaan behalve de echte mout , grenst inderdaad aan het 

ongelooflijke. V ooral in pikante bieren , als Stout en 

Porte')' , waarin het alcoholgehalte van 9 1/2 pCt. kunst

matig wordt aangezet tot 1 2  pCt., pleegt de fabrikant. 

zijn schandelijk  bedrog op groote schaal . 

Spreker kon er de blijmare aan toevoegen , dat het in 

Engeland reeds meermalen is voorgekOlnen , dat bierbrou

wers gecondemneerd zijn , en tot zware straffen , waarvan 
wel de ergste is , dat hunne namen en woonplaatsen openlijk  
werden afgekondigd en  in  de  couranten publiek gemaakt. 

Bij onderzoek bleek , dat die heeren reeds j aren lang voor 

Porter en Stout hadden verkocht brouwsels , waarin reek

sen vr,eemde bestanddeelen werden gevonden , die de haren 

te berge doen rijzen. Een enkel staaltj e . Het bier van 

een dier heeren werd bevonden , behalve mout en hop , in 
t e  houden : 

zoethoutwortel , kleurstof, heading , Indische kokkel

korrels , theriak , essentia bona , Spaansche peper , koper

vitriool , gember , kalk , lijnzaad en kaneel , naar KLENCKE 

heeft lneêgedeeld. 

Het bekend maken van de nam en achtte spreker een 

der best werkende mjddelen tot afschrikking. Helaas ! 

hier t e  lande schijnt men daarvoor nog een heilige vrees 

te koesteren. Wederzijds gaat men intusschen voort , met 

vervalschte waar op Alkaêrs nlarkt te  brengen : de  N ede�'

lander doet het tegenwoordig met ku�stboter, zoodat , 

naar men zegt , op 1 000 kilo HoU. boter op de Londen

sche markt ter naauwernood één kilo natuurlijke waar 

voorkonlt ; de Engelschrnan neemt revanche met zijn lek

ker bier. Of dit strekt tot bevordering van de interna

tionale relatiën , liet spreker over aan het oordeel van 
het publiek. 

Wij hebben dus uit den mond van prot. lvIuLDER menig 
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staaltj e gehoord, hoe tegenwoordig meer dan ooit het 

klassieke gezegde van HERODOTUS waarheid behelst : geen 

koopman kan zich van bedrog onthouden . De verleiding 

is dikwijls al te , groot .  Maar laat het publiek toch wat 

meer op zijn  hoe�e zijn en bedenken , dat een tal van 

fopperij en het verdiende loon zijn , als het niet watt beter 

uit de oogen ziet. · Daartoe op te . wekken was het doel 

van prof. MULDER' ,  en hij heeft dat doel uitstekend be

reikt. 



1 1  . 
. . . ; t �·. , 1 

H. )V I T T E :  
O ver h et b l ad .  

Het was noodweêr op  den avond van des  heeren WITTE' S 

lezing , maar des ondanks was de zaal gevuld met een 

vrij talrijk publiek. Die tr ouwe opkomst pleit zeker in 't 

algemeen voor een opgewekte belangstelling in de « physische 

avonds tonden » , maar in ' t  bij zonder ook voor den spreker, 

die de twee vorige winters de schoone voordragten hield 

over de « Varens:\) en over de « Bloemen- en insectenwereld» .  

Den heer WITTE te hooren is nog ie t s  heel  anders dan 

het door hem gesprokene in anderen vorm te lezen. Zelden 
hoorden wij iemand met zooveel liefde en warme vereering 

over de natuur spreken ; zelden begrepen wij zoo het 

nut van populaire voordragten over de natuurwetenschap , 

als wanneer wij het voorregt hadden, den Leidschen hor

tulanus te hooren spre'ken over het plantenrijk .  Ditmaal 

zou hij 111et  ons een botanisch collegie houden, een woord 

dat misschien velen afschrikwekkend in de ooren zal klinken , 



te meer als zij vernemen - zeide spreker - dat hij zich 

voorgesteld had te spreken over een 'plantenorgaan , dat 

zelfs in staat is om diegenen af te schrikken, die er een 

speciale studie. van maken. Het eenvoudige p I a n t e n b I a d  

is , zoo oppervlakkig geoordeeld, wel het allereenvoudigste, 

wat men zich denken kan. Toch , hoe eenvoudig het ook 

schijnen moge is de studie van de verschillende vormen, waar

onder het zich voordoet, van zooveel omvang, dat zij niet 

weiuigen van de 'beoefening der kruidkunde afschrikte, een 

verschijnsel , waarvan spreker de verklaring meende te  

moeten zoeken in het fei t ,  dat men bij de studie van het  

blad veelal een verkeerden weg inslaat : dat men te veel 

�an het  abstracte blij ft hangen en het esthetische te w einig 

op den voorgrond plaatst . 

Waar men op de ' esthetische zijde van een zaak de aan

dacht vestigt, kan sympathie niet achterwege blijven ; en 

heeft men deze eenmaal gew ekt ,  dan volgt de lust in de 

studie van de zaak van zelf. Dikwijls zonder opzet, zonder 

dat men het weet of wil, komt men er dan toe  om het 

een of ander voorwerp in het rij k der natuur , waarop 

men vroeger niet lette, met meer of nlÏnder aandacht gade 

te slaan en met · belangstelling deel te nemen aan een 

gesprek over de een of andere bloem of plant, die op de . 
wandeling de aandacht trekt. 

Wat klinkt de vraag allereenvoudigst : Wat is een b I a d ?  

Ligt het  niet op den weg van ieder beschaafd mensch , 

om daarop een antwoord te  kunnen geven ? Toch laat zulks 

niet alleen in dit , maar ook in de meeste andere gevallen 

zeer veel te wenschen over ; over het algemeen verkeert 

men, waar het de plant en hare deelen geldt, in een schier 

onbegrijpelijke onwetendheid . Daar hebt ge bv. timmer

lieden en architecten en de zoo vele duizenden , die zich 

met de schoone bouwkunde bezig houden ; voorwaar , zij 
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dienen toch wel in de eerste plaats te weten , wat hout 

.is ; welnu , vraag het  eens aan vijftig knappe architecten, 

de meesten zullen zelfs op die toch zeker zeer eenvoudige 

vraag het antwoord moeten schuldig blijven . 

Het was dus niet ten onregte, dat spreker begon met 

de vr�ag : wat is een blad ? Daaronder verstaan wij het 
orgaan van elke hooger georganiseerde plant, dat tot  de 

hoogste levensfunctiën geroepen is .  Eigenlijk zijn alleen 

de bloemen daartoe geroepen : volkomen waar ; maar deze 

laatste organen bestaan uit deelen , die elk op zich zelf 

bladeren zijn .  Spreker bepaalde zich tot de beschouwing 

van het blad , in den gewonen zin naast de bloem het 
allergewigtigste orgaan der plant. 

Vóór w ij het blad nader beschouw en, moeten wij eerst 

iets meer weten van den tak , waaraan het blad 'zijn oor

sprong ontleent. Bezien wij de doorsnede overlangs van . 
een takj e ,  dan ontwaren wij 'het lnerg, omsloten door het 

hout , d. w .  z .  door een vereeniging van vezels en eenige 

vaten , anders gezegd vaatbundels. Onder vezels verstaat 

men zeer naauwe capillaire buisj es, van de vaten onder

scheiden doordat zij stevig eri wigvormig aan elkaêr sluiten, 

zoodat men ze slechts met moeite van elkaêr kan trekken ; 

de enkele vaten , die zich bij die vezels · aansluiten , zijn 

daarentegen elmnentaire organen , die wijder en tevens 

broozer zijn. Nu verlaten op zekere plaats van het hout 

eenige bundels van die vezels de regtopgaande rigting en 

wijken af naar buiten , waar de vezels niet lang vereenigd 

blijven , nlaar zich dra verspreiden of vertakken in de zg. 

nerven, de dikkere ruggen , die men aan de onderzijde van 

het blad het best ziet, welke zich vervolgens weder in de 
fijnere aders splitsen. 

Op die wijze ontstaat het skelet, zamenges teld uit de 

zelfde hoeveelheid vezels, die vroeger van den hoofdtak is 
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afgeweken. Bij dat skelet blij ft het niet , ofschoon �r enkele 

planten�familiën zijn, o. a . een waterplant op Madagascar, de 

zeer curieuse 0 u v i r a  n d r  a f e n  e s t  r a l  i s, waarvan de bla

deren den skelet-vorm vertoonen; maar in normalen toestand 

ontwikkelt zich , gelijktijdig met de zijdelingsche afwijking 

van de vezels  uit den s tam , daartusschen het  zoogenaamde 

bladparenchym, celweefsel namelijk uit digt aaneengesloten 

rij en cellen bestaande , naar men weet  ook elemen taire 

organen, die men he t  best kan vergelijken met miscrosco

pisch  kleine z'eepbelletj es, en die in de plant eigenlijk het 

uitgangspunt zijn van alles . 

Dat celweefsel vult de ruimte tusschen de nerven en 

aders aan en verdeelt en ontwikkelt zich gelijktij dig met 

de vertakking der vezels, tot het  de ruimte van het blad

skelet geheel heeft opgevuld. Maar nog een andere soor t  

cellen , van steviger bOlHv , komt te  gelijk to t  ontwikke

ling en spreidt een vlies uit over het onder- en boven

vlak van het blad. Zoo schuift hr-t blad dus gaandeweg 

uit den stengel , zich ontplooij ellde en na verl oop van 

korten tijd zich  als een geheel eigenaardig orgaan ver

toonende. 

E!genlijk had spreker onze aandach t  bij drie zaken willen 

bepalen : 1 0 ; bij den vorm van het  blad ; 20 .  bij de kleur 

van het  blad ; 30. bij de rol , die het blad speelt ten behoeve 

van de plant. 't Bleek echter aan het slo t  zijner verhan

deling , dat yoor het  laatste allergewigtigste onderdeel de 

tijd ontbrak. Wanneer wij ons bij spreker aanbevolen 

h ouden , o m  dit vervolg alsnog te gemoet te mogen zien, 

houden wij ons overtuigd uit naam van zeer vele zijner 

toehoorders te spreken . 

. Het aantal bladvormen is legio. Daaraan hebben wij 

de verscheidenheid in de natuur te danken , die bij elke 

lente zoo weldadig werkt op onze gemoedss temming. Of-
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schoon spreker vols trekt niet behoort tot hen , die in hun 

egoïstische waanwijsheid beweren , dat het plantenrijk  er 

is ter wille en to t  genoegen van den mensch , meende 

hij toch dat hier in de eerste plaats de welbehagelijke 

invloed van deze verscheidenheid en harmonie op den 

mensch verdient te worden op�emerkt .  
Men stelle zich den indruk voor , dien de natuur op 

ons zou maken , wanneer zij aan de planten slechts één 

en den zelfden bladvorm hadde geschonken ; of liever 

men waardere de weldaad , die de Schepping ons schonk 

in de eindelooze versch�idenheid van bladvormen , door 

b.  v. de sombere stemming , die het gezigt van een den

nenwoud op ons maakt , te vergelijken met den indruk 

van een bosch met gemengd hout , of zich de verschil

lende bladvormen , tevens in verband met hunne kleuren 
en tinten voor te stellen ; van zelf komt men dan tot  

de overtuiging , dat het blad in physionomisch opzigt 

de natuur als beheerscht. De conclusie zal dan niet ver 

van ons z ij n , dat wij onze opgewektheid en onze energie 

voor een goed deel aan de ons omringel lde verschei

denheid in de natuur te danken hebben. 
Het was sprekers doel nie t ,  in e en opsomming te tre

den van alle bladvormen ; hij wenBchte slechts te  wijzen 

op de eenheid , die aan al die vornlen ten grondslag 

ligt. Eén is de natuur en eenheid is in haar altijd  terug 

te vinden . Op het eerste gezigt zal men geen analogie 

vermoeden in het breinaaldvol'lnige blad van den den

nennaald en een der fraaij e gevinde bladeren : toch is die 

eenheid zui,rer begrensd en duidelijk  geteekend terug te 

vinden. 

De eerste bladvorm , dien wij te beschouwen hebben , 

is het z a a d b  1 a d of de z a a d l o b , die aanvankelijk in 

. vorm zeer onderscheiden is van alle andere bladvormen. 
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Zij zijn dikker en kleiner en geel van kleur. De groote 

beteekenis van die zaadlobben is , dat zij de depots zijn 

van voedsel voor de j onge kiemplanten. Ze werden reeds 

geschapen en kwamen tot ontwikkeling , toen de zaad

korrel nog aan de oude plant bevestigd was .  In de zaad

lobbe:r{ verzamelde deze de eers te voedingstoffen voor het  

j onge individu. Onder den invloed van vocht en warrnte, 

die door het poreus gedeelte van de zaadkorrel dringen , 

lossen dau de voedende bes tanddeelen (zetmeel) op , die 

aldus vatbaar w orden om door het j onge individu ge

bruikt te w orden , tot dit z elf wortel in den grond heeft 

geschoten. 

Zoodra deze zaadbollen zijn uitgeput, vallen zij meestal 

af ; bij enkele planten echter (de koffij b. v . )  blij v en zij 

wel twee à drie j aren in leven en vergro eij en en ver

kleuren langzamerhand tot gewone bladeren. 

Terugkeerende tot de eenheid , die ook in de groote 

verscheidenheid der bladvormen is terug te vinden , be

toogde spreker , hoe uit het eenvoudige naaldv ormige 

dennenblad zich trapsgewijze  het mees t . zamengestelde 

. blad als het ware ontwikkelt. vVel had LINNAEUS gelijk , 

toen hij zeide, dat de natuur geen sprongen maakt , het

w elk ook in de bladvormen sprekend u itkomt ; en al 

moge men ook_ in 'den laatsten tijd  aan de lauwerkroon 

van dien grooten man geplukt hebben , de bladeren heeft 
lnen er nie t kunnen afrukken. 

In de eerste plaats ging spreker de ontwikkeling van 

het  blad in de breedte na , waarbij gaandeweg de vorm 

meer veredeld w ordt. Bij de groep der Coniferen alleen 

is die ontwikkeling o .  a. zeer opmerkelijk , van den spich

tigen naald tot den gewonen bladvorm , zooals b ij de 

Ginkgo óiloóa .  Gaan die vormen bijna onmerkbaar in 

elkaêr over , zoodat de eene v orm nagenoeg gelijkt op 

2 



zijn buurman , die opsomming van al di e kleine verschil
len groeit ten slotte tot een in 't oog vallend contrast 

tusschen de eerste en de laatsie van de rij . Is de grootste 

breedte bereikt , dan gaat de natuur zich toeleggen op 
toenemende sierlijkheid. De nerven worden op andere 

wijze  verdeeld ; loopt  bij het eene blad de bladsteel door 

tot  aan den punt, op zijn weg vertakkingen uitzendende, 

bij h et andere blad splitst de steel zich reeds dadelijk en 

spreidt zich straalvormig uit, waarvan natuurlijk  een 
andere gedaante van het blad het gevolg is. Vertoont 

dan de rand van het blad niet de minste insnijdingen , . 

dan wordt het blad gaafrandig genoemd; maar gewoonlijk  

geven de nerven aanleiding to t  een spanning van het 

celweefsel ,  waardoor kleine insnijdingen ontstaan , die aan 

de bladeren den naam geven van getande , gekartelde en 

gezaagde bladeren. Allengs worden die inkervingen dieper 

en dieper en loopen bijna door tot  aan de middennerf; 

tot eiridelijk  de insnijdingen zoo toegenomen zijn , dat zij 

van het blad maken een zamengesteld blad . 

Tegen deze verrassende oiltwikkeling in de natuur , 

waarbij toch dezelfde eenheid steeds ten grondslag blijft. 

liggen , verzet zich nu een wetenschappelijk bezwaar. 

Het klinkt vreemd , maar toch is het , zoo ; de wetenschap 

zet zich hier op de achterste pooten tegen de natuur. 

De wetenschap heeft namelijk voor elke hoofdgroep in 

het plantenrijk een zekere formule gesteld , die voor de 

geheele massa van die groep moet gelden . Gaat de natuur 
daar buiten , dan wordt de wetenschap boos en gaat , 

tegen dat verzet in , theoriën op theoriën stapelen . Zoo 

is 't  nu ook met de enkelvoudige en zamengestelde bla

deren . Tot de laatste groep rangschikken de kruidkundigen 

vele soorten , die , als men de natuur raadpleegt, enkel

voudig blijken te zijn .  Spreker toonde verscheiden van 



die schijnbaar zamengestelde · bladeren , die dool' articulen 

of geleedingen aan den stengel bevestigd zijn .  Bij de ge

wone Iep , waarvan men het blad toch zeker niet onder . 

de zamenges telde zal rangschikken , treft men soms af

wijkingen aan van insnoeringen , die tot de vorming van 

schijnbaar zamengestelde bladeren aanleiding geven. Er 

bestaat een Okkernoot , die op sommige plaatsen zes tot 

zeven , op andere twee en drie bladeren aan den zelfden 

s tengel vertoont , terwij l  op andere plaatsen de bladsteel 

maar één enkel blad draagt zonder de minste geleeding. 

Datzelfde kan men zien bij een afwijking van den gewonen 

Esch , en van de Acacia � welke om die reden ook wel 

rtlonophyZZa of één bladerig worden genoelnd. Meer andere 

planten lnet zamenges telde bladeren leveren er vo orbeel

den van.  

Spreker had hierbij wat langer stilgestaan om te betoo

gen, dat ook zg. zamengestelde bladeren in de zelfde volg

reeks moeten worden opgenomen.  Beschouwen wij nu weêr 

een andere reeks, de opvolging van de handnervige (d. z. 

bladeren, die min of meer de gedaante hebben van een 

uitgespreide hand) , beginnende bij het gave blad - type 

de O. 1. kers b.v. -, vervolgens de bladeren, die ligte 

insnjjdingen vertoonen, die dieper en dieper gekorven zijn 

aan den rand, tot de insnoeringen de as bereiken en het 

enkel voudig blad weêr op een zamenges teld blad gelijkt : 

voorbeeld de wilde kas tanj e ,  een van de prachtigste 

bladeren uit .onze omgeving. Ziedaar wel merkwaardige 

voorbeelden , hoe men te midden van de eindelooze ver

scheidenheid, die de natuur aanbiedt1 s teeds kan terugkeeren 

to t  eenheid. 

Verschillende af bee ldingen aan den wand maakten ons 

die opvolgende reeksen van den gaandeweg (bij verschil

lende planten) meer veredelden vorm duidelijk. Een op-
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merkelijke type van deze trapsgewijze  vormverandering 

der bladeren vertoonde spreker in een plan t ,  die aan den 

zelfden s tengel draagt bladeren van de afwisselendste 

gedaante , van het meest gave blaadj e  to t het zeer diep 

ingesnoerde blad. Letten wij op de Moerbezie of op den 

Wingerd, men zal dan in meerdere of mindere mate het

zelfde zien. · 

Dat die insnijdingen het gevolg zijn van onvolkomen 

aanvulling van het skelet met celweefsel , liet spreker 

duidelijk  zien bij een reusachtig hartvormig blad , dat 

behalve zeer diepe inkervingen tot op de as, tal van gaten 

in liet aangevulde gedeelte vertoonde. Dit blad is, j ong 

zijnde , volkomen gaaf, maar bij verdere ontwikkeling is 

het celweefsel niet voldoende om de geheele vlakte op 

te vullen. Vereenigt men de peripherie door een l ijn , dan 

zal men den zelfden vorm van het oorspronkelijk  kleinere 

en gave blad terugvinden. 

Nog even tot het  skelet van het blad terugkeerende , 

wekte spreker zijn gehoor op om des zomers geele rottende 

blaêren te verzalnelen en op zeel' eenvoudige wijze daarvan 

de skeletten te verkrijgen . 'Verkelijk die lnoeite wordt 

wel beloond. JVIen wordt naauwelijks verzadigd van het  

beschouwen dier sierlijk verspreide aders, wier llitnen1ende 

keurige fijnheid voor geen beschrijving vatbaar is .  Als 

men daarop let en men roept bewonderend uit : schoon 

tot in den dood ! dan vraagt men zich onwillekeurig af , 

hoe schoon n10et dat wel zijn als het leeft ? Zeker nog 

veel schooner. Ziet, dan is lnen op weg on1 botanische 

studiën te maken, even vruchtbaar voor het gemoed al s 

voor het verstand en dáár komt het voor de lneesten 

voornamelijk  op aan . 
Niet minder belangwekkend was spreker in zijn  cau

serie ov er d� kleur van het blad. Groen is , naar lnen 
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weet ,  de hoofdkleur ; ook kent men de groote verschei

denheid van tinten in het groen ; maar men zal het wel 

niet bevroed hebben , dat er naauwelijks twee bladeren

soorten zijn , wier groene tint dezelfde is. Hier vertoont 

de natuur zonder overdrijving een eindelooze reeks scha 

keringen . Tot zelfs bij dezelfde soort prijken verschillende 

ind�viduen vaak met een andere groene nuance, afhanke

lijk nu van het licht , dan van den grond. Over het nut 

van de groene kleur voor de plant zou �preker thans niet 

uitwijden ; ook stip te hij slechts ter loops aan het genot 

voor den lllensch , die bij het beschouwen van een rijk 

geschakeerd landschap de hoogste zielevreugde kan sma

ken ; langer stond spreker s til bij de oorzaak van de groene 

kleur in het algemeen . 

�en zou zoo oppervlakkig meenen , dat het over het 

blad uitgestrekte v liesj e groen gekleurd is  en dat men , 

het  opperhuidj e van het blad trekkende, een andere kleur 

moet on twaren. Maar dat is nu j uist niet het geval. Ver

wijdert men het oppervlies , dan vertoont dat vlies zich voor 

het  licht kleurloos en doorschijnend , maar men ziet op 

het van vlies ontdane blad de groene kleur nu nog 

sterker. Om het onderzoek thans wat naa.uwkeuriger 

voort te zetten , heeft rnen een microscoop noodig, en 

daaronder een zeer d un schijfj e ,  een zeer dunne door

snede over de dikte van het  blad ; dan ziet men, tusschen 

de onder- en bovenlaag opperhuidscellen , een massa cel

len , allen groen gekleurd , maar de bovenste donkerder 

dan die , welke digter bij de benedenhuid bij elkaêr lig

gen. In elk van die celletj es drij ven groene kogeltj es ,  

die te zamen het bladgroen vormen. Van de massa cellen, 

die daar tu�scl1en het opper- en benedenvlies liggen , kan 

men zich misschien een voors tel ling maken , wetende dat 

de meeste van die ligchaa�pj es geen groo tere doorsnede 
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h e bben dan 1/100 mMo Liggen nu tegen de opperhuid veel 
meer cellen zaêmgepakt dan tegen de ondervlakte van 
het blad , nog een andere oorzaak , dat het blad van 
boven steeds groener gekleurd is , is hierin gelegen , dat 
de bo venste cellen bovendi en nog v e el .meer bladgro en
k orreltj es bev atten . Maar niet alleen bij één z elfde blad 
geeft de meer of minder digte gro ep ering van de cellen

. 
en 

het min of meer gevuld zijn met bladgroen aanleiding tot  
verschil  in kleur : dat  is ook het geval bij verschillende 
soorten van planten , ,die met. duizenderlei groene nuances 
getin t zij n , naar gelang van het aan tal cellen , haar gro o tte, 
groep ering en vulling met bladgroen. 

Maar er zij n  o ok nog nevenoorzaken , die invlo ed heb
ben op de kleurschakering. M en ·  kent het zachte vilt , 
dat als een donzig we efsel het on dervlak van vele blade
ren bekleedt. Dat weefsel van fijne haartj es v erbergt het  
groen nog meer aan het gezigt. Wie bewondert niet dag e
lijks  in tuin , serre of kamer het prachtige Begonia-blad 
met zij n  rijkdom van Huweelen tinten ? Het opperhuids
vlies is  daar niet , zooals op an dere blader�n , gestrek t , 
maar v ertoont een reeks kleine verhevenheden en daar.: 
meê gepaard gaande verdiepingen , die bij op vallend licht 
allerlei schakeringen van licht- en schaduwpartij en doen 
ont.staan. 

Wat de zoogenoemde bonte bladeren betrett , de o or
zaak hunner kleuren is v erschillend. Bij de geelbont e  , 
gewoonlijk goudbonte genoenld,  vindt lnen in de cellen 
der gele plekk en gele bolletj es in plaats van gro ene .  Daar 
m en nu weet , dat de gro ene kleur steeds uit blaauw 
en geel bestaat , ligt de gev olgtrekking voor de hand , 
dat hiel' wel het geel , m aar niet het  blaauw tot ontwik
keling kwam. 

De rood gekleurde bladeren bevatten in den regel go ed 



ontwikkeld bladgro en , maal' hetwelk , in plaats van in 
een kleurloos vocht , zooals gewo onlij k , in e en roode 
vlo eistof drij ft.  Bij de witbonte bladeren daarentegen zij n  
de cellen alleen m e t  lucht gevuld, e n  h e t  witbonte vo or
komen ontstaat door de reflectie van h e t  licht door die 
luchthoudende c ellen.  Ov er ' t  algemeen zijn bonte planten , 
waarin het  albinisme de overhand heeft , te beschouwen 
als zwakke pl an t en.  Gekleurde bladeren daarentegen mogen 
op iets abnormaals wij zen : zij verdienen in geenen deele 
den naam van ziekelij ke planten. Er zijn bladeren , met 
e en rij kdom van kleuren geto oid , die tot  frissche en zeer 
krachtige planten behooren . 

De spreker brak hier zijne belangrij ke m ededeelingen af , 
zich v l eij ende, dat zij er toe  bij gedragen zullen h ebben 
om den mensch de wij ze bedo elingen v an den Schepper, 
ook in den bladerentooi , te doen waarderen. 
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DS, H. DE BOER : 

O ve r  d e  Steenko len .  

Een nieuw spreker optredende m et een nieuw onder
derwerp , d.  w. z. in zoover nieuw , dat de tegenwo or
dige generatie van het niligent?:a-publiek in de laatste 
twintig i aren· o ver de f/ s teenkool f/ niet sp eci aal ho orde 
spreken : de belangstelling was dus wel geprikkeld , o ok 
naar de wij ze waarop de h eel' DE BOER , van Alknlaar , 
zij n 'lI,.'ij ke s t,of zou verwerken . Nu het  moet  ons allere erst 
van 't  hart , dat de spreker met zij n  doorwerkt ov erzigt 
van de steenkolenformatie 'en van de wij ze , waarop deze 
f/ ho eksteen der beschaving f/ in den scho o t  der aarde ont
gonnen wordt , d e  aandacht van zij n  auditorium tot het 
einde bo eide . Sprekers keurig gestyleerde v erhandeling 
werd in een aangenamen v erhaaltrant , regt populair en 
bevattelijk , voorgedragen. 

In het e erste gedeelte bewoog spreker zich op geolo
gisch terrein en schetste in vlugtige trekken , nlaar toch 



25 

z o o , dat daaromtrent een duidelijke vo orstelling werd 
verkregen , d e  geschiedenis van de wording onzer Aarde. 

Hij plaats te zich daarbij op een zuiver wetenschapp e
lij k  standpunt , aantoonende hoe het denkbeeld , dat een 
kwart e euw , ja nog korter geleden vrij algemeen ingang 
vond , volgens h etwelk God vóó-r 6 0 0 0  j aren de Hemel 
en de Aarde uit niets te  v o orschij n riep , bewust of on
b ewus t op een s chromelij k e  dwaling berustte. De geo
l ogen hebben ons in de laatste tientallen van j aren heel 
wat anders gele erd en zij vo erden v o or hun beweren , 
z eide spreker , degelij ke bewij sgronden aan. 

I/ Uit niets kan niets ontstaan II is een woord , waar
van , z eide spreker , de e euwige waarheid o ok bleek bij 
de navorschingen naar het  onts taan van ' t  geen wij 
onz e  t egenwo ordige wo onplaats noemen. 

O ok de hoogleeraar H a r t i  ng , dien wij spreker met 
ingen omenheid ho orden citeren , omdat deze geleerde de 
wetenschap weet te bezielen door den warmen adem des 
gelo ofs , getuigt in zij n  veelgelezen academische openings
rede : " de We tenschap en het Geloof " ,  dat elke sch ep
ping een vv' ording is uit iets, dat vroeger heeft bestaan. 

Zoo is ook het  plan etenstelsel , waartoe onze Aarde be
h o ort , voortgékomen uit  e en homogene , dunne , ij le  gas
of  nevelmassa , . van e en uitgestrektheid , die onze �evat
ting t e  b o v en gaat . D e  ber ekenin gen van de ge ologen 
h ebben tot  de slotsom geleid , dat deze on tzagwekkende 
nevelmassa een diameter had van vier billioen mij len en 
een ruimte innam van 9 0 0  tril lioen kubieke mijlen ,  Om 
een ruwe voorstelling te ge v en van ' t  geen m en onder 
e en triil ioen , d .  w. z. mil l ioen maal Inillioen maal rrlillio en 
heeft t e  v erstaan , s tap elde spreker in de gedachte een 
billioen exemplaren van h e t  ])agbZad (met of zonder · bij 
vo egseis ?) op , p erste die s tevig op elkaêr en verkreeg dan 
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een kolom plus minus 47 000 mijlen hoog. Nog een ander 
beeld ge bruikte spreker , door als een Minister van Finan
tiën uit. de Duizend en één Nacht een billio en gouden tientj es 
plat naas t elkander te leggen en dezen s chakel als een 
gouden cein tuur om de Aarde te slaan , hetgeen hij in 7 63  

wendingen volbragt. 
Tot de enorme nevehnassa terugkeerende , die zich vrij 

in de onbegren sde ruimte voortbewoog , sch etste spreker 
hoe elk stofdeeltj e  van die massa door de aantrekkings
kracht werd voortbewogen naar het  middenpunt ; hoe 
deze beweging in verband met d� onderlinge aantrekking 
van de deeltj es de wentelende beweging en daardoor den 
bolvorm van de nlassa deed ontstaan ; hoe door die on
ophoudelij ke wrijving en zamenpersin g van de luchtvor
n1ige deeltj es warmte en lich t  zich ontwikkelden ; h o e  
deze om een a s  draaij ende gas bol d o o r  de zg. ' midden
puntvliedende krach t  werd uiteengetrokken , gedeelten 
van de ur-massa w erden afgerukt en met \Terhoogde snel
heid , naarmate van hun kleiner volumen , rondom het 
algemeen centrum hun vaart vo ortzetten ; hoe die kleinere 
ringvormige agglomeratiën van gelij ksoortige stofdeeltj es , 
al wentelende, vaneen scheurden en zelf weder de bol
vormige gedaante aannamen. 

Ziedaar de eerste wordings-periode van. de Aarde , een 
van die afgescheurde gas-bollen , voortij lende en te 
gelij k  wentelende o m  éénzelfde middenpunt. De wor
ding van de overige hemelligchamen in de cosmische 
ruimte niet beschouwende , hield spreker thans vast aan . 
den gloeij enden nevelbol van de Aarde in haal' eerste pe
riode. Hij vervolgde het ontwikkelingsproces ; schetste 
hoe , dool' uits traling van de warmte in de koude cos
misehe ruimte , de gas-massa allengs van den dampvor
migen in den vloeibaren toestand ov erging ; h o e  die con· 
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densatie , s teeds voortgaande , de buitenste lagen van 
de massa deed s tollen ; hoe door de aldus ontstane korst 
de gassen van de nog steeds gl oeij end vloeibare k ern 
zich met geweld een weg baanden en de ontzettends te 
boulev ersernenten op h e t  opp ervlak t eweeg bragten . 
V ó ór dit proces h ad uitgewoed en de graniet bergen op 
hun plaats en de beddingen voor de ontvll,ngst van h e

,
t 

water gereed waren , verliep een tijdsv erloop v an duizen
den , welligt millio enen j aren . 

Eenmaal tot  rust gekomen , begon de Aarde af te koe
len en de onmetelij ke duur v an dit pro ces kan men af
meten naar de waarnemingen , die sedert de vreesse
lijke uitbarsting van de JurruUo ( 1 759) , een krater nabij 
Quito in Zuid-Amerika , omtrent den warmtegraad van 
den bij die gelegenheid opgeworpen kegel zij n  gedaan. 
A l e x. v o n H u m b o l d constateerde 44 j aren later , dat 
de berg nog in denzelfden toestand verkeerde , en we êr 
43 j aren later kwam een andere waarnemer nog tot het
zelfde resultaat .  Hieruit en uit andere verschijnselen leidt 
men af , dat de Aarde 3 5 3  millio en j aren noodig heeft 
gehad om af te ko elen , d. w .  z. om in bewoonbaren s taat 
o ver te gaan . 

Uit een en ander blijkt dus wel , dat de natuur geen 
sprongen maak t , maar geleidelij k  arbeidt aan de ,101'
ming van haar reuzenwerk. 

Spreker stond vervûlgens s til bij de fo ssile overblijfselen, 
die de geologen in de verschillende lagen van de . tot 
zulk een ho oge oudheid opklimmende aardkors t hebben 
gevonden , overblij fselen van fauna en flora , die in hun 
zamens tellin g vele en belangrij ke gegevens verschaffen 
omtrent den toestand van de Aarde tij dens de verschil
lende tij dv akk�n van haar geschiedenis . O. a. bleek ook, 
dat reeds vóór het aardoppervlak geschikt was v o or het  



leven van georganiseerde wezens , de plantengroei in d e  
zwoele , vochtige atmosfeer zich buitengew o o n  w eelderig 
ontwikkelde .  Reusac htige varens , grassen , paardenstaarten, 
schub- en zegelbo olnen ov erdekten" in digte , gro en e wou
den hef aardrijk . D e  eene generati e verdrong de andere, 
en door zandv erschuivingen , door overstroomingen v an 
de zee of van het water der . bergen werden geheele 
bosschen bedolven en overdekt met een slij klaag , die 
later weêr de basis w erd van een nieuw en plantengroei . 
O ok langzame en plotselinge verzakkingen van den bodem 
droegen h e t  hare bij tot  de

, 
ges tadige vornlveranderingen 

van het aardoppervlak. Dat deze in het steenkolen-tijdvak 
lnenigvuldig voorkwanlen , l ,ewij zen de in de beddingen 
dikwjjls voorkonlende regtop staande staml1len v an boo
men uit  dien tijd. Van de dUlz enàen j aren , die  deze enornle 
hoeveelheden planten no odig hadden om tot  humus over 
te gaan , kan men zich e en denkb eeld maken , wetende 
dat de weeld erige plan tengroei aan de keerkringen een 
ee llw no odj g  heeft om een negen duim dikke h umuslaag 
te vormen. 

