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DR. F. J. DUPONT: 
De levensgeschiedenis der Trichinen (Trichina spiralis)., 

Het onderzoek naar de besnlettelijke ziekten , of - waarom 

het ten slotte te doen is - haar bestrijding , heeft in de laatste 

jaren groote vorderingen gemaakt. Gelijk vele practische ge

leerden in den vreenlde zich met dit nuttig onderzoek bezig 

houden , zoo hebben wij ook hier te lande veel kennis van het 

onderwerp te danken aan Dr. F. J .  DUPON1. Zijn jongste onder

zoekingen betroffen de trichinen en de trichinenziekte. 

Onder de versc};lijnselen - zoo ongeveer begon spr,eker zijn 

verhandeling - die op het gebied van natuur- en geneeskunde 

in den laatsten tijd zeer de aandacht hebben getrokken , be

kleedt de trichinen-ziekte (trichinose) een voorname plaats . Of 

zij zich reeds binnen onze landpalen heeft voorgedaan , durfde 

spreker niet beslissen ; doch zeker is het , dat zij als epidemie 

hier nog niet is opgetreden . Zoo veel tè meer heeft de ziekte 

zich bij onze buren geopenbaard. Een van de oorzaken 

van haar ontstaan en verspreiding aldaar was - zoo meende 

men - de belangrijke invoer van spek en varkensvleesch uit 

Amerika , de kiem.en bevattende van de gevaarlijlee ziekte , 

reden waarom de Regeeringen van verf!chillende landen van 

Europa er op bedacht werden om den invoer van Ameri-
1 
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kaansch varkensvlees eh te verbieden of althans slechts onder 

tamelijk bezwarende voorwaarden toe te laten. 

Tot die landen behoorden Oostenrijk , enkele Staten van 

Z .-Duitschland en , in Febrllari 1 881 , ook Frankrijk , terwijl in 

N oord-Duitschland de invoer van dit artikel aan min of lneer 

voor den handel bezwarende bepalingen was onderworpen. Van 

dit verbod of die beperkte toelating bleek al spoedig het gevolg 

dat de andere markten van Amerikaansch vleesch als over

laden werden. In den loop van 1 881 werden alleen te Rotterdam 

ingevoerd ruim zes millioen kilogralll Noord-Amerikaansch 

spek en varkensvleeseh .  Hiernaar kan nlen den invoer te Anlster

dam en elders in ons land afnleten en zal het wel geen betoog 

behoeven , dat die massa's ingevoerd vleesch ruimschoots de 

gelegenheid hadden om over het geheele land dood en verderf 

te verspreiden. 

Het was dan ook in den loop van 1 881 dat de Hoofdcomlllis

saris van politie te Rotterdam de aandacht van den Burgenlees

ter meende te moeten vestigen op het gevaar voor de openbare 

gezondheid van het veelvuldig gebruik van Amerikaansch 

varkensvleeseh. De Burgemeester achtte het van zijn plicht , het 

advies der Gezondheids-commissie in te roepen, en deze, hiertoe 

onnliddellijk bereid , besloot een onderzoek in te stellen naar de 

hoedanigheid van het Amerikaansch vleeseh . Maar speciaal 

droeg zij de zorg daarvoor op aan spreker en een zijner collega's, 

die zich beiden nlet microscopische onderzoekingen bezig 

houden. Al spoedig bleek echter, dat de taak op eenigzins ruillle 

schaal behoorde te worden opgevat en dat daartoe uitbreiding 

van werkkrachten een noodzakelijk vereischte was. Maar werk

krachten buiten de Gezondheids-comn1Ïssie kosten geld en geld 

heeft die Comn1Ïssie niet . Het onderzoek 11loest dus aanvankelijk 

gestaakt worden. Doch weldra kwam , door tusschenkomst van 

het Geneeskundig Staatstoezicht , hulp van de Regeering , en van 

die zijde ondersteund , kon nu het onderzoek met kracht worden 

voortgezet. Aan spreker viel het voorrecht te beurt om , wat 



Rotterdam betreft , met de leiding van dat onderzoek belast te 

worden . 

Met dat onderzoek bezig zijnde , werden aan spreker door be

langstellende vrienden verschillende vragen gedaan. Zoo vroeg 

men : zijn dat ook bacteriën , dokter ? - I-Ioe konlt het dat men 

er vroeger nooit van hoorde ? - Kan nlen er beter van wor

den ? - Hoe kan men er zich voor hoeden ? enz . Spreker trachtte 

zoo veel mogelijk inlichtingen te geven , maar 't spreekt wel 

van zelf dat dit zijn grenzen had. Zooveel is zeker dat de belang

stelling in die dagen zeer groot was. En niets is natuurlijker. 

Immers , Jt was niet louter nieuwsgierigheid , die een beschaafd 

mensch drijft om van alles wat op wetenschappelijk gebied ver

richt en gevonden wordt , het zijne te hebben - 't wafY ook de 

vrees , die ieder nlenschelijk individu aanspoort, om de eigen

schappen van de hem omringende vijanden te leeren kennen. 