Nadat spreker nog e en o v erzigt had gegev en van de 
monsterachtjge afzigtehj k e  repti len , die in de ur-his torische 
tjj dperken land en water van de Aarde bewoonden , om 
elka,�r te v ernielen in the st?"ltggle fo'l' life , keerde hij tot 
de steenkool terug en noodigde ons uit ,  nlet henl af te 
dalen in een der steenkolenlnijn�n in het Henegouwsche. 
In den herfst van 1 8 73 had spreker , in gezelschap van 
den adspiran t ingenieur J u l e s  D o  u s  s a i  n t ,  zulk een on
deraardsche werkplaats bezocht. 

Al vorens in de nlij nschacht af te dalen , was spreker 
getroffen geworden door h e t  n atuurschoon in den omtrek, 
waartegen ech ter schril afstaken de hier en daar ver
spreide graauwe en kale bergen , ho oger dan onze groot -
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ste duinen en zamengesteld uit lagen sintels ' van de leem, 
die de steenkool omgeeft en die een ware plaag zij n  
v oor d e  charbonnages , daar men e r  geen weg m e ê  weet. 
Op een afstand gelijkt een charb onnage met zij n  hooge 
schoorsteenen een groot  fabrieksgeb ouw , De ruimte in de 
charbonn age, die den ingang van de mij nschacht omgeeft , 
wordt dan ook ho ofdzakelij k  gebruikt om den stoom te 
produ ceren ,  die de machines in beweging brengt ,  waar
door de met s teenkolen beladen wagens uit de schacht 
omh o og getrokken en tegelij kertij d de ledige wagens 
weêr nedergelaten worden. 

Na zich in de mij nwerkers-kiel , broek en hoed gesto
ken t e  hebben , werd de togt n aar de onderw ereld aan
vaard. Het gez elschap nam plaats in een le dj gen wagon , 
het teekeu aan den machinist vverd gege v en en in ij lende 
vaart ging het naar beneden , 7 0 0  a 800 m e ters de diepte 
in, onderweg een raam met beladen wagens ontmoetende., 
dat met gelijke snelheid in tegenov ergestelde rigting naar 
boven werd getrokken ) en waarvan men dus nie t  veel 
kan onderscheiden , t enzjj luen een Piet Pàal tj es mogt 
wezen , die in den trein tusschen Leiden en Haarlem 
v erliefd werd op een meisj e j dat hem in vliegende vaart 
in e en anderen trein voorbij s to of. H e t  gezels chap was al 
gelukkig z onder v e el opmerkingen beneden te mogen 
ko men. Slechts drie minuten waren verloopen. De inge
nieur wens chte de heeren g eluk , dat zij er zoo  go ed 
waren afgekomen . Het vorig j aar toch was door een mis
verstand een m e t  m� nwerkers geladen wagenraam, in 
plaats van n aar ben eden, met e en he vigen ruk n aar boven ge
slagen , waardoor het zware touw brak en de bakken met de 
lev ende vracht in ontzettende vaart n aar ben eden vielen, waar 
eenige oogenblikken later men schen- ij zer- en hou'tdeelen in 
één vormelo os zam engepakte massa w erden terug gevonden. 
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Sedert wordt v eiligheidshalve deze wij z e  van afdalen, voor 
de mijn werkers nie t  meer gevolgd , maar ges chiedt de af
daling langs e en afzonderlij k e  schacht door twe e· balken , 
van balcons voorzien , die , op gelijke afs tanden van 1 2  
meters , door een stoomwerktuig o p  e n  neêr worden bewo 
gen , een zeer secuur stelsel , dat men te danken heeft aan 
het vernuft van den heer W a r 0 q u i e r. 

Het reisgezelsc hap , beneden gekomen , stond v erbaasd 
over de aangename , woelige drukte in deze onderaard
sche kleine wereld. Mensc hen en paarden waren daar 
in onophoudelijke bedrij vigh eid , zingende , pratende en 
schreeuwende , en dat alles met · de gro o tste orde en z eker
heid. Onder een beho orlijk t o ezigt werden alle werkzaam
heden verrigt , die natuurlij k  bestaan in het  uitgraven 
van de kool met het.  houweel , tot welk einde de mij n
'werk er op regterdij en arm gaat liggen, en in deze p ositie 
twe e  gleuven h akt , waarna hij tegen de aldus losgewerkte 
steenkool klopt J die in stukken en brokken neèrval t (*) : 
voorts in h e t  l 'ij den van de geladen wagens langs de rails 
naar de plaats , waal' zjj in de cages naai' omhoog worden 
getrokken ; het ov ernemen van de l edige wagens ; het 
voorzien van de mij ngangen van nieuwe planken , balken 
en j uffers , die s teun geven aan de gewelyen , enz. 

De wandeling door alle bogten en gangen van zulk 
een mij n  is wel zeer verm o eij end, nlaar de geheel nieuwe 
en interessante omgevin g loont de m o eite du bbel. Spre
ker beschreef zeer plastisch de on effenheden van het ter-

n Het uithak ken van de steenkool in de mijnen schij nt ook langs 
werktuigelijken \veg te k u n n e n  geschieden . De groote S i  e m e n s ,  te 

• Berlijn , heeft daarvoor een dynamo·electrische machine uitgedacht , die 
onlangs op een bijeenkOlYJSt van mij n deskundige n  in  Engeland besprol<en 

en beproefd werd en aller goedkeuring mogt wegdragen. A J l igt geeft dit 

een verbetering in het lot der mij nwerkers , die n u vaak heele dagen ge

knield moeten doorbrengen of op den rug liggen om de kool los te hakken. 



rein , waarmede de Inijnwerker geme enzaam is , maar die 
den gewonen bezoeker allerlei  belemmeringen in den weg� 
leggen. Z o o wel menschen als dieren leven in die diept e  
onder d e n  b eganen grond zeer gezond ; de paarden zij n  er 
zelfs tierig en werken er krachtiger en ged w'ee ër dan 
overal elders . 

En wat de menschen betreft , de dichter , die e en extra 
hard lop eens v ergeleek Inet  

des mijnsZaafs Zot in '8  aardriJks ingewanden, 

weet  er niets van. De mij nwerker w erkt maàr b uren van 
de 24,  brengt de overige 1 6  in een uitm un tende woning 
digt bij de charbonnage do or, heeft een goed loon, geniet  
aUérlei ' uitspanningen, ,profiteert van voldoend onderwij s  
voor z ij n e kin d eren en haalt zi ch n u  e n  dan , geheel uit 
vrij e  beweging, j ammer en ellende op den hals door zijn zon
derlingen lust om v an tij d  tot tij d  grève te maken. 

Het p ersoneel in dien mij n  i s  1 1 00 man groot.  Aan h et 
hoofd staan e en hoofd-ingenieur met  t 40 000  en twee 
andere ingenieurs Inet  f 20 000 en f 10 000 tractement , 
terwij l  lagere technische ambtenaren bezoldigd zij n  met 
e en wedde v an f 3 à 4000. D e  ingp,nieur van den onder
grond, die het meeste te doen h e eft, wordt naar eV,enre
digheid h e t  minst betaald. Toch is  h e t  een zeer be
geerde be trekking , omdat het de weg is om hooger op 
te  komen, en de Regering bij vo ork eur de S taats-ingenieurs 
uit deze mijn-ingeni eurs kiest .  Om e en denkbeeld te geven 
v an de waarde van zulk een onderaardsche onderneming 
deelde spreker mede , dat ' één aandeel in den mij n, dien 
hij bezoc h t ) f 100 000 kost .  Het is  dus een waar buiten
k ansj e zulk een aandeeltj e te erven, dat j aarl ij ks soms .. 
m eer dan '1 00 pCt.  afwerpt .  Aan de Beurs komen die 

. aandeelen n o oi t. D e  familie, die z e  eenmaal h eeft, houd t ze .  
In ' ' t  Henegouwsche is  het  vrij veilig i n  de mijnen. Wij 
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weten echter uit de periodieke berigten in de bladen, hoe 
t dikwij ls geheele groep en werklieden in de mijnen yan 
Engeland, Frankrij k  en Bohemen de slagtoffers worden 
van het plo ts eling ontploffend mij ngas of van het in de 
gangen . strooulend water. Spreker sch etste in leven digen 
stijl een tweetal van die rampen in de mijnen te Pilsen 
(Boh emen) en te S t. Etienn e, en gaf v ervolgens een be
schrij ving van d e  veiligheidslamp van D a v y , . waarvan de 
verbeterde constructie den roek elo ozen werkman, die 
ondanks het  s trenge verbod toch zij n  pijp in de gan gen wil 
opsteken , met volslagen duisternis, d. w. z. met levensge
vaar bedreigt. 

Dat de steenko ol ons vo ore erst nog wel wat brandstof 
zal l everen , heeft de globale berekening geleerd, dat de 
mijnen in Engeland in de eerste 40UO j aren niet uitgeput 
zullen zijn.  En dan Hggen nog zoo vele lagen te wachten 
in Rusland, Ameri.ka, .I apan , China , op Sumatra en wie 
w e�t ook in Australië , dat men zich op dat pun t allerminst  
ongerus t be hoeft te  maken. Wie weet ! misschien doet ons 
de we tenschap daarna wel een uitstek enden plaatsvervan 
ger voor d e  steenkool als , brandstof aan d e  hand, door b,  v. 
het  }llagnetisme of de electri citeit aan dat do eleinde dienst 
baar te maken. Z eker zal  het algem e en produceren van licht 
door elec triciteit, dat binnen kort verwacht lnag worden, 
e en goed deel van de steenkool overbo dig m ak en .  

Than s  restte aan spreker no g een vlugtig ov erzigt t e  geven 
van het gebruik en de to epassingen van de steenko ol in 
maatschappij , handel en bedrijf .  

M e t  regt noemt t e n K a t  e d e  steenko ol den diamant 
der mij nen , den hoeksteen der beschavin g , den eenigen 
steen der wij z en. Men denke slechts aan het fabrieks
wezen , aan het openbaar verkeer , aan de reusachti ge 
openbare werken , die allen hlJ-ll beweging , hun ontstaan 
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danken aan s toom , y?ortgebrac�lt  door met steenkool ver
'hitt�, '  vllurha�rden i ' men: denke ' aan het  ' lic

'
htga� , . dat de '

mens�h nIet slechts gebruikt :voor zij n
' 
v 'erlichting ,' maar 

O O� , , ?ffi zj ch in' 
b

'
all?ns �?v�n d,e aal�de t e  ' iat�� opstij -

g�r ' 
t ? t  he� doen van

' 
we'terischappelij�e w�arnerningen , 

vO,or zij n  on�spanning , (ballon capt!! t e . Parij s) ,  in tijden 
vap. 

,
P?od om een b�legerde veste (wederom p'arlj s) te 

ontkomen , van daar uit de vij andeliJke l'egers te be-
8p���en <?� l;>erigteJ? over t'e brengen ; ��n denke ook

' 
'aan 

de ' n\�ni��\lldige t,oepas�ing�n ', clie de 11ev,enproducten van 
de steenkool bij de gas-destillatie in den laatsten tijd in 
de nijverheid en het bedrijvige leven geyonden hebben. 
De 

'
�roe�e.r 's�hier waardelooze co'k�s ' is thal�s zeer ge

zocht .  Maar naast de cokes zijn er I1:0g ' een menigte an
dere stoffen : de pik , die met cokes zaêmge'sm'olten o. a. 
e en uitmuntende brandstof geeft voor lo comotiven ; de 
pik met hars vermengd, voor he t  teeren van oude schut� 
tingen of schepen , of met  asphalt voor het  bevloeren van 
onze s traten. 

Dit alles is echter nog weinig , vergeleken bij hetgeen 
de practische scheikunde uit de zwaar- en ligt-köolwater� 
stofgassen weet te bereiden. Vooreerst de zware steenkol en
olie , waaruit men produceert de benzine (vlekkenwater) , 
de nitro-benzine , o .  a. veel gebruikt, om aan de aman
delzeep haar eigenaardigen geur mede te deelen , het  car
bolzuur om het  hout te beschermen tegen verwering en 
t egen den paal worm , welk laatste zuur weêr het bekende 
creozoo th-zuur levert en het picrin e-zuur , zeer geschikt 
om dierlij ke s toffen geel te verwerl. Weêr een ander 
preparaat is het  zg. kunstgroen , dat verkregen wordt door 
de opgeloste zoutdeelen van het carbolzuur te vermengen 
met indigo. 

Van de nweste beteekenis zijn de aniline en de prach .. 

3 
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tige blaauwe , geele , gro ene , paarsche , korale en zwarte 
kl �t�rstoffell , die er uit ' bereid w orden. Een bloeij ende 
tak van

' 
nij verheid , de garancin e-fabricatie uit de mee

: krap , is door de' aniline-kleurstoffen geheel verdrongen. 
De toekomst . �al leeren , of die kleuren , behalve door 
pracht , ook door soliditeit boven de uit garancine ver
kregene' uitm�nten .  Nog niet aan het einde v an de stoffen, 
die bij de des tillatie van steenkolen- gas vrij komen en 
v oor de nij verheid worden opgevangen , noemde spreker 
nog de naphtallne , het gaswater (ter bereiding van sal
moniak) , de gaskalk , enz. 

Met een fraaij e proef , die de verdeelbaarheid van de 
aniline aanschouwelij k  maakte , slo ot  de heer DE BOER 
zijn leerzame v erhandeling. 
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IV., 

DR. HUGO DE VRIES : 
' . , � • . ! 

Over  h et f n m aken van g ro e nten en 'vr u c h te n .  

Dat de dames v o or de ze  vo ordl'agt in breede rij en waren 
opgekomen , behoeft geen beto og. Dr. HUGO D� , VRIES 

was aan het wo ord over e en onderwerp , dat de belang
stelli:r;:tg �an alle huism oeders in lev endige maLe' opwekt . 
�o�ij elij k  kon m en verwachten , dat een man al s Dr. d e  
V. r i � s , een causeri e , anders gezegd een praatj e over de 
i�ma;:tk zou ho�den . Hij behandelde zij n  stof " van een 
zuiver w etenschapp elij k s tandpun t ,  door de ondervinding , 
die wij op 

'
dit gebied d�gelijks opdoen , te v erklaren en 

t o e  te lich ten met de resultaten van h e t  onderzoek der / 

�etenschap .  
Elk bo tanist begin t e en ve�handeling over h e t  een o f  ander 

onderdeel zijner studie gewo onlij k  met de v erzu chtin g ,  dat 
de gro ote massa zoo volslagen onkundig js omtren t het leven 
v an de kinderen v an bosch en v eld.  D e  liefde, welke de men

schen o v er ' t  a,lgeme en pl anten en bloemen to edragen , is  
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eenigzins van platonischen aard. H e t  z waartepunt van de 
waardering ligt gewoonlij k  in de mo oij e  bloemen van;den tuin 
of in de fraaij e planten in kas of blo ernenstandaard . V erder 
strekt zich de bewondering zelden uit .  Ook heeft men er 
slech ts oog en hart voor in het  schoone j aargetijde , als 
daar buiten alles in vollen bloei s taat , niet verm oedende , 
dat de terrrl « winterslaap der planten » op de kep er be
schouwd e en zeer o verdragtelij ke spreekwij ze is:" Voor den 
ij verigen onderzoeker naar de openbaringen der plan
tenwereld is in vele opzigten j uist  de winter de geschiktste 
tijd  van onderzo ek en de p hysiologie der planten , d. i . 
de leer van hare levens verrigtingen , is evenmin aan 
fraaij e gewassen gebonden als aan den zomer.  Immers 
er zijn kiemplan ten , die nlen , l1ltij d uH , zad:n kan ver
krij g en en waarvan nlen de levensv erschij nselen betel' in 
het  laboratorium ,  onder een bepaalde en s t andvastige 
temperatuur , kan bestuderen dan d�s zomers in de open 
lucht , àls �e w armtegraad à�n allerlei wissèli�lgen onder-
hevig is .  

Op ' de 'onaallzierilij ke zwammen en kors tmossen h e eft 
men in ' t  g

'
ewone le ven wel het �inst de aandacht : ge � 

vestigd , ofschoon zij toch op velerlei oms tandigheden van 
dat leven een zee�' gro o ten Invloed rii�o efenen.

' 
Sprekei.' 

had \rO Or dezen avond in de e erste plaats tot  onderwerp 
van beschouwing gekozen de l evensleer der laagst. ontwik �  
kelde z wamm en , waarvan d e  indivi(1t�eri voor h e t  onge�a. 
p end oog niet waarneembaar zijn .  vVaar die iage organisme� 
de getrouwe geleiders zijn van h e t  bederf , zou spreice�' ons 
�ij zen op het oorzakelij k  v erband tussèhèn die pla�ten
we efsels ' en de verschijnselen 'van ro tting en bederf. , 

,
Ö ver�l �aal' producten van plan taai'dige� ' 

of  dierlij ken 
o orsprong ' 'aan vocht  onder toetredrng van lucht zij n  bloo t
gesteld ; beginnen de bedel'iz'�anlni.eIl ' l� aar werkzaaml� e

'
id . 



IV. 

DR. BUGO ' DE VRIES : 

Over h et i n m aken van g roenten  en vru chten .  

f' 

. Dat de dames voor dez e  voordragt in breede rij en waren 
opgekomen , beho eft geen b eto og. Dr. HUGO DE VRIES 

�as aan het woord , over een onderwerp , dat de belang
stelling van alle huismo eders in lev endige maLe opwekt .  
Moe.ij elij k  kon m en. v erwachten , dat  een m an al s Dr .  d e  
V I'  i ·e s. een causeri e , anders gezegd een praatj e  over de 
inmaak zO,u houde n .  Hij behandelde zij n  stof van een 
zuiver w etenschappelijk standpun t , door de ondervinding ,  
die wij op dit gebied dagelij ks opdo en , te v erklaren en ' 
t o e  t e  lich ten m e t  de resultaten van het  onderzo�k der 
wetenschap . 

Elk bo tanist begint e en verh andelin g over h e t  e en of ander 
onderdeel zij ner studie gewo onlij k met de verzu chting , dat 
de gro o t e  massa zoo volslagen onkundig ls omtrent het leven 
v an , de �inderen van bosch en v eld,  De liefde, welke de men
s�hen over ' t  algeme�n planten en blo eIn en toedragen , is 



e enigzins van platonisch en aard. Het  zwaartepunt van de 
waardering lig t gewo onlij k  in de lTIooij e  bl oemen van;d en tuin 
of in de fraaij e planten in kas of bloern enstandaard . Verder 
strekt zich de bewondering zelden uit.  Ook h e eft men er 
slechts oog en hart v o or in h e t  schoone j aargetij de , als 
daar buiten alles in vollen bloei  staat , niet vermo edende , 
dat de term « winterslaap der plan ten » op de k eper be
schouwd een zeel' o verdragtelij ke spreekwij z e  is. Voor den 
ij verigen onderz oeker naar de op enbaringen der plan
tenwereld is in vele opzigten j uist de winter de geschik tste 
tij d van onderzoek ' en de physiologie der pl anten , d. i. 
de leer van hare levens v�rrigHngen , is  evenmin aan 
fraaij e gewassen gebonden als aan den ZOluer. lIunlers 
er zijn kiemplanten , die lU en altij d uit zaden kan v er
krijgen en waarvan nlen de le�ensverschij I�iseleil be ter in . 
het laboratoriunl , onder een bepaalde en standvastige 

tenlperatuur , kan bes tuderen dan des ZOluers in de open 
lucht , als de warm tegraad aan allerlei wisselingen onder
hevig is .  

Op de onaanzienlijke zwammen en k orstmossen : · he eft · 

men in )t gewone le ven wel het  nlinst  de aandacht ge�  
vestigd , ofschoon zij t och op velerlei omstandigheden van ' 
dat leven een zeer groo ten invlo ed uito efenen . . Spreker 
had \Toor dezen avond in de e erste plaats tot onderwerp 
van beschouwing gekozen de levensleer der laagst. ontwik 
kelde zwamm en , waarvan de individuen voor ·het  ongewa- ' 
pend oog niet waarneembaar zijn .  vVaar die lage organismen 
de getrouwe geleiders zijn van het bederf , z o u  spreker ons I 

wij z en op het  oorzakelij k  verba.nd tusschen die : planten
we efsels · en de v erschijnselen van rotting en bederf. 

Ovelóal waar producten van plantaardigen of  dierlij ken 
oorsprong aan · vocht onder toetreding v an lucht zij n  blo o t
gest.eld , beginn en de' bederfz,v alnmen haar werkzaamhèid. 



37 

Ho e de ' lucht ,. die· ons ' o mringt , ov eral rne t  myriaden 
stofdeeltj es bezwangerd is , neemt iedereen waar , als ' hij 
m'e t  aandacht kij kt naar e en z onn es traal , die door de 
reet van ' een venster in een donker vertrek valt . . Een 
m:enigte van di e ligchaampj es' blijken bij microscopisch 
onder zoek te zij n  kiemen v an verschillende so orten van 
zwammen , groo tere en kleinere , die ov eral , waar lucht 
is of  'kan toetreden , aanw e zig zij n  en zich afzetten op 
v'Û orwerpen ,. waar zij hetzij gunstige h etzij on guns tige 
vo oDwaarden voor h aar gro ei en v ermenigvuldiging vinden. 

' D e  studre van die levensvoorwaarden der bederfzwam.:. 
nien · vórmt den wetenschapp elijken grondslag van h e t  
verduurzam en o f  inmak en v a n  levensmiddelen, e n  omge
keerd h e eft het onderz o ek naar de physiologische ver 
schijnsel en in deze lagere plantenwêreld veel te danken 
aan de . langs den empirischen w eg verkregen resultat en 
op in maakgebied. 

Om eenig ' denkbe eld te geven van het leven en de 
levensvo orwaarden der bedel'fzwam men ) leerde spreket 
ons . 'eerst hare vormen k ennen : 1 0  de draadzwammen 

of- schimmels , 2'0 de gistzwammen en 3° d e  splij tzwam
m en ' of bacteriën. De e erste so ort s taat geheel op zich 
zelv e , terwij l  de beide laatstgenoernden naauw met elkaêr 
overeenstemmen , o.  a. hierin ) dat zij niet , zo oals de 
overige �wammen , bestaan uit e en los en draderig w eef

s el , ' ,m aar ' uit c ellen , die Of vrij , Of slechts lOB met  el
kand:el! v erb onden zij n. 
, Van , de schimmels ' mag men wel zeggen ) dat zij een 

physiologische- groep ' , onder de z wanlmen vorm en. Een 

van ,de so orten , de ' gewone blaauwe schimm'el , nam spr. 

als · , . type .  D ez e  komt op allerlei spij zen 'v o or , waar zij 

twee stadia do orl o opt : aanv ank elij k  hebben d'e kiemplant

j es een witte kleur , maar ou der w ordende , als de sporen 
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ontki elnen " gaat dat wit over In blaauw .. Vóór ,wij nu 

zien, .hoe elk schimmelplantj e uit een spoor voortkom t , 

moeten wij de ontwikkeling v an h e t  kiemzaad onder de 

microscoop volgen. Kiezen wij hiertoe de vruchtensc him

mel , en zaaij en wij daarvan wat op ' een druppeltj e 

suikerwater oP ' een glazen plaatj e. Al spo edig ont

wikkelen zich nu uit de c ellen buisj es , die · naar alle 

rigtingen vertakkingen uitzenden, terwij l  op enkele pun

ten van h e t  aldus vertakt vliesachtig we efs�l gro otm!e 

buizen loodregt omhoog schieten , aan w elker einde kogel

v ormige kopj es groeij en , die de dragers worden van e en 
aantal cellen. Na v erlo op van tij d ziet m en deze c ellen 
of sporen uit het vruchtj e  te voorschijn komen . 

Aldus geschiedt de v ermenigvuldiging door sporen bij 
de . zg. vruchtenschimmel. Onder eenigzins gewijzigden 
vorm h eeft deze draadvorming en afsnoering.van de sporen bij 
de blaau we schimmels plaats ; maar altij d bestaat de 'Schim
mel uit een draderig cel weefsel en uit takken loodregt op 
dat weefsel , die in groo ten getale  sporen schieten. 

Verbazen� is de v ermenigvuldiging van deze zwammen, 
vo oral als de voorwaarden voor het  leven zeer gunstig 
door de kiemen worden aangetroffen . O nder die v o or
waarden behoort wel in de eerste  plaats , dàt de kiemen 
aan lucht zij n · blootgesteld . In vochten ondergedompeld 
ontwikkelen zij slechts langzaam , maar op bro od en an
dere poreuse spij zen vinden zij een w elige kweekplaats. De 
lucht kan . hier o veral t o�treden , zo odat na v erlo op v an 
tij d die stoffen door de bederfzwammen volkornen zijn 
verteerd. Spreker herinnerd e hier aan een pro ef van Nä g e l i ,  
die een stuk bro od in een bus goed, doch niet luchtdigt , 
afsloot .  Na v erloop v an anderhalf i aar de bus openende , 
vond hij geen spoor meer van brood en in de plaats 
daarvan een v ochtige nlassa schimmelweefsel. 
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lIÇ)e de lucht , �i� . ons o mringt , overal rn et myriaden 
stofdeeltj es be,z,wangerd is , � eem t i�dereen waar ) al s hij 
met  aand�cht kij kt , naar e en zonnestraal , die door de 
reet. van een venster in. een donker vertrek valt. Een 

. .  , . .  .. 

menigte van q.i � ligch�ampj es qlijken bij micr�sc opisqh 
onderz o ek t e  zij n  kiemen v an verschillende so orten v ap 
zwammen , gro otere en ,k��jnere , die overal , Waar lucht 
is, : 9f , k�n toetreden , aanw e zig zij n  en zich afzetten op 
vo orwerpen , . waar zij, he tzij gunstige hetz� onguns tige 
vo orwaarden voor h aar groei en \' ermenigvuldiging vinden . 

. D e  studie van die levensvoorwaarden der bederfzwam
p,len vormt den wetenschapp elijk en grondslag van ' het  
v erduurzaIIl:e:t:l . o f  inma,ken v an l evensmiddelen, en o:çnge
keerd h � eft  h e t  on derzoek naar de  physiologische v;er · 
schijnselen in deze lagere planten wereld veel te danken 
aan de langs d en empirischen weg v erkregen resultat en 
op inm aakgebied. 

Om eenig den.kbe eld te geven van het lev en . en de . , 

levensvo or�aarden der bederfzwammen , leerde sp�'eker 
on$ , eerst hare ' vormen k ennen : 10. de draadzwam men 
of schimmels , , 2 °  d� gistzw:ammen en 3° de splij tzwam
rn�� . of bacteriën .  De , ee rs te soort staat geheel op zich 
�elv� ', terwij l  de beide laats.tgen.o emden naauw met elkaêr 
overeenstemmen " ,0. a .  hierin ) dat zij nie t , zo oals de 
ov erige z)Vammen , bestaa:n uit  e en 1,os en draderig weef
sel , ma�r uit , c ellen , die Of vrij , Of slechts los . met el
�and,er verbonden zij n .  

Van , d e  schimmels mag m e n  w e l  z,eggen , d a t  zij een 

physi o��gisc�e , grg ep onder de z \;V,am,qleI,l vorm en. Een 

van , ,de ,s o orten , de gewone blaauw e s chimmel , nalll spr. 

als typ e .  :peze, komt op allerlei spij zen v o or , waar zij 

twee stadia. do orloopt : aanv ank elij k  hebben de kiemplant

j es e en witte , kleur ,  "maar ouder wordende 1 als de spqr en 
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oiüki eITien , 'gaat dat wit o v er in , blaau w. 'V óór wiJ nu 

zien, hoe elk schimmelplantj e uit e en s p oor voortkom f ', 

m oeteri wij de ontwikkeling van h et kiemzaad onder de 

microscoop volgen ..  Kiezell wij hiertoe d'e vrilchtenschim

niel , en zaaij en wij daarvan wat op een druppeltj e 

suikerwater op een glazen plaatj e. Al spoedig ont

wikkelen zich nu uit de c ellen ' buisj es , die n aar alle 

rigtingen ' v ertakkingen uitzenden, terwij l  op enkele pun 

ten van h et aldus vertakt vliesachtig we efsel ' g'ro otere 
büizen loodregt omhoog schieten , aan welker einde kOgel
vormige ' kopj es gro eij en , die de dragers worden van e en 
aantal cellen. Na v erloop van tij d ziet men deze c ellen 
of sporen uit het vruchtj e  te  vool'schij n  komen . 

Aldus geschiedt de v ermenigvuldiging door sporen bij 
de zg. vruchtenschimmel. Onder e enigzins gew'ij zigdén 
vorm heeft deze draadvorming en afsnoering van de sp oren bij 
de ·blaau we schimmels plaats ; ma.ar altij d  bestaat de schim
m el uit een draderig celweefsel en uit takken loodregt op 
dat weefsel , die in groo t�n getale sporen schieten . 

. Verbazend is de vermenigvuldiging van deze zwam men; 
vo oral als de voorwaarden voor het lev en zeer gunstig 
door de kiemen worden aangetroffen , ' O nde'r die vo or
waarden beho ort wel in de e erst e  plaats , dat de kiemen 
aan lucht  zijn blootgesteld. ' In vo chten ondergedompeld 
ontwikkelen zij slechts langzaam , m aar op bro od en 'an
dere poreuse spij z en vinden zij e en w elige kweekplaats. Dé 
lucht kan hier overal to etreden , zo odat na v erlo op v an 
tij d die stoffen door de b ederfzwamm en volkornen zij n  
verteerd: Spreker herinnerde hier aal'l e en proef van N ä  g e l  i ,  
die een stuk bro od in e en bus goed, doch niet luchtdigt , 
afsloot' .  Na verloop v an anderhalf i aar de bus openend� , 
vond hij geen spoor m eer van bro od en in de plaats 
da'arvan een vo chtige m assa schimmelweefsel. ' 
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Ook hout w ordt door s c�immeldraden op den langen 
iVeg v erte erd en er bestaan v o orbeelden v an bo omen , die 
)nder de . w e rking van .lucht en van schimmelgroei gell eel  
;varen uitgehold. 

D e  tweede v orm
' 

van . b�derfz wam men zij �  de gistzwam- . 

men .  .. 

D e  gist , de bekend.e t:jtof , di� het �ermogen bezit om 
3uiker te  ontleeden in alcohol  en k o olzuur , bes taat , on
ier de m icrosçoop gezien , uit milli o en en kleine o vale 
cellen, m e t  precies den zelfden inhoud als de cellen �an 
ho ogere planten. M�n zie t  toch in zulk e en cel kleine drup
pe ls  olieachtig vocht en gro otere holten met  het  cel v.ocht. 
Na v erlo op van tij d ontstaan aan het  oppervlak van elke 
cel ui twassen , d ie geheel overe enkomen met de m o eder
c el en eindelij k  daarvan afgesno erd worden . Volgt lllen 
nu de ontwikkeling van die gis teellen , als zij rustig liggen 
in suikerhoudend vocht  onder t o e treding van de luch t , 
dan ziet m en uit een enkele gistcel e en boomvormig 
ligchaam ontwikkelen. 

To't de zelfde familie van de gis tzwammen behoort e en 
tw e ede soort , de kim , het  witachtige vlies , dat bij e en 
oppervlakkige beschouwin g allerminst gelijkt  op een levende 

plant.  S oms heeft de kim e en graauwe , soms een melk

witte kleur ; het opp ervlak van h e t  vlies is meestal glan

z end en met talrij ke plo oij en b edekt , terwij l  zich nergens 

v ertakkingen noch op eningen vertoonen. Ond er de micros
coop ziet rnen precies de z elfde soort cellen a�s . bij de 
e erstbesproken zwammen.  Ook vermenigvuldigen zij j uist 

zoo als de gis tcellen , nlaar wat de w erking betreft , 

komen zij niet m e t  deze , rnaar m e t  de schil'Il:melc ellen 
ov ereen . 

Eindelij k  de derde vorm van de bederfz wammen zij n  
d e  i n  den laatsten tijd  veel besproken e n  beruch t  ge-



woi'den bacteriëll , besta�nde u'it de' kleinste c elleii , .  waarin 
nog niet  met volkom�n zekerheid e en s tructuur is waar
ge

'
nomen kunnen worden. Van haar lneer dari ' micrósèo

pisch e kleinhei'd kan n1en zich misschien een voorstellin g 
maken , 'wet'endè dat 3'0' 0 0 0 " millid en v'ari : ' die ' cèllen in 
droogen to �stand één luilligram ,vegen. Onder allerlei 
votmen he'eft 'men ze waargeno1l1 en : als kleine s tipjes , 
als staafj e.s ,  korter en langer; gebogen en schro efsgewij z e  
gedraaid ,' á,Üen nI e t  be'�egingen , die het  dui'delij kst zij n  
gezien bij de staafvormige , ook w e l  genoemd d e  echte 
bacterië� , Oludat

' 
zij het v'eelvuldigst vo orkomen en onder 

h aa� hlv] oed de verzurings- en verrottingsprocessen intre
den. Het vermenigvuldigingsvel'111 0gen - door middel van 
afsnoering - is verbazend sterk . Een n akonl elingschap 
van 1 0  millioen organismen in den tij d van 1 2  uren is 
voor zulk een bederfzwalu een kleinigh eid. 

Is nu een opgehoopte bacteriën- massa uitgedro ogd , dan 
zij n ' de levens verrigtingen daaron1 n og niet gesto ord ; zij 
verkeeren slechts in een toestand van rust en komen dra 
in werking , als zij zich weêr kunnen neêrz etten . op 'een 
gu�stigen bodem. Op de plantaardige s toffen treedt dan 
eerst de ro tting in , als ' de suiker v erteerd is. Suiker b , v. 
wordt door die zwammen eerst omgezet in m elkzürir , v er
volgens gaat dit over in boterzuur, en eindelij k volto oij eri 
de bacteriën het  werk door de omzet.ting van de stof in 
koolzuur en water , hetgeen bij de inwerking van die 
zwalum en altij d  het eindresultaat is . Geschieden ' o ok SOlll
mige processen van gisting door bacteriën , de belangrij k
ste werkingen van deze gewassen zij n  v erzuring en ro tting. 
Evenwel geschiedt niet alle rotting door bacteriën. Bij ' 
vele vruchten bv. is het  louter schimmel , waardöor de 
rottlng intreedt. 

Bij hét verd�lurzamen en inlnaken van levensmiddelen 
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Ook hout wordt door schimmeldraden op den langen 
weg verteerd en er bestaan v.oorbeelden . van bo omen , die 
onder de w erking van lucht en van schim melgroei . geh eel 
war en uitgehold. 

D e  tweede vorm van bederfz wam me'n zij n  de gistzwam
men . 

. D e  gist , de bekende stof , die het  v ermogen bezit om 
suiker te  ontleeden in alc ohol en . koolzuur , bestaat , on
der d e  microscoop gezien , uit milli oen en · klein e ovale 
c ellen, m e t  precies den z elfden inhoud als de cellen van 
h oogere planten. Men zie t  toch in zulk een cel kleine drup
pe ls  olieachtig vocht en groo tere holten met h e t  c elvocht. 
Na verloop van tijd onts taan aan h et opp ervlak van elke 
cel  ui twass en , die geh eel overeenkomen met de mo eder
cel en eindelij k  daarvan afgesno erd worden . Volgt men 
nu de ontwikkeling van die gisteellen , als zij rustig liggen 
in suikerhoudend vocht o nder toetreding van de lucht , 
dan ziet m en uit e en enkele gistcel een boomv.ormig 
ligchaam ontwikkel en. 

Tot  de z elfde familie van de gistzwammen behoort een 
twe ede so ort , de kim , het witachtige ylies , dat bij e en 

oppervlakkige beschouwin g allerminst gelijkt op een levende 

plant. S o ms heeft de kim e en gl'aauwe , soms een m elk

witte kleur ; het ·oppervl ak van h e t  vlies is meestal glan

z end en met talrij k e  plo oij en bedekt , terwij l  zich nergens 

v ertakkingen noch openingen .vertoonen. Onder .d e  micros

c o op ziet rnen precies de z elfde soort cellen als bjj de 

e erstbesproken zwammen. Ook vermenigvuldigen zij j uist 

z o o· als d e  gistc ellen , nlaar wat de werking betreft ;, 

komen zij niet m e t  dez e , maar met  de schimmelcellen 

overeen. 
Eindelij k de derde vorm van de b ederfzw.ammen zij n  

de i n  den laatsten t ijd veel besproken e n  berucht . ge-



wördén bàctériëü , 'bestaande 'uit d e' kleinste cellen :, w'aarin 
nog niet ' met volkomen zekerheid ' eên structuur is waar-' 
genomen' lüninen worden. V an ' haar 1neer dan n1Ïcrosco
pische kleinheid ka.n men zich miss chien een voorstelling 
maken , wetende dat, 30 000  millioen v an die cellen in 
droogen toestand één milligram wegen. Onder allerlei 
v ormen heeft më11 ze waargenomen : als kleine s tipj es , 
als staafj es , ' korter en langer, gebogen en schro efsgewij ze 
gedraaid , allen nI et bewegingen , die het duidelij kst zijn 
gezien bij de staafvol'lnige , ook wel genoenld de echte 
bacteriën , omdat zij ' het veelvuldigst voorkomen en onder 
haar invl oed de verzurings- en verrottingsprocessen intre
den. Het vel'menigvuldigingsvernl ogen - door middel 'van 
afsnoering ..:- is v e rbaz end sterk . Een n akOln elings chap 
van , '1 0  millio en organismen in den tij d  van 1 2  uren is 
voor zulk een bederfzwam een kleinigheid. 

Is nu een ' opg ehoopte bac teriën-nlassa uitgedroogd , dan 
zij n  de levens v'errigtingen daarom n og niet gestoord ; zij 
verkeeren slechts ' in een toestand van rus t en komen dra 
in werking , als zij zich weêr kunnen neêrzetten op een 
gunstigen bodem. Op' de plantaardige stoffen treedt dan 
eerst de rö tting ' in � . als de suiker v erteerd is. Suiker b ,v .  
wordt door die zwammen eerst omgezet i n  nlelkzuur , v er
volgens gaat dit over in boterzuur, en ein delij k  volto ojj en 
de bac teriën het  werk door de omzetting van de stof in 
koolzuur en water , hetgeen bij de inwerking van · die 
ZWalnJll en altij d het eindresultaat is .  Geschieden o ok SOIT1-
mige processen ' van gisting dool' bacteriën , de belangrij k
ste werkinge n  van deze gewassen zij n  verzuring en rotting. 
Evenwel geschiedt niet alle rotting door bacteriën . Bij 
vele vruchten bv.  is het louter schimmel , waardoor de 
rotting intreedt .  

Bij het verduurzam.en en inm.aken van levensqliddelen 
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is ' men ' el' ' oP ' bedacht ; ' de werking va
,
n al deze zwammen 

bulten ' te  sluiten' of althans 'onschadelij k ' te maken. Men 
kan d'�arbij ' tweeërlei weg inslaan :, vo oreerst kan men 
dè ' spij zen van alle' kiemen bero oven en dan van de 
lucht afsluiten ; t en ' tweede kan men de kiemen er in 
laten , maar onder oms tandigheden zeer nadeelig voor haar 
instandhouding en ontwikkeling.  In het  eerste geval doodt 
men de kiemen , in de twe ede plaats m aakt men z e  wer
kel oos .  Sluit men nu de lucht v olkomen van de spij zen af, 
dan is rntil w'el gewaarborgd , dat er later geen kiemen van 
bederf , ' meer kunnen to etreden ; luaar h o e  schoon men de 
bu� ook gemaakt hebbe , onder de ' bewerking van het digt
m aken is  n o g  een zekere hoeveelheid lucht toegetreden , 
die in de , bus mede wordt opgeslo ten en die zeer waar
schij nlij k  een aantal kiernel1 van zwammen zal bevatten. 
D o et men na v erloop van tij d de bus open , dan ontwaart 
men inderdaad , dat zwammen de spij s  hebben aangetast. 
De kiemen , die in de bus mede opgesloten w orden ) moeten 
dus door een ander m iddel dood gemaakt worden. Op geen 
andere wij z e  ,kan dit geschieden dan do or het blo otstellen 
van de digtgesoldeerde bus aan een ho ogen warmtegraad. 
Even als bij een s terke afkoeling de sappen in de planten
v ezels kunnen bevriezen , z o o  worden ook de levensver
rigtingen gesto ord , wann eer planten gebragt worden onder 
den invlo ed van een h o ogen warmtegraad . 

De' temperatuurgrens , waarop v o or planten , de dood in
treedt , is bij hoogel'e gewassen reeds , 5 0° C. , b�j sporen 
van bloemlooze planten is die graad ho oger . en bereikt 

veeltij ds v ele graden boven d e  k o okhitte , vo oral als de 

planten van lagere orde in dl'o ogen toestand zich bevinden. 

D e  cellen van bacteriën in droogen toestand doodt men 

niet met zekerh eid bij 1 3 0°  ; vochtige sporen daaren tegen 

reeds bij 7 5° en 50°. De v och ten hebben op h e't do oden 
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van de sp ore n door middel van verhitting gro oten invloed . 
. Pro even van N ä g e l  i en anderen hebben geieerd , dat 

bacteriën in sOlnrrlÏge . 
vo chten e erst bij e en verhitting t o t  

1 1 0 ° C. sterven j i n  and ere, zure vochten reeds bij 30  ti. 
Voor de groenten , die in h e t  huishouden worden inge
maakt , is ' een verhitting tot den graad van koken , dank 
zij de zuren die in die groenten s teeds aanwezig zij n, meer dan 
voldo ende. De reden ) waarOln men zich bij dezen inmaak 
van kleine buss en b edient , die voor een of ho ogstens twee 
maaltij den strekken , ligt voor de hand : bij het langer 
open staan van ' de bussen zouden de b ederfzwammen toe
treden en in de vochtige geconserv eerde gro enten een bij 
uitstek weligen b odem v inden. 

Bij h et volgen en toepassen van de 2 e  methode heeft 
men zich de vraag gesteld , van welke omstandigheden 
het afhangt, of zich op of in een vlo eistof bederf zal ont
wikkelen, en met welke snelheid dat gebeuren zal , m. a. w .  
w elke factoren van h e t  leven der lage organis men m en 

. moest trachten te neutraliseren. Die factoren zij n  de zuur
stof,  h e t  water , het  voedsel , de niet-vo edende b estand
deel en en eindelij k  de temperatuur.  Slechts al s al deze 
vo orwaarden b estaan , kunnen zwammen leven en ont
wikkelen. Nu kan m e n  twee dezer voorwaarden voor 
groei en ontwik keling m oeij elij k  buitensluiten . Voedsel en 
vocht zij n  toch nie t te missen bij ingemaakte spij z en. 
Maar de zuurstof kan lnen aan de met kien1en bezwan
gerde lucht onttrekken . D e  zwammAn kunnen in lucht 
zonder zuurstof niet l ev en , daar zij , even als d e  hoogere 
planten , die s tof rroodig h ebben.  Dat o ok b ederfzwammen, 
en vooral de schimmel en de kim, in e en ruimte , waar 
zuurstof niet kan toetreden , ophouden te on twikkelen en 
eindelijk sterven , werd. aangetoond door de proef n1e t  
twee fle's chj es , b eiden t o t  zekere h o ogte gevuld rrlet  
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is ' men 'er " ûp hedacht , de werking van al deze zwamm'en 
buiten te sluiten: ' of  althans onschadelij k  te maken. Men 
kan daarbij ' tweeërlei weg inslaan : vooreerst kan m en 
de ' spij zen ' van alle kiemen bero oven en dan van de 
lucht' afsluiteIl ; t en tweede kan nlen de kienlen er in 
laten , maar onder oms tandigheden zeer nade elig voor haar 
instandhouding en ontwikkeling. In h e t  eerst e  geval ,doodt 
m en de kiemen , in de tweede plaats maakt men ze wer
kèl oos .  Sluit m en nu de luch t  v olkomen van de spij zen af, 
dan is ' men wel gewaarborgd , dat er later geen kiemen van 
bederf m eer kunnen toetreden ; m aar h o e  schoon men de 
bus ó ok gemaakt heb be , onder de bewerking van het digt. 
maken is nog een zekere ho eve elheid lucht t o egetreden , 
die in de bus mede wordt opgeslo ten en die zeer waar
schij nlijk e en aantal kieInen van zwammen zal bevatten. 
D o e t  IIlen na verloop van tij d  de bus open , dan ontwaart , 
m en inderdaad , dat zwamm en de spij s hebben aangetast., 
De ' kiemen , die in de bus mede opgesloten worden , moe ten 
dus door een ander middel dood gemaakt worden . Op geen 
andere wij ze kan dit geschieden dan door h e t  blootstellen 
van de digtgesol deerde bus aan e en ho ogen warm tegraad. 
Even als b� een s terke afkoelin g de sapp en in. de planten. 
v ezels kunnen bevriezen , zoo worden ook de levensver
rigtingen gesto ord , wann eer planten gebragt worden onder 
den invloed van een ho ogen warmtegraad . 

D 'e t'emperatuurgrens ,  waarop v o or planten de dood in· 
tre edt ) is bij hoogere gewassen reeds 5 0° C. , bij sporen 
van bloemlooze planten is di e graad h o oger en bereikt 

v eeltij ds v ele graden boven d e  kookhitte ) vo oral als de 

planten 'van lagere orde in dl'o ogen toes tand zic h bevinden. 

De c'ellen van bacteri ë ll .  in droogen toestand doodt n1en 

niet met z ekerh eid biJ 1 3 00 ; vochtige sporen daarentegen 

reeds bij 7 5° e'n 50°. D'e voch ten h ebben op h et do oden 
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van: de sporen door middel van verhitting gro oten invloed. 
Pro even van N ä g e l  i en anderen h ebben geleerd , dat 
bac teriën in sOlunüge vochten eerst bij een v erhitting t o t  
1 1 0 0  C .  sterven ; in and ere , zure vochten reeds bij 3 0 °. 
Voor de groenten , die in h e t  huishoud en worden inge� 
maakt , is een verhitting tot  den graad van koken , dank 
zij de zuren die in die groenten ste eds aanwezig zijn, meer dan 
voldoende. De reden j waarom men zich bij dezen inmaak 
van kleine bussen bedient , die voor een of ho ogstens twee 
maaltijden strekken , ligt voor de hand : bij het  langel� 
open staan van de bussen zouden de bederfzwammen toe
treden en in dé vochtige geconserveerde groenten een bij 
uitstek weligen bodem vindên. 

Bij het volgen en toepassen van de 2e methode he eft 
men zich de vraag gesteld , van welke omstandigheden 
het afhangt, of zich op of in een vlo eist�f bederf zal ont
wikkelen, en met w�lke snelheid dat gebeuren zal , m. a. w.  
welke factoren van het  leven der lage organismen men 
moest trachten te neutraliseren. Die factoren zij n  de zuur
stof,  h e t  water , het  voeds el. , de liiet-voedende bestand
deelen en eindelij k  de temperatuur .  Slechts al s al deze 
voorwaarden bestaan , kunnen zwalumen leven en ont
wikkelen. Nu kan men tw ee dezer vo orwaarden voor 
groei en ontwikkeling m o eij elij k  buitensluiten . Vo edsel en 
vocht zijn toch niet te miss en bij ingemaakte spij zen. 
Maar' de zuurstof kan men aan de nlet  kiemen bezwan
gerde lucht. onttrekken . De zwamm�n kunnen in lucht  
zonder . zuurstof niet  l ev en , daar zij , even als  de hoogere 
planten , die stof no odig h ebben . Dat ook bederfzwammen, 
en vooral de schimmel en de kim, in een ruimte , waar 
iuurstof  niet kan to etreden , ophouden te ontwikk�len en 
eindelijk sterven , werd aangetoon,d door de proef met 
twee . fleschj es ,  b eiden tot zekere h,oogte gevuld met 



43 

vocht , ' waarop kiemen van schimmelzwammen gezaaid 
waren. - tri b eide' fleschj es v erkeerden die kiemen onder 
de z elfde 'omstandigheden , m aar het eene fleschj e was met  
e en kurk van de lucht afgesl o t en , het  andere w as open. 
Aanvankel ij k  zag men nu in ' beiden zich e en witte laag 
schimmelceilen ontwikkelen , maar t erwij l  in het t oeg�
kurkt e ' fleschj e  de werking al spoedig ophield , ging die 
in het open fl eschj e (onbelemmerd vo ort , en zag m en 
daar al spoedig het  geheele oppervlak met  een vrij dikke 
laag blaauwe schimmel overdekt. Alleen de gist en 
de bacteriën künnen de zuurs tof van de lucht onder be
paald'e omstandigheden en voor beperkten tij d  ont
b eren.  

In het  inwendige van de levensmiddelen ; tenzij zij 
bij zonder poreus zij n ,  zooals bro od, dringen de schimmel 
en de kim-c ellen niet �oor. Gemakkelijk kan men de 
door die zwammen aangetaste spij z en van het over de 
oppervlakte verspreide celwe efs el bevrij den en vindt 
daaronder de gave s tof. 

Tegenover deze zwammen staan nu de gist en de bac te
riën , die o ok de vo orkeur geven aan e en leven met zuur
s tof , maar die zich toch , bij gemis aan dit laatste , dàar
voor schadeloos  we ten te s tellen door de �uiker en de 
eiwitachtige bes tanddeelen der ligchamen . W aar ze deze 
aantreffe.n , v ero orzaken zij gis ting- en rottlhgpro cessen. 
In den eenen to es tand ad emen de bac teriën dus zuurstof 
en k o olzuur in en uit , maar Z\j leven o ok z?nder zuur
stof, en dan zijn de eigenlijke vo edende bestànddeelen 
van de spij z en voor de gist- en bacteriezwamm'en h et 
meest  gewenschte vo edsel. 

Spreker trad nu in een korte beschouwing vàn de 
inld delert o m  die gisting en rotting te belemmeren eh 

tege'n te gaan. Dit laats te geschiedt bij 'vrücht 'enMLppen 
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die ,zeer gemakl\elij k , gisteli , , do o�� , t o ev.oeging, van me\�r 

sujker " ,waardo or de gisti�g vertraagd w ord,t.  Qok bran

dewijn is , veeltij ds een uitst e�end n1Ïddel ,O,1f1 het, vormen 

van gis tzwam tegen te gaan . ])1en , ziet hier dus de wer

king van de , niet " v o ecJ.ende s toffen 9P het leven van �e 

�ederfzwam men. E�n v oorname plaats onder die I1ie t

voedende stoffen b,ekle eden , de zouten , : h e t  gewone keu
kenzout o. a , :  dat de eigenschap h e elt de on twikkeling 
�an de, kiemen , des te meer te  vertragen, n aarrnate de 
concentratiegraad van h e t  zout gro o ter is .  Orn , dez�n be
derfw erenden in v l oed van het zout Inet  een �chitterenq.e 
pro ef aan te toonen, nen1e Inen een reeks open glaasj es , 
gevuld 111et  water , waarin eenige erwten liggen.  In , h�t 
eerste , glaasj e laat 1��11 , het  'w'ater zuiver , in h e t  twe ede 
vo ege men e enige percenten , zout to e ,  in de v olgende 
glaasj es trapsgewij z e  eenige percenten zout Ineer. Al 
spoedig ziet 111en h e t  zoutvrij e water krioelen van 
bacteriën ; het , gl aasj e ll1et  de lninste ho eveelh eid zQU,t 
verto ont er ook , n1aar in v eel ' n1Ïndere Inate j ,in het 
der�e eq in de v olgende ziet n1en ze in 't geheel niet . 
Na , v erlo op van tij d  is , de , erw t in het zoutvrij e water v ol
komen verteerd, ter�ij l , die ,:"ruc,h t  in h e t  lninst m e t  zoqt  
be zwan gerde, water - en ,dus o ok à fo?,tiori in de s terks te 
zoutoplo ssing in het laatste glaasj e - bijna vÇ>lkomen 
gaaf is en blijft .  
. Nog , veel , krl;1,chtiger dragen de : zuren bij on1 ' de wer
king v an de zwamlnen t e  verhinderen . Behalve v o or des
infectie-doeleinden, he,eH Inen v an het carbolzuur 90k wel 
g.ebruik gemaak t ,voor het conserv eren van spij zen. De 
onaangename smaak, gevo egd bij het  op den dl,ur scha
d�lij k e  v o o r  de gezondheid, h ebben echter doen omzien 
naar een a:nder zuur, en , men lneent  dit gevonden te heb
ben i� het, nog ; ,wel wat dure , n1aar on1 zijn� kostelijke 
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vocht , waarop kiemen van schimmelzwammen gezaaid 
w aren. In beide ' fl,eschj es verke erden die kiemen onder 
de zelfde omstandigheden , m aar het e ene fleschj e was met 
.een kurk van de lucht afgeslo t en , het andere was. open. 
Aanvanke1ij k  zag men nu in beiden zich e en witte laag 
s chimmelceilen ontwikkelen , maar terwij l  in het toege
kurkte fleschj e . de werking al spo edig ophield , ging die 
in het . open fl eschj e  onbelemmerd voort , en zag men 
daar al , spoedig het  geheele opp ervlak. met een vrij dikke 
laag blaauwe schimmel overdekt.  Alleen de gist en 
de bacteriën kunnen de zuurs tof van de lucht onder be
paalde omstandigheden en . vOOr beperkten tijd  ont
beren.  

In het  inwendige van de levensmiddelen , tenzij ' zij 
bij zonder poreus zij n , zooals brood, dringen de schimmel 
en de kim-cellen niet door. Gemakkelij k .kan men de 
door die zwammen aange taste spijz en van het over de 
oppervlakte verspreide cel w e efsel bevrijden en vindt 
daaronder . de gave stof. 

Tegénover deze zwammen staan nu de gist en d e  bacte
riën , die ook cl� v o orkeur geven aan e en lev en met zuur
stof , maar die zich toch , bij gemis aan dit laatste , daar
voor ' schadeloos weten te s tellen door de suiker en de 
eiwitachtige bes tanddeelen der ligchamen. W aar z� deze 
aantreffen , vero orzaken zij gisting- en rottingproc essen. 
In den eenen toes tand ademen de bacteriën dus zuurstof 
en ko olzuur in en uit , maar zij leven o ok z onder zuur
stof, en dan zij n  de eigenlijke vo edende bestanddeelen 
van de spij z en voor de gist- en bacteriez wam men het 
meest  g ew enschte v oedsel.  

Spreker . trad nu in een korte beschouwing van de 
rnid delen om die gisting en ro tting te b elemmeren en 

tegen , te gaan. Dit  laats te geschiedt bij vrucht ensappen 



die ' : zeer . gemakkelij k gisten , door toevoeging van meer 

suiker , waardoor de gis ting vertraagd wordt. Ook bran

dewijn is :veeltij ds een uitstekend middel om het vormen 

van · gistzwam tegen. te gaan . Men ziet hier dus de wer� 

king van de · niet' vo edende : s toffen ' op het leven van de 

bederfzwammen . 'E en voorname plaats onder die . nie.t

vo edende stoffen bekleeden de z'outen , het · gewone keu

kenzout o. a , �  dat  cle eigenschap heeft · de ontwikkeling 

van de kiemen , des te llleer te vertragen, naarJnate de 
c oncentratiegraad van het zout  gro oter is�  Om dezen be
derfwerenden .invl oed van het  zout met eén schitterende 
proef aan te toonen, nenl e  rnen een reeks open glaasj es , 
gevuld met water , waarin eenige erwten liggen . In het 
eerste· glaasj e laat men het w'ater zuiver , in het tweede 
vo ege men eenige percenten ZOlIt to e ,  in de volgende 
glaasj es · trapsgewij z e  eenige percenten zout nleer.  Al 
spoedig ziet lnen het zoutvrij e water krio elen van 
bacteriën j het. glaasj e met de lninste hoeveelh eid zout 
vertoont er ook ., maal' in v eel mindere mate ; in het 
derde en in de volgende ziet nlen ze in � t ,  geheel nie t. 
Na . verloop van tij d  ·is de erwt in het zoutvrij e water vol
komen verte erd, terwij l  die vrucht in het miüst met zout 
bezwan gerde water - en clus ook · à fortiori in de sterks te 
zoutoplossing in het laatste glaasj e - bijna volkomen 
gaaf is en blij ft .  

Nog veel krachtiger dragen de zuren bij onl de wer
king van de zwamlnen te verhinderen . Behalve voor des· 
infectie-do eleinden, he eft ln en van het carbolzuur ook wel 
gebruik gemaakt voor het conserveren van spijzen . ' D e  

onaangename smaak, gevo egd bij het  o p  den duur · scha· 
delijke voor de gezondheid, heb ben echter doen omzien 
naar een ander . zuur, en men · nleent dit gevonden te heb
ben in het . nog 'wel wat dure , maal' om zijne kostelij ke 
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eigenschappen zeer aanb ev elens waardige salièylzuui, dat 
reuk- en smakeloos is en volstrekt niet schadelij k  \TO OI' 
de gezondheid.  Gelukkig, dat men zich van dat zuur in 

de huishouding reeds bedienen kan, daar men in 't klein 
met  slechts zeer geringe ho eveelheden kan volstaan .  Aan 
1 0  000 deelen melk behoeft men slechts 4 deelen salicyl
zuur t o e  te vo egen om ze 36 uren lang goed te houden. 

Water heeft slechts een minime hoeveelheid van dat 
zuur noodig , om er geheel van verzadigd te worden. In 
zulk water w orden versche eij eren een uur lang be waard , 
v ervolgens afgedro ogd en eeb. gel'uimen tij d  goed gehou� 
den . Op gelij ke wijze  geschiedt tegenwo ordig het conser� 
veren van bessensap en vruchten. 

Spreker mo est zich wegen s het ver gevorderd uur in 

zijne mededeelingen van het - rij ke onderwerp van beschou
wing beperken . Nog een terugblik werpende op het gP.
sprokene , w e es Dr. , d e V I' i e s op de verrassende uit

ko-rusten , dié ook op dit gebied verkregen zijn ,� waar ' de 

wetenschap hand aan gand mogt gaan met de _ practij]{;. ' 
-N aast dien snellen voo ruitgang ziet men nog maar al 

t e  vaak 'de prac tij k  zich alleen behelpen met de uitkom
sten van vro egére tij den j doch waar ond erlinge z amen

w erking - heerscht ter bereiking ' van één zelfde doel , de 

bevordering van de belangen der menschheid, daar werken 

én prá:ctij k  én wetenschap beiden met de gro otste ' vol

doening , de een omdat zij dan ten mees ten nutte voor 

de - menschheid werkzaam is,  de ander omdat zij erkend. 

wordt ook hier de leidsvrouw bij onze handelingen te zijn.-
' 

D e  (do orwrochte verhandeling w erd tot  het  einde door 

het auditorium met  de meeste ' belangst elling gevolgd� 
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Dr. J. 'V. G U N N I N G :  

Over bacte r i ën .  

Ook zonder het  V<1orr egt , dat  het DUigentia· publiek had, 
van door prof. DE VRIES ingeleid te zijn in de wereld 
der lagere · organismen , zou het den spreker over de 
ba.cteriën gemakkelijk gevolgd en volkomen begrepen 

hebben. Prof. GUNNING is een vurig spreker, die voor
draagt met de beslisth eid en tevens me_t het gemak van 
iemand, die wat te zeggen he eft. Het bacteri ën-vraagstuk 
is door zijn onderzoek een brandende quaestie hier te 
lande geworden. Geen wonder dan o ok, dat d e  hoogleeraar 
o.ok hier een hooge lnate van belangstelling ontmo ette 
in de resultaten zijner studie .  

Met · b ekende zaken beginnende , v erklaarde spreker 
allereerst de gisting. Ieder weet , wat daaro nder verstaan 
wordt. De verandering, die suikerhoudende plantensappen 
ondergaan , als hun suikergehalte wordt omgez et in alco
hol , m.  a .  w. wanneer het z oete sap geestrij k vocht wordt, 
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eigenschappen zeer aanbev elenswaardige salicylzuur, dat 
reuk- en smakeloos is en vols trekt niet schadelij k  v o or 
de g�zond h eid . Gelukkig, dat men zich van dat zuur in 

de huishouding reeds bedienen kan, daar men in ' t  klein 
met slechts zeer geringe hoeveelheden kan vols taan. Aan 

1 0  000  deelen Inelk behoeft men slechts 4 deelen salicyl
zuur t o e  te voegen om ze 36 uren lang go ed te houden. 

Water heeft slechts een minime hoeveelheid van dat 
z uur noodig , om er
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zijne mededeelingen van het  rijke onderwerp van beschou
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Dr. J. o W. G U N N I N G :  

Over bacte r i ën .  

.' " #" 

Ook zonder het voorregt , dat het Diligentia- publiek had", 
van door prof. DE VRIES ingel�id te zijJ;l in de wereld 
der lagere organismen " zou het den spreker over de 
bacteriën gemakkelij k  gevolgd en volkomen begrep en 
hebben. Prof. ,G UNNING is een vurig spreker , die voor
w'aagt m�t de beslistheid en tevens ln et het gema� van 
iemand, die wat te zeggen heeft. , Het bac terj ën-vraagstuk 

is door zijn onderz oek een brandende quaestie hier te 

lande geworden. Geen wonder dan ook, dat de hoogleeraar 
ook hier een hooge rnate van belangs telling ontmo ette 
in de resultat�n zijner studie . 

Met bekende , zaken beginnende , verklaarde spreker 

allereerst de g�sting. Ieder w e�t , wat daaro nder versta,an 
Wordt. De verandering, die suikerhouden,de plantensappen 
ondergaan , als hun suilf�rgehalte wordt omgezet in alco
hol , m.  a .  w. wanneer het zoet e  sap geestrijk vocht wordt, 
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die verandering wordt teweeg gebragt door levende 
wezens.

, Reeds LEÉUWENHOEK ontdekte bij zijn microsco
pisch onderzo'ek , dat de gist bestaat uit kleine kogeltj es.  
Intusschen kwam men eerst in de eerste helft van onze 
eeuw tot het vermoeden en vervolgen.s tot de zekerheid , 
dat die kogeltj es ' of cellen levende wezens zijn. Waar
uit blijkt dit ? Vooreerst uit den georganiseerden vorm , ' 

de gedaante van
' 
de cellen , zoo in- als uitwendig , 

die alleen door levensfunctiën kan bepaald worden. Een 
tweede herkenningsteeken van het leven is de

' 
voortplan

ting, en eindelij k  blijken die cellen afhankelijk  te zijn  van 
dez'elfde algemeene levensvoorwaarden als de hooger ge
organiseerde wezens. 

Spreker wenschte in de eerste plaats morphologisch aan 
te toonen , dat wij bij gisting te doen hebben met levende 

'wezens. Op een scherm proj ecteerde hij in een aanzien

lijke vergrooting een ' af beelding van gistcellen , die zich 

aan het oog voordeden als kogeltj es met een inhoud. Een 

tweede afbeelding van de 1J100 mMo in diameter beslaande 

cellen gaf een duj delijke voorstelling van de vermenig

vuldiging dier ligchaampj es door insnoering. Dit wat de 
'
uiterlijke  gedaante en de vermenigvuldiging betreft , ' die 

de cellen volkomen op georganiseerde wezens , doen ge

lijken. Als levensvoorwaarden treden op ' den voorgrond : 

1 ° dat de cellen vocht noodig hebben en in een drooge 

. omgeving geene levensfunctiën kunnen uitoefenen ; �o dat 

zij voedsel nie t kunnen ' ontberen ; 3° dat de levensfunc

tiën boven of beneden een bepaalden warmtegraad :ver

doofd worden ; en 4° zijn  de gis tcellen ook onderhevig 

aan den invloed van vergiften. 

Om , deze stellingen door proeve'n toe t e  lichten had 

spreker voor zich ' staan een viertal buisj es ,  gevuld met 

een suikeroplossing " waaraan gist ' was toegevoegd. 'Twee 
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.bQ.isj es b�;V!1tten niets anders �a!l deze o.p�o.ss�ng, �n men 

.zag , . d,�t het o.ntwikkelde ko.,o.lzu�rgas
. eeI?- ,deel v�n d,�n 

in,Q.o.ud. Çler buisj es had . .ver�ro.ngen , terwij� aa:q pet o.pper

vlak v:an de . .  vloeisto.f de werkende. gistcelle n  .�ich in den 

vorm v�n · een laagj e schuim v erto.m::tden. In e�n ��rde 

buisj e  �ag men , <;lie werking .echter niet ; · de g�st was d�ar 

ged.qo.d ,- : do.o.rd�t �et bu�sj e aan een. te ho. o.ge t�mp;eratuur 

was blo.,Otgesteld geweest. Zo.o. was o.o.k in het vie�'de 
b.uisj � ; ode  . gist w e�kelo..o.s , da:�r . .  �p�ekel' de vlo. eisto.f �o.o.r 
to.ev·o.eg�ng van carbo.lzuur vergiftigd had. 

Spr,eker . zo.u thans uiteenzetten , in w elke belangrij ke 

o.pzigt.en dez� levensflln ctiën bij de g}stc ellen zich o.nder

scheiden van die functiëri bij ho. o.gere o.rganismen . . 

, ' . Het leven in st.o�elijken zin is verbruik v:an sto.f , . anders 
gezegd v,an vo.edsel , do.o.r verbinding van . die sto.f met de 

. Zllu�sto.f. , van de iucht , w elke verbinding warmte geeft, 
die weêt in arbeid. en beweging wo.rdt o.mgezet. Het is .dus 
een algemeene wet , . dat al wat l�ef.t zuursto.f en wel yl'ij e, 
aan de lucht o.ntleende zuursto.f . no.o.dig heeft , o.m het 
l even t e  o.nderho.uden do.o.r het v erbranden van sto.f. Er 
bestaat nu wel . een scho.o.l , die dit  van de lagere o.rga
nismen .o.ntken t ,  maar spreker gaf als zij n  gevo. elen te 
kennen , dat die tegenspraak o.p o.nvo.ldo.ende gro.nden s teunt . 
Het kenlnerkend o.nderscheid tusschen . dieren en planten 
bestaat nu v erder hierin, dat dieren zo.o.veel s to.f. verbruiken 
als . t o. t . het o.nderho.ud van hun ligchaarn no.o.dig is , terwij l  

planten bo.vendien o.o.k s t o. f  vo.o.�tbrengen , waarvan zij 

slechts een kleine hq eve,elheid zelf. gebruiken , terwij l  d e  
gro.o.tste massa h e t  dierenrij k t o. t  vo.edsel verstrekt. 

Is dit een kenmerk van het  leven der. planten in 't  
algemeen , spreker� bepaalde zich thans to.t  het leven in 
de lagere sferen , de quaestie o.nbespro.ken latende , waar 
men in die sferen de grens . mo.et trekken tusschen dier 
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en plant , maar toch cons taterende , dat de gele erden hîel'
omtrent eenstemmig zijn, om de gist  onder de plant en te 
rangschikken . Is het  leven in die gis t nu e en werking 

gelijk aan die van h e t  leven van pl anten ? Vol strekt niet.  
Zij brengen geen stof voort , maar v erbruiken slechts 
stof. Toch gedraagt de gis t zich ook niet gelijk de dieren, 

wan t  zij verbruikt niet alleen de voor haar organisme 
noodige stof, maar zet daarenbo v en een ho eveelheid 

stof om , die vele  duizende malen het  gewigt van haar 
eigen ligchaam over treft en die haar oogenschijnlij k  tot  
volstrekt geen nu t is .  De gist  gaat derhalve  niet op
bouw end te werk gelij k  de hoogete pl an ten : zij breekt ' 

af , ontleedt de s tof op een geheel eigendommelij ke wijze .  
Deze ontleding , die aan een gro o t  aantal rnicroscopische 
organism en eigen is,  en nergens elders in de levende na

tuur wordt aangetroffen , draagt den naalTI van fermentcdie . 

In het  onderzoek naar de middelen , waardo or die or
ganis men hunne lev ensfunctiën _ v olbrengen , he eft de · ge
l e erde w ereld , ofschoon zij er zich ij verig mede bezig houdt 
het  nog niet ver kunnen brengen. Één zaak is daarbij 
echter aan het  licht ge treden , dat zij namelij k v erande
r end w erken , deels door ch emische stoffen , welke zij 
voor tbrengen , en die zich door de vlo eistoffen, waarin de 
w erking plaats grijpt , kunnen verspreiden ; maar dat 

voor een ander deel die w erking aan h e t  organisme zelf 

gebonden is , en zich dus nie t anders dan bij onmiddellij k 
contact kan openbaren . 

Spreker had bij de gist  en het  gistingproces lang stil 
gestaan , omdat men zich v an tal van verschij nselen een 
voors telling kan - Inaken , door ze te toe tsen aan en terug 
te brengen tot de

' 
gistw erkin g. 