Toen spreker dus wederom door het Bestuur van 't Genoot

schap werd uitgenoodigd om voor de leden een voordracht te 

houden , herinnerde hij zich die algemeene belangstelling en 

was hij niet alleen onmiddellijk bereid om aan die roepstem ge

hoor te geven ) doch ook dadelijk beslist in de keuze van zijn 

onderwerp . Hij zou ons het beeld trachten te schetsen van een 

vijand betrekkelijk klein , maar zoo machtig in aantal ) dat hij 

reeds talrijke menschenlevens gekost heeft. 

Onze kennis van de trichinen is nog jong. In sprekers studen

tentijd beschouwde men ze nog bloot als een wetenschappelijk 

curiosum. Gedurende de geheele eerste helft dezer eeuw had nlen 

er wel wat van gezien , maar nlen droeg er geén kennis van in 

die" n zin dat men de groote beteekenis dier organismen voor den 

mensch besefte. 

Eerst het jaar 1860 zou over het ontstaan en het leven 

van de trichinen een verrassend licht doen opgaan . Maar of

schoon men vóór d ien gewigtigen datum lang in 't onzekere 

had rondgetast en verschillende hypothesen had opgeworpen 
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onl het raadsel van het ontstaan en het wezen van deze dieren 

in 't lllenschelijk lichaam te verklaren , zoo was de arbeid 

van d9 reeks nlannen , die zich met dit onderzoek hadden 

bezig gehouden , toch niet vruchteloos geweest. Integendeel 

waren hun nasporingen van groot nut ter verklaring van de 

belangrijke ontdekkingen van 1860 en latere jaren , en is dan 

ook een herinnering aan 't geen men vroeger van de trichi

nen te weten is gekonlen van 't meeste belang voor een juist 

begrip van hetgeen volgen zal. 

Vroeg in de oudheid behoeft men niet op te klinlmen. 

Vraagt men toch , wat de Egyptenaren , de Grieken , de Ro

lueinen er van wisten , dan luidt het antwoord : zij wisten er 

niets van. De allereerste waarnenlÏngen dagteekenen eerst 

van 1832 ) toen Dr. RIL'roN) van Londen , het lijk van een 

aan kanker gestorven 70-jarig man onderzoekende, in de vleesch

bundels van de borstspieren talrijke half doorschijnende blaas

jes met een inhoud aantrof. Rij hield ze voor blaaswornlen 

(cestoden) , en sedert werden dergelijke organisnlen onder de 

benaming van kleine onbekende blaaswormen herhaaldelijk in 

liiken van menschen gezien. Drie jaren later (1835) werd een 
schrede verder gedaan door RICHARD OWEN. Deze geleerde 

vond in de spieren van een aan maagziekte overleden per

soon eveneens die kleine blaasjes en ontdekte daarin zeer 

kleine draadvormige wormpjes , als spiralen opgerold , waar�.n 

hij aanleiding vond om ze den naam te geven van Trichina 

slJ'iralis (triches: haren; trichina : haartje) .  Spoedig werden 

nu nleer dergelijke waarnemingen in lijken van menschen ge

daan en trof men die diertjes in de vleeschbundels zelfs bij 

millioenen aan. Men bleef ze echter nog geruim en tijd v�or 

vrij onschuldig houden , daar het toevallig steeds gebleken 

was , bij het onderzoek van dergelijke lijken , dat de personen 

aan geheel andere ziekten waren?verlec1en. Dè spiraalvormige 

wormpjes waren van ouderen datum. 

De studie , al was het dan ook alleen uit een clierkunc1io' b 



"Oogpunt ) werd intusschen ijverig voortgezet en de waarne

n1ingen vermeerderden jaarlijks . Geen wonder , als men van 

spreker verneemt dat niet minder dan 38 geleerden de weten

schappelijke literatuur van die dagen met geschriften over 

de trichina spiralis verrijkten. De wormpjes werden door 

velen gezien , maar het rechte begrip er van had nog niemand 

gekregen.  vVelke is hun herkomst ? hoe vermeerderen zij ? 

welk� beteekenis hebben zij voor den mensch ? ziedaa r allen 

open vragen. Tot het jaar 1860 kan men zeggen dat het 

ontstaan en de voortplanting der trichinen een onopgelost 

raadsel bleef. Wel schreed de wetenschap rustig voort , n1aar 

de drang , de noodkreet , die den stoot aan de oplossing van 

het vraagstuk zou geven , moest nog komen. De strijd liep 

voornamelijk over de vraag , of de trichina spiralis al of 

niet als een volkomen ontwikkeld dier mogt beschouwd wor

den . Prof. LUSCHKA. was de eerste , die deze vraag bevestigend 

n1eende te moeten beantwoorden , maar daar hij geen voort

plantingsorganen bij het dier had gezien ) kon hij zijn hy

pothese niet bewijzen. Andere onderzoekers , die in sommige 

blaasjes 2 à 3 of soms wel meer wormpjes hadden gevonden, 

dachten aan tweedeeling , zooals bij de bacteriën (de hooi

bacillen) . Ook werd de ,rjeneTatio spontanea (het ontstaan van 

levende wezens uit de ongeorganiseerde stof ) zonder dat 

ouders in 't spel zijn) er bij te pas gehaald. 