Iedereen k en t  het verschij nsel, dat zich aan het opper
vlak van wijn of bier v ertoont,  wann eer die vloeisto ffen 

4 
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eenigen tij d aan de lucht zijn blootgesteld gewe�st. Een 

dun laagj e verspreidt zich over de vlo eistof , dat bjj mi
croscopisch onderzoek blijkt te bestaan uit organism en , 

gedeeltelij k  in rust , gedeeltelijk in heftige beweging. Ter
wijl  die organismen vegeteren , zetten zij het alcohol
gehalte in azij nzuur om. In melk zien wij het zelfde. De 
vlo eistof wordt zuur en dik en bij onderzoek krioelt de 
aan getaste lnassa van leven .  Veeltij ds komt het voor , 
dat gekookte of gebraden spij z en , na eenigen tij d bewaard 
te zijn , plotseling v ergiftigd schijnen , een verschijnsel , 
dat men dan alligt toeschrijft aan een k op eren pan 
of een verglaasd vaatwerk , terwij l het organisch leven 
de eenige oorzaak is . Eenige j aren geleden gaf het ver
schijnsel in vele gezinnen te Amsterdam , dat de meel
spijzen in de kasten plotseling met spatten bloed bedekt 
werden , aanleiding tot gro ote schrik en sensatie. Bij on
derz oek bleek het aan spreker , dat men ook hier te doen 

had met de werking van een laag organisme , die to evallig 
met het oog kon worden ge zien , dank zij de intense 
kleur , waarmede die werkin g gepaard ging . 

Spreker liet e en ho eveelh eid van die kiemen , die hij 
indertij d  verzameld had , zien , en presente erde later daar
mede in den Haag een proef te neluen , voor welk 
aanbod graciells elijk werd bedankt. Zoo openbaren zich 
levende organisnlen op visch , die wat lang is blij ven 
staan , door glinsterende lichteffec ten . Tot deze enkele 
vo orbeelden zou spreker zich bepal en , om thans over t e  
gaan tot  het ho ofd verschij ns el , ' t  welk hij heden i n  ' t  
bij zonder wenschte t e  bespreken , n1. d e  rotting , het pro
ces van verandering en algeheele omzetting , waaraan alles 
onderworpen is wat geleefd heeft en wat van het levend 
organisllle is afgescheiden , h etzij dan bij het leven of na 
den doo d .  
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De dragers van die ro tting zijn de in deze dag.en veel
v uldig , ook buiten de geleerde w ereld , besproken bacte
riën

' 
of s taafj es , aldus geno enld naar den uiterlij ken vorm , 

waarin m en ze onder de microscoop waarneen1t .  Van 
hun microscopische kleinte kan men zich nog bezwaarlij k 

een denkbeeld vormen , als men alleen weet dat de mid
dellij n  van de gro otste bacterie 1/500 mM. beslaat en dat 
hun gro otte  afdaalt . tot 112000 mNI. Veel beter zal men 
tot  een voorstelling geraken , als men het resultaat van 
de vergrootin g door middel van een 3 0 0 0  à 4000 lnalen 
v ergrootende microscoop vergelij kt met de uitkomst , die 
men verkrijgen zou , als h e t  mogelij k ware eén m ensch 
onder die microscoop t e  leggen . D e  bac terie is dan met 
het blo ote oog tamel ij k  wel

, 
te onders cheiden, en de mensch 

z o u  de afme tingen aangenomen hebben van een Mont 
Blanc of Chimborazzo.  

Spreker verto onde op het  scherm zeer schoone micros
copische pl'aeparaten van bacteriën : de staafvormige , de 
S-vormige , die ,  als zij sterven , inkrimpen en den enkel· 
v oudigen of zamengestelden 8-vorm aannemen ; eindelij k  
de spirillen of kurkentrekkers , die bij h e t  le ven met 
gro ote snelheid om hun as draaij en. 

D e  verm enigvuldiging door insno ering , die men onder 
de microscoop kan gadeslaan , heeft met verbazende snel
p.eid plaats . Een enkele bac terie kan in 24 uren J 6 1/2 
millioen , in 2 maal 2L� uren re eds 28 1 billioen ' nakome

lingen ontwikkelen . Van de ru imte , die zulke massa)s be 
slaan , kan men zich een vo ors telling maken , als men 
weet , dat 633 millio en bac teriën noodig zijn onl de ruimte 
t e  vullen van één kub . millimeter , dat is ongeveer de 

knop van een gewone speld . . Na verloop van 24 uren 
heeft één bacterie met zij n  familie reeds het  40ste gede elte 
van die ruimte gevuld ; na 2 maal 241 uren is de nak o �  
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luelingschap zoo kolossaal toegenomen , dat zij 4S0 000 

speldenknoppen of het  volumen van 1/2 liter kan vullen ; 
na verloop van 5 dagen zouden alle zeeën der aarde met 
de nakomelingen van die  ééne baeterie gedemp t kunnen 
worden. 

Alvorens nu den aard van de levensfunctiën del' bacte
riën nader te beschouwen , hebben wij eerst de vraag te 
beantwo orden : van waar komen ze ? Er zijn ' geleerden , 
die haal' o orsprong zoeken in de organische stof  zelve , 
waarin zij voorkomen , die de leer aanhangen van den 

ov ergang van het i ndividuële leven in het speciale leven 
van de kleine organismen , dat is de, leer van d e  gene

ratio 8jJontanea. Zo odra de ontwikkelings-hypothese aan 

de �rde is , vindt deze onders te lling dra weèr ingang en 
kan zij dus aangemerkt worden als een postulaat van de 
tegen woordig bij de gro ote 111aSSa meest geldende weten
schappelijke beschouwingen. Tegenover die redeneringen 

staan echter de feiten , en deze leeren , dat de generatio 

,�pontanea , t elkens als zij weêr opduikt , door de proef 

wordt terug gewezen. Ook in de bacteriën-wereld heeft 
de g. 8.  proefondervindelijk de nederlaag geleden, en w er
den de bewijzen geleverd , dat die lagere wezens volstrekt 
niet uit de stof zelve voortkomen , maar dat hunne kiemen 
deel uitmaken van het zg. luchtstof, en dat zij ov eral aal1 -
"\vezig zij n ,  waar lucht kan doordringen . 

De myriaden stofdeeltj es , waarmede de lucht is be
z wangerd , kan n1en ' t  best waarnemen , als een zonne
straal door de reet van een vens ter in een donker vertrek 
valt. :M:en ziet dan nleteen , h o e  die s tofj es no odig zij n  
om h e t  lich t te  weêrkaatsen , m.  a .  w ,  h o e  zij ons d e  ge
waarwording geven van het  licht , terwij l  een stofvrij e 
ruimte dat vermogen mist.  Ieder kan al weêr de proef 
nenlen , door den bodem van een lTIet lueht gevulde flesch 
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te bestrij ken met een kleverige stof ; na verloop van tij d, 

wanneer d e  stofd
'
eeltj es in de flesch gezakt zij n  en zich 

aan den bodem vastgehecht hebben , krij gt men geen in
druk meer van een lichtstraal , die door de flesch valt.  

Het lu chtstof nader onderzoekende , zien wij reeds met het 
oog , dat er onderscheid is tussch en de grovere en de fij nere 
deeltj es. Laag bij den grond zal men natuurlij k  vrij grove 
stof verzamelen , stotj es draad bv . die , door de micros
coop gezien , de reusachtige verhoudingen aannemen van 
booms tamm en en varens . Onderz oekt men echter het 
in hoogere luchtkringen verzamelde fij ne lu chtstof, dan 

komt men to t de verrassende ontd ekking , dat sommige 
deeltj es , 3000 à 4000-vo udig vergro ot , precies de zelfde 

gedaante hebben als kiemen van bac teriën. Werkelij k be

staat dat fij ne luchtstof bijna uitsluitend uit die verbazend 

talrij k  bevolkte wereld van lagere organismen. 

Wil men die bacteriën dus buiten sluiten , dan heeft 
men het luchtstof slechts volkomen te isoleren. Spreker 

liet ons twee fleschj es zien , het een gevuld met wat ge
kookt eiwit en water , dat we ken lang aan de broeihitte 

was blo otgesteld. Men kan dus begrijpen hoe het riekte. 
Ons de reuk besparende , liet spreker de massa zien, wat 
meer dan voldoende was om ons te overtuigen van het 
ver gevorderd ro ttingsproces.  Een tweede fleschj e  bevatte 
de zelfde hoeveelheid eiwit , m aar dit fl eschj e  was eerst 

gezuiverd van levende wezens en daarna geslo ten met wat
ten, die de lucht filtreren , d .  w. z .  het, luchtstof tegen�ouden. 

Hier was de ro tting eenvoudig' onmogelij k  gemaakt door 

volkomen absentie van bac teriën. Wij genoten dus het gezigt 

van een reeds weken lang be-waarde klare eiwitvloeistof. 
Een tweede' 'manier om d e  rotting achterwege te doen 

blijv en is het  to edienen van vergift aan de voor rotting 

vatbare s tof, waarmede lTIen exp erimenteert.  Ook deze proef 
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slaagt volkomen. Eindelij k  v ertoonde spreker een k leine 
kolf met een voor rotting uitmuntend geschikte vloeistof 
voorzien . Toen zij in de kolf beslo ten werd , verkeerde , 
zij in een beginnenden toestand van rotting , waarna door 
uitstooming het luchtstof uit d e  kolf en uit het daaraan 

verbonden zeer dunne omgebogen en puntig toeloopende 
buisj e gedreven was. Alle rotting hield onmiddellij k  op 
en nn zon men denken , dat na v erloop van tij d door de 
naauwe opening van de omgebogen buis de lucht en de 
bacterië n  toch weêr toetreden : j a ,  wat de lucht be,treft , 

maar neen , wat aangaat de stofdeeltj es , die altij d  wat 
zwaarder zij n  dan de lucht en aan den vochtigen bin
nenwand van het glazen buisj e worden tegengehouden . 
In één woord : de vlo eistof had in dit toestelletj e het 

status quo ante na verloop van w eken en maanden volko
men bewaard .  

Wij zien hier dus een organische verandering , die  ge
heel af hankelij k  is van levende wezens , een fermentatie.  
Spreker deelde hier mede , hoe ten aanzien 'der rotting 
de hierv ol'en opgew orpep vraag naar de al of niet  no od
zakelijkheid van vrij e zuurstof door de lagere organisn1en 
gemakkelijk kan worden beantwo ord. De daaromtrent 
door spreker gedane onderzoekingen geven een ondubbel

,zinnig en beslissend antwo '») 'd. Spreker liet  v l eesch en 
erwten rondgaan , in glazen buizen besloten , en vertelde 
vooraf de geschiedenis van d en inhoud , die eerst opzet� 
telij k  was geïnfecteerd en aldus in de buizen gedaan , 
waarna de toes tellen gevuld waren met waterstof- en stik
stofgas en eindelij k  digt gesmolten . Wel zag men toen een 

begin van rotting intreden , maar na eenigen tij d  hield zij 

v oor goed op, en bleef het overige vleesch volkomen gaaf. 
Spreker liet ons een aldus bereide buis met oogenschijnlij k  
nog versch vleesçh. zien, dagteekenend v�n 2 Augustus 1 8 7 7 ,  
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Het blij kt dus , dat de bacteriën zuurs tof behoeven , dat 
zij bij volslagen gemis aan zuurstof sterven , en dat dus 

bet z elfde resultaat bereikt wordt , alsof aan die lage or
ganismen vergift was t o egev oegd. Het gro ot aantal b e 
kende desinfectie-middelen zijn allen vergiften voor bac

teriën . 
Wat zijn nu die wezens tegenover al het overi ge leven, 

o o k  tegenover den m enseh , en welke rol vervullen zij in 
het geschapene P Al wat geleefd heeft moet van de aarde 
worden ",-eggeruimd. Dat is een even heilzame als onver
biddelij ke- noodzak elij kheid. Die noodzakelijkheid nu komt 

tot  vervulling door die wezens. De rotting is vernieling 
van alle organisme en de bacteriën vervullen de rol van 
b egravers in de natuur. Zij zijn e envoudig onmisbaar .  
Overal is leven , en waar leven is daar zij n  ook bacteriën, 
die we niet kunnen ontgaan . Zoodra nu ons eigen lig
chaam de vo orwaarden voor bederf aanbiedt , treden de 
bac teriën op om die voorwaarden tot vervulling te bren
gen. Ons leven is dus een vo ortdurende strij d  tegen die 

wezens ; zo odra het leven ons verlaten heeft , worden wij 
er ten pro oi van ; j a ,  zoodra een orgaan van dat leven 
wordt afgesneden of verdo ofd , zij n  de bacteriën gereed 
tot v ervulling van hun rol.  

Waarom blij ven wij in dien strij d  overwinnaars ? Als 
wij toch zien , hoe het onkruid , in een scho onen lusthof 
aan zich zelf overgelaten , welig voorttiert , de fraaiste en 

krachtigs t e  gewassen verniel t en ten slo tte alléén over
blijft , dan vragen wij, waarom ons Iigchaam, dat zelf een 
allergunst.igsten bodem aanbiedt voor de ontwikkeling van 
bacteriën , niet evene ens als e en prooi der bacteriën be
zwij k t , als de tuin voor het onkruid. 

Het an two ord is klaar en eenvo udig : ons ligchaam is 

niet als de bou wgrond eene doode materie , die alles duldt , 
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wat el' op komt ; ons ligchaam leeft en leeft , gezond 
zijnde , krachtig geno eg , om de bac teriën volko111en te 
verhinderen tot  ontwikkeling te komen. De individueele 
gezondheid is dus zoo wel het middel als de conditie 
om den baas te blij ven in dien s trijd . 

Voor de geneeskundige wereld is . he t  natuurlijk van 
het groots te  belang o m ,  luet behulp van de w etenschap , 
dool' de kennis van de oorzaken ' te trachten te kon1en tot  
opheffing van al  wa,t voor de gezondheid schadelijk is. 
Het ligt dus voor de hand , dat het niet aan nasporingen 
heeft ontbroken , of in die bacteri ën o ok de oorsprong 
gelegen kan zijn  van de epidenlische ziekten. 

Bij sommige ziekten heeft men wel degelijk bacteriën 
in het  bloed geconstateerd. lVIaar waren zij daar de onl l tid-

' dellijke oorzaken van den dood of de oorzaken van over
brenging der zielde ? Veel licht op dit gebied is nog niet 
verspreid, en dat de nlannen van de practijk  reildlalzend 
uitzien naar meerdere toepassing van de wetenschappelijke 
stellingen op het dagelijksch lev en , ook met het oog op 
de openbare gezondheid , l igt voor de hand. Elke bijdrage 
voor de kennis van het w ezen del' bacteriën - zeide spre
ker - n10et dus aan de beoefenaren van de geneeskunde 
welkom zijn .  Ook het volgende moge daartoe s trekken . 

Er is natuurlijk geen denken aan on1 het  lnenschelijk 
ol'ganisme te isoleren van de bacteriën . .  Na aI het v oor
gaande zal dit duidelijk zijn. Wij kunn en echter ons eigen 
weêrstandbiedend venuogen zooveel mogelijk versterken 
en dan is ook nog een andere mogelijkheid aan 't licht 
gekomen , OIn den invloed van de bac teriën te beperken . 
Het is namelijk gebleken , dat het  bacteriënleven door 
overruimen toevoer van zuurstof zeer wordt onderdrukt .  
Het lllchtstof b .  v .) dat lang aan de inwerking der lucht 
is  blootgesteld gewees t , vermag wel in organische afkook-
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sels bac teriënleven op te w ekken , maal' niet in kunst
matige voedingsvloeistoffen , niettegens taande deze door 
ro ttende s toffen met het uiterste gen1ak worden geïnfec� 

teerd. Zoo verliezen ro ttende vloeistoffen, door met aarde 
of zand geschud te worden of door sterke v erdunning 
met luchthoudend water, tot op . zekere ho ogte het vermo 
gen om kunstmatige vo edingsvlo eistoffen te infecteren. 

De gele erde spreker mogt dus zijn schoone verh ande

ling besluiten n1et de conclusie , dat de lucht , de bodem 
en het water , die van oudsher gegolden hebben als de 

beste desinfectie- middelen , door het  voortgezet onderzoek 
van d e  bac teriën als zoodanig hun ouden roem hebben 
h erwonnen. 



VI. 
( \ 

..! .� ,ol • 

DR. J. C. VAN DOOREMAAL : 

Clai rvoy ance.  

D e  geachte oogheelkundige , dl' . VAN DooREMAAL , opende 
zij n  verhandeling over Clairvoyance met de medede eling , 
dat hij zich , na zij n  vo ordragt , het  v"Orige j aar in dezen 
kring gehouden over het Spiritualisme , z eer geïnteresseerd 
had naar den indruk , welken het door hem gesproken 
w o

.
ord op zij ne ho ord ers en o o k  daarbuiten had gemaakt. 

Die indruk kon vrij wel teruggegeven worden in deze 
woorden : dankbaar , maar niet voldaan. Spreker had wel 
iets verklaard , maar . . . .  er was nog zoo veel ! 

Geen w onder , dat er nog zoo veel is , zeî spreker, zijn 
tegenwoordige voordragt inleidende.  Reeds het eerste men
schenpaar w erd het slagtoffer van ligtgeloovigheid en van 
gebrek aan kennis van de natuurverschij nselen , en wat al 
slagtoffers z ijn er sedert gevolgd van onkunde en bij ge
loof , die n1en de geheele geschiedenis der menschheid 
door als een draad kan vervolgen . Die  geschiedenis raad-



59 

plegende, zien wij ,  hoe niet slechts enkele individuen, maar 
geheele reeksen van individuen , j a  geheele v olken de 
slagtoffers van die afdwalingen van den menschelij ken geest 
zij n  geworden. Dat er dus nog veel over dit onderwerp 
te z eggen valt , veel ' m eer dan in één voordragt plaats 
kan vinden , b ehoeft wel geen betoog . 

. D ez e  overweging en ook de w ensc h  OITI enkele, opmer

kingen , aan spreker gemaakt , te  beantwo orden , hadden 
hem bewogen , voor de tweede maal de welwillende aan
dacht van IJiZigentia's gehó or in te roepen. 

Een van die opmerkingen was, dat spreker wel gewaagd 
had van de klopgeestel'ij (spirituaZisme) , maar de klopgees
ten z elven buiten bespreking had gelaten. Geheel ongezocht 
had ' m en hem hierdoor de welkome gelegenheid aan de 
hand gedaan , om in k orte trekken de moderne geschiede
nis van het bij geloof t e  ontvouwen . D e  vraag doet zich 

dan al dadelij k  voor , of de klopgeesterij een wetenschap

p elij ken o orsprong he eft , m.  a.  w. of ooit  de een of 
andere physioloog bij het bestuderen van het z enuwstelsel 
vers chij nselen heeft ontdekt , die hem bovennatuurljjk of met 
de natuur we tten s trij dig vo orkwamen. Dit  is evenmin het  
geval , als dat  bv . een ernstig wetenschapp elij k  navorscher 

op het gebied . van de zielkunde verklaring voor de ver
schij nselen heeft gevonden in invloeden van buiten , die 

van 'd en wil van den mensch onaf hankelijk zijn . , Neen , 
verklaarde sprek er , het  spiritualisme is niet gebaseerd op 
een wetenschapp elij ken o orsprong , het is een woeker 

plan t ,  die opgeschoten is onder het v olk. 
De eerste sporen vindt in C H  in Am e rika en dagteekenen 

van 1 848 , toen op een "av ond , in een plaatsj e nie t ver 
van N ew-York , in het gezin van zekeren Fox , de beide 
slap ende meisj es , de een van 9 ,  de ander van 6 j aar , 

, onrustige teekenen gaven , die to egeschreven werden aan 
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een geest. Toen het verschijnsel zich den volgenden avond 
weêr vo ordeed , riep men den geest op en vroeg hem den 

ouderdom van de lTIeisj es , waarna het j uiste antwoord 

volgde in een klopp en op de deur. Voor alle zekerheid 
werd een buurvro uw gero epen , die het ook met I/ haar 
eigen ooren 1/ hoorde. Geen twij fel nleer , het was de geest 
v

'
an een man , die in dat zelfde huis vermoord was. Men 

ging aan 't graven en werkelij k  vond men beenderen. 
Of het menschen- of s chapen beenderen waren , daartoe 
strekte het  onderzo ek zich evenwel niet uit . Sedert waren 
de gezusters Fox op aller tong en zij verdienden met 
hare verto onlngen binnen enkele j aren sc hatten gelds . 

W anneer lTI en nu dergelijke bo vennatuurlijke verschij n

selen , zooals  men ze noemt , toetst aan de natuurwetten, 
dan heeft de geest rekening te  houden nlet het eerste 
vereischte , dat hij e en orgaan moet bezitten ' twelk geluid 
vo ortbrengt ; wan t alleen door dat medium kan hij den 

luchtstroom in trilling brengen, die het geluid v oor anderen 
vv aarn eenlbaar maakt. 

Dat de geluidsvoortplanting zonder de luch t  als mid
denstof niet mogelij k  is ) toonde spreker aan met de 
bekende proef van de luchtpOlTIP , waaronder een schel 

is geplaatst , waarvan het geluid niet wordt gehoord 
zoodra de luc ht  er om heen is uitgepompt.  Daar men nu 
met een dwaasheid nooit  beter kan handelen , dan door 

h aar t e  beantwoo rden met een aardigheid , gaf spreker 
den raad OITI met den eersten den besten geest eens een 
proef te nemen , door hem onder de luchtpomp te plaat
sen. Al is hij nog zoo in telligent ,  hij zal dan totaal 
onschadelij k  zij n .  

Spreker meende hierm ede t e  hebben aangetoond , dat 
al mogen de spiritualis tische openbaringen wonderen zijn, 

zij zeker allerminst  aanspraak kunnen maken op de be-
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naming van bovennatuurlijke verschijnselen. Nu beweren 
de spiritualisten evenwel, dat de geesten door inspanning 
van den wil het e venwigt verbreken v an de natuurkrach
ten, en zij bouw en daarop hun leer van de }luiden en de 
imponderabilia. Vroeger kon men met die theorie  veel 
succes hebben , maar tegenwoord ig , nu het  algemeen be
�end is hoe de gewrichten geluiden kunnen vo ortbrengen, 
gaat dat zoo  gemakkelijk  niet meer .  Èn de physische èn 
de p hysiologische geluiden zij n  thans door de wetenschap 
volkomen verklaard. Met eenige oefenin g kan men ' t  z o o  
ver brengen , dat men dool' vers chuivin g v an d e  p ees der 
lange kuitspier een eigenaardig geluid laat h o oren , ver
oorzaakt door het kners en van het uiteinde dier pees 
tegen den buiten- enkel. Een dergelij k geluid kan men 
vo ortbrengen door afvo ering v an de knies chij f  en her

plaatsing in den normalen s tand , waarb\j dat been door 
wrijving tegen de knokkels v an het d\jb een een piepend 
geluid geeft.  D ergelij ke geluiden zij n  dus volkomen door 
de wetenschap verklaard. 

Bijna gelijktij dig met deze geb eimzinnige kloppingen 
le erde men in Amerika de tafeldans kennen , \ een ver

schijnsel dat valschelij k v o or nieuw w erd gehouden, daar 
de Rorneinen er zich reeds meê geamuseerd hadden . Om 

aan te to onen , hoe men hier louter met zelfbedrog te 
doen heeft ; h erinnerde spreker aan hetgeen hij bij de 

vorige gelegenheid omtrent reflexbewegin gen in verband 
met h e t verschij nsel van de tafeldans in 't midden had 

gebragt. Niet alle indrukken , w aardoor de gevo elszenu

wen worden aangedaan , gaan over naar
. 
de hersenen en 

ko men daar tot ons bewustzij n ; v elen w orden door de 

gevoelszenuwen niet verder gebragt dan het ruggenlerg 
tot aan de w ortels van de beweegzenuw en ) van waar zij 

naar de perip herie terug keeren en daar een ün willekeu-
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rige trekking vero orzaken van de vezel ,  waarop de be
weegzenuw uitloopt. Zet men zich nu tot het nemen van 
de proef der tafeldans aan een tafel , dan zal m en des 

te beter slagen in het onwillekeurig bewegen van dat 
vo orwerp , wanneer men meel' in staat is te gelijker tij d  
aan d e  hersenen afleiding t e  geven e n  zich lTIet iets anders 
bezig te houden . Let men echter naauwkeurig op de be- . 
weging , dool' bv. gebruik te maken van den (vroeger uit

voerig beschrev en) indicator van prof. FARADAY , welk 
vernuftig toestelletj e spr. nog eens verklaarde , dan zal 
men geen beweging in de tafel brengen , aangezien de 
reflex-bew egingen of onwillekeurige spiertrekkingen dan 
door den wil beheerscht en tegengegaan worden. Spreker 
haalde een v o orb eeld aan van een dam e zijner kennis . 
die vro eger zeel' sterk was in de tafeldans , maar dat 

vermogen to taal · verloren had sedert haar kennisnlaking 
met F ARADA Y'S indicato1'. 

De primitiv e  verklaring van de tafeldans , door de spiri
tualisten el' aan gegeven , kwam hierop neêr , dat zij een 
uiting zou zij n  van dierlijke magneetkracht , die in den 

eenen mensch meer huist dan in den ander. Maar die 
verklaring werd dra verlaten , toen men aan de refl ex
bewegingen een bovennatuurlijken oorsprong toekende. 
Eenmaal die premisse gesteld , was niets eenvoudiger dan 
de tafeldans in dire ct verband te brengen met de geesten, 
die zich dan het meest aan ge trokken gevo elden tot die 
nlediums , die het s terkst waren in de ontwikkeling van 
dierlijk nlagnetislTIe. 

Met het sterker worden van de medinms nanlen ook 
de gees ten in sterkte toe .  Al s een medium je ts schreef , 
deed hij het eigenlij k  niet, maar de geest, die des mediums 
arm bewoog. Vre emd is het verschijnsel , dat ge woonlijk 
de orthographische k ennis van de gees ten veel te wen-
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schen o verlaat en verband houdt met gelijken graad van 
geringe ontwIkkeling bij het  m edium. Aan prof. ZÖLLNER, 

die de geestenwereld noemd e de wereld van de vierde 
dimensie (afwijkende van de drie di mensiën van den nor

malen mensch) w erd de ondeugende opmerking gem aakt , 
dat het in die wereld , wat het onderwij s  betreft ,  al zeer 
bedro efd geschapen staat. 

Als tweede bewij s ,  dat het medium de bewegingen niet 
z elf v eroorzaakt , w erd aangevo erd, dat · hij daarbij geheel 
onbewust te werk gaat. D e  wetenschap behoefde daarvoor 
geen v erklaring meer aan de hand te doen. Immers reeds 
in 1 852 had prot. WILL. CARPEN'l'ER aangeto ond , hoe de 
w il tij delijk het beheer over de spieren kan verliezen 
en hoe het innig verlangen naar een vo oraf bepaalde be

w eging v olgens physiologische wetten de prikkel wordt , 
waardoor die bew egin g veroorzaakt wordt. 

Nog een andere verklaring gaf spreker van de physiolo

gische dwaasheid , gelijk hij het beweren van de spiri
tualisten n oemde ,  dat de reflex-beweging een bovennatuur
lij k  verschijnsel zou zijn, omdat ze niet tot ons bewustzijn 
komt. Hij signaleerde nl .  het feit , dat  de spiritualisten 
het ruggemerg en de sympathische zenuw eenvoudig igno
reren , terwij l  het toch on omstoo telij k  vast s taat , dat de 
bewegingen , die uit 

.
het ru ggem erg , en gedeeltelij k ook 

zij , die uit de hersenen vo ortkomen , onbewust geschieden. 
Nog restte spreker een verschijnsel te bespreken , uit 

het dierlijk magnetisme voortvloeij ende , dat in den laat
sten tij d w ederom veel van zich deed ho oren. Aan de 
onthullingen van de zg. clairvoyance of de kunst  om te  

zien z onder d e  oogen , door  de Franschen genoemd la 

vi8ion à traver8 le8 corps opaques , liet spreker vo oraf gaan 

een physiologische beschrijving v an het inwendige van 
het oog en van de oorzaak van de oogziek te bekend 
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onder den naam van cataract. Velerlei s torende invloeden 

kunnen werkzaam zijn om het oog te verduisteren ; de 

verschillende deelen van dat orgaan , het hoornvlies , het  
glasv ocht , kunnen ziekelij k  aangedaan worden en dus 

het licht niet m eer do orlaten ; " maar al deze deelen kunnen 

volmaakt gaaf en gezond blij v en ,  het waterachtig vocht 
kan zoo doorschij nend mogelij k zij n , de pupil volko'rnen 
zamentrekbaar , het glasvocht helder , het netvlies , de ge
zigtsz enuw en de hers enen in volkoll1en nonualen staat -
en toch , bij het  in treden van een verduistering van de 

kristallens ,  die op vergevorderden le eftij d ,  als de vo eding 
niet 111eer zoo krachtig is , alligt plaats he eft , verliest het  
oog het  vermogen om de lichtstralen dool' te laten en ook de 
gezonde deelen worden dan als met werkelo osheid gesl agen . 

De operatie, 0111 de verduistering van de kris tallens te 
verwij deren , gelukt niet altij d , en de vreugde van den 
medicus over tien gelukkige uitkomsten wordt dikwij ls 
vergald , wanneer de operatie bij een van de patiënten 
niet slaag t .  Spreker beho efde dus niet te betoogen , h o e  
gelukkig de wetenschap zich zou rekenen , w"anneer zij 
de oplossing van dit vraagstuk volkomen in haal' lnagt 

nl0gt heb ben. ,Vel ware het wenschen , dat het zg. dier " 
lijk magnetisme die onschatbare dienst aan de wetenschap 

bewezen had , maal' de beweerde eigen l:lchap van luet  ge
slo ten oogen te zien bleek , helaas ! slech ts een kunst
greep te zijn , een speculeren op de ligtgeloovigheid van de 
Inassa. Aan een erns tig onderz oek ontbrak het niet. 
Dr. BURDIN , doordrongen van het onschatbare vv orregt 
om aan duizenden , die het licht  der o ogen nlissen , welligt 
het genot  daarvan terug te kunnen geven , schreef een 

prijsvraag uit , waarbij 8 0 0 0  francs werd uitgeloofd aan 
de somnalllbule , die b ewij zen zou te kunnen lezen zonder 
g'ebruik te maken van de oogen. 
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Zelfs de Académie de Médécine te Parij s  trok zich de zaak 
aan en b eno emde een commissie uit haar midden voor , 
wie de c andidaten naar de prij svraag pro ev�n zouden 

afleggen . Bij de twee eerste candidaten werd het bedrog 
gereedelij k  ontsll1ij erd. N ogtans liet men een derde som
nambule van den bekenden dr . TE3TE tot de proef toe ; 
men gaf haar een doosj e en stelde h aar vo or te lezen , 

wat op het daarin geborgen papier geschreven stond. De 
somnambule s telde het  geduld van de vergadering twee 
uren lang op de proef en all es wat  zij mededeelde waren 
de twee wo orden : 'ilOUS sommes. Bij opening van het doosj e  
ble ek , d

,
at i n  h e t  ze sregelig vers , daarin vervat , geen van 

die twee woorden vo orkwamen. De vo orzitt er verklaarde 
daarop, en 4ijn conclusie werd door de algemeene verga
dering van het gele erd ligchaaln den l en O ct.  1 840 be
krachtigd , dat men zich v o or taan niet meer met het 
dierlij k  magnetisme zou inlaten. D e  « clairvoyance ») was 
hiermede terl1ggebragt tot haar natuurlijk exploitatie veld : 
dat van de kermis- amusementen . 

Spreker zocht  ook , evenals van de tafeldans , de bron 
v an de « clairvoyance» in onkunde. Alleen grondiger kennis 
van de v orderingen der w etenschap en eerbied voor , het  
verwonderlij k  schoon zam enstel van het  o og zullen gene
zing brengen voor die dwaas h'eid . Spreker be trad hierop 
het terrein , waarop hij zoo bij uitnem endheid ter verlj g
ting van de lij dende menschheid weet  te exp erimen teren . 
Hij beschreef de beeldvormin g op het n e tvlies en de eigen
s c hap van de kristallens om door breki n g  van de licht
stralen de afs tanden te regelen , w aarop men vo orwer
p en waarneemt. Daarbij bragt spreker hulde aan de 
nagedachtenis van onzen te vroeg gestorven landgenoot , 
dr. C I' a m  e r , die het positief bewij s  had gelev erd , dat de 

kri stallens in het  oog de toes tel is voor het  accomoderen . 
5 
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En wederom he eft de obj ective wetenschap, die nooit 
rust , in de laatste j aren een stap vo oruit gedaan in de 
kennis van de functiën van het oog.  Reeds was het  be
kend , dat het zien een pho tochemisch proces kan geno en1d 
worden , maar de stof, die onder de inwerking van het  
licht beelden opwekt , was  nog nie t bekend , toen in 18 7 6  

dr. B 0 h l  t e  Rome aan d e  Berlijnsche A.cademie een rue
morie zond , ten bewij ze strekkend e ,  dat hij het netvlies 
gekleurd had bevonden en d at die kleurstof , sedert het 
o ogpurp er genoemd , door het licht wordt omgezet.  Prof. 
K ü h n e , vroeger te A.msterdam , heeft zich op dit gebied 

verdienstelij k  gen1aakt met de beo efening van de kunst 
door hem genoen1d /l optographie1J, die hem in staat stelt 
te ekeningen (op togran1men) in het oog te maken . 

De gi'ondslag van zijne belangrjj ke proefnemingen was 
de ontdekking , dat wanneer n1en het oog' van een dier 

plotseling n aar het helle daglicht van een venster keert , 
het dier Vel volgens doodt en het oog in het donker of bij het 

gele schijnsel v an een natronlicht sn el uit den kop neemt 
en in een aluinoplossing legt , werkelij k  een scherp ge
teekend beeld van het venster , wit op een p urp errooden 
grond , op de binnenzij de van het netvlies zigtbaar is . 

Wanneer rnen n u  genoemd vlies van den achtergrond van 
het oog losmaak t ,  kan men de af beelding nog wel vier 
en twintig uren lang duidelij k  waarnemen . Men zij echter 
o p  zijn ho ede , dat n1 en het vlies niet aan het daglicht bloo t
s t el t ; want de do nkerroode kl eurs tof verbleekt dan binnen 
m i nder dan '.W se
conde n .  Ne vens
gaande figuur is 
de op tographische 
af be elding v an 
een raam op het  

netv lie s. Spreker, 
die deze en ande
re teekeningen in 
zeer fraaij e af
be eldingen aan 
den wand had 
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vo orgesteld , w enschte daaruit nog niet afgeleid te zien , dat 
-het  nu letterlij k  waar is  wat men indertij d  verhaalde van 
een Amerikaansche dame , in wier oog men het portre t 

van haar mo ordenaar zou hebben gev onden : zoo ver schijnt 
de we tens chap het  nog niet gebragt t e  hebben. 