V O N  SIEBOLD verwierp al deze theoriën en huldigde meer en 

meer de meening dat de trichina spiralis de jeugdige vorm 

zou zijn van een bekend of onbekend ander dier. In dien 

vorm zou het diertj e een sluimerend leven leiden en slechts 

wachten tot het geraakte in een ander woondier , om daar 

tot volkomen ontwikkeling te komen. I-I�j verklaarde deze 

theorie door analogie met de levensgeschiedenis van een 

ander dier . Sedert 1852 had KÜCHENl\'[EISTEH het ontstaan en 

de ontwikkel ing van den lintworm in 't helderst licht gesteld. 

Hij wist dat van de twee soorten van lintwormen , die 
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het llleest in westelijk Europa voorkOlllen , de gewapende 

(ta en ia solium) en de vetgen1este (taenia saginata), de n1ensch 

de' eerste alleen kan krijgen door het eten van varkensvleesch en 

de tweede alleen door het gebruik van rundvleesch. Ook wist 

hij dat de geledingen van den lintworm millioenen eieren pro

duceeren en dat de eieren van de eerste soort moeten aan

landen in de maag van het varken om daar tot ontwikkeling 

te kunnen komen ; terwijl die van de tweede soort zich alleen 

in de maft,g van het rund kunnen ontwikkelen. Van daar ver

spreiden de emhryonen van die diertj es zich door het geheele 

lichaam van varken of rund, vestigen zich in de verschillende 

lichaamsdeelen en vormen aldaar blaasj es of cestoden, die in 't 

varkensvleesch de grootte hebben van een erwt , in 't rund

vleesch daarentegen niet grooter zijn dan een hennepzaadje .  
Die Finnen - zoo  i s  de  Duitsche vulgaire naam van die 

diertjes - zijn eenvoudige blaasjes met een kop die naar bin

nen is gestulpt .  In dien blaasvorm blijven zij dan rustig in 

het vleesch zitten , maar zoodra van die cestoden in de n1aag 

van een mensch zijn overgegaan , verdwijnen de blaasj es en 

de kop brengt door enkelvoudige knopvorming de geledingen 

voort. Deze worden rijp en binnen enkele weken is het dier 

geheel gevormd en gaan de geledingen op haar beurt weer 

eieren produceeren , die in het rund of het varken overge

braeht , denzelfden levenscyclus kunnen vervolgen. 

Voor den levenscyclus van den lintworm is dus alternee

rend een ander woondier (twee verschillende wezens) noodig. 

Gesteld dat of de menschen of de varkens uitstierven , dan zou 

ook het bestaan van den gewapenden lintworm verder onn10-

gelijk zijn. Deze zelfde levensvoorwaarde had lllen ook bij 

andere dieren waargenomen , bv. bij de cestode van de 111Uis , 

die alleen tot ontwikkeling kan komen in de kat. 

Van onze trichinen wist 111en toen (1 852) nog niets als 

alleen dat er nu en dan in n1enschenvleesch zeer kleine blaas

jes voorkomen, elk voorzien van het kleine opgerolde wormpje .  
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De n1eening won intusschen veld dat n1en ook hier met 

blaaswormen te doen had. Hetgeen lllen in 't vleesch van 

den n1ensch aantrof zou dan zijn de blaasj es-periode . Doch 

waar n10est men nu den volkomen ontwikkelden ingewands

worm zoeken ? Ziedaar een lastig vraagstuk. Het denkbeeld 

dat de trichinen de cestode-vorm zouden zijn van een inge

wandsworm van den mensch zelf , gaf van 1252 tot 1859 

aanleiding tot een zeer uitgebreiden strijd .  Het meest werd 

de trichocephalus dispar bestempeld , de volwassen vorn1 te 

zijn der trichina spiralis. Küchenmeister had gezien dat de 

inwendige bouw van dezen trichocephalus veel overeenkomst 

heeft met den inwendigen bouw van :de trichina spiralis. 

Ook herinnerde men zich dat , al was hèt dan ook maar 

eenmaal , door LEIDY in vleesch van een varken diertj es 

waren gevonden , die waarschijnlijk n1et de tri china spiralis 

identisch waren, en dat de mensch trichocephalen kon krijgen 

door het eten van varkensvleesch , was een meening , die in 

Noord -Amerika door de geneeskundigen vrij algemeen werd 

gedeeld. In dezen stand van zaken maakte n1en zich niet 

bijzonder ongerust , daar de triclwcephalus wel veel bij den 

mensel1 voorkomt , maar bekend is als een vrij onschuldige 

ingewandsworm. De waarnemingen uit een zuiver wetenschap

pelijk oogpunt werden intusschen voortgezet , waarbij het 

echter niet zoo spoedig gelukte om de ontwikkeling van de 

trichinen tot trichocephalen na te gaan. Wel zag n1en de met 

trichineus vleesch gevoede proefdieren ziek worden en soms 

sterven , maar eerst in 1859 , toen VmcHow en LlmcKART de 

ingewanden met het microscoop begonnen te on derzoeken , 

wat men tot heden verzuimd had , was men op weg om den 

waren staat van zaken te begrijpen. 

LEUCKART, destijds te- Giesen, had van zijn collega prof. 

NASSE te Marburg een stuk trichine us  vleesch gekregen en 

voerde dit een jong varken. Na verloop van vier weken 
vond hii in dit proefdier nog al vr{j wat trichocephali. Hjj 



schreef aan prof. VAN BENEDEN te Leuven , dat hij die inge
'wanc1swonuen had gevonden bij "Dutzen d en". 

De Leuvensche hoogleeraar berichtte onmiddellijk aan z ijn 
beroemden collega MIL NE EDWARDS te Parijs , dat in de inge
wanden van een met trichineus vleesch gevoederd varken . . .  

duizenden trichocephalen waren gevonden. Spreker had bij 
het bestude81'en van de trichinenliteratuur toevallig dezen 
blunder gevonden , die ongelllerkt passeerde en zelfs bij de 
Académie te Parijs voor goede lllunt werd opgenolllen. Het 
verschil van " dozijnen" en " duizenden" verminderde echter 
niets aan het feit , dat de trichinen voor goed gestempeld 

schenen als jonge trichocephl3li. Hoewel dit schijnbare feit 
spoedig weer bet'wist zou worden , had, de tot heden verrich
te arbeid reeds veel aan 't licht gebracht. Zoo had VmcHow 
stellig gezien � dat in de maag van een drie dagen te voren 
met trichineus vleesch gevoerd varken de hulsels van de 
zoogenaamde blaaswormpjes waren opgelost en de trichinen 

zelven belangtrijk grooter waren geworden dan vroeger. Zijn 
collega LEUCKAltT had hetzelfde gezien , luaar bovendien had 

deze in het proefdier , als het zeven dagen na de voeding 
geslacht was , levende jongen in sonllllige der grootste tri
chinen ontdekt. 

De wapenen waren door al deze wetenschappelijke oilder
zoekingen dus wel gescherpt , toen het in de geschiedenis 
van de trichinenziekte gewichtige jaar 1860 aanbrak. 

Omstreeks Kerstmis van 1859 was het 20jarig dienstmeisje 
van welgezeten landbouwers in den onltrek van Dresden plotse
ling ongesteld geworden. De  ziekte was toegenolllen , zoodat 
zij omstreeks Nietl\vjaar het bed llloest houden en den 1 1n 
Jan. 1880 in het Ziekenhuis te Dresden werd opgenomen. De  
verschijnselen der ziekte waren 100luheid in  alle ledelllaten , 

angst, slapeloosheid ) gelllÏs aan eetlust , diarrhee ) dorst , hevige 

koorts , gezwollen buik en pijn in de spieren vooral aan 
armen en beenen. Daarbij waren de knieën en ellebogen op-
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getrokken . Den 22n Januari stierf de lijderes onder hevige 

benauwdheden. De diagnose was : typhus nlet hevig rheu

matisme. - Zij was dan ook als typhuslijderes in het Zie

kenhuis opgenomen en behandeld ! 

Dr.  ZENKER, belast met de lijkopening , vond de darmen 

zeer sterk met bloed beloopen , doch zonder zweren . Op grond 

van de zeer hevige - zoo als het heette rheumatische -

pijnen in alle spieren kwam ZENKER er toe het spierweefsel 

onder het microscoop te onder:loeken , en zag tot zijn groote 

verbazing trichinen bij tientallen : de kleinste gestrekt , de 

overigen opgerold. In het slijm van de darmen ontdekte hij 

hetzelfde. De diertjes waren verschillend van grootte : de 

grootste ongeveer 3 mM lang , andere 1112 nlM, daarnevens 

j onge trichinen van allerlei zeer kleine afmetingen. fIet feit 

dat reeds vroeger in het vleesch van een varken dergelijke 

dieren waren gevonden , zonder dat zij er in gebracht waren , 

leidde ZENKER tot een nader onderzoek , en nu bleek hem het 

volgende.  Op de hoeve buiten Dresden , waar het meisje ziek 

was geworden , was den 21n December een varken geslacht. 

De nog overgebleven hammen en worsten onderzoekende , vond 

men daarin trichinen in blaasjes gehuld. Niet alleen de meid , 

maar ook de landheer , diens huishoudster en de overige huis

geno9ten , die van het vleesch van dat varken gegeten 

hadden , waren allen zeer ziek geweest . Vooral de beide 

eerstgenoemden benevens de slachter , die het varken daar 

was komen slachten 1 hadden hevige koortsen gehad , gepaard 

nlet rheunlatische aandoeningen , en slechts zeer langzaam 

waren zij aan de beterende hand geraakt . . 

Er was hier een licht opgegaan J dat spoedig zou blijken het 

ware licht te zijn. ZENKER vond in het darnlslijm. groote trichi
nen � erkende mannetjes en wijfjes , de laatsten met levende 

j ongen in het lichaam , daarnevens vele jonge , zeer kleine 

trichinen. 

Ook in de spieren vond b� de trichinen van allerlei afmetin-
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gen - allen zonder hulsel, en deze omstandigheid bracht henl 

op het vernloeden ) dat de trichinen pas in het vleesch waren 

aangekomen , dat zij tot dezelfde diersoort behoorden als de op

gerolde wormpjes in de blaasj es van het varkensvleesch , -- en 

dat zij de wezenlijke oorzaak waren van de ziekte en van het 

overlijden van het meisje .  