Àan het slot van zij n  rede gaf spreker een citaat uit de 
Geneeskundige Ct. , die v erieden j aar ridderlij k hare kolom
men had op engesteld , gedachtig aan de fiere leus : audi et 

alteram partem. Thans komt haar hoofdredac teur , een onzer 
beste zielenartsen , tot de c onclusie , dat de leer van de 
spiritualisten reeds al te  veel zwakke hoofden de slagt
offers heeft gemaakt van bovennatuurlijke fantaisiën . Vro e
ger hoorde men veel van lij ders aan monomania spiritica 

in de - krankzinnigen-gestichten in Duitschland , maar , 
h elaas ! thans behooren die slagt offers ook in ons land 
niet tot de z eldzaamheden . 

Spreker riep zijn auditorium ten slo t te toe : 11 hoedt u 
voor de verbeelding ! I1 
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DR. A. BRESTER : 

O ve r  d e  kunstmat i g e  v o r m i n g  van n atu u r p r o d u cten.  

Diligentia had ook dit. j aar wederom het genoegen , 
dr. BRESTER van Delft te ho oren spreken over een onder
werp , dat uitmuntte door nieuwheid en d oor d e  uitste
kende wij ze waarop het door den begaafden spreker werd 
voorgedragen. 

Hij begon met het geven van een duidelij k  begrip van 
hetgeen men onder kunstmatige bereiding van natuur
producten moet verstaan. De suikerfabrikan t maak t geen 
kuns tmatig natuurproduct , evenlnin hij die zich met de 
chinin e-fabrikatie b ezig ho udt. De suiker en de chinine 
ko men reeds als zoodanig voor in de s toffen , waaruit zij 

bereid worden . .  Daarentegen is er wel sprake van het 
langs kunstmatigen weg bereiden van een natuurproduct ,  
als men bv.  alizarine (de  vo ornaamste meekrapverfstof) 
uit ko olteer, te vo orschijn doet  treden. Imlners dan wordt 
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door den m ensch het natuurproduct getrokken uit een 

s tof , waar het  nie t  in v o orkomt.  
Het - luinder alledaagsche v erschij nsel doet zich dan v o or , 

dat een kunstproduct wordt v erkregen , dat  geheel over

eenkomt met het natuurproduct. Dat de wetens chap en 
o ok de indus trie zich hier een zeer belangrijk arbeidsveld 

ontslo ten zien , spreekt wel van zelf. W etens chappelij k  
interessant vo oral wordt een kunstmatige bereiding , als  
m en het natuurproduct uit  zij n e  elementen kan opbouwen. 
Zoo kan men bv. de  al izarine niet alleen uit koolteer , 

maar zelfs uit zwarte kool , waterstof en zuurstof be
reiden. Dat in weerwil van tal looze p ogin gen nog zoo 
oneindig v e el natuurproduc ten tot  heden niet  v olkomen 

nagemaakt konden worden , be�o eft ons in zoo ver nie t  
t e  verwonderen , daar tal van natuurproducten misschien 

duizenden j aren no odig hadden om te onts taan en weêr 
andere in plan ten en dieren wel v o ortdurend onder onze 
o ogen gev ormd worden , maar in het le vend ligchaam 
onder omstandigh eden , waarvan wij nog slechts weinig 
weten. 

Moet m en dus op den v o orgrond stellen , dat de resul
taten v an den sch eikundige op dit gebied nog zeer onvol

ledig zij n ,  zij verdienen daaro m  nie ttemin de grootste 
be langstelling.  Vervals chingen en wat - dies meer zij zou
den niet tot  sprekers onderw erp behooren. Het beho eft 
toch wel geen nadere aanduiding , dat kuns tbo ter , kunst

wij n  , kunst edel gesteenten en dergelijke kunstproducten 
niet het wezen geven , TIlaar slechts den schijn.  

Allereerst werd onze aandacht bepaald bij de middelen , 
waarover de scheikundige b eschikt , wanneer hij tracht 
natuurproduc ten kuns tmatig te v ormen. Naar men weet  
kan men alle s toffen, en dus ook alle natuurproducten , in 
drie categoriën v erdeelen : 1 0  scheikundige v erbindingen ; 
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20 elementen ; 3° mengsels van onder 1 en ::2 bedoelde 
stoffen. Over het kuns tmatig nabootsen van natuurproduc
ten , tot de derde categorie beho orende , zou sl'reker niet 

uitweiden. Wel slaagt Ulen ook op dit gebied dikwijls in 
het copiëren van de natuur , ofschoon spreker erkennen 
moest in het kunst-mineraalwater bv. altij d  iets anders t e  
hebben geproefd dan i n  h e t  natuurlij k  mj neraalwater ; 

maar dan heeft men nog g een nieuwe s toffen v"erkregel1 , 
hetgeen w el het geval is als men er in slaagt , elementen 
en scheikundige verbindingen te bereiden . 

Als eerste voorbeeld eener kunstmatig te bereiden s tof 

koos spreker het keukenzout , de scheikundige v erbinding 

van de twee elemen ten natrium en chloor. Beide elementen 
stonden voor spreker op tafel : het geelachtig groene 
chlo orgas in een flesch , het zilverblanke metaal digL ge
smolten in een met waterst.of gevulde buis . Men kent de 
vI'eesselij k  inwerkende eigenschappen van het chloor ; 
evenzo o  van het natrium , dat , aan de lucht blootgesteld , 
onmiddellij k zijn glans . verliest en verkleurt en , even 
bevochtigd , onder hevige verschijnselen ' verbrandt. Welnu , 
spreker had het natriunl (even verwarmd) slechts in de 
flesch met c hloor te brengen , om onder hevig gloeij en het 
onschuldige keukenzout te  doen ontstaan . Is dit een van 
de rnethodes , om het keukenzout kuns tmatig uit zU ne ele
menten op te bouwen , nlen kan daarbij o ok uitgaan van 
geheel andere stoffen , bv. van de scheikundige verbinding 
van chloor met waterstof , zoutzuurgas genaamd. Dompelt  
men in dit gas eel l s tukj e natrium , dan zal door sub
s titutie dit rne taal zich met het chloor to t keukenzou t 
verbinden , terwU I de waterstof vrij komt. Van een derde 
manier nam spreker de proef , door bij een scheikundige 
verbinding 

"
van chloor te voegen een scheikundige ver

binding van natriu m. Het met zuurs tof verbonden natl'Îlun 
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w erd in aanraking gebragt met het  aan waterstof ge-
bon den chlo or. Er had dadelij k  een dubbele ontleding 
plaats . Even vlug als in een quadrille de dansende paren 
geho orzarnen aan het changez de dames , e ven vlug nam 

het chloor van de een e  verbinding het natrium van de 
andere o ver, terwij l  de overschietende zuurstof van deze 
laatste zich vergenoegde rn et  de waterstof van de eerste 
en daarmeê water vormde . Eindelijk koos spreker nog 
een vierde methode , door uit te gaan van een verbin
ding van het keuken zout met zuurstof, het natrium-chloraat. 

Verhit men deze verbinding , dan ontwijkt de zuurstof -
wat spreker aan toonde door de bekende proef met den 
zwavelstok - en het keuken zout verzamelt zich op den 
bodem van het vat .  

Als men nu n agaat , dat er nog verscheiden andere 
methodes zij n  om keukenzout te maken , dan zou men 
alligt geneigd zij n  to t de conclusie te komen , dat het 
dan toch zoo ve el moeite niet kost onl natuurproducten 
te maken. Men v erge te echte

'
l' niet, dat bij deze proeven , 

om , hetzij door opbouwen of do ol' afbreken van de za
menstellende deelen , uit eell stof een geheel andere te 
vormen , twee om standigheden als magtige bo'ndgenoo ten 
te hulp kwamen : vo oreers t de  gro ote neiging van het 
chloor om zich met het  natrium te - verbinden ; maar bo
v enal het feit , dat het  natrium s lechts in één gewigtsver
houding een verbin ding aangaat m e t  het chlo or, nl. van 
23  : 35 .6, en dan nooit  iets anders geven kan dan keuken
zout.  Bij andere elementen treft men geheel wat anders 
aan. Kools tof en waterstof bv. verbinde n , zich in hon

derden verhoudin gen to t even zoo veel v erschillende 
stoffen.  

Om slechts enkelen t e  n oemen , benzol , paraffine ,  ter

pentij n olie , citroenolie " petroleum , ze bes taan allen uit 



72 

nie ts anders dan koolstof en waters tof , die bv. in de 
t.erpentij nolie verbonden zijn in de verhouding van 15 : 2. 
vVanneer men dus die olie kunstmatig wil de bereiden , 

zoude men in de eerste plaats er voor hebben te zorgen , 
dat die elementen zich ten slot te in die v erhouding v er
bonden , Maa l' dat is lang niet gemakkelij k. Het gaat 
hier niet als bij de menging van een gl aasj e bitter, waar
aan luen beurtelings wat van het een en wat van het  

ander toevoegt, om el' he t regte aroma aan te ge ven. 
Maar zelfs al heeft lnen h et gunstigste  geval bereikt , dat 
de kools tof en de waterstof in de verlangde v erhoudin g 
bij een zij n ,  dan bestaat er nog v ol� trekt geen zekerheid, 
dat el' terp en tij n uit voortkon1t. E r  bes taan misschien wel 
6 0  ligcharnen , allen verbindingen v an die beide elemen

ten in de v erhouding 1 5 : � . De door ons bereide stof kan 
du s ook even goed citro enolie zijn ; doch zij kan ook met 
geen yan de 60 natuur-producten v an de verhouding 
1 5  : 2 overeenkonlen en dus een nie uw kunstproduc t zijn .  
Men heeft hier derhalve te  doen met  een geheele reeks 
v an stoffen van precies de zelfde zamens telling, die toch 
in geaardheid on eindig vers chillen . 

Spreker zou nu de voornaams te natuurproducten de 
revue laten

' 
passeren , die de wet enschap kuns tnlatig heeft 

weten te bereiden. In de eerste plaats behandelde hij het  
Z O -tal elementen , die  in vrij en toestand in de natuur 

vO,orkoluen. ' Op een enkele uitzondering na is luen er in 
geslaagd , die elementen tamel ij k  wel , zooals zij in de 

'natuur v oorkomen, te bereiden . De diamant he eft to t he
den weêrstan d ' geboden . . Wel kan men het  element ko ol

s tof maken , maal' in den toestand van roetzwart of van 
potlood , dat bv. in ' de hoogovens uit cokes gevormd 
vvordt. Van de gedegen luetalen koos spreker als v oor
beel d  het zilver , dat hij als . een zwart poeder uit Zapis 
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infel'nalis deed neêrslaan en tot een glinsterend me taalko
geltj e kon 

,
zamensmelten. L o c  k ij e r' s bewering , dat het 

hem gelukt is door spectraalanalys e te bewij z�n , dat 
sommige ele menten in elkander kunnen ov ergaan , wacht 
nog op stellige beves tigin g. Daarna ging spreker over tot 
d� scheikundige v erbindingen , waarbij twe eërlei op den 

v o orgrond treedt : de  anorganische  en de organische stof
fen . De kuns tmatige vorming van tot de eerste groep 
behoorende ligchamen is re eds daarom belangrij k ,  omdat 
daardoor veel licht verspreid kan worden in den strij d  
over d e  wordingsgeschiedenis del' Aarde , waarv oor aan de 
eene zijde de «plutonisten» J aan de andere zij de de «nep
tunisten» zich in het harnas j agen , Maar het practische nut 
der bereiding van deze stoffen ligt vooral in de voldoe
ning aan de beho efte aan s ornmige anorganis che stoffen , 

waarin de natuur niet gen oegzaam v oorz�et. 
Spreker wees als vo orbeeld op de tien milliarden kilo's 

soda , die m en j aarlij ks in Europa no odig heeft, en waarin 
de kunstmatige bereiding uit keukenzout geheel v oorûen 
mo et. Ook van het salpeter , dat zout v an den oorlog , 
werd in de laats te j aren de ontzettende hoev eelheid , die 
v erbruikt werd , voor een gro ot gedeelte kunstmatig ge
produce erd. Insgelijks is dit het gev al met vele andere 

zouten , min eralen en edelges teenten . Wat dit laatste be
tref t ,  bedoelde spreker niet de kunstj uweelen-industrie 

v an de bekende glinst erende ldeinoodiën uit de glassoort 
strass geslep en , maar het v ervaardigen van ' echte s teenen, 

geheel van de ' zelfde stof als de natuurproduc ten . D e  
prachtige robjj n , om zijn  fraa�j e n  l'o oden glans o o k  wel  

karbonkel genoemd , die in hardheid den diamant nagen oeg 
evenaar t , is natuurgetrouw nageb oo tst .  D oor aluminium

oxyde te glo eij en met menie, he eft de scheikundige F r e m y  
e enige kilogrammen robij n  gemaak t J zoo mooi en zoo 



74 

hard , dat zij gretige afnemei's vonden bij de horlogema
kers , die ze ge bruiken voor de bekende s teenen (rubis) 
in de uurwerken . Zoo zij n  ook aillathis t ,  saffier , opaal , 
spinel , topaas en bergkris tal vervaardigd , wel niet in 
den vorm van de soms honderden kilo's ,vegende zuivel' 
gevormde zuilen door pyramiden gesloten , 111aar in kleine 
stu kj es met al de natuurlij k e  eigenschappen. 

Van de kuns tmatig te bereiden minerale verfstoffen 
had spreker een reeks vertegen woordigers voor zich , die 
al de kleuren van de regen bo og verto onden : het  roode 
cinnab er of vern1ilj oen , een verbinding van kwik en 

zwavel ; het  oranj e realgar (al's enik met zwav el) ; het gele 
operment (idem) ; het berggroen of malachiet ; het blaauwe 
koperlaz uur en de prach tige verfs tof ultramarijn , waar
van een kilo 7 0  j aar geleden met 3 0 0 0  gulden werd be
taald . Sedert in. 1 8 28 de kuns tmatige bereidin g van die 
stof werd gevonden , bewees zij door haar alg�lneene 
verspreiding in huishouding en bedrij f  de gewigtigs te 
diensten. Zij kost nu slechts f 1.- het kilo . Zonderling 
nlag het wel heeten , dat deze zoo algemeen gewaardeerde 
stof , waarvan de scheikun dig en zulk een naaLnvgezette 
studie hebben ge maakt, en waarmeê zij , wat de bereiding 
betreft : zulk een schitterend succes behaald hebben , tot  
dusver een raadsel is gebl even wat betreft haar ei genlij ke 
zamenstelling. 

Spreker was nu genaderd to t het kuns tmatig bereiden 
van organis che s toffen. Eers t in 182� , toen WO EHLER het 
ure urn leerde berp,iden , werd het gevo elen , dat organische 
stoffen nie t anders dan onder den invloed van het  le ven 
kunnen ontstaan , o mver ges too ten.  Dit was echter lllaar 
een eerste en nog nièt zeel' gewigtige schrede , daar ureum , 
als zijnde. een laats te omzettingsproduc L in het dierlijk 
ligchaam , om zoo te zeggen slechts weinig organisch is . 
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De ontdekking van de bereidingswij ze van azijnzuur in 

1 845 ,  door KOLBE, gaf echter den stoot tot de kunstmatige 

bereiding van een geheele reeks van organische berei

dingen. 

Zooals men weet , zijn de organis che s toffen zamen
gesteld uit k oolstof , waterstof , zuurstof  en s tikstof. Deze 
zij n  de h o ofdbestanddeelen , waarbij soms wat zwavel , 
ook wel phosphorus of ij zer kOl l Lt ; dit laatste bv. geeft 

de gro ene kleur aan de bladeren en de roode aan het 
blo ed. V an de verschillende m e thoden , waardoor men die 
el emen ten tot  organische sto ffen kan doen verbinden , 
koos  spreker ter t oelichting die , waarbij men begint de 
k o olstof met de waterstof te verbinden. 

D e  bero emde thans nog levende Fransche sc heikundige 
BERTHELOT heeft daartoe den weg gewezen , dool' een 
krachtigen galvanischen stroo m  door koolspitsen te leiden 
en die gloeij ende spitsen met een atmosfeer van water· 
s tof te omgeven. Onder die oll1s tandigheden verbindt de 
kool van de spitsen zich m e t  de waterstof tot acetyleen , 
een allermerkwaardigst gas , dat het  uitgangspun t is ge· 

worden van een geheele reeks kuns tmatig bereide orga
nische verbindingen. Spreker nam de schitterende proef 
met  de k o olspitsen en zij slaagde zeer sch oon. Immers 
àoor het aldus midden in h e t  elec tris ch lic ht gevormde 
acetyl een.gas te leiden iJ!. een blaauwe ammoniakale op
lossing van kop erchloruur , vertoonde zich in de blaauwe 
vloeis tof een rood neêrslag. 

Dat acetyl een is echter nog geen natuurproduc t ;  het 

komt in de natuur nergens z o o  voor.  Door bij het zuivere 
gas s tikstof te vo egen en electrische vonken er door 

heen te leiden , verkrijgt men echter het bekende cyan

waterstof of pruissisch zuur . V o egt men bij het  acetyleen 
waters tof, dan onts taat het  zg.  olievonnend gas , en hier-
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uit kan men weêr barns teenzuur , appelzuur en wijnsteen

zuur vervaardigen. Met zuurs tof verbonden , ziet men het 
acetyleen ov ergaan in lI lierenzuur , of o ok wel onder eenig
zins ge wij zigde omstandigheden in azijnzuur of zuringzuur. 

Spreker deed hier een pro ef , waarbij het hem gelukte 
in weinig minuten de drie elementen : kool , waterstof en 
zuurstof (uit chameleon minerale vrij gemaakt) tot zuringzuur 
te verbinden. 

Na dit gewigtige resultaat verkregen te hebben , zag 
men, hoe het  acetyleen-gas bij s terke verhitting kan over
gaan , zonder dat er iets afgaat of bij komt , in de welbe
kende vloeistof benzol of vlekkenwater , dat op zij n  beurt 
w e êr aan een menigte andere ligchamen het aanzijn geven 
kan .  Door bij voeging toch v an rood ro okend salpeterzuur 
heeft er weêr een dubbele ontleding plaats (changer de 

dames) . Een gedeelte van de waters tof van het benzol gaat 
over naar he t salpeterzuur, en de eerstgeno emde stof ver

andert in nitro-benzol , waarv an in de parfum erie en 
savonnerie-industrie veel gebruik w ordt gemaakt onder 
den naam van « essence de mirbane » .  D e  aniline , het  

uitgangspun t v oor zoovele prach tige v erfstoffen , w ordt 
weêr uit het nitro-benzol v erkregen door t o evoeging van 
wat ij zervij lsel en azijnzuur. Spreker slaagde er zelfs in , 
eene aniline kleurstof te b ereiden. Aniline kleurstoffen 
zij n  echter geen natuurproductel?-' 

T o t  de eigenlijke natuurproducten , die uit benzol en 
dus ook uit de elementen bereid kunnen worden , be
ho oren o. a. het looizuur , het  salicylzuur , de bitter
amandelolie , de kan eelolie , de alizarine ,  de vanilline enz . 
enz. Geen van die stoffen wordt echter o oit in het g7'oot 

�tit de elementen gev ormd. 

Voor zoover zij kunstmatig bereid worden , gaat men , 
bij de alizarine , van steenko olteer uit ; bij de vanilline 
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van dennenhout , enz. en zulke bereidingen zij n  zeker al 

kunstmati g  geno eg. 
Als wij de stoffen tellen , die in planten of dip.ren ge

vonden worden , dan vindt men er reeds tamelij k  veel 

(een zestigtal bv.)  die do or de kunst uit de elementen 
kunnen worden opgebouwd. Maar als wij ze niet tellen , 
m aar w egen , dan zien wij , dat die kuns tmatig te vormen 
bestanddeelen slechts een hoogs t onbeduidend gedeelte  

uitmakeil van het geheel.  Wat toch zij n  de ho ofdbes tand
de elen van planten en dieren ? In de planten zijn het  
c ellenstof, zetmeel , gom , suiker , eiwitstoffen en v etten. 

In de dieren zij n  het lij lngevende stoffen , eiwitstoffen en 
vetten . Welnu , geen van die ho ofdbestanddeelen kan tot 

h eden uit de eleménten of uit  anorganische st offen bereid 
worden. Wel geluk t het bv. suiker te fabric eren uit 
aardapp elmeel , k orstmossen en zelfs uit huiden van zij de
w ormen , maar dat is geen volkomen bereiding , daar 

men daarbij niet anders dan van reeds gevormde natuur
producten uit kan gaan . 

Het  is echter meer dan waarschijnlij k ,  dat de kunst
matige bereiding van alle organische natuurproducten 
later w el gelukken zal , z o odat men dan , OIn maar iets 
t e  no emen , eiwit van steenkol en zal maken . 

Spreker mogt zij n  vo ordragt du s besluiten met het 

he erl� k vooruitzigt voor de we tens chap , dat , hoeveel 
scho ons er ook reeds op het dez en av ond beschouwde 
gel lied gevonden m ogt zij n , el' nog oneindig veel meer 
schoons t e  vinden is ov ergebleven . 
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DR, P. Q. BRONDGEEST :  

D e  won i n g  u i t  het  o o g p u n t  d e r  g ez o n d h e i d s l e e r  beschouwd.  

De trap van beschaving , waarop een volk zich bevindt, 

kan men naar v elerlei lnaatstaf beo ordeelen. De gelegen
h eid om den kinderen voldo end onderwij s  te doen geven , 
het  genot  van onder een c onstitutionelen regeringsvorm 
te leven of de vo orde elen van een onbelenlmerde gewe
tensvrijheid , zietdaar zoo vele voorwaarden voor de be

schaving , wanneer men die scJlOone medaille van de 
morele zij de beziet ; edoch zij heeft Gok een 111ateriële 
zij de ,  en daarop licht te werpen , had de geleerde spreker 
zich ten doel gesteld , die reeds lneermalen 111e t  zij n e  
d egelijke e n  tevens nuttige verhandelingen het  lJiZigentia

publiek wis t te boeij en .  

D e  spreker liet voor h e t  oogenblik all e ov erige vo or
waarden voor de welvaart van het individu in 't bjj zon der 
en van het volk in 't algell1een rus ten , om voor hetgeen 
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hij ons dezen avond had mede te deelen alleen uit te 
gaan van de stelling , dat bij een volk , waar de woningen 

wij zen op een hoogen trap van besch aving, de maat
schappelijke  t o estand w einig te wenschen zal overlaten . 
Spreker stelde zich voor ,  een schets te geven van de 
eis chen , die door de physiologie en de gezondheidsleer 
aan e en w oning worden gesteld. Hij wenschte zijne toe
hoorders t e  do ordringen van de waarheid van een schrij 

v er's gezegde : dat hij , die zijn  gezin in een huis breng t ,  
dat sc hadelij k  is voor d e  gezondh eid , zich en zijn gezin 

ter slagtbank voert. 
In zij n  inleiding wees dr. BRONDGEEST er op , hoe wij 

o ok op dit gebied bij de oude volken ter schole kunnen 
gaan. Reeds Lij de Babyloniërs vindt  men · woningen met 

k o epelv órmige daken , die min of meer aan sommige 
voorwaarden van de hygiène v oldoen ; het zelfde kan ge
tuigd worden van de woningen der Egyp tenaren, en van 
d e  deugdelij ke inrigting der Romeinsche wo onhuizen ver
haalt VITRUVIUS in zijn. bouwkunde . Langer stond spreker 
stil bij de vo ortreffelijkheid van de Romeins che huizen , 

waaromtrent zo ovele m erkwaardige bij zonderheden bekend 
zijn gew oi-den door de opgravingen van Herculanum en 
Ponlp ej i. De woningen van de rneer gegoede Romeinen 

waren inderdaad onberispelijk uit het oogpunt van de ge
zondheidsleer. Vo oreerst w erd daar niet gewoond aan den 
s traatkant ; men s loot  zoov eel rIlogelij k  de drukte en de 
atmosfeer van het woelige s traatleven buiten ; de v oor
gevel bes tond uit een blinden muur , waarin een deur 
to egang verleende tot een gang , uitkomende op een plaats 
of vestibulum , omringd van vertrekken, waar het bedienden
personeel en de mindere leden van het gezin woonden ; 
dan . volgde weêr een op en plaats of vestibvlum , omringd 

van een met z eilen ove�dekte gaanderij , met een mozaïk-
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kwamen de kamers uit , w elker bewoners derhalve in on
middellij ke aanraking waren rnet de buitenlucht en zich , 
bij het uittreden uit de woning , het oog gestreeld vo elden 
door een rijk met bloemen v ersierden hof , in 't midden 
waarva n zich gewoonlij k een jJiscina of vischvij ver bevond ; 
boven die woning , een open gaanderij , waar men een 
beko orlijk gezigt genoot op d e  zee of de na burige heuve
len : - kortom een plekj e ,  dat w el een dorado mag 
heeten vo or wie prij s  stelt op een goede gezondheid 

en een kalme gem oedsstemming. 
Luchtverversching was dus een eerste zorg bij de in

rigting van een Romeinsch wo onhuis ; niet lninder waar
deerde men het genot v an zuiver drinkwater , getuige d e  

oude waterleidin g ,  di e n u  nog 1 2 0 0  liters water per _ 
hoofd aan de burgerij van Rome lev ert ; ook de bouw van 
de riolen was vo ortreffelijk , getui ge de beroelnde cloaca · 

max�ma. 

In de :Mi dden- eeuwen gee.n spoor meer van die uit
stekende inrigting van de w oningen . In Dui tschland w as 
het in dat opzigt allerellendigst ges teld. De v ersterkte 
plaatsen lieten een zeer b ekrompen ruimte v o or bergin g 
van de inwoners en op en rondom de l�idderkasteelen, hoe 
hoog en luchti g veeltij ds ook gelegen , was het niet beter 
gesteld. . Nog in onze dagen vindt men de ov erblij fselen 
van dien j ammel'lijken toestand, als men een reisj e  laT�gs 
den Rij n  maakt en het geno t v an het natuurschoon eens 
afwisselt met het schrille contrast v an den inwendigen 
toestand van sommige s teden , waar d e  huizenbouw nog 
even ellendig is als in de van beschaving v erstoken lVIid
den-eeuwen. Uitzonderingen waren er in die dagen aan 
te wij zen ; spreker wees op Toskan e , op Genua tij dens 
de blo ei-periode van' de Medici ; n1aar in de meeste l�nden 
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was en bleef het eeuwenlang n1et de inrigting der wo
ningen zeer slecht gesteld. D e  N ederlandsche gewes ten 
maak ten ook al geen uitzondering , behalve Amst'erdam , 
welks huizen op Heel'en- en Keizersgrach ten bewij z en , 
hoe onze vo orouders wij selij k  begrepen , dat zij , door de 

eerste verdieping tot woning en het benedengedeelte tot 
m agazij n , kantpor of pakhuis in t e  rigten , den schadel�j 
ken invloed van den mo erassigen b oden vermeden. 

E n  nu w at onzen tij d  betreft. Wel worden de regelen 

v�n de hygiène n og nie t  zoo go ed in acht genomen als 
de Romeinen dat deden ; maar verbeterin g is in de meeste 

Europesche landen onmiskenbaar. Toch zij n er nog stre

ken in Rusland en Hongarij e ,  waar de menschen zich 
in hutten mo eten behelpen en laat in ' t  algemeen de toe
stand der . w oningen voor de arb eidende klass e  in vrele 
o orden van Europa , vo oral in Hongarij e ,  nog zeer veel te 
wenschen over. In het  midden en westen van D uitschlan d 

is de inrigting van de woning voor den werkman reeds veel 
v erbeterd , voor de meergegoeden is zij daarente gen nog zeer 
slecht ,  daar in v ele Dl1itsche plaatsen , evenals te Parij s , 
de gezinnen er de vo orkeur aan gev en b ij elkaêr t e  hokken 
en zich met acht à tj en familiën te laten kaz erneren in 

één gemeenschappelij k  gebouw , een s telsel dat in N eder
land gelukkig geen burgerregt zal v erkrij gen. 

De toes tand van de w oningen voor de lagere klassen 
in Frankrijk is over ' t  algemeen slecht , ook �l weêr dank 
zij het  fatale systeem Ct la mansarde, dat den w erkrnan 
n o odzaakt zich te behelpen met  een afgescho ten plekj e  in 
het ho ogste gedeelte  van e en groo t  gebouw. Met de woningen 
voor de ho ogere standen is  het  in Frankrijk beter gesteld, 
getuige bv. de PariJ sche b oulevards met de tro tsch e hó tels 

en paleizen. Geen land ter w ereld, waar de woning zoo 
volkomen ia , als Engeland.  Men heeft er  dan o ok het  

6 
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woord comfort, dat in geen enkele taal is weêr t e  geven. 
Spreker weidde uit in lof over het zg. cottage-syste'(lZ , het 
stelsel om bij het b ouwen van

· 
een woning niet  op een 

lapj e grond te zien , maar het gebouw te o mringen door 
een tuin, het te isoleren van andere woningen, waardoor 
gezondh eid en gezelligheid er binnentreden. Het Willems
park in de residentie is een van de w einige voorbeelden 
in ons land van dit voortreffelijk s telsel van huizenbouw, 

dat spreker zoo gaarne o ok voor arbeiders w oningen zou 
zien toegepast. 

Een goede woning den werkman te bezorgen , is de 
beste genezing voor den ziekelijken so cialen toestand ; hem 

aan een vriendelij k , gezellig thuis t e  gewennen, is de 
deur der kroeg voor hem sluiten, waaraan hij , helaas ! 
thans de vo orketu� geeft boven het vunzig vertrek, waar 
gegeten, geslapen, kortom alles gedaan wordt. Reeds heeft 
de statistiek bewezen , dat met een to eneming van het 
aantal gezonde woningen voor den werkman afneming 
van het aantal kroegen gelijken tred houdt. 

Dat in slechte woningen de gezondheid te gronde wordt 
gerigt , heeft mede de statistiek in welsprekende cijfers 
aangetoond. Vooral de opeenho oping van personen in één 
woonvertrek werkt allernadeeligs t op de algemeene gezond
heid en maakt dat , bij het uitbreken van epidemiën , 
dergelijke huizen brandpunten worden voor de verspreiding 
van de ziekte. Een onderzoek in 1 8 7 0  te Budap est inge
steld leverde het resultaat, dat t o en nog 1/3 van de 
b evolking, d .  w. z .  60 000 zielen, in woningen opeengepakt 
le efden , 20 000  in kelders en 27 000  in zoodanige omstan
digh eden, dat zij hun verblij f  moesten deelen met menschen, 

die den nacht onder den blooten hemel rondzwierven. In 
enkele huizen le efden (?) 20 à 30 menschen bij elkaêr. 
Naar aanl eiding' van deze dro evige ervaring geeft prof. 
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li'ODOR de behartigenswaardige wenk : « Geeft den arbeider 
een vriendelijke woning, gewent  hem er aan en de maat
schappij zal uit e en so ciaal, sanitair en politiek oogpunt 
gro ote v orderingen maken. )) 

S edert 1 830 , toen de eigenaars van de fabrieken te 

Mühlh au s en het eerst op het denkbeeld kwamen van de 
stichtin g der citées· ouvrières, ondervindt men daar en geluk

kig ook reeds elders , dat niets den werkman gelukkiger 
maakt .dan een eigen woning. N a p  0 I e o n 111 en Prins 

A I b e l' t h ebben zich op dat arbeidsv eld hoogs t  verdien
stelij k  gemaakt. Aan den Keizer der Franschen mag m en 
den l of niet onthouden , dat hij veel gedaan h eeft voor de 
materiële welvaart van zij n  volk . In Duitschland en vo oral 
in Engeland doet men reeds veel in die rigting. Hier te 

lande verrij zen tegenw o ordig ook wel wonin gen voor den 
kleinen burgerstand, maar uit een sanitair oogpunt vol doen 
zij dikwij ls niet aan de meest bescheiden eischen. D e  
luchtverversching , waarop het j uist bij de gezinnen, die 
met vele personen slechts één vertre� bew o nen, zoo  aan
komt, w ordt v eeltij ds totaal verwaarloosd. Spreker signa
leerde o . a. het s telsel van het bouwen v an een langen 
middenmuur met twee rij en woningen aan weêrszij den. 
Dat bespaart zeker veel kosten, maar het snijdt  ook elke 
gelegenheid af voor frissche luchtdoorstraling. 

Het doel van een woning is zeker, dat zij den bewoner 
t egen de invloeden van buiten beschermt.  Daar er nu vele 
huizen zij n, die daaraan alles behalve beantwoorden, m. 

a. w. di e een bepaald slech ten hygiënischen toestand h ebben , 

zou het w enschelij k  zij n  als men , naar een huis omziende, 

zich niet in de eerste plaats interesseerde over den prijs, 
maar veeleer over den gezon den toe'stand. Het ideaal van 

een gezond huis is een klein huis, ges chikt en ruim gen oeg 
voor het gezin, een huis dat geheel v rij s taat en opgetrokken 
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op een go eden bodem. Want werkelijk is de keus v an den 

grond , waarop gebouwd wordt , een eerste vereischte.  Als 

men bij de hygiënisten te rade ging, die ge"woon zijn een 

advies te geven onpartij dig en in harnlonie met de weten

schap , zouden zij u antwoorden : gaat niet in den Haag 

wonen . . . . et p07t'r cause. De bodem bestaat daar toch uit 

veengrond , een weeken, v ochtigen grond, extra bedeeld 

met overblij fselen van organismen, die in een toestand van 

omzetting verkeeren. Spr . verwarmde wat aarde van 

achter de Haagsche Veenlaan met soda ; er ontwikkelde 

zich , kenbaar aan den prikkelenden reuk , ammoniak, het 
product van dierlijke stoffen, die zich ontleden. Bouwt men 
daarentegen op een zandgrond, dan he eft men wel gedaan. 

Opmerk e l ijk  is het , dat Lyon , een s tad die op een 
harden zandgrond is gebouwd , steeds gespaard bljj ft bij 
het woeden van cholera-epidemiën . Ook in ons land ver
he ugen zich enkele steden , zooals Bergen-op-Zoom, Nij 

megen , in een zeer gezonde ren ommée . Spreker beho efde 

ook niet te betoogen , hoe verderfelij k de slechte grond 
werkt op het drinkwater. Ook de zo ogenaam de bodem..; 
lucht , die 1/3 gede elte van het volurnen van den grond 
inneemt , oefent vo oral des zonlers haar verderfelijke wer
king uit op den stede bewoner. Ieder kent bij ervaring den 
onaangenamen indruk , als men op een zonlerav ond , n a  

de frissche buitenlucht genoten te hebben , weêr stadwaarts 
keert en de benaauwende stiklucht u tegenwalmt. 