Spreker stond hier even stil in zijn gedachtengang. 1\1en wil 

wel eens twijfelen aan het nut van 't wetenschappelijk onder

zoek en de bewering wordt wel eens gehoord, dat de groote ont

dekkingen louter speling zijn van het toeval . Maar - zoo luidde 

de tegenvraag van spreker - hoe zou ZENKEl� tot zijn groote 

ontdekking zijn gekolllen , wanneer de nasporingen niet vooraf 

waren gegaan , die hierboven geschetst werden ? -

Week aan week ';\lerden we van nu af aan in de genees

kundige tijdschriften verrast l1let nieuwe mededeelingen , -

tot venlloeiens toe. Van de navorschers op dit gebied , waar

van spreker een veertigtal zou kunnen opnoemen , verdienen 

vooral genoenld te worden LEUCKATI,T, VIRCHOW, PAGENSTErHER en 

v. SIEBOLD . Hun streven was onl het feit streng wetenschappelijk 

te bewijzen en uit een reeks proefnemingen aan te toonen dat 
darnltrichinen en spiertrichinen - zóó toch werden van nu af 

aan de trichinen al naa,r hun voorkomen genoemd - geen ver

schillende wezens zijn , doch de levensstadiën van het zelfde dier . 

Als norma,al ziekteverloop van een met trichineus vleesch ge

voederd varken vonden :lij het volgende. De verschjjnselen be

ginnen met indjgestie , ve
'
dies van den eetlust en het knarsen op 

de tanden. Het dier trekt de buikspieren zamen , een bewijs van 

hevige buikpijn� Vervolgens ga,at het liggen , de kop wordt 

warm d. w. z. er is hevige koorts . Na, verloop van acht dagen is 

de eetlust iets teruggekeerd en waggelt het zieke beest naar de 

trog. lYlaar 't is slechts een vleugje , want langzaa111 treedt ge

heele verlani.ming in. Richt men het dier op , dan valt het weer 

om. De pooten worden stijf en koud en bij aanraking :leer pijn

lijk ; ook bij elke poging om op te staan schreeuwt het tlier pijn-
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lijk . D e  stem ' is eerst sehor en wordt langzan1erhand zeer zwak 

en alle verschijnselen zijn daar , die een spoedigen dood doen 

verwachten . Maar neen, n1eestal geneest het dier, als n1en slechts 

zorgt voor een warn1 hok en voor melkdieet. Na verloop van 

v�er of vijf weken loopt het varken een paar schreden en na acht 
weken is het beest geheel hersteld. Ziedaar het ziekte verloop 

van een jong varken , dat met trichineus vleesch is gevoed. 

Et werden aldus proeven genomen met verscheiden varkens 

en aan elk der dieren 2 1/2 ons vleesch , bevattende ongeveer 

300000 trichinen te eten gegevell. 

Dit cijfer behoeft geen verwondering te wekken. LEUCKA.RT 

vond wel op één milligram varkensvleesch niet n1inder dan 1 0  

trichinen . Spreker toonde ons een , in den loop van den zomer te 

Rotterdam gemaakt praeparaat van trichineus vleesch , niet 

grooter dan 25 milligram , in welke mini81ue hoeveelheid 1 34 

trichinen geteld waren . Gesteld nu , om een rond cijfer te nemen, 

dat in 25 milligram vleesch slechts 100  trichinen vervat zijn , 

dat zou dan zijn 4000 in een gram - dus in 2 1/2 ons varkens

vleesch . . . . . één millioen trichinen . 

Doch keeren wij tot de verschillende met trichineus vleesch 

gevoede varkens terug. Een van die proefdieren werd den 4n 

dag geslacht. Men vond maag en bovenste gedeelten der inge

wanden zeer rood en de binnenste wanden van de maag gezwol

len en met taaien slijm bedekt . Het gevoerde vleesch was groo

tendeels verteerd en de blaasjes uit dat vleesch opgelost , terwijl 

talrijke worpjes in den slijm rondkropen . Die wormpjes zijn 

gemiddeld 1 1/2 mMo à 2 1/2 mMo lang. en 1/2 0  mMo dik . De 111an

netjes zijn  kleiner dan de vrouwtjes .  In een paar flink geteekende 

afbeeldingen ) reusachtig (2000 maal) vergroot, liet spreker ons 

de inwendige structuur van die darmtrichinen zien . Aan de eene 

zijde de spitse kop met een zeer fijne opening , die spoedig over

gaat in de maag , d. i. het kanaal is omgeven door groote cellen , 

die waarschijnlijk , niet on gelijk aan onze maagklieren , zekere 

verteringsappen afscheiden . Op de maag volgt het darn1kanaal � 
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Het vrouwtje heeft ongeveer den zelfden bouw , nlaar hier 

treft men over een 1 / 3 of de 1/2 van het lichaam de vruchtholte 

aan met groote cellen (eieren) waarvan er in een overdwarsche 

doorsnede vier of vijf naast elkaar liggen. 