Heeft men nu een go eden grond gevonden om de ge

zonde woning op te trekken , dan kom t een tweede 
belangrijke fac tor in het sp el , n1. het bouwplan.  Het 
liefs t bouwe men zich een klein huis , j uist gro ot  genoeg 
voor het gezin ; wat - men toch te veel bewoont , hetzij in 
den vorm van meer kamers , die door de vrouw des 
huizes nageloopen moeten worden , hetzij in den vorm 
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van overmatig trappenklimmen , verkwis t m en ook roeke

loos aan zij n gezondheid. Na j aren zal m en zich dan in 
een gro ot huis meer versleten vinden dan �n een kleine 

woning. 
Eindelijk , als men zich een goed bouwplan heeft ge

kozen , is  een eerste  voorwaarde , dat het huis worde op
getrokken van goede materialen. Als een slechte warmte

geleider verdient steen z eker de voorkeur ; ook heeft dit 
materiaal de  eigen schap van gro ote hechtheid en por eus
heid. Spreker nam van deze laats te eigenschap een fraaij e 
proef, d oor nl. lucht te zuigen door een steen en het 
gewone lichtgas er door heen te leiden , het gas aan den 
anderen kant op te vangen en aan te steken . Let men 
er op , dat de v entilatie voor een goed deel geschiedt 

door de muren , dan zal m en de beteekenis van de po
reusheid van den steen waarderen en er niet ligt toe 
overgaan om door vernissen of bestrij ken met  verw de 

nuttige p ori�n t e  s toppen. 
Dat men de vocht niet geheel kan buiten sluiten is  

misschien treurig genoeg , maar men z orge in elk geval 
dat de vo chtige metselsteen geen nadeel aan de gezond
heid to ebrenge; Daartegen kan men waken door niet te 
spo edig een pas gebouwd hu�s te  betrekken en bij het 
kunstmatig droogen van de natte muren te stoken met 
open vensters ; v erzuimt men dit laats te , dan verdampt 
men het water wel over dag , maar des nachts , als de 
kagchel uit is en de temperatuur in het gebouw weêr 
bekoelt , c ondenseer t  de waterdamp en trekt weêr in den 
muur : men heeft dan monnikenwerk gedaan. 

Heeft . UIen zic h nu een goede woning op goeden grond 

gebouwd, dan rij s t  de vraag : hoe zal men ' die inrigten 

om ze gezond te bewonen ? Van de inrigting hangt bij 

z onder v'eel af. Als men ' t  vermij den kan l slape men nie t 
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in de zelfde kamer , die ook als wo onkamer gebruikt wordt. 
In schamele gezinnen is zulk een slaap- en wo onkamer , 

waar des daags eten bereid wordt , waar de kinderen in 
kribj es slap en boven de ouders , op wier uitgeademde 
lucht zij onthaald worden , veeltij ds een bron van ellende 
en j ammer voor het ligchaalTI en den geest .  Er heerscht 
daar reeds over dag een ondragel ijke t emperatuur ; 111en 
behoeft dus niet te vragen , welke atmosfeer 's nachts 

in die vertrekken hangt , waar nooit  een flinke luchtstroom 
doorstraalt , omdat men bij het bouwen niet op ven tilatie 

is bedacht gewees t.  
Beschikt men over de rniddelen , om zij n  huis naar de 

eischen van comfort en hygiène in . te rigten , dan zondere 

nlen eerst op de eerste verdieping een flinke ruimte voor 
slaapkamer af , een ruim te , di e gedurig van versche lucht 

wordt voorzien , waar men den dampkring zoOVe el lTIogelijk 
zuiver houdt. Men bedenke toch, dat  de mensch in '1 0 
uren 5 à 6 kub . meters bedorven lucht uitaden1t , dat  
men gemiddeld 8 à 1 0  uren , so mmigen zelfs langer , in 
het  s laapvertrek do orbrengt en dat  de kanler dus al  spoe
dig met bedorven lucht is opgevuld , vooral wanneer er 
meer dan één persoon logeren. Men offere de slaapkanler 
niet op aan het zg. salon , de 11100ij e  kamer , waar men 
zijne kennissen ontvangt en die bij slot van rekening 
ho ogstens een paar keeren in het j aar/ gebruikt wordt , ter

wij l de slaapkam er tot verblijf dient mins tens gedurende 1/3 
gedeelte van de 24 uur. Ook het woonvertrek , de kinder
kamer , papa's studeerkamer rigte lnen zoo in , dat zij 
den minsten hinder hebben van invloeden van buiten en . . . .  
van binnen. Heeft men di e vertrekken allen bij een op de 

eerste verdieping , dan blijft  er beneden nog genoeg ruimte 
voor de keuken en voor al die vertrekken , waar in den 
loop van den dag slechts korten tij d  verto efd moet worden . 
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Reeds vernamen ",-e ,  hoe de zorg voor een flinke lucht

verversching een eerste ver eischte is en wij hoorden uit 

den mond van een hygiènist en geneesheer , dat wij toch 

de vrees voor togt vatten wat moesten afleeren , althans 

in die mate , dat de v entilatie van het woonhuis er nü�t 

onder lij de .  v: o oral des zomers schaadt een togt van 70 
à 80° den mensch volstrekt niet , maar een flinke luch t

stroom baat dan zeer zeker de woning , die in de zomer

maanden meer dan o oit gereinigd moet worden van stof 

en ro ttellde organismen. Een andere vo orzorg is , dat men 

de vocht en de nadeelige gassen belet uit den bodem in 

de woning te dringen. Daarvoor heeft men reeds probate 

middelen aangewend , o .  a .  een laag cemen t  onder den 

vloer, het bestrij k en van de re ten der planken met paraf

fine ; maar NäGELI , de geleerde , die in den laatsten tij d  

veel van zich deed spreken door zijne experimentele onder

zo ekingen naar de o orzaken van het ontstaan en versprei

den van epidemisch e ziekten , stelt vo or, onder de met 

paraffine besmeerde planken een laag vochtig zaagsel uit 

te spreiden. 

Deze methode berust op zij n  the orie , dat de « Spalt

pilzen » of splij tzwammen , de dragers van be smettelijke 

ziekten , door dat vochtig zaagsel worden tegengeh ouden 

en vastgelegd. Er zij n nog een m enigte andere micros

copische organismen , die b,v. de bro odschimrrlel of het 

rotten van de app elen vero orzaken , welke niet direct 

s chadelij k  zij n  voor den mensch. NäGELI gaat nog verder , 

en beweert , dat men ook de schiz omyc eten of « Spalt

pilzen » ongestraft in de maag kan opnem en , daar zij in 

een zuur vocht v ernietigd worden ; maar allergevaarlij kst 

' is de inade ming van d i e kiemen van vergif ;  zij dringen 

dan alligt to t het blo ed door en v erspreiden daar dood 

en b ederf. 
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Hoe naauwkeurig men er op le tten moet , dat uit d e  
woning zorgvuldig alle ro ttende stoffen worden geweerd , 
le eren de epidemische ziekten. Er zijn g evallen van typhus 
voorgekomen in woningen , waar die ziekte van buiten 
niet kon aangebragt zijn : bij onderzoek ble ek , dat onder 
de slaapplaats een menigte rottende stoffen opgeho opt 
lagen. 

Een ernstige waarschuwing liet spreker ho oren tegen 

het fatale groene behangselpapier , waarop van buiten de 
arsenigzl1ul'-koper-v erbinding is gesmeerd , zoodan ig , dat 
het gro ene giftige stuifs el na verloop van tij d loslaat , 
dool' den bewoner in de longen kan opgenomen worden 
en , onder zekere omstandigheden in rattekruid omgezet , 
tot het blo ed do ordringt. 

Uit het oogpunt van reiniging der huizen leven wij 

gelukkig in een bevo orregt land. Dezer dagen las spr. in 
een uit het Hongaarsch vertaald w erkj e e en lof over de 

reinheid van de Hollands che vrouw , die hem go ed deed. 
De Hongaar prijst  in dat opzigt de vrouw van zijn land , 
maal' hij stelt haar toch als model voor oogen haal' Hol� 
landsche zhster , « een to onbeeld van reinheid , in wier 
woning men stof en onzuiverheid zelfs niet met een ver
groo tglas kan waarn emen , die zelfs des Zondags haal' 
straat scho onmaakt ) .  ' t  Is dan ook een uitstekende hygië
nische maatregel ,  die schoonmaak-kuur , en spr. wenschte , 
dat de meeste mannen wat verstandiger waren en tegen 
die periode in het hllisselij k  leven wat minder in verzet 
kwamen. W il men zijn huis en ziclI z elf een nog uit
s tekender dienst bewij zen , men ga dan in de groote 
scho onmaak uit de stad en vermij de de dampen en uit
wasemingen , die vooral des zomers het leven binnen de 
muren ongezond maken. 

Het spreekt. van z elf , dat de heer BRONDGEES'f in deze 
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model-woning slechts een type had willen schetsen , maar 
dan toch een type , waarmede ieder zij n  nut kan doen.  
Kan men alle wenschen niet  opvolgen , alligt wel enkele. 

EIi dan zij men ook ieder in zij n  kring er op bedacht , 
o m  zoo veel mogelij k  bevorderlijk t e  zij n aan het bouwe,n 

van gezonde en aangename woningen voor den werkman . 
Spreker n o emde dit het vermogendste wapen tegen de 
sociaal-democratie , vermogender dan een wet van ij zer 
en staal , die miss chien het kwade kan tegenhoud�n , maar 
z eker het goede niet kan bevorderen . Verspreiding van 

godsdienstzin en huisselijkheid moet in het belang van het 
individu en van het algemeen ons ,aller leus worden . 



IX . 
. ',' :"�' 

Dr. J. H. H. HÜLSMANN : i 

Over  Lenzen en K i jkers .  

Wanneer men in het scho one saizoen een reis maakt 
langs den Rij n en met verrukking staart op de afwisse
lende schoone landschappen , dan treft ons de onverschil

ligheid , waarmede de landbewoners dat natuurschoon 
naauwelij ks met een blik verwaardigen. De reden van 
dit verschijnsel ligt voor de hand . De kracht van de ge
wo onte heeft die landskinderen er toe gebragt het alle
daagsche niet meer te zien met het geno t ,  dat ons , 
bewoners van de vlakte , het gezigt van een bergland
schap schenkt. Zoo is het in de natuur en zoo is het o ok 
in de kunst en in de wetenschap. Een lezing over een 
del' nieuwste ontdekkingen , over de phonograaf bv . , 
zal een volle zaal trekken ; terwij L een instrument , dat 
tot dusver vrij wat belangrijker diensten aan de weten
schap b ewees , nl . de kij ker , dagelij ks in comedie of op 

concert wordt gehan teerd , zonder dat men weet en zich 
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moeite geeft om t e  weten , waarop de werking van dat 
instrument eigenlijk berust .  

D e  spreker , die  in het  afgeloopen saizoen in  IJiligentia 
optrad , reeds van vorige wint ers om zijne  do orwrochte 
vo ordragten bekend , had zich vo orgesteld een niet ge
heel overbodige taak t e  verrigten door op het nut van 
den kij ker te wij z en , vo oral voor het we

'
tenschappelij k  

onderzoek.  Dr. HÜLSMANN z o u  ons hiel' tot  gids ver
strekken , zooals bv. de landschapschilder aan de be·  
woners van de Rijnstreek de o ogen opent voor de schoone 

groeperingen en harm oniën van kleuren en lijnen in het 
berglandschap . 

Spreker betrad allereers t het gebied van het licht en 
s chetste hoe  alle voorwerpen , die wij rond om ons waar
nemen , in hunne vormenAen kleuren van het  licht spreken. 
Niet de lucht is de middenstof , waardoor de lichtdeelen 

zich voortplanten.  Wij zouden , o ok zonder de atmosfeer , 
waarin wij leven , de taal van het licht verstaan en de 
vo orwerpen zien met hunne kleuren en nuances. Door een 
geheel andere middenstof , die wij niet kennen , maar die 
wij toch een' naam moeten geven , orndat wij weten dat 
ze  b estaat , wordt het licht voortgeplant. Zij is de licht
ether , de �j ne stof, die het Heelal do ordringt , die niet 
alleen den dampkring en wat daar buiten is ' vervult , 
maar ook aanwezig is in alle ligchamen ; zij is wat men 

zou kunnen noemen d e  draagster van het licht. 
Wij nemen een voorwerp waar , do orda t de lichtstralen , 

daarvan uitgaande , een beeld op ons n etvlies vormen. 

Evenals he t geluid wordt voortgeplant door de lucht , 

deelt de bewegin g van de ato men , die men licht noemt , 

zich mede aan den l.ich tdragenden ether. D e  aard van die 
beweging is een heen en weêr slingerende , regts en links 
afwij kende van den ev enwigtstoestand , en naarmate de 
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slingerwij dte grooter is , zal . ook de intensiteit van het 
licht sterker zijn .  Deze slingerbeweging van de licht
deeltj es blij ft echter altij d  zeer klein , nog veel kleiner 
dan die van het geluid. 

Een tweede factor , die men bij dez e slingerende bewe
ging van de lichtdeeltj es in ' t  oog heeft te  houden , is het 
aantal trillingen , dat zij in één seconde luaken. Dat 
aantal trillingen toch bepaalt de toonsho ogte, d. w. z. de 
kleur van het licht wordt bepaald door het meerder of 
minder aantal trillingen in de seconde. Een deeltj e ,  dat 
4 millio en lual en in de seconde trilt , zal een rood licht 
vertoonen ; worden de trillingen talrij ker , dan neemt het  

licht de  geele kleur aan ; vervolgens de  gro ene , de blaauwe, 
de violette en al de nuances in het  kleurenspectrum , die 

allen beantwoorden aan een bepaald aantal trillingen van 
de lichtdeeltj es in de second e.  Eindelij k  a l s  het  getal 

trillingen nog grooter wordt , zal de grens bereikt worden , 
waarop de ge zigtszenuw ongevoelig is voor den indruk 

dien het licht op het netvlies maakt. 
Alho ewel de ervaring het tegenovergestelde zou doen 

gelooven , heeft het licht wel degelij k  een zekeren tij d 
n oodig om tot  ons te komen. Zoo h eeft de verduistering 
der trawanten van Jupiter bewezen , dat het licht van 
de Zon acht minuten noodig heeft om tot  de Aarde door 
te dringen. 

Zoolang nu de ether op alle plaatsen de zelfde ij lheid 
en veerkracht bezit , zal het licht zich overal met de 
zelfde snelheid en gelij kmatigheid door die middenstof 
bew egen ; maar zo odra die ij lheid niet ov eral gelij k  is , 
zo oals in den ons omgevenden dampkrjng , w aarin de 
mole culen van de stoffen invloed uito efenen op de ij lheid 
van den eth er , zal die golf beweging ook niet overal ge
lijkma.tig geschieden . Het  is ook duid elij k ,  dat als de 
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mol eculen van glas invloed hebben op d.en ether in dat 
glas , deze ether een andere digtheid zal bezitten dan in 

de lucht. 
Evenals een esc adron hussaren, over een vlakte rij dende 

en plotseling een heideveld betredende,  van frontrigting 

verandert , zoo  doet o ok het licht bij den overgang van 
de lucht in glas of van de lucht in water. Het licht ver
andert van rigting. Het schij nbaar breken v an een stok , 

als men dien in ' t  water steekt , is hiermede verklaard : 
niet de s tok , maar de lichtstralen breken. 

Reeds in de vro egste tij d en was dit feit bekend , maar 

z ocht men te v ergeefs naar de we tten , die er de ver
klarin g van konden geven. De nasp oringen van den grooten 
astronoom PTOLEMAEUS werden in de Midden eeuwen weêr 

opgevat en ook de gro o te KEPPLER hield zich met het 
vraagstuk bezig, zonder tot een resultaat te komen ; tot 
eindelij k  onze beroemde landgenoot  SNELLIUS de ware 

wetten wist te vinden e11 de j uist e  formule op te sporen , 
waaraan het licht bij het breken door middenstoffen ge

hoorzaamt. 
Op dezen wetenschappelij ken grondslag vo ortbouwende , 

l eerde men nu spo edig de eerste pro even nemen lnet 
glasligchamen (leuz en) , b egrensd door bolle of  ho lle vlak

ken. De merkwaardige eigensch ap , dat het licht , aan de 
eene zij de van znlk een glasligchaam invallende ,  breekt , 
was reeds in het j aar 1 000 bekend , toen in Europa op 

wetens chappelijk gebied volkomen duisternis heerschte , 

behalv e in den zuidwestelij ken uithoek , op het Iberis ch 
schiereiland , waar het krijgshaftige ras der Arabieren het 
magtige Rij k der Omaj aden s tich tte . Daar bleef de fakkel 
van de we tenschap gloren en leefde onder een van de 

Omaj aden een voor dien tij d zeer , geleerd natuurkundige ; 
ABu ALl ALH AzEN , die een segmentvonnige lens wis t te  
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vervaardigen en als vergrootglas te gebruiken. De midden
eeuwsche geleerden , in Engeland ROGER BACON , in Duitsch
land ALBERTUS MAGNus , in Italië VITELLO, h ebben daaraan 
niets weten toe te voegen , totdat eindelij k  in 't begin 
der 14e eeuw de Italiaan SALVINO te Florence de uitvind er 
werd van de bril. Op de zerk , die het  s toffelij k  overschot 
dekt van den man , die zulk een w eldadig w erktuig sch onk 
aan de menschheid , plaatste zijne tij dgenooten het opschrift : 
« God vergeve hem zijne zonden ! »  

Waarop de werking berus tte van de holle brillen
glazen voor bij zienden en van de bolle glazen voor vèr
zienden , bleef nog geruim en tij d onbekend. Men kan ook 
moeij elijk een degelij k  onderzoek verwachten van een 
tij d , toen de wetenschap voor een goed deel tot  het  kwak

zalversbedrij f vernederd werd� Het publiek zag in man� 
nen als FAUS'l'US , THEOPHRASTUS BOMBASTUS PARACELSUS en 
N OSTHADAMUS menschen , die met den booze een verbond 

hadden gesloten , meestal alleen op grond , dat zij in 
kennis en geleerdheid boven hen uitstaken. Ook JEAN 

BAPTISTE DELLA PORTA was een van die soort. Hij · is voor 
de eene helft een zeer scherpzinnig denker , voor de andere 
helft een charlatan ; zijn curieus boek Magia natu'J'aZ�'8 

is een mengelm oes van degelijkheid , opp ervlakkigheid en 
charlatanerie ; maar men

· 
vindt er toch eenige goudkorrels 

in , o . a. de eerste sp oren van de camera obscura , die 
tegenwoordig zulk een algelneene toepassing vindt. DE,LLA 
PORTA plaatste zij n vergrootglas in de opening van een 
venster en zag nu , h o e  het  beeld van een voorwerp 

daarbuiten , op een scherm opgevangen , in duidelijkheid 
en scherpte won. 

Na dezen vlugtigen blik in de historie van de lenzen 
geworpen te hebben , ging spreker over tot het nemen 
van proeven met verschillende soorten van lenzen , om 
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ons e en voorstelling te geven van hetgeen men er tot  
op den huidigen dag rnede bereikt heeft. In de zaal wer

den de lichten uitgedoofd en de aandacht van het ' audi
torium was nu , behalve op den spreker , uitsluitend ge
vestigd op den lantaarn-toestel , waarin een Drummond's 

kalklicht zijne stralen wierp op een scherm ' tegen het 
fond der zaal. Spreker v erklaarde den gro oten lichtcirkel, 
dien de lichtbron op het scherm wierp . Alle lichtdeelen 

van de vlarrl verspreidden hunne stralen naar alle rigtingen, 
alle en belemmerd door de wanden van de lantaarn. Zoodra 
spreker echter een bolvormige lens voor de opening van 
de lantaarn plàatste , m oesten de lichtstralen door dat 

glas hun weg nemen ' en wel zoodanig gebroken , dat zij 
convergeerden , d .  w. z .  tot  el kaêr naderden. De licht
ci.rkel was dan o ok tot  een kleiner oppervlak inge
krompen. 

D e  proef werd duidelij k gemaakt met een af beelding 
van een gebouw op een glasplaat , die voor de lichtbron 

w erd geschoven en waarvan men , zonder de lens , niets 
anders op het scherm onderscheidde dan ' een flaauwe 
schaduw ; zo odra de bol vormige lens evenwel de licht
s tralen opving , vertoonde zich een beeld van de plaat op 

het scherm , m. a. w. de lichtstralen , die de donkere 

deelen van de glazen plaat waren gepasse erd , verspreidden 
zich niet meer naar alle zij den in de ruimte , maar wer
den door de bolv ormige lens van hun oorspronkelijken 
weg afgeleid en teekenden daarachter op het scherm een 
volkomen met het origineel harmoniërend beeld. Spreker 
had hiermede de late'lna magica verklaard. 

In s tede van een bolle lens een holle nemende en deze 
voor de lichtbron plaatsende, verklaarde spreker hoe nu 
het beeld niet gev ormd werd aan gene zij de van de lens, 
maar tusschen deze en de lichtbron, z oodat het niet door 
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den toeschouwer , maar alleen door den proefnemer, door 
de lens kijkende , werd waargenomen. In het eers te geval 
ontstaat een reëel ,  iu 't  laatste een virtuëel beeld. 

Wij zien hier lichtbron en voorwerp binnen de lantaarn 
geplaatst en het voorwerp naar buiten geproj ecteerd. Bij 
de calnera obscura heeft j uist het omgeke erde plaats. Het 
scherm is daar in de kast en het lichtgeven d voorwerp 
is de 'mensch zelf , door de zon beschenen. In den geheim 
zinnigen to estel van den photograaf zien w:ij de met een 
oplossing van zilverzoutell gevoelig gemaakte plaat de rol 
van scherm vervullen , waarop de lichtindrukken , die van 
de te photograferen persoon uitgaan en de lens passeren , 
een beeld teek enen. 

Het menschelij k  oog - KEPPLER heeft het reeds aan 

hét licht gebragt ---'- werkt volkomen op de zelfde wij s .  
D e  zoogename glaslens , h e t  waterachtig vocht e n  het 
glaslicht fungeren te zamen als één lenz ensys teem en de 

pupil is de opening, waardoor de lichtstralen binnentreden, 
door de zamengestelde lens gebruken worden en op het 
netvlies van h et voorwerp een beeld vorrnen, dat door 
de gezigtszenuw naar den zetel van het bewu�tzijn wordt 
ov ergebragt. 

Daareven zagen wij reeds, hoe een holle lens  den licht
kegel vergro ot, daar zij de stralen nog verder uiteen doet 

wijken . Zulk een lens speelt  als 't ware n1e t  het licht als 
der Geist dm' stets veJ'neint, want zij geeft op de vragen , 
die men tot haar rigt, een ontkennend antV\Toord,  Evenwel 
als men het oog brengt vóór de lens, zal lnen toch van 

het voorwerp een verkleind en schijnbaar beeld gewaar 
worden. 

Al deze dingen wis t men aan ' t  eind van de 1 6 e e n  
i n  h e t  begin der 1 7  e eeuw, toen i n  1 6 0 8 d e  wereld v er
rast werd met de ontdekking v an den kijker, het vergroo tglas, 
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b estaande uit twee lenzen , waarvan de eer toekomt aan 
e en Hollander. Geruimen tij d was men daaromtrent in 

't onz ekere, daar het vaderschap e en duchtigen mededinger 
vond in G a l  i 1 e ï en ook in Engeland, z o o  tuk op natio

nalen roem ook op wetenschapp elij k  gebied, betwist werd 
ten behoeve van R o g  e r  B a  c o n . Wat dezen laatsten be

treft , bleek het echter , dat zijn uitvinding zich eenvoudig 

bepaalde tot een profetie , dat men nog eens een enkel 
soldaat de gro otte van een geheel regiment zou zien aan
nemen ; terwij l G a l  i l  e ï l oyaal genoeg was om in de 
v oorrede tot zijn « Nuncius sidereus » de bekentenis af te 
leggen , dat hij , geho ord heb bende van de H ollandsche 

ui tvinding, als door in tuitie, zonder den Hollandschen kij ker 
gezien te hebben , dien zelf had vervaardigd. Het eerste 
denkbe eld was dus dat van een Hollander . Nadat hier te lande 
meer dan twee eeuwen de brillenslijpers L i p p e r  s h e  y 
van Middelburg , M e  t i  u s en J a n  s e n om de eer ge
dongen . hadd en , werd eers t in 1 832 de ware uitvinder 
aan het licht gebragt door den heer M 0 1 1 ,  die aantoonde , 
dat eerstgenoemde den �n Oct.  1 6U8 het door hem uitge

vonden instrument aan de S taten-Generaal had to egezon
den, met v erz oek om een patent en een j aarlij ksche toe
lage te mogen ontvangen. Hij kreeg het zonderlinge 
bescheid , dat hij een kij ker moest trachten te vinden 

v oor de beide oogen : dat z ou v eel nuttiger zijn.  
E enigen tijd  later kreeg hij echter werkelij k  e en bestel
ling om een k

.
ij ker te maken met lenzen uit bergkristal , 

terwij l  zij n  eers teling door de H o ogmogenden werd aan

gekocht.  
D e  H ollandsche kij k er , o ok als tooneelkij ker gebruikt , 

bestaat uit twee l enzen , een bolle of c onvergerende en 
een h olle of divergerende.  De bolle lens v ormt van het 
v o orwerp een w erkelijk , omgekeerd en . verkleind beeld , 

7 
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weshal ve zij den naam van voorwerpglas draagt. De 

holle lens , oogglas genaamd , verandert dit werkelij k 
beeld in een schijn baar of virtuëel , het tevens omkeerende 

en vergrootende . Dit beeld wordt door het oog dus in 

regt en stand _ gezien. 

Naauwelijks was K e p p l e r  bekend geworden met de 

ontdekking , of hij veranderde den Hollandschen kijker , 

ook wel Galileïschen kijker genaamd , door het aanbrengen 

van een systeem van twee bolle lenzen als oogglas , in 

hetgeen men sedert genoemd heeft den s terrekijker of 

astronomischen kijker. Het oog'glas doet hier dienst als 

dubbele loupe of gewoon vergrootglas , dat de beelden 

niet omkeert. Daar nu h et beeld , door het voorwerpglas 

te w eeg gebragt , omgekeerd is , zoo worden door den 

astronomisch en kijker de voorwerpen niet in den regten 

s tand waargenomen . 

Met den Hollandschen kijker gewapend , ontdekte G a l  i-

1 e ï de vier satellieten van de planeet Jupiter en , zag in 

dit miniatuur-zonnestelsel dus in ' t  klein een bevestiging 

van de toen nog slechts op vermoedens berustende wen

teling van de Aarde en de overige planeten in vaste 
banen rondom de Zon . In zijn « Hemelbode )) (NU1ZCiu8 

sidere16s) gaf G a I i 1 e ï een nieuw bewij s  voor de beweging 
der planeten in het verschijnsel, dat hij met zijn kijker 

aan de planeten Mercurius en Venus waarnam. Hij zag 

ze nl . tusschen de Aarde en de Zon donker ; daarentegen , 

zoodra zij achter de Zon waren gekomen , geheel verlicht. 
Maar op den duur kon de kijker van K e p p 1 e r  niet 

voldoen. Een groote belenlmeril1g voor he t  vormen van 
zuivere en scherpe beelden waren de kleuren aan de 
rand en en de afwijking w egens den bolvorm. Op dit ge
bied van de verbetering van den kijker , deden in die 
dàgen ook - twee 'Nederlanders veel van zich spreken' : 
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C h r i s  t i a a n en C o n  s t a n t ij n H u ij g e n  s ,  van wie 

vooral de eers te in dien tij d  zijn  wedergade niet v ond in 

genialiteit. Zel fs een N e w t o n  moest voor hem de vlag 

strijken in den strij d over de theorie van de werking van 

het  licht. Noch N e  w t o n noch C h r. H u ij g e n  s slaag� 

den er echter in de s traks genoemde gebreken t e  

overwinnen . Wel gelukte het, door gebruik t e  maken van 

parabolische lenzen , de sferische afwijking te doen 

v erdwijnen , maar de kleuren bleven nog altijd  een 

s truikelblok. 

Zelfs N e  w t o n  verklaarde apodictisch , dat men door 

een lens nooi t  een kleurloos beeld zou kunnen verkrijgen , 

daar altijd  kleurenschifting plaats heeft als de lichtstralen 

door een middenstof uit de rigtjng worden gebragt . Maar 
E u  1 e r , van Bazel , to t  wien C a t h a I' i n a I I van Rus

land zeide : «gehen Sie 8itzen wo Bie wollen )· wo Bie sitzen , 

i8t der be8te Ptatz , zeî : « het oog is immers ook een lens 

en als nu de natuur door die lens kleurlooze beelden 

weet voort te brengen , waarom zou dan de kunst het 

niet vermogen ? »  

E u I  e r en ook de Zweed K l i n  g e n  s t i  e r n a  betraden 

echter niet het  gebied van de practische proefnemingen; 

maar hunne mathematische bespiegelingen strekten tot  

leiddraad aan een driemanschap , waarvan de eerste , de 

Engelschman D 0 1 1 0  n d,  uitgaande van het lens-systeem 

van het oog (twee lenzen gescheiden door een vocht), een 

lens zamenstelde uit twee lenzen , die doo l' een met 

vocht ge vulde ruimte gescheiden zijn . 

Dit stelsel w erd nog verbeterd door F r a u e n h o f e r ,  

de opticus van het Munchener Instituut, die de eerste 

achromatische lenzen van belangrijke  groo tte vervaardigde 

en daarmede toerustte den 1 2  à 1 3  voet langen kijker 

van Dorpat met een lens van 9 duim middellijn. Met 
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dezen kijker werden de eerste waarnemingen gedaan van 
de dubbelsterren . 

Een nog volkomener instrument vervaardigde M e r  z 

te Munchen voor het  observatorium van Pulkawa. De 

lens in dezen kijker beslaat '1 4  duim in diameter. Van 

de kostbaarheid dezer lenzen kan men zich een denk

beeld maken , als men de groote bezwaren nagaat , die 

bij het gieten en polij sten overwonnen moeten worden. 

Met de uiterste zorg moet het ontstaan ook van de minste 
ongelijkheid of onzuiverheid vermeden worden. . 

Dat een dergelijke lens dikwij ls 50 000 guldens kost 

is waarlijk niet t e  verwonderen. De .Amerikanen , die 

zoo gaarne alles op reusachtige schaal doen , maakten 

ook een kijker van niet minder dan 32 voet lengte met 
een flintglazen lens van 24 duim of 2 voet middellijn. 

Met dezen kijker van y\T ashington , tot  heden de grootste 

van de wereld , gelukte het de beide satellieten te zien 

van de planeet Mars , die in vele opzigten te vergelijken 
is met onze .Aarde. 

Op dit oogenblik is de astronoom S t I' U V e bezig aan 

de Amerikanen een concurrentie aan te doen. Hij wil 

voor de sterrenwacht van Pulkawa een kijker vervaar

digen met een lens van 2 % voet .  Zijne pogingen om de 

bewerking van die lens aan één persoon op t e  dragen 
mogten niet gelukken . Nu wordt de lens gegoten te Bir

mingham en zal gepolij st worden te Munchen. Of het  

resultaat wel  geheel naar wensch zal zijn , valt echter 

te  betwijfelen . Een eventuële fout zal natuurlijk ' door den 

slijper worden geweten aan den gieter en door dezen 
aan den slijper. 

Dr. H ü 1 s m  a n n moest hier zij n  belangrijke vo�n'dragt 

afbreken. Hij toonde ons nog verscheiden afbeeldingen 

van beroemde kijkers , waarmede gewigtige waarnemingen 
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aan den hemel zij n  gedaan , o. a. de telesc oop-spiegel

kij ker van lord R o s  s e , waarmede de spiraalnevels  zij n  
ontdekt , die s.preker in een vorige voordragt tot een onder
werp van beschouwing maakte. W el mogt spreker aan 
het eind zijner verhandeling op nieuw ge tuig�nis afleggen, 
hoe in den loop der eeuwen de ontwikkelin g geen cirkel 
beschrij ft , maar een trapsgewij s  golvende lij n , nu eens 

snel vo ortgaande, dan weêr voor een korte poos trager en 
schij nbaar achterwaarts , J l laar altij d  voort , onzigtbaar 
gelij k  de gletschers . 

Wat ons vo oral genoegen deed in spreker's vo ordrag t , 
was het gedurig hooren no ernen van een N ederlandschen 
naam. E en S n e l l i u s ,  een L e e u w e n h o e k , een C h r i s
t i a a n H u ij g e n  s ,  een L i p p e r s h e y waren de helden 

van den avond en spreker bragt hun den cijns van regt · 
matige bewond ering. 
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O v e r  m e l k  en m e l kin r i g ti n g e n .  

Voor een zeer talrijk publiek trad dr . :M 0 u t  0 n in IJi

ligentia op om de met belangstelling en nieuwsgierigheid 
verbeide voordragt te houden over een onderwerp , dat 

zijn waarde in niet geringe luate ontleent aan de ac tu

aliteit, waarin het zich mag verheugen . De belangstelling 

was in zoo hooge mate op deze zaak geves tigd , dat het  
een goede gedachte was van het  Bestuur van het N a

tuurkundig Genootschap, Oln een deskundige als den heer 

M 0 11 t o n  uit te noodigen aan de feiten eens het woord 

te geven en voor eene wij le de bespiegelingen van voor
en tegenstanders in haar waarde te laten. De spreker 

vatte zijn  taak dan ook in dien geest op . Hij trad niet 
op als de eigenlijke woordvoerder van een in s taat van 

wording verkeerende inrigting ('1 ) , ID. a. w. hij nlaakte 

(1)  Hiermede werd bedoeld d e  Haagsche melki l ll'igting, d i e  eenige maanden 

later geopend werd. 
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geen reclame voor de zaak , maar besprak ze in het 

licht der wetenschap en der ervaring. 

Hoe het met de zuivelbereiding hier te lande in de 

laatste j aren geschapen stond - zoo ongeveer begon de 

heer M 0 u t  0 n zij n  verhandeli.ng - is vrij algemeen be

kend. Zij bleef vrij wel op den zelfden trap als voor j aren 

en eeuwen , en de roem van het eenmaal wereldberoemde 

product van de Hollandsche weiden begon te tanen , om
dat men niet met zijn tijd  meêging , d. w. z .  omdat er 

geen verbeteringen in de Inethode van bereiding werden 

toegepast, zoo als in andere landen, die ons in dat opzigt 

op de wereldmarkt feitelijk  de loef begonnen af te s teken . 