Bij de opening van het tweede proefdier , dat niet 4 doch 7 
dagen na de voeding nlet trichineus vleesch , geslacht wer'd ,  

nam men hetzelfde in de maag waéLr , en waren nu ook de  be

nedenste gedeelten der ingewanden roodachtig aangestoken en 

het 'geheele.,j.armkanaal met trichinen overdekt. Het nlicrosco

pisch onderzoek bracht wijders aan 't licht , dat wel in den 

bodem van de vruchtholte der vrouwelijke :trichinen nog van 

die cellen (eieren) aanwezig waren , doch dat velen van die 

eieren reeds in volkomen gevormde diertj es waren veranderd ,  

waarvan er zelfs reeds naast het moederdier in de ingewanden 

van het varken rondkropen. Men telde zoo 600 eieren en jonge 

dieren van één vrouwelijke trichien. Die voortteling gaat zoo 6 
à 7 weken voort, totebt de darmtrichien, na hoogstens 2000 jon

gen te hebben voortgebracht ) sterft en met de ontlasting wordt 

verwijderd. Voor de jonge trichinen is het nu weggelegd om 

spiertrichinen t e  worden. 

Men had dus de clarmtrichinen leeren kennen als geslachts

rijpe , dat is als volkomen dieren , en men rangschikte ze tot de 

1 e v e n  d b a r e n d  e s p 0 e l  w o r  m e n. 

De pas geboren jongen bezitten een lengte van 0 . 11  nlM.  en 

een dikte van 0 .006 nl\f . Om van die afmetingen een denkbeeld 

te geven , had spreker ze bij de dikte van een draad garen 

vergeleken en bevonden dat men er 450 tot één bundeltje moet 

vereenigen om de dikte van een draad gewoon garen te bereiken . 

We hebben dus uit het onderzoek van de twee eerste 

proefvarkens gezien , dat de oude trichinen daar in maag 

en ingewanden haar leven afspinnen en sterven . Vervolgen 

wij nu verder de jonge wOl'lnpjes en wel in het lichaanl van 

een op den Sn dag na de voeding geslacht en geopend proef
varken. Wij zien ook nu weer hetzelfde , lllaar bovendien zijn 



13 

hier de buitenste vliezen der ingewanden aangetast door de 

jonge diertjes , die dus gaatjes in de darn1en moeten geboord 

hebben , om van daar verder in het lichaam te kunnen door

dringen. Van die gaatjes ziet men intusschen geen spoor. 

Zij sluiten zich weer , zoodra de diertj es er doorheen zijn. 

De trichinen zijn dus reeds buiten de ingewanden. Waar zij 

nu verder heen gaan , ziet men onvermijdel�jk als lllen nog 

twee dagen langer met de opening van een volgend proef

varken wacht. Het bindweefsel , waarmede de darmen aan de 

wervelkolom zijn bevestigd , ziet men dan met ontelbare jonge 

trichinen doorzaaid .  Dat losse } netvormige , vliezige Y,�eefsel 

is de weg , dien de wormpjes vervolgen tot ze zijn aange

komen op de plaats van bestemming : het spierweefsel of 

roode vleeseh .  Het yleesch } dat de trichinen op haar weg 

het eerst ontmoeten , is de spier genaamd de " haas" , waar

van de voorste punt bij de nieren is gelegen. Onze Hol

landsche slagers noen1en dit deel ook wel het " zieltjeJl} een 

term waarvoor zij zelven geen verklaring kunnen geven , 

doch die zeker niet in den eigenlijken zin van 't woord m oet 

worden opgevat. 

In die "haas" worden de trichinen het allereerst en aller ... 

meest gevonden. Dan komen ze in 't middenrif} de breede 

deels vleesch- deels vliesachtige. plaat , die dwars door 't 

lichaam gaat' ; van daar in de kleine spieren tusschen de 

rib ben , in de groote borstspieren , vooral aan de uiteinden 

tegen het borstbeen aan; vervolgens in de nekspieren , in 

de kauwspieren , in de kleine spieren van strottenhoofd en 

oogholten en eindelijk in de pooten. De neiging openbaart zich 

vooral om zich in de voorste gedeelten van het varken te ver

spreiden en wel het dichtst bij de peezen zich op een te hoopen. 

De wormpjes zijn op hun tocht reeds iets -gegroeid , z ijn 

in lengte toegenomen van 0 . 11 tot 0 . 1 4  mM. , in dikte vart 

0 .006 tot 0 .007 mMo Het bbjkt dus dat die toenam.e nog 

niet belangrijk is . 
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In de  hartspier komen zij  niet , hetgeen men meent te 

moeten toeschrijven aan de voortdurende beweging van dat 

lichaamsdeel. Dat zij ook tot het bloed zouden doordringen , 

is een meening waarover veel strijd is gevoerd ; men mag 

echter thans als zeker aannenlen dat het bloed met de tri

chinenziekte niets te maken heeft. 

Hoe nu de trichien in den spierbundel huishoudt , werd 

door spreker duidelijk gemaakt en toegelicht door een tee

kening , voorstellende de verschillende stadiën van zulk een 

spierbundel , nadat de worm er zijn intrede heeft gedaan. 

De spierbundel verliest allengs zijn structuur ; de dwarse 

streepjes . gaan spoedig verloren om plaats te maken voor een 

onbestemde fijnkorrelige substantie , en het diertje , grooter 

wordende en een volledigen wasdo111 van 0 .50 tot 0 . 75  D1M. 

lengte en 0 .02 à 0 .03 mMo dikte bereikende , kronlt zich en 

oefent een uitzettenden invloed uit op het bindweefsel dat 

den spierbundel onmiddellijk olllgeeft, dat daardoor in hevige 

mate ontstoken en verdikt wordt en een tijdelijken toevoer 

van bloed veroorzaakt. Ook het vleeschvliesje verdikt en 

verhardt en schrompelt aan de uiteinden der bundels ineen. De 

korrelige massa rondom den opgerolden parasiet hoopt zich 

zoo sterk aan de wanden der holte op , dat de korreltj es aan 

elkaar groeien en dus een yliesje vormen , dat der trichien 

tot woning verstrekt. 

In dat citroenvormig hulsel moet de spiertrichien nu wonen , 

tot zij toevallig in de nlaag van een ander dier te land 

kOlllt om dan weer den beschreven cyclus te doorloopen. 

Binnen het hulsel kan de trichien intllsschen zeer lang een 

sluimerend leven volhouden. De langst \vaargenomen periode · 

is 14  jaar . Doch niet altijd blijven de hulsels in dien toe

stancl .  Na verloop van tijd worden de korreltjes veeltijds 

doortrokken met kalkzouten en begint een verkalkingsproces 

van de korrelige massa , dat sonlS ook op het dier zelf 

overgaat. 
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Ziedaar in ' t  kort den geheelen levensloop van d e  trichinen 

geschetst. 

Spreker stelde daarop de ge wichti�e vraag , of alle dieren 

vatbaar zijn om door trichinen b ewoond te worden. Het ant

woord kan dan al dadelijk luiden dat men ze uit den aard der 

zaak nooit gevonden heeft in dieren , die zich in den na

tuurstaat uitRluitend met planten voeden . Bij konijnen en 

andere plantenetende dieren werd voor proefnenling het 

thrichinenhoudend vleesch, steeds fijn gehakt, door een sonde 

in de maag gebracht. Wel is een enkel ziektegeval vermeld , 

veroorzaakt door het eten van rundvleesch , nlaar bij onder

zoek bleek dat het vleesch was gehakt op een blok , waarop 

even te voren trichineus varkensvleesch was gereed gemaakt. 

Een weinig opwekkende mededeeling deed 'spreker , dat de 

mensch van alle " dieren " bovenaan staat in geschiktheid 

om aan de trichinen tot woonplaats te verstrekken. In geen 

enkel woonclier worden de trichinen zoo groot en tieren zij 

zoo welvarend als in het menschelijk lichaam. In de tweede 

plaats is het varken het meest geliefkoosde verblijf. W an

neer dan ook een trichinenziekte uitbreekt , wordt zij steeds 

veroorzaakt door het eten van varkensvleesch. 

Dat sommige soorten van varkens niet gedisponeerd zou

den zijn voor de trichinen-ziekte , is tot dusver niet bewezen 

kunnen worden. Indertijd heeft men willen beweren , dat het 

Hongaarsche ras er niet vatbaar voor zou zijn , maar het 

vermoeden dat dit een praatje was , door de slagers te 
Weenen uitgestrooid om hun beesten in bescherming te nemen) 

werd bewaarheid. Later toch bleek het Hongaarsche varken 

wel degelijk voor trichinen vatbaar. Zelfs in het wilde zwijn 

van de bosschen bij de Jordaan zijn trichinen gevonden. En 
ons Hollandsch varken ? Ja ) de Rotterdamsche slagers heb

ben wel beweerd , dat in onze varkens de trichinen nooit 

gevonden zijn. Daarin h ebben zjj gelijk , maar . . . .  men heeft 

er tot heden ook nooit naar G E Z O CHT . rrot dat onderzoek zal 
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zich vermoedelijk wel d€ gelegenheid voordoen als het openbaat 

slachthuis te Rotterdanl eennlaal in gebruik is genomen. Wan
neer ook dan de Regeering haar steun wil schenken , zou 
onderzoek op groote schaal töt gewichtige resultaten kunnen 

leiden. 
Ook op andere dieren werden proeven genomen onl te 

onderzoeken in welke nlate zij vatbaar zijn om voor de spier
trichinen tot woning te verstrekken. Ratten en muizen en 

ook konijnen werden zeer vatbaar bevonden. Hazen daaren
tegen stierven aan darmtrichinose , dus alvorens de jonge 

trichinen zich tot spiertrichinen konden ontwikkelen. Meer

malen zijn trichinen gevonden bij katten en vossen , slechts 
enkele malen bij honden en ook sonlS bij marters , dassen 
en egels . Van de 3 proeven om spiertrichinen te verwekken 
bIJ kalveren is slechts één gelukt. Het trichineus voedsel 
was toen opzettelijk in de nlaag gebracht . Een proef nlet
een paard genOlllen mislukte . De proeven met hoenders , 
duiven , ganzen , eenden en raven zijn nimlller gelukt. Zij 
brachten het hoogstens tot darmtrichinen die ook wel jongen 
baarden , nlaal' deze schenen niet in staat het darmkanaal 
der vogels te doorboren onl het spierweefsel te bereiken . 

Kikvorschen , snoeken , baarsen brachten het niet eens tot 

rijpe darnltrichinen. En wat insecten betreft) deze gebruikten en 
verteerden de trichinen , die men ze voorzette , als voedsel . 