Men heeft dien acht eruitgang van de reputatie onzer 

boter toegeschreven aan mindere eerlijkheid van den han

del , ook wel aan de vasthoudendheid van onze boeren 

aan het oude : zoo veel is zeker , dat zoo vader CATS nog 

leefde , hij ook thans nog het volgende versj e  zou hebben 

kunnen rijmen : 

« De b ouwers , die wy nu den naem van boeren geven , 

« Zyn in het bouwg eheym al di ckmaels onbedreven ; 

« Sy doen meest hun bedryf ju yst op dien eygen voet , 

« Gelyck een meulenpaert een stage ronde
. 

doet. 

« Al synse tot de ploegh en op het lant geboren , 

«( Men vindt ze nae een eeuw niet wyser dan te voren. » 

Maar niet alleen den boeren , ook onzen boterhande

laars kan men de schuld geven , dat de goede naam 

van onze bo ter in het bui tenland een geduchten knak 

heeft gekregen. Zij hebben zich door vermindering van 

qualiteit winsten weten te verzekeren , tot  schade vooral 

van de bui tenlandsche afnemers . De kunstmatige boter

fabricatie heeft hier te lande in den laatsten tijd een 

buitengewone vlugt genomen , sedert op dien weg 

baan gebroken werd door de Gebroeders J u  r g e n  s ) 
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de bekende boterfabrikanten van Oss in Noordbrabant .  

Het lijdt geen twijfel , o f  in den handel werd menig

maal deze trouwens zeer bruikbare kunstboter in de plaats 

gesteld van echt fabrikaat , en de naam van de Hol

landsche bo ter werd daardoor niet beter. Dit neemt echter 

niet weg , dat Gebr. J u  r g e 'n s zich door hun industrie 

een welverdienden naam hebben verworven ; voorheen 

kleine winkeliers , zijn zij ' thans rnillionnairs en hebben 

een bloeij ende industrie gevestigd in een onherbergzaam 

plaatsj e ,  dat , geheel verstoken van versnelde middelen 

van vervoer , evenals indertijd  Twenthe, allerongunstigste 

voorwaarden voor de nijverheid aanbood, 

De  eerste aanleiding tot het bereiden van kunstboter 

gaf N a p o l e o n  I, die aan M è g e-JYI o u r i e z opdroeg proe

ven te nemen met het bereiden van rundvet tot boter. 

M 0 u r i  e z , meenende dat het vet van de runderen 

direct onder 'den invloed van de uij ers in botervet wordt 

omgezet , bereidde op groote schaal uit rundervet , door 

behandeling met gesneden uij ers , een soort van kunst

boter. Later kwam er wijziging in ' de methode en brengt 

men nu eenvoudig rllndervet , op een bepaalde tempera

tuur van 32° , on eter een hydraulischen druk. Het achter

blijvende vaste vet wordt dan aan de kaarsenfabrieken 

afgeleverd om er s tearinezuur uit te vaardigen , terwij l  

van het  doorschijnende vloeibare vet  dool' toevoeging met 

ec hte botel' een zeer goede qualiteit kunstboter wordt 

verkregen , die zelfs door erkende proevers d ikwij ls niet 

van de natuurlijke boter , uit de melk gewonnen , is te 

onderscheiden. Schadelijk mag men de margarine-boter dan 
ook niet noetnen , daar zij zeer gezonde vet-bestanddeelen 

bevat. 

Spreker stond thans stil bij de verbetering op groote 

schaal , welke de Denen in de boterbereiding hebben toe-
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gepast, en die ook hier te lande enkele wakkere mannen, 
als W o u t e r S I  u ij s en de Hardegarijper-deputatie aan

spoorde , onl den staat van zaken jn Denemarken op de 

plaatsen zelven te gaan bestuderen en pogingen in 't werk 

te stellen, om ook ' hi er te lande den stoot  te geven tot 

een beweging in de zuivelbereiding. Wanneer men weet, 

dat de landbouwers in · Denemarken een tamelijk hoog 

wetenschappelijk standpunt innemen en de boterfabricatie 

daar in handen is van groote ligchamen , actiën-maat

schappij en ,  dan zal het geen bevreemding baren , dat men 

hier te  lande vooreerst nog met eigenaardige moeij elijk

heden zal hebben te kampen. 
Spreker zou thans meer in 't bij zonder bespreken de 

beweging , die zich in den laats ten tijd  hier te lande geopen

baard heeft )  tegen de vervalsching van een der eerste 

voedingsmiddelen , de melk .  Reeds tot de vroegste tijden 

klimmen de vervalschingen van le\Tensmiddelen op. In de 

13de eeuw vaardigden steden en staatj es in Duitschland 

reeds keuren en verordeningen uit tegen het vervalschen 

van wijn , brood en dergelijke artikelen van dagelijksche 

consumtief Sedert het wetenschappelij k onderzoek reuzen

schreden heeft gedaan , is het er eer slechter dan beter 

op geworden. De vervalschers maken gebruik van het 

onderzoek om nieuwe middelen tot vervalsching toe te 

passen , die hun door de wetenschap onwillekeurig aan de 

hand , worden gedaan. Men houdt [als 't  ware een wed

loop, waarbij in vele gevallen het wetenschappelijk 

onderzoek achteraan komt. Daarbij komt , dat de wet

gever tot dusver niets heeft gedaan om de vervalschers 

op de vingers te tikken. Toen de Afgevaardigde KAP

PEYN N in 1874 zijn bekende speech hield , waarin hij 

sprak van een gezondheids -Minis terie , dat door het 

volk verlangd werd , dacht hij geheel anders dan de 
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Minister KAPPEYNE van 'l R78 ,  die aan de natie mededeelde, 

dat men van hem geen wet tegen de vervalsching van 

levensmiddelen mogt verwachten . 

Intusschen heeft men in sommige gemeenten de handen 

ijverig uit de mouw gestoken , om op' dit gebied zoo veel 

mogelijk feiten te  verzamelen. Spreker herinnerde aan de 

werkzaamheid van het Amsterdamsch Gemeentebestuur, 

dat reeds lang de gelegenheid tot  het keuren van levens

middelen tot zeer geringen prij s  openstelde , en nu onlangs 

een vij ftal keurmeesters benoemde , die, door deskundigen 

bijgestaan , de vervalschingen van winkelwaren zullen 

constateren en publiek lnaken . 

Ook in den Haag zit men niet stil. Dank zij het initiatief 

van dr. K i p  s in den Raad, werd een commissie aan 't 

werk ges teld , die reeds haar eerste rapport heeft uitgebragt. 
Maar er zou nog veel meer gedaan kunnen worden, als 

het publiek zich zelf wilde helpen. Naast de Brood- en 

Meelfabriek zou bv. een centraal-magazijn van gekeurde 

kruidenierswarp,n kunnen worden opgerigt, onder toezigt 

van een commissie van deskundigen en beheerd door een 

vennootschap. Welken invloed ten goede maatschappij en 
in dit opzigt uitoefenen , leel'en Denemarken en Zweden. 
De verbeterde zuivelbereiding , welke daar in bijna alle 

plaatsen uitgaat van vereenigingen, verschaft vooreerst aan 

de consumenten onvervalschte melk ; dan oefent ze een 

gunstigen invloed uit op den veestapel , daar men een 

naauwlettend toezigt houdt op het voedsel van het vee , 

met de meeste zorg het paren nagaat en de teelt bestu

deert ; eindelijk  bevordert zij een beter onderhoud van het 

land. Als men op resultaten mag wij zen van bepaalde 

stukken weiland, waarop in -1 866 , vóór de oprigting van 

de nu werkende Maatschappij , 80 koeij en graasden, terwijl  

dat getal in 1 8 7  4 tot  284 was gekloilllüen , - dan ligt de 
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gevolgtrekking voor de hand, dat de behartiging van dit 

groote volksbelang allereerst den gunstigsten invloed kan 

uitoefenen op de prijzen der eerste levensmiddelen . Ook 

de  ontwikkeling vap de wetenschap weet men daaraan 

hand aan hand te doen gaan. De Koninkl. Deensche 

Landbouw-maatschappij �eeft leerlingen, wier taak het 

is , boek te houden van alles wat op het land voorvalt. 

Dat ook de Landbou wschool te Wageningen in deze 

rigting werkzaam zal zijn, mag men verwachten .  

Overgaande tot  de beschouwing van de bestanddeelen 

der melk , besprak de heer MOUTON eerst kortelijk de af

scheiding van de melk uit de uijers . Een volkomen ver

klaring , hoe eigenlijk  die melkwording binnen de koe 

geschiedt , heeft de wetenschap nog niet kunnen geven. 

Alleen weet men , dat er bij een melkgevende koe een 
sterke toestrooming van bloed plaats heeft naar de uij ers , 

dat dit bloed geneigd is een groote hoeveelheid voedsel 

aan de cellen der uij ers af te s taan en dat zich dienten
gevolge in de uij ers een verhoogd leven openbaart , een 

soort  van woekering der cellen, waaraan de melk haar 

ontstaan heeft te danken. 

Spreker herinnerde hier 
�
aan hetgeen de heer BRESTER 

verleden j aar zoo uitstekend over de voe(ling heeft gezegd 

en verklaarde nog met een enkel woord de practische 

voedingstabel , waarop men in sprekende kleuren het ver

schil in de zamenstelling van dierlijke en plantaardige 

voedseis kan waarnemen. De melk trekt op die tabel 

dadelijk de aandacht om de gel�jkmatigheid , waarrnede 

de verschillende hoofd-bestanddeelen daarin voorkomen. 

Onverteerbare s toffen komen er niet in voor , zoodat de 

melk geheel in het uloed en van daar in de verschillende 

ligchaamsdeelen kan overgaan. Zij is dus een uitmuntend 

voedingsmiddel en staat in de rij bovenaan . 
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Als eers te bestanddeel treffen wij aan het vet ,  bestaande 

uit microscopisch kleine bolletj es , die in de melk , als 

zij aan de voorwaarden van deugdel-ijkheid voldoet , digt 

bij elkaêr zijn  gelegeil .  Het min of ,meer digt bij elkaêr 

liggen van die vetbolletj es kan als middel van onderzoek 

naar de qualiteit van de melk worden gebruikt. De vraag , 

of die bolletj es een eigen vlies hebben , is nog niet opge

lost. Vermoedelijk wel , maal' dan is dat vlies van eiwit

achtigen aard. Bij het groot aantal bes tanddeelen van het 

vet zou spreker niet uitvoerig stil staan . Alleen wenschte 

hij de serie v lugge vetten te bespreken , zoogenaamd om

dat het vetzuur van die vetten reeds bij een temperatuur 

beneden die van het kookpunt verdampt .  

Op het voorkomen van die vlugge vetzuren in het vet 

der melk is een lTlethode tot onderzoek van. kunstboter 

gegrond. Het lTlargarinevet , in deze bo ter voorkomende , 

bevat geene vlugge vetzuren. Behandelt men boter met 
wat kaliloog in een kolfj e,  dan krijgt men een soort van 

verzeeping : de glyceriue wordt vrij en de vetzuren ver

mengen zich met de kali. Uit deze zeepoplossing kan 

men gemakkelijk de vetzuren afscheiden door toevoeging 

van een zuur, en verwarmt men ze ten slotte, dan komen 

zij boven drij vell en stollen �ls een koek. Bij verwarming 

van deze koek verdampen de vlugge vetzuren en de koek 

verliest dan aan gewigt , welk verlies op de gevoelige 

balans tot op 1/1 0000 wigtj e geconstateerd kan worden . 

Als wij ons nu herinneren , dat gewoon rundervet geen 

vlugge vetzuren bevat , dan zal het duidelijk zijn , hoe  

men langs dezen weg een mengsel van gewone botel' 
en rundervet , alias kunstboter, kan onderzoeken door het 

wegen van het besc?reven vetzuur-koekj e .  

De volgende bestanddeelen van de melk zijn de albumi

naten of eiwitsoorten : 1 0 het zuivere eiwit , nagenoeg 
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het zelfde als kippeneiwit ; 2° eiwit met alkali : caseïne 

of kaas. Terwijl  het kippeneiwit in de warmte dadelijk 

s tolt , doet de caseïne dat eerst na bijvoeging van een 

zuur , die er de alkali aan ontneemt. 

De boeren maken voor het s tremnlen van de melk, d .  i .  

voor het  maken van kaas ; niet ge bruik van een zuur, 

maar van de leb , een aftreksel van de in zout water 

opgeloste vierde maag van een pasgeboren kalf , welke 

maag de eigenschap heeft om de melk te doen stremmen .  

Àan welke 'eigenschap of aan welk bestanddeel der lebbe 

vloeistof de werking van de stremming moet worden toe

geschreven , is nog niet volkomen verklaard. De beide 

stoffen , welke die eigenschap kunnen ontwikkelen , zijn 

de pepsine en de chymosine , vermoedelijk ananorganische 

fermenten , die in werking overeenkomen rnet de dias tase, 

een ander ferment ,  dat in staat is het zetJlleel van de 

gerstekorrels in suiker om te zetten . Ook in het plantenrijk 

vindt men eenige stoffen , die de melk doen s tremmen , 

zooals het  sap van den vijgenboortl. 

De lecithine is een bestanddeel van de melk , die met 

het vet dit gemeen heeft , dat zij in e ther oplost ; rnet  

de  albuminaten , dat zij s tikstof en' phosphorus bevat. Zij 

is een zeer zamengestelde s tof , die slechts in kleine hoe

veelheid in de melk voorkomt . 

. De  melksuiker, die bij een bepaalde temperatuur
' 

en 

onder den invloed van orgn nische en inorganische fer

menten in melkzuur overgaat , is ook een hoofdbestanddeel 

der melk . In rottende melk vormt zich ook wel eens 

boterzuur uit de melksuiker, een zuur dat aan zijn scherpen 

reuk te herkennen is. Door gisting van karnemelk bij een 

temperatuur van 3 0 °  C. en toevoeging van krij t )  dat het 

zuur opneemt , past men de kunstmatige bereiding van 

melkzuur to t  verschillende doeleinden in het groot  toe.  
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Van de extractiefstoffen weet men ook bij de melk niet 

veel meer, dan dat zij voor een deel den geur en den 

smaak aan de melk geven. 

Van de phosphaten in de min erale stoffen is het boven 

allen twijfel verheven , dat zij volkomen identiek zijn nle t.  

die van de beenderenaarde. De phosphaten zijn derhalve 

een onontbeerlijk bestanddeel der melk , onldat deze het 

kind of het j onge dier in zijne eerste levensj aren voeden 

luoe t ,  en de bestanddeelen der beenderen daarbij aller

minst Inog en ontbreken. De beenderen toch van kinderen 

zijn nog geenszins gevormd en veel beenstof is nog noodig 

om daarin behoorlijk te voorzien . 

Eindelijk hebben wij nog de in de nlelk voorkomende 

gassen : zuurstof, s tikstof en koolzuur, die waarschijnlijk 

Lij het nlelken door de lucht aan de luelk worden toegevoegd. 

Er z�jn misschien weinig stoffen , die zoo onder den 

invloed staan van de schimme ls ,  als de melk. Om den 

schadelijken invloed van die gisL- en schirnmelplanten 

tegen te gaan ,. onderwerpt men de melk aan een hooge 

temperatuur, waardoor de schimmels gedood worden , of 

men houdt de vloeistof koel , insgelijks een ongunstige 

omstandigheid voor het voortwoekeren van de kiemen .  

De quan titative zamenstelling van de  melk is hoogst 

moeij elijk onder algemeene cijfers te brengen. Zelfs ver

schillende dieren van één soort geven llle1k van dikwijls 

zeer uiteenloopencl e zan teJ ls telling wat de hoeveelheid der 

bestanddeelen betreft. In l let bui tenland is men echter te 

rade gegaan om voor de keuring van de melk uit een 

bepaald district een standaard-zamenstelling aan te nenlen, 

een norm , dien men marktmelk noen1t en waaraan de melk 

van een koppel vee uit een bepaalde weide moet voldoen. 

Zoo zal men bv. de normale zamenstelling van luarkt

melk voor de oms treken van den Haag kunn en bepalen , 
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door de melk van verschillende koppels gezond vee uit 

die s treek te onderzoeken en te vergelijken . 

Een dergelijke ma�tst.af ter keuring van de melk is 

dus een eerste vereischte bij het oprigten van een melk

inrigting. Het voorbeeld van een dergelUke instelling werd 

gegeven door Utrec·ht en is reeds gevolgd door Am

sterdam, Rotterdam en den Haag , terwij l  onlangs ook 

te Arnhem een meikinrigting in werking is getreden. 

Te Leid�n en te Delft zijn ook inrigtingen van dien 

aard verrezen , maar op den vosrgrond staat daarbij de 

boterfabricatie .  De melk , die voor boterfabricatie niet 

gebruikt wordt , verkoopt mr.n daar onvervalscht aan 

de ingezetenen. 

Wanneer men op  de verschillende voorzorgen let , die 

ter verkrijging van melk van goede qualiteit in acht ge

nomen behooren te worden , dan mag men in de eerste 

plaats wel noemen de gezondheid van de koe�jen ,  die 

niet minder dan andere zoogdieren aan legio ziekten zijn 

blootgesteld. Men dient v oora,l ook acht te  geven op het  

voedsel , a ls  men weet dat in onze weiden niet minder 

dan 33  schadelijke , j a  gifts tof bevattende planten kunnen 

voorkomen. Ook het veeartsenijkundig toezigt is een nood

zakelijk vereischte. Het Bestuur van de Haagsche melk

inrigting heeft zich tot  taak gesteld , aan al die voorzorgen 

zoo veel mogelijk te beantwoorden. De leveranciers in 

den orntrek der stad worden wekelijks door een deskun

dige bezoch t ,  om de koebeesten aan een keuring te onder

werpen. Welligt zou het de voorkeur verdienen , een 

eigen veestapel te bezitten j evenwel zijn er te veel 

bezwaren , die zich daartegen verzetten , - 0 .  a. het groot 

aantal beesten , vereischt om in de dagelijks benoodigde 

hoeveeJheid van circa 2000 à 3 0 0 0  liters melk t e  

voorzien , daarbij rekening ho udende met het feit , dat 
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elke koe hoogstens ZO  liters daags geeft, en haar functie 

nu en dan tijdelijk  ophoudt. 

Heeft men nu voldoende waarborgen voor den aanvoer 

van melk van buiten , dan moet nog op een voornamen 

factor gelet worden , nl. de behandeling binnen. De melk 

is toch aan tal van kwalen onderhevig. Behalve dat zij 

spoedig zuur wordt , krijgt ze ook dikwij ls een bitteren 

smaak of wordt slijmerig ; voorts kent men de roode melk , 

waarschijnlijk veroorzaakt door bloed , dat bij h�t melken 

wordt meêgevoerd; ook wordt zij somtijds blaauw door 

de omzetting van de caseïne in zekere aniline-kleurstof .+ 

enz .  enz. Alles dient dus zoo zindelijk mogelijk  behandeld . 

te worden en de wenk , aan het Bestuur gegeven , om 

ook vrouw en te gebruiken , zal met het  oog daarop opge

volgd worden. 

De heer l\tlouToN moest zich , luet h et oog op den ver

gevorderden tij d ,  tot een vlugtig overzigt van de verschil
lende methodes van melkonderzoek bepalen. Achtereenvol

gens verkl aarde hij de snelwerkende : nlaar niet zeer 

zekere methodes ter bepaling van het specifiek gewigt en 

van het vetgehalte .  Voor het laatste onderzoek verdient 

genoemd te worden de lacto-butyrometer , een lange glazen 

buis , die men vult met nagenoeg gelijke deelen melk , 

alcohol en ether. Na goed schudden scheidt zich al spoedig 

de massa in twee lagen ; de alcohol is met de melk ver

mengd zonder het vet , terwij l  dit laatste werd opgelost 

in den ether. Verwarmt luen nu den ether , dan drij ft het 

vet opgelost in een minimluu boven het mengsel van 

alcohol en melk, en men kan uit de hoogte dier laag de 

hoeveelheid daarin opgelost vet berekenen . 

Van al deze methodes geeft echter geen zulk een vol

komen graad van zekerheid als de scheikundige analyse. 

Spreker schetste niet alleen de wijze , waarop rnen bij 
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deze analyse te werk gaat , maar had ze ook aanschou

wel�k voorgesteld in de verschillende stadiën van het 

scheikundig melkonderzoek. Eerst kregen wij een voor

stelling van de bepaling van het watergehal te door mid
del van het luchtbad , het waterbad en het afwegen , 

waaruit bleek dat de melk 1 2  à 1 3  deelen vas te stoffen 

bevat en 8 7  à SR  pCt. water. De bepaling van de hoe

veelheid vet uit 1 ° gram melk gaf voorts tot  resultaat 0 , 3 
à 0, 35 gram , de caseïne 0,4 gram , de aschbestanddeelen 

0,04 gram , enz . 

Nadat spreker nog een verklaring ,had gegeven van 

dr. PAREAU'S grafische tabel oIrl de beteekenis van de re

sultaten van het melkonderzoek door vergelijking te waar

deren , besloo t  hij zijn belangrijke voordragt , die zich 

vooral door groote degelijkheid en uitvoerigheid onder

scheidde. 



Xl. 

Prof. H. J. RINK : 

Over het e l e ctrisch l i cht. 

De Groningsche hoogleeraar , dr. H. J. Rink , behan

delde een onderwerp , dat in den laatsten tijd  in alle 

kringen van de zamenleving druk besproken wordt . Het 

verlangen naar meer en beter licht schijnt inderdaad ver
wezenlijkt te zullen worden ; de proeven op groote schaal 

in groote steden , ook te Amsterdam (en sedert ook in 

den Haag) genomen , zijn een voorbode van de aanstaande 

schitterende verlichting van onze pleinen en openbare ge

bouwen ; ja de geruchten , die van gene zijde des Oceaans 

worden overgebragt , voorspellen die verlichting in een 

willekeurige verdeeling ten gebruike in onze woonhuizen. 

Verontschuldiging voor de keuze van het onderwerp be

hoefde spreker dus in geenen deele in te brengen ; wij 
zijn dat volkomen met hem eens , te meer orndat hij zijn 

uitgebreide stof verwerkte op een wijze , die zoowel leek 
als deskundige ten yolle kon bevredigen. 



Zij , die meenen , dat het koolspitsenlicht een splinter

nieuwe uitvinding is , vergissen zich. De ontdekking dag

teekent reeds van 1 813 .  De wetenschap dankt haar aan 
den beroemden scheikundige DAVY , die tot het nemen van 

de eerste proef met het voortbrengen van. electrisch licht 

werd in s taat gesteld door de liberaliteit van eenige leden 

der Royal Institution. 

Hij stelde een batterij zamen van 2000 elementen en 

liet den krachtigen galvanischen stroom , welke hierin op

gewekt . werd , door twee met de aangepunte einden t egen 

over elkaêr geplaatste koolstaafj es gaan. Het resultaat was 

een verbazend schitterend licht , dat , naarmate de spitsen 

op eenigen afs tand van elkaêr werden verwijderd , · nog 

sterker werd , tot dat op een bepaalden afstand het licht 

uitdoofde , en eerst weêr begon te stralen , als de pun
ten , na alvorens met elkaêr in aanraking te zijn gebragt , 

weêr tot  zekeren afstand van elkaêr verwijderd waren . 

Spreker herhaalde deze schitterende proef , waartoe de 

stroom werd aangevo erd van een buiten de zaal opge

stelde batterij . 

De  vraag doet zich nu al dadelijk voor , of dit ver
schijnsel overeen te brengen is met en dus verklaard 

kan worden uit "  de bekende wetten v an den gal vanischen 

stroom. Het antwoord luidt bevestigend. Wanneer men 

weet , dat bij den doorgang van een galvanischen stroom 

de geleiders verwarmd worden en wel die deelen het 

meest , die den grootsten weêrstand aanbieden , dan kan 

men zich ook voors tellen , dat de aldus ontwikkelde 

warmte opgehoopt wordt in een deel van den geleider. 

Zj en wij nu bij de straks genomen proef , dat daar de 

galvanische stroom , niettegenstaande de spitsen elkaêr 

niet aanraken , toch doorgaat , dan volgt daaruit , dat 
die weg tusschen de spitsen een zeer grooten weêrstand 
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moet aanbieden en dat derhalve de warmte zich daar moet 

ophoopen. Van de warm te is het  gevolg , dat de spitsen 
gaan gloeij en en licht verspreiden . 

Om die gloeij ende ko olspitsen nu wat van naderbij 
en naauwkeurig te bezien , zonder gevaar voor de oogen, 
wierp spreker een beeld van die spitsen door een lens 
op een schenn , waardoor het gloei-proces tusschen de 

spitsoppervlakten zeer schoon werd waargen omen. Al da
delij k  trok het  de aandacht , dat de bovenste spits veel 

stomper is dan de ander. Zij is verbonden aan de positiv e 
pool van de electl'icitej tsbron , de puntiger spits aan de 
negative pool ; en de reden van dat stompere , breedere 
oppervl ak der po sitiv e spits is , dat zij de h elft meer 
gloeij ende kooldeeltj es loslaat , met haar ov erbuur verge
leken. Het moet toch nog opgemerkt worden, dat tusschen 

. 

de beide spitsen , die dientengevolge gedurig verminderen, 
massa's kooldeeltj es in staat van gloeij ing verkeeren , die 

met de gloeij ende dampen tusschen de spitsen als de ge
leiders van den stroom zijn te beschouwen. 

Het is duidelijk , dat men luet tw ee koolspits en zonder 
meer niet kon v olstaan om een constante verli chting te  
verkrijgen. De gedurige afneming van de spitsen, m.  a .  w. 
de groo tere afs tand waarop zij all engs van elkaêr ver
wij derd worden , doen den w eb'stand , welken de stro om
geleiding tuss chen de spitsen ontluoet, sterk to enemen en 
dè stroom wordt dus zwakker. Van daar de ingenieuse 
toepassin g van regulateurs,  die een electrisch koolspitsen
toestel tot een vrij in gewikkeld mechanisch geheel maken. 
Het beginsel berust hierop, dat de stroom passeert door 
de windingen van een electro-magneet, tegenover welken 
magneet zich een we ek ij zeren anker bevindt. Is de stroom 
sterk , dan wordt het anker door den electro-luagn eet 
aangetrokken , w elke beweging corresp ondeert met eeil 
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van elkaêr wijken der koolspitsen. Is de stroom daarentegen 

zwak , dan verwijdert . het anker zich . van den electro 

magneet en te gelijk naderen de spitsen elkaêr . 

Spreker zon thans uiteenzetten, waardoor dit koolspitsen 

licht zich van andere lichtsoorten onderscheidt. VOOl:eerst 

de intensiteit. Deze is inderdaad verl lazend groot. Men 

kan er zich een voorstelling van geven , door ee� bepaalden 

lichtstroom als eenheid aan te nem en. Kiest men dan het 

licht van een kaars; dan komt de s terkte van een electrische 
lichtbron overeen met duizenden kaarsen , af hankelijk 

natuurlijk  van de kracht van den s troom. Zoo heeft men 

electrisch licht geproduceerd van 2 0  000  kaarsen. In aan

merking nemende de kleine oppervlakte, welke die licht

bron inneemt , behoeft het geen verwondering te wekken, 

dat deze intensiteit of glans van het electrisch licht die 
van het zonlicht nabij komt .  

Voor verlichting van vuurtorens , waar he t  een vereischte 

is het licht op grooten afstand te zien , is deze intense 
glans van het koolspitsenlicht van buitengewone beteekenis . 

Een andere eigenschap van dit krachtige licht is de 

fraaij e witte kleur , waarop geen · ander kunstlicht kan 

bogen. Het bezit alle kleuren , van rood tot violet , waarin 

het witte zon licht ontleed wordt, als het door een prisma 

valt. Dat volledige kleuren-spectrum is niet het eigendom 

van alle kunstlichten. Laat men bv. gaslicht door een 

prisma stralen , dan vertoont zich een spectrum zonder 

de blaauwe en violette stralen, welker afwezigheid oorzaak 

is van den geelen gloed van het gaslicht. Dat die blaauwe 

en viol ette stralen daarentegen in het elect.risch licht wel 

aanwezig zijn , toonde spreker aan door het verschijnsel 

van de fluorescentie , hetwelk voortgebragt wordt door de 

vio lette en de overige s tralen , die nog verder in het 

spectrUIrl gelegen zijn. 
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Niet slechts is het witte licht aangenamer voor het oog 

dan het geele, maar eers tgenoemde kleur oefent ook een 

niet te versmaden invloed uit op alle voorwerpen, die wij 

waarnemen. Oln dit be ter te waarderen , stelde .�preker 

eerst de vraag , hoe het toch komt , dat we het eene 

voorwerp rood zien en het
' 
andere groen , geel of blaau w.  

Als het  licht ze beschijnt , vallen er  toch de zelfde stralen 
op. Maar niet al die stralen of kleuren van het licht wor

den door het voorwerp ter�lggekaatst. De bladeren bv . 
zien groen , omdat de roode stralen van het zonlicht in 

de blaêren achter g�houden worden . De kleur , waarmede 
een voorwerp zich aan ons oog vertoont , hangt dus af 

van de kleur van het li cht. , waardoor he t  bes traald wordt. 
Een voorwerp , dat violet schijnt in het zonlicht , zendt 

dus voornamelijk de violette s tralen uit dat licht naar ons 
toe ; terwij l  het onmogelijk die kleur kan vertoonen , als 

het beschenen wordt dool' een kuns tlicht , dat de viole tte 
s tralen niet bevat. 

Van daar , dat een violetkleurig kleed door de dalues 

bij voorkeur 's avonds niet  gedragen wordt , onldat het 

dan vaal zwartachtig schijnt. Beschenen door een electri

sche. lichtbron , kan men zich 's avonds gerust in het 

violet vertoonen. 
Om met een proef aan te toonen , dat de kleur van 

voorwerpen verandert , als nlen ze laat beschijnen dool' 

licht , dat niet wit is , had spreker eenige linten van 

diverse kleuren op een papier bevestigd , waarvan hij de 

eene helft lie t beschijnen door een electrische lichtbron , 

de andere dool' gaslicht. Het resultaat was voor de elec
trisch beschenen helft een veel zuiverder en scherper 

voorkomen van de ' kleur , die op de andere helft nlet  

een rossig geel was over togen. 

Dat fabrikan ten van suiker, lood wit , kortom industriëlen 
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wien het te doen is om een zuiver wit fabrikaat , in de 
be� ordeeling daarvan gedwarsboomd worden door het gas
licht en graag electrisch licht zouden gebruiken , laat zic9 
na het voorafgaande begrijpen. Daar , waar gekleurde 
stoffen verwerkt worden , in weverij en , verwerij en ,  tapij t
fabrieken , om niet te spreken van de modemagazijnen , 
waar de uitstalling van de winkelwaar het halve debiet 
is , zou het electrisch licht een groote aanwinst zijn. 

Hoe komt het nu , dat het eene l icht wit, het andere 
geel is ? Beiden heb ben hun ontstaan toch te danken aan 
het gloeij en van de zelfde k ooldeeltj es. De verklaring is 
gelegen in het verschil van temperatuur. Die van het 
koolspitsenlicht is zeer hoog } ho oger dan 1 5000 , een 
warmtegraad , waarin de hardste metalen , platina bv. , 
als was sm elten. Deze hooge temperatuur is de o orzaak 
van de witte kleur. Bij verhitting van een ij zeren staaf 
tot 500 0  neemt men nog geen lichtverschijnsel waar ; 
stijgt de temperatuur , dan vertoont zich het e erste licht , 
nl. de roode stralen j bij nog sterker verhitting komen 
daarbij achtereenvolgens de oranj e ,  geele , groene , blaauwe 
en eindelij k  de violette stralen en die er buiten liggen , 
te zamen het witte licht vormende. Nu is de temperatuur 
van de gasvlam 90 00 , zo ódat de violette stralen , welke 
eerst bij de temperatuur van 1 1000 zich verto onen, in het 
gas niet aanwezig zijn.  

Met deze ho oge temp eratuur staat nog een andere op
merkelij ke eigenschap van het electrisch licht in verband, 
die oppervlakkig paradoxaal klinkt. Ondanks dien ho ogen 
warmtegraad , straalt toch het electrisch licht veel minder 
warmte uit dan elk ander kunstlicht. Vergelijken wij het 
in dat opzigt weêr met gas , dan zien wij , dat een gas
vlam tal van verbrandingsproducten doet ontstaan. Er moet 
�uurstof aan het g�s worden toegevo egd , anders brandt 
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het niet ; want bij gas is het de verbranding , die licht 

geeft ; maar de verbranding geeft ook warlnte en de ver

brandingsproducten van het gas stralen ook warmte uit. 

Het electrisch licht daarentegen ontstaat onaf hankelijk  

van de  verbranding , in  z o o  ver als deze in  het proces 

slechts een bijkomend verschijnsel is . 

De voordeelen van het electrisch licht zijn  dus niet te 

miskennen ; ook de groo te glans beh,oort daartoe , want 

men kan ze naar willekeur temperen door het omhullen 

van de lichtbron met min of lTIeer dikke ballons . Het 

mag dus wel bevreemding wekken , dat de practische toe

passing van dit licht twee derden van een eeuw op zich 

heeft laten wachten. De eerste toepassing geschiedde in 1862  

ter verlichting van enkele vuurtorens ; van een uitgebreide 

toepassing verneemt men eerst sedert verleden j aar. Hoort 
men echter van de groote bezwaren , die zich verzetten 

tegen een algemeen gebruik van di t kostelijke licht , be

zwaren die op dit oogenblik niet volkomen opgelost zijn, 

dan verw ondert men zich niet meer. 

Een van de eerste bezwaren was , dat men te kampen 

had met de natuurwet , dat wanneer men iets wil mag tig 
worden of gedaan krijgen , daarvoor een evenredige op

offering moet worden gedaan. Zoo ook hiel'. Het electrisch 

licht werd gevoed door een gal vanischen stroom en deze 

werd opgewekt door een batterij elementen , zamengesteld 

uit potten , waarin een scheikundige werking plaats heeft, 

die het zink in die potten doet veranderen- of verbranden . 

Van de zich daar ontwikkelende warmte hangt nu de 

warnlte tusschen de koolspitsen af . H et metaal zink treedt 

hier dus op als de voedende brandstof, die echter zeer 

duur is , uit hoofde van de betrekkelijke kostbaarheid van 

het metaal , dat bovendien maar weinig warmte geeft. 

Daarbij komen nog andere .b ezwaren , het lastige ollder-
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houd van de elementen , de voor menschen en voorw erpen 

nadeelige dampen , die zij van zich geven , enz., die naar 

een andere bron voor .het ' opwekken van een galvanischen 

stroom deden zoeken. Sedert 183'1 is dit middel bekend. 

F a r a d a y paste in dat j aar het beginsel tO.e van de be

weging van een magneet tegenover een met draad orn

wonden klos , waarin een galvanische s troom wordt op

gewekt , die langs den draad een geleiding vindt naar de 

plaats , waar men den stro om to t ' t  een of ander doel 

wil gebruiken. Ter vers terking sluit men dan ' bÜ1l1 en den 

klos een week ij zeren kern , die bewogen wordt ten op

zigte van den magneet. Dergelijke magneto-electrische 

werktuigen , ten tijde van F a l' a d  ay nog primitief, zijn 
' al l engs to t  een groote volkomenheid verbeterd. 

Ieder DiZigentia-hoorder kent de type van G r a m m e, 

die nog voortdurend verbeterd wordt ; tal van anderen 

zijn er sedert bij gekomen , van S i  e m e n  s te Berlijn , 
van W a l l a c e  en van B l' u s  h in Amerika , enz . Aan het 

doel , het opwekken van eén krachtigen stroom door een 

zoo gering mogel�jke krach tsinspanning , voldoet de toestel 

van G r a m m e  uitmuntend . Spreker liet er meê werken 

en vergeleek het effect met dat van de vrij kolossale en 

plornpe machine van de Alliance-maatschappij , waarluede 

echter ook goede resultaten worden bereikt . 
Wij hebben dus het zink niet meer noodig j maar het 

behoeft geen betoog , dat wij nog niet veel verder zouden 

zijn ,  als het draaij en aan den meestal zwaren toestel to t  
het  opwekken van den stroom door een mensch , gesteld 

een paard , verrigt moest worden � imm ers de spieren van 

een mensch of dier zijn een nog veel duurdere brandstof. 

Geen nood. De stoornrnac hine komt ons hier voortreffelij k 

te hulp . Zij doet het mechanische werk : de raderen draa�j en 

en de beweging onts taat , die wij galvanischen stroom 
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noemen. Wij zien hier dus . de lastige en dure brandstof 
zink zeer voordeelig vervangen . door de veel goedkoopere 

steenkool. Ziedaar dus reeds een groote triumf. Maar er 

is een ander bezwaar, dat het electrisch licht te kostbaar 

maakt. Het bleek toch , dat voor elk electrisch licht een 

afzonderlijke stroomgeleiding noodig was , dus voor elk 

licht een machine. �len beproefde het wel , tw ee regula

tors te plaatsen in één stroomgeleiding , maar het resultaat 

was dan gewoonlijk  een beurtelings flaauwer worden van 

het eene licht , terwij l het andere helder brandde. De 
s torende invloeden , die werkzaam zijn om den stroom 

minder constant te maken, gaan van het eene licht naar 

het andere over en versterken dus elkaêr. Evenmin 

slaagde men er in de stroomgeleiding in twee deelen te 

splitsen en aldus elk del' paren koolspitsen te voeden 

door een eigen geleiding , maar uit één zelfde bron. De 
onregelmatigheden vertoonden zich ook hier . Dit duurde 

zoo lang � tot een Russisch officier, J a  b l o  c h k 0 ff, op het 
denkbeeld kwam om de koolspitsen nie t met de punten 

tegenover , maar digt naast elkaêr te plaatsen. Zij be

hoefden nu niet door een regulator op een constanten 
afstand van elkaêr gehouden te worden , daar de spitsen 

in gelijke mate korter werdèn. 

Daarbij moest  echter nog een lniddel worden gevonden, ,: 

om het sneller afnemen van de spits , met de positive 

pool verbonden, te voorkomen .  Daartoe liet J a  b l o  c h k 0 tI 
de stroom gedurig van rigting veranderen , waardoor de 
spitsen gedurig verwisselden van pool. Het doel was vol

komen bereikt : de beide opBtaande digt naast elkaêr 
geplaatste koolstaafj es werden met gelijkmatige snelheid 

door het electrisch 
. 
licht verteerd. 

Ten einde het overspringen van vonken te beperken 
tot de uiteinden van de spitsen, onlhulde J a  b l o c h k 0 tI een 
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der staafj es  met een bougie-vormigen mantel van porselein -

. aarde : van daar de naam b.ougie·J a b l o  c h k 0 ff. Te gelijk 

met de vertering van ' de koolspits smelt de porselein en 

het proces geschiedt hier dus volkomen als bij een 

waskaars . In de . verdeeling van het elec trisch licht slaagde 

J a b l o c  h k 0 ff met dit systeem beter. Hij wist het althans 

zoover te brengen , dat hij van één machine de draad 

verdeelde in vier deelen en in elk van die draden vier 

kaarsen piaatste : zijnde .du s voor elke electrische lichtbron 

of magneto- electrische m achine  zestien electrische lichten. 

Een geheel andere electrische lamp , waarvan de auteur 

hoog opgeeft , doch wiens opgaven tot dusver niet door 

de proef bevestigd werden , is die van W e l'  d e r m  a n, 

die uitgaat van het oude regulator-systeem , maar een 

zelf-regulator invoert. Het veel dunnere onderste staafj e 

laat hij door middel van een gewigt voortdurend aan het 

dikkere bovenste staafj e raken . Het onderste staafj e wordt 

daardoor gestadig naar boven gedreven. Spreker had een 

dergelijken toestel laten vervaardigen en nam er een proef 
mede , om aan te toonen , dat hij dit l icht wel constant , 

maar zeer zwak had bevonden, ter naauwernood overeen

komende met één kaarsvlam, laat s taan met 360 , zooals 

W. zijn toestel beschrijft .  Vooralsnog is het Werderman's 

licht dus nog een tel eurstelling. Er dienen nadere proeven 
te worden afgewacht. 

Spreker schetste vervolgens nog een andere methode 

ter verkrijging van electrisch licht , die in 1. 873 voor 

' t  eers t werd toegepas t . Een Russisch natuurkundige liet 

den stroom gaan door een continuen geleider , een zeer 

dun koolstaafj e ,  waardoor , hij een aangenaam licht ver

kreeg. De lampen van L 0 d i k  w i n  e vonden hiel' en daar 

toepassing , maar hebben toch niet den opgang gemaakt 
van de .J ablochkoff-kaarsen , die tot heden de baas bleven. 
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Het vermoeden bes taat echter , dat EDISON , wiens ont

hullingen lTIet zekere spanning te gemoet worden gezien, 

insgelijks werkt met een continuen geleider . Spreker 

deelde ten sl ot te nog eenige cijfers mede , di e ,  in verband 

met de economische zijde van het  vraagstuk , hoogst in
teressant lliogen genoemd worden . Wat zijn wel ongeveer 

de kosten van een J ablochkoff-kaarsen v erlichting , per 

uur en  per kaars ? Een Jablochkoff-kaars is voor 37 1/2 

cents verkrijgbaar . Dat is het lnaximum . . Spreker had 

reeds gehoord van 30 c. Daar een kaars ongeveer t 1/2 
nul' kan branden , zijn de kosten voor de kaars 25  c .  per 

uur. De grootste post is hiermeê betaald. Nu hebben wij 

onze sto ommachine met de magneto-electrische machine 

a.an te schaffen . Onderstellende , dat er 1 0  lichten noodig 

zijn , dan kunnen de kosten van een machine van lO  
paardenkrachten (elke kaars 1 p .  kr.) en van een daarmeê 

overeenstemmenden Gramme- toestel op f '1 0 000 geraarnd 

worden . Rekent n1en nu 5 pCt. rente en t O pCt.  afschrij 
ving van h e t  kapitaal , dan wordt voor d e  betaling van 
die som , aannemende dat elk licht 5 uren daags brandt , 

8 cents per kaars en per uur gevorderd . . Dit voor rente 

en afschrijving , makende dus met de reeds uitgegeven 

25 c. een totaal van 33 c. 

Nu komen de kosten van de steenkolen , waarbij men -

rekenende per paardenkracht 1 1/2 kilo kolen in het uur � 

voor elke kaars per uur to t  een uitgave komt van 3 C . , 

resultaat 36 c. Volgen de kosten van den stoker : 20  c .  
per uur , dus yoor elke kaars � c . , resultaat 3t;  c .  Ein
delijk moeten nog in rekening worden gebragt het onder

houd en het hers tel van de 111achine , waarvoor spreker 

zeel' ruim rekende 5 à () c .  pel' uur. Wij zien dus dat 

een Jablochkoff-kaal's , volgens een niet zuinige bereke

kening , 42 à 43 c .  pel' uur kost. 
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Is dat nu duur , als lnen er de gasprijzen , meê verge

lijkt ? Te Parij s  betalen de particuliere verbruikers ruim 

14 c. per M3 gas . .Aannemende dat een gaspit 1/7 M3 

per uur verteer t , verkrijgt men 2 c .  per gasvlam in het 

uur ; daarbij de kosten voor de gastoestellen gevoegd , 

waarvoor 3/4 c .  gerekend lnag worden , is het resultaat 3 
c. per gasvlam. 

Het i s  nu echter de vraag , hoeveel gasv lamm�n één 

Jablochkoff-kaars vertegenwoordigen . Gemiddeld mag men 

de sterkte van zulk een kaars stellen op 2 0  gasvlammen 

en dus de kosten van die vlammen op 3 X 20 of 60 c. 

t egen 43 c. van de daarmeê overeenstemmende electrische 

kaars. De informatiën , door spreker bij de directie van 

de door Jablochkoff-kaarsen verlichte Louvre-magazijnen 

ingewonnen , komen zeer wel met spreker' s berekening 

overeen. De directie constateert , vroeger per avond f 45 

aan licht betaald te hebben , thans slechts f 32 . Dat de 

stad Parij s haar electrische verlichting van pleinen en 

openbare gebouwen zoo duur betaalt , is aan verschillende 

zeer natuurlijke omstandigheden toe te schrij ven : vooreerst 

omdat het licht haar geleverd wordt door een Maat

schappij , die 7 2 , in plaats van 43 C . ,  in rekening brengt ; 
dan ook omdat de stad Parij s  voor het gas slechts de 

helft betaalt van den gewonen prijs ; eindelijk omdat 

zij één kaars nam voor 5 gasvlammen , terwij l het licht 

toereikeude is om er minstens 20 te vervangen. 

Vraagt men nu naar een positief resultaat van de 

proeven op dit gebied ) dan moet spreker vooralsnog het 

antwoord schuldig blijven ) in zoover nog nie t datgene is 

verkregen wat door EDISON en anderen in uitzigt is ge

steld . Maar er valt bijna niet aan te twij felen , dat het 

electrisch licht zijn v.olkomenheid zal bereiken. Reeds 

zijn de .Jablochkoff-kaarsen zoo uitnen1end geschikt voor 
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verlichting van pl�inen , openbare gebouwen en groote 

zalen , dat de uitvinding , al deed zij geen schrede ver., 

der , onder de schitterendste van de tweede helft del' XIXe 

eeuw zou mogen gerangschikt worden. 

De schoone voordragt van prof. RINK werd door tal 

van electrische proeven toegelicht , de een al schitterender 

dan . de ander. 



XII .  

Prof. D. GROTHE : 

Over s loten. 

De laatste lezing in het saizoen hadden wij het ge
noegen den boogleeraar G r  0 t h  e te hooren houden . Uit 

zijn rijke schat van kennis en ervaring op het gebied 
der mechanisc:qe technologie had de populaire en in nili
gentia geliefde spreker tot onderwerp gekozen : de sloten , 
een van die zaken , die wij dagelijks gebruiken , die wij 

niet zouden kunnen missen en die de meesten onzer -

laten wij het maar zelf bekennen - niet kennen. Het 

gaat hier al meê als bv. met het v leesch , met de melk 

en zoo veel andere artikelen van dagelijksche consumtie. 

Wie denkt er aan of weet het zelfs , bij het nuttigen van 

zijn kwart kilo biefstuk , dat hij voor drie kwart water 

nuttigt ; wie bekommert zich om de zamenstelling van de 

rnelk , al kan zij hem ook op den weg en tot de ontdek

king brengen · van de vervalsching van dat voorname 

voedingsmiddel , gelij k Dr. M 0 u t o n  onlangs nog zoo klaar 
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aantoonde. Spreker , die te Delft woont , waar Dr. M 0 u
t o n  de melk ook heeft besproken , herinnerde el' aan , 

dat zijn woonplaats eigenlijk het oord is , waar het over

vloeit van melk - al mankeert el' dan ook de honig. 

N ogtans durfde hij beweren , dat de meeste Delftsche 

burgers van de melk eigenlijk  niets weten en de vraag , 
of zij nu beter op de hoogte zullen zijn , na de voordragt 

van den heer M 0 u t o n  gehoord te hebben , meende hij 

in gemoede niet bevestigend te kunnen beantwoorden. 

Nog een ander voorbeeld : wie heeft er teg enwoordig 

geen horloge ? Hij kan el' op kijken , nu j a ; maar om de 

zamenstelling en den gang van het werk bekommert hij 

zich niet. De horlogemakers zijn er immers voor. Openbaart 

zich een defect ,  welnu , dan geeft hij het in reparatie en 
wacht de rekening af. 

Zoo is 't  ook met de sloten. Reeds de oudste volken 

hebben slo ten gebruikt , daar de oneerlijkheid zoo oud is 

als de wereld ; en nu de zucht naar genietingen , die bjj 

velen den wensch doet opkomen om te bezitten wat an

deren toekomt , in onzen tijd  eer toe- dan afneemt , heeft 

men er zich ook meer en meer op toegelegd om tegen 
die zucht , die zoo ligt in roofzucht ontaardt , op zijn  hoede 
te zijn. Maar al bergt nlen zijne schatten achter slot  en 
grendel , zij zijn daarom nog niet veilig voor rle « heel'en » 

inbrekers. Het openen van de meeste hier te  lande in 
gebruik zijnde sloten kan zonder sleutel en zonder veel 
moeite geschieden , De eigenaars, die hunne schatten veilig 
wanen , zouden vreemd opzien , als zij spreker , die nog 
niet eens de handgrepen kent van de inbrekers van be
roep , aan het werk lieten gaan. 

Reeds de Egyptenaren gebruikten sloten , die eigenlijk 

op het  zelfde beginsel berustten als de tegenwoordig ,n0g 

vrij algemeen in zwang zijnde, met dit onderscheid dat 



zij aan den buitenkant van deur of venster een houten 

rigchel gebruikten , die thans door een ij zeren aan den 

binnenkan t  vervangen is . Tot het wegschuiven van dien 

houten rigchel werd dan een tweede rigchel gebezigd , 

die in de hand I van den eigenaar was en dan als sleutel 

dienen kon . In vele streken van Rusland is men tegen

woordig nog even primitief bij h e t  afsluiten van de huizen. 

Of daaruit verklaard ,moet worden het verschijnsel , ,dat 

de Russische taal omtrent zestig uitdrukkingen voor het  

idée cc stelen » rijk is , durfde  spreker niet beslissen . In 

andere onbeschaafde landen stelt men zich voor alle 

afsluiting tevreden met een v'alklink aan den binn enkant, 

die dan aan een touwtj e  of riempje  bevestigd is, dat door een 

gaatj e in de deur naar bui ten hangt en waarmede degeen , 

die toegelaten wil worden, de klink opheft. Om toch veilig 
te zijn achter zulk een afsluiting, is men er in die landen 

op bedacht geweest, ze heilig te verklaren, en wordt het 

ongeoorloofd verbreken daarv an gestraft als of er inbraak 

is geschied. Als spreker zich niet bedriegt, behels t de Code 
PénaZ zelfs een artikel , waarin tegen zulk een daad een straf 

wordt bedreigd , gelijk  staande met  die wegens inbraak. 

Wanneer men nu onder een s lot  een werktuig moet 

verstaan , dat, digt geslo ten zijnde, door geen ander geopend 

kan worden dan door hem , die er den sleutel van bezit, -

dan voldo en de meeste dergelijke afsluitingen , die men 

hier te lande aan kamer- en huisdeuren en kasten vindt , 

aan dat vereischte vo l strekt nie t . Met het groo tste gemak 

kunnen zij geopend worden , met  niets meer dan een om

gebogen breinaald , e'en spijker, zel fs met een speld . Spre

ker zou ons de kunst gemakkelijk kunnen leeren. Alleen 

voor een dief van professie zou hij verlegen staan . Deze kent 

het open s teken nog veel beter ; hij zou den professor 

hooghartig toeroepen : ge weet er eigenlijk  nog niets van ! 
9 
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Bij .de gew0I}.,e Dijitsche kast- ep. hallgsloten zijp. de 

toestellen , die vpor het sl�iten dienen , in een ij zeren 

kast geslot�p. De ge'fon.e rigchel, d�e bij het regts of links 

omdraaij en van den sl�;utel in ot uit een opening van d�ur 

of kast springt , wer�t daar volgens een zoo primitief mo

gelijke inrigting. Zelfs wor4en er uit  Duitschland sloten 

bij m,anden vol nf1ar Holland uitgevoerd , w�arbij me� 

niet �ens de moeite heeft genomen om ze van �en rig� 
chél of schiet�r te voorziep. Dat klinkt al -even wOl;tder

qaarlijk als de invoer van messen zonder snijdenden ka�� ; 

m��r spre4:er verzekerde , dat het zoo is of ten mip.s�� 
ee�1ige j �ren geleden zoo was ; en wij hebben geen red�n 
om e;r aan te twijfelen. 

De Fransche sloten onderscheiden zich reeds voorde�lig 

va? het Duitsche fabrikaat. In den rigchel of schieter van 
zulk een slot zijn aan het achtereinde , staart gena�md � 

kerven gemaakt , waarin een pal valt , die de kerven grijpt 
bij wij ze van haak (pa1haak) . Bij het qpensluiten yan h-et 
slot heeft de sleutel dus tweeërlei te ven'igten : d� pal
hilak vyordt uit de kerf geligt , waardoor de baard van den 
sleutel gelegenheid heeft Oln den schiet�r b ij een vooruit:
springend nokj e  te pakken en qp zij te schuiven. Ook deze 
sloten kan men met het grootste gemak open

,
steke:p. , ,als 

rnen met een puntig voorwerp slechts den w eg weet door 
het sleutelgat , de� palhaak afligt en t�gen ��t no�j e  
drukt. Als men er ziph op wil t�el�ggen , kan ieder het 

in het opensteken van sloten al talnelijk ver brengen. 
Een hançlige dienstmaagq zal zic�� op <iie man�er z.�nder 

veel moeite toegang tqt de provisiekast weten te ver

schaffen , vooral als zij ee� Ilünnaar h�eft " die zoo wat 

verstand heeft van het sloten.makersamb:�LCht. 

Spreker was rnisschien pessimis t , m�ar hij kon n�et 

ve�>helen , dat t�genwoordig <ie zucht, om z�ch toe te 
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èigeneii wat achter slO't is , O'p schrik oarende w ijze tO'e
neemt. ZoO'veel is zeker ) dat men in de laatste j aren 
meel� dan O'O'ït te vO'ren bedacht was op verbeteringen in 
de slO'tenn1akerskunst .  Inderdaad heeft men het  O'p dat 
gebied ) gelij k  straks zal blijken ) reeds zeer ver gebragt. 
Aan kunstmiddeltj es ) O'm den ' hem'en inbrekers het spO'O'r 
bij ster te dO'en wO'rden ) heeft het natuurlijk niet O'ntbrO' 

ken. Spreker sO'mde er verschpidene O'p ) waarvan hij ech
ter de O'ndO'elmatigheid aantO'O'nde. ZO'O' heeft men sleutel 

baarden gemaakt , die niet na te maken zO'uden zijn ; 

men heeft de kerven in den baard en de er O'p passende 

« bezetting )) in het slO't vermenigvuldigd ; ev enwel is het 

laatste O'O'k niet zelden achterwege gebleven en dus het 

eerste zO'nder nut ; O'O'k heeft men het sleutelgat digt ge

maakt ) kO'rtO'm men heeft allerlei inrigtingen aan slO't en 

sleut'el gemaakt J maar gewO'O'nlij k  hO'e ingewikkeld'er hO'e 

slechter. Een enkele ui tzO'ndering maakt een klein slo't ,  

dat spreker met tal van andere sl O'ten had meêgebragt 

Het slO' tj e heeft ) als he t geslO'ten is ) van vO'ren precies 

hetzelfde vO'O'rkO'rn en als een gewO'O'n hangslO't van aéh� 

teren . Een plaatj e van gelijke afmetingen 'als het achtèr

deel van de kast dekt he t  sleutelgat ) maar kan zO'O' ver 

afgeschO'ven wO'rden , dat het  sleutelgat blO'O't  kO'mt te lig

gen. Als men nu dat schij fj e O'f plaatj e vO'O'r het sleutel

gät schuift ) springt er in het s lO' t  een pennetj e naar vO'ren) 

d�t hef  plaatj e grijpt  en vasthO'udt ) zO'odat het niet weêr 

weg kan ) tenzij het pennetj e '  terugspringt. Dit laatste 

geschied't nu dO'O'r O'p de buitenz ijde van het plaatj e met 

dén sleutel e�n ligt en druk uit te O'efenen op een bepaald 

pun t )  dat natuurlijk  alleen dengene mag bekend z\jn )  die 

regtens het  slO' t O'pen mag maken. De buitenplaat v'ertO'O'nt 

eèn vièrtal gegraveerde cirkeltj es J die het vO'O'rkO'men 

hebben van daar to t sieraad van het slo t te zjJn aähge� 
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bragt. Een van die cirkeltj es heeft een geheel ander do e l : 

daar drukt men het plaatj e ,  de pen springt terug , het  

plaatj e kan weggeschoven en h e t  s lot  geopend w orden. 

Bij slo t  van rekening is ook di t s l o t  m eer aardig dan 

practisch. H et zelfde zou lTIen misschien kunneu zeggen 

van het kunstslo t met bel.  Ges teld dat de dief een uit

stekenden valschen sI  eu tel bezit , dat het helTI gelukt is , 

tot  des eigenaars slaapk amer door te dringen en den 

sleutel in zij n  s lo t  te steken , àan zal hij bij het OlTI

draaij en met  zij n  bellen den eigenaar wekken , ges teld 

dat deze niet  vast  slaap t en m e t  de gedachte aan moge 

lij ken diefstal i s  gaan . rusten. I s  dat nie t het  geval e n  

slaap t  de man w a t  vast , dan wordt hij t o c h  verschalkt , 

ondanks zij n vo orzorg. Dergelij ke kunstslo ten heb ben ook 

dit  tegen , dat  zij fabriekmatig allen naar h e t  zelfd e lTIodel 

w orden gemaak t , wat dikwij l s  aanle iding kan geven t o t  

zonder linge verwarringen , a l  s d i e  uniform-slo ten boven

dien worden toegepas t op unifo rm- valiesen of  tassen . Zoo 

was het  sp reker overko m èn , dat hij , op een douane

kantoor zijn reiskoffer openende , den in houd gevuld zag 

met doozen sc l LOenmakersleesten , 

Spreker gin g thans over tot  de inrigting van de kunst

sloten , die werkelijk prac tische  kunststukken van het 

instrumentn1akers vak mogen hee ten . Engeland e n  A me rika 

zijn weêr de landen , die op dit gebied met e lkaêr gecon

curreerd h e bben en dat nóg do e n .  D e  naam van BRAMAH 
staat bovenaan , omdat zij n  kunstslot de oudste briev en 

heeft en over de pogin gen o m  het  op
'
en t e  s teken glan

'
s 

rij k heeft gezegevierd. D'e uitvinding van h e t  Bramah

slot  dagteekent van ' t  eind der v o rige eeuw. De uitvind er,  

di e te Londen het  vak van kopergie ter e n  fabrikan t v an 

lne talen vool'Vv erpen u itoefende , h ad zich reeds do or  zij n 

hydraulische pers bekend gemaakt " door hem vervaardigd 



naar h e t  idee van P a s  c a L Sedert hij in '1 7 94� zij n  slot  

h ad ui tgevonden , was h81ll ec hter iets blij ven ontbreken , 
dat e e n  bele mmering werd o m  zij n  werkstuk te volto oij en.  

Enkele  onderdeelen van h e t  werk , nl .  de veeren , die in  

het  Bramah -sl o t  de rol ,' an pal hake n  verv ullen , moesten 

v olko m e n  gelij k  en gelij kvol'luig w orLlen afgewerkt , w aar

toe de rn enschenhand nie t in s
·
taat i s .  

B r a  In a h  z o u  zij n slo t  d an ook l lo oit  afge m aakt heb

ben , zoo hij nie t ware bij gestaan do or een beroenld werk

man , o orspronkelij k  timmerman v an beroep en lYl a u d s l a y 

genaamd , die onder anderen den fabrikan t een machine 

leverde v o or de b e w e rkin g van m etal en . S edert be wezen 

deze rnachines  niet alleen bij het maken van kuns tsloten,  

m aar o ok van andere inge wikkelde instrumenten , de 

naaimachines bv. , de uits tekendste diensten , zonder welke 

. vele uitvindin gen niet to t s tand z ouden z ij n  gekomen. In 

1 80 5  ·was h e t  Bramah-slo t  klaar . Dit merkwaardige slot i s  

i n  achters taande figuur A in do orsn ede e n  i n  B van boven 

of van voren gezien afgebeeld ; daarbij zij n  alle deelen 

weggelaten , die op zic h zelven reeds duidelij k z ij n .  

Onder a he eft m e n  zich een gedeelte van de s l o  tplaat 

v o or te s tellen , en onder b e en stuk van den schie ter , 

w elks b e w eging links of regts h e t  openen en sluiten 

veroorzaakt. D e z e  bewegin g onts taat door de o mdraaij ing 

van e en cilinder d,  doordien een er onder ge s c hro efd 

sc hij fj e m e t  een tapj e c v o orzien is , dat in de vinnen van 

den schieter grij p t  en evenz o o  w erk t als de baard van 

e en gewonen sl eutel . Ten einde den cilind er o m  t e  draai

j en ,  w ordt de sleutel  (pijpsleuteZ) E in het  s leutelgat e 
gestoken , to tdat de kleine baard f in een groeIj e i gl'ij pt , 
waarbij e e n  aan h e t  onders te plaatj e van den cilinder 

bevestigd st aafj e  t als geleiding dien t.  De cilinder cl , in 

fi g. C nog· afz onderlij k  afgebeeld , i s  in z\j n ge heele lengte 
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doorbo ord , om er den sleutel te kuunen in steken ; van 

de inwendige h olte l o open s traalsge,v ij ze 3 of nleer (SOlllS 

1 8 ) spleten of gl euven tot  hij na aan den rand door , waarin 

evenveel pallen 0 (fig. A ,  C en D) w orden ges token , die 

alleen onder b epaal de o nls tandigheden h e t  omdraaij en van 

den cilinder cl toelaten. Onl den sluitcilinder in zij n s tand 

te houden en to ch  van buiten onto egankelij k  te 111ak en , 

is hij in de ij zeren kap of bus h (fig. A en B )  opgeslo ten 

en daarenboven op de opp ervlakte m e t  een gro ef of keel 

g voorzien , waarin de uit twee helften bestaan de sluit 

ring lc (A en C) grijpt.;  deze is aan de bus h v as tgesc h ro efd 

en kan zich  dus niet  verplaatsen.  In den sluitrin g zij n  

vervolgens kerven uitgewerkt , waarin d e  pallen 0 passen 

(zie fig. A en C) .  Zo olang de pallen 0 zic l !  in d e  kerven 

van den sluitring beviIiden , is h e t  o mdraaij èn van den 
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reilinder cl en het  openen van het slot onmogeHjk ; worden 

echter de pallen door den sl eutel neêrgedruk t ,  to tdat de 

kerven 8 vóór den sluitring komen te s taan , dan is er 

voor de omdraaij ing Diets meel' in den weg. De pallen 

grijpen met een naar binnen voorui tspringend haakj e over 

een , op de spil t ges token schij fj e r , en worden daarmeê 

door een spiraalveer steeds naar o mhoog en tegen de bus 
ft gedruk t ;  daar ze aan den voet  gespleten z ij n  en dus in 

hun glell f  k lemmen , zoo kunnen zij . niet van zelf naar 

beneden vallen ; de kerven 8 komen derhal ve alleen door 

de werking van den sleutel op de regte plaats voor den 

sluitring. De kerven 8 zijn al le op verschillende plaatsen 

op den rug der pallen uitgewerkt ;  dus mor.ten ze .ook op 

verschil l ende diep te ingedruk t worden , om het openslui

ten mogel U k  te maken j dit geschiedt d aardoor dat de 

sleu telpijp (fig. E) met spleten van ongelij ke diepte voor

zien is , waarin de pallen bij 't gebruik van den sleutel 

passen , en waarvan enke�e vroeger , andere later op de 

pal l en werken ; eerst als alle pallen to t  op de behoorlijke  

diepte  neêrgedrukt zijn  en  de  baard / in de  kerf i gezet 

is , kan de cilinder cl met zijne palle'n vrij in den slui tring 

()mdraaij en ;  daartoe is echter een gord passende en zuiver 

afgewerkte sleutel onmisbaar . 

B l' a m a  h was zoo zeker van zijn slo t ,  dat hij het 

bui ten aan z ij n  winkel in Fleets treet ophing luet een pla

kaat er naas t ,  waarin h ij den knapsten opensteker uit

daagde , zijn kunst ook op dit slo t  te proberen , uitlovende 

een prij s  van 2 0 0  pd. st. aan hem , wien het gelukken 

mogt het slo t te openen . Er kwamen natu url ij k  verschei

dell lief hebbers opdagen Bij elke  poging werd een com

missie benoemd , om te onderzo eken , in hoever de dilettant

opens teker geslaagd was . I J et slot van B r a  m a  h weêrstond 

hard nekkig eIken aanval. Er was geen opensteken aan 
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en geen eer aan t e  behalen , totdat op een . goeden dag 

in i S 5 1  een Am erikaan , H o  b b s genaan1d , d e n  w inkel 

v o or bij komt , het plakaat leest en binnentreedt,  aan den 
lneester vergunnin g vragende o m  het eens op zij n  s lot  

te proberen. Het  verzoek werd natu urlij k  ingewilligd. 

H o  b b  s zette zich aan 't werk , weèr werd een co mmissie 

benoemd en nadat de Amerikaan 16 uren gew erk t had , 

maakte hij v o or de oogen del' co mn1Ïssie h e t  slo t open . 

Het pres tige v an B r a  m a h was weg en hij nlO est 2 0 0  pond 

betal en . Wij zullen s trak s zien , hoe  hij zich van die: 

n ederlaag h erstelde. 

Eerst besprak de heel' G r o t  h e  nog het slo t  v an e h  u b b, 

een ander Engels c hman , die in 1 8 l B op zijn beurt  een 

zeer vernuftige inrigting uitdac ht , om den inbrekers het 

opligten van den palhaak onmogelij k te m aken . HIj n1aak t e  

et'  v erscheiden e in d e n  v orn1 van platte op elkaêr gel egde 

koperen platen n1et insnij dingen , waardoor de n ok op 

den schieter passeren lnoet  o m  vrij te k o m en en in en 

uit de gleuf te schieten. De sl eutel draag t een baard, die 

niet overal even lang is , opdat de sleutel bij het 0111-
draaij en achtereen volgens de reeks  van pallen zal opligten 

maar op verschillend e hoogte .  Ook H o  b b s z e t te zich aan 

het  werk en v e rvaardigde een slot , dat op h e t  zelfde be

gin sel berust  als  dat  van e h  u b b .  Een zeer elegant afge

werkt exemplaar van het H o  b b s - sl ot , dat spreker v o or 

de Polyt. School had laten ko rnen (het  kost  f '1 8 ) ,  werd 

rondgegeven ev enals e�n e h  u b b  - slo t ,  dat e v en do elmatig 

is  en slec hts f 1j kost , zeker niet duur v o o r  een secure 

afsluitin g. 

1\1en k an zic h vo ors tellen , h o e  de geld mannen in En

geland , die al zoo in hun schik waren n1e t  het Bramah

slo t , on ts t.el d waren op het berigt , dat H o  b b s het had 

opengestoken . Die angs t w as wel zeer o verdreven : i m m ers 
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niet iedereen was H o  b b s en deze vertelde zijn werk

wij ze niet aan de inbrekers van beroep ; maar men ging 

zich toch spitsen op middelen o m  de slo ten nog 'volko

rnener te  màken , d .  w. z .  volko men o nto egankelij k  voor 

hen , die den sleutel niet bezit ten .  W erkelij k  bereikte 

e h  u b b zij n  doel  door een allereenvoudigs te inrigting aan 

h e t  slot  te maken. Hij bevestigde een klein v e ertj e aan 

de achterst e  pal , dat b ij de poging , om zonder sleutel het  

slot open te s teken , afsnap t en dan zelfs het op enen met  den 

sleutel onmo gelij k maak t , tenzij deze eerst in omgekeerde 

ri gting , dus op digtsluiten o mgedraaid wordt , waarbij h e t  

v eertj e  zijn normal e stand herneemt .  

O o k  B r a  m a h ·  maakte zulk een eenvoudigen detective 

aan zij n slo t , nl. v alsche kerven in zijne veeren, die den 

knapsten inbreker to taal luagteloos maken. 

Na nog het  let terslo t  besproken te hebhen , dat door 

spreker ech ter als las tig en ondo elmatig moest  worden 

veroordeeld ,  gaf Prof. G r o t  h e  ons nog een denkbeeld van 

een kunstslo t  , dat . men m e t  sleute l  en al aan eIken 

inbreker gerust kan to evertrouw e n .  Hij zal er niets m e ê  

uitrigten. Als de  eig e n aar het  openen wil , haalt hij uit 

zijn  p ortèmonnaie een · los \i zeren stukj e , in den v orrn 

v an een sleutel baard , en du w t  h e t  m e t  den sl eutel in 

het slo t.  Bij het o mdraaij en springt dan het slot open en 

het s tukj e v alt er w eér uit. 

De vo ordragt van Prof. G r o t  h e ,  die hiermeê ten einde 

was , werd , be halve door de duidelij ke v o ordragt van 

spreker , opgehelderd door flin k geteekende figuren en door 

de voorwerpen zeI ven , die de ronde deden . 

Als ' wij zeggen , dat de l ezing over de s l o ten een waar

dig slo t was van Ui) llatuurku�dige . voo rdragte n , dan 

zeggen wij hiermeê geen banali tei t .  
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