Er is dus nog al verschil voor vatbaarheid. Maar ook in 
de zelfde soort . LEDeKART experinlellteerde namelijk nlet tri

chinen op een 100-tal konijnen en vond deze allen zeer vat
baar voor trichinose , behalve zes , waarbij hij "nooit eenig 
spoor van ziekte heeft gevonden , ook niet van spiertrichinen 
na de dieren later geslacht te hebben. Men heeft gezocht 
"waaraan die onvatbaarheid (immuniteit) , die men ook b�j en
kele varkens 'waarnanl , is toe t e  schrijven ; maar nlen heeft 

niets kunnen vinden , ook niet bij de honden , die verreweg 
voor het meerendeel onvatbaar voor de trichinenziekte zjjn. 
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De onderstelling is niet te gewaagd dat ook somnIige lnen
schen er onvatbaar voor zijn. Dr. KRATS meent zelfs opgemerkt 
te hebben dat als verschillende menschen onder precies gelijke 
omstandigheden van hetzelfde zieke varken even groote hoe

veelheden vleesch gegeten hebben , enkelen na het gebruik 

zelfs niet ziek zijn geworden. 
Feitelijk bewezen is dit intusschen nog niet . De immuniteit 

voor trichinose , evenals voor andere besmettelijke ziekten , 
schijnt echter bij sonImige menschen te bestaan , ook al kun
nen we daarvoor nog geen enkelen grond aanvoeren, en

. 
juist 

daarom zij men op zijn hoede om uit het feit dat deze of gene 

door de ziekte toch niet wordt aangetast , niet af te leiden , 
dat die ziekte wel niet zoo besmettelijk zal zijn. 

Wanneer de oorzaak dezer immuniteit voor trichinose nog 

zoo geheel in het duister ligt , hoeveel te meer zal dit het gev:al 

zijn met de overige besmettelijke ziekten . Voor hen die ge
woon zijn met het lllicroscoop om te gaan , behooren de 

trichinen tot de reuzen onder de smetstoffen. Het klinkt on
geloofelijk , maar spreker verzekerde dat een volwassen darm
trichien eb-ie millioen nlaal den inhoud heeft van een gewone 
rottingsbacterie , en daar nu de gevreesde pokken-bacterie 

nog veel kleiner is , behoefde spreker ons wel niet te ver

zekeren met hoe veel moeielijkheden wetenschap en prac
tijk op dit gebied te worstelen hebben. De nog hangende 
probienla's betreffende de trichinen zal men wellicht spoedig ' 

opgelost zien en daaruit, naar we hopen, ook eenige kennis 

putten van den gang van andere smetstoffen. 

Wij zullen wel niet behoeven mede te deelen nIet wellce 
aandacht deze voordracht door het talrijk publiek werd aan
gehoord. De volgende keer zou Dr. D UPoN'r de eigenlijke 
trichinenziekte be�preken. 



Dr. F. J. D U P O N T :  

D e  t r i ch i n en z ie kte e n  d e  m id d e l e n  o m  haar te bestrij d en .  

Veertien dagen geleden had dr. Dupont de levensgeschiede
nis geschetst van de trichina spir-alis, de levensvoorwaarden 
van deze parasiet nagegaan, en bovendien getracht onze voor
stelling van den bouw dezer dieren te hulp te komen door 
microscopische praeparaten ) sterk vergroot , op een schernl te 

proj ecteeren. In het tweede gedeelte zijner verhandeling zou 
spreker ons 't een en ander mededeelen van hetgeen de 
mensch van deze dieren reeds te lijden heeft gehad, welke 
verwoestingen zij reeds onder het menschdom hebben aange-

. richt en welke nliddelen ons ten dienste staan om dien vijand 
van ons te weren. 

Aan den Duitschen dokter RUPR.ECH'l' , die de epidemie van 

I-Iettst�idt heeft meegemaakt ) dankt de geneeskundige weten

schap de eerste beschrijving van het verloop der trichinen
ziekte, haar diagnose ; en , ofschoon er later veel over die 

ziekte in 't licht is verschenen) geldt de beschrijving van de 
verschijnselen der ziekte dool' dr . RUPRECH'l' nog steeds als 
de beste . Hij verdeelde dan het verloop van de trichinose 
in drie stadiën, waarvan wel niet alle bijzonderheden den 
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leek belang kunnen inboezemen, doch die toch in hoofdzaak 
gekend moeten worden, wil men zich in den aard der ziekte 
eenigszins orienteeren . Van deze drie ziekte-tijdperken, die in 
de natuur niet zoo scherp begrensd zijn als in de boeken, 

is het eerste het stadium van ingressie. flet correspondeert 
met het opnemen van de trichinen in de maag , het oplossen 

van de hulsels, het rijp worden van de darmtrichinen en het 

voortbrengen van de jongen. 
De verschijnselen , die zich gedurende die eerste periode bij 

den patient openbaren , zijn die van de indigestie. 

In het tweede stadium , dat van digressie , beginnen de j onge 
trichinen haar tocht door het lichaam van deI). patient . Op 
dien weg worden zij grooter tot zij zich in de spierbundels 

hebben genesteld .  Dit is de ergste periode van de ziekte.  Als 
dezé heeft uitgewoed en de spiertrichinen het vleesch in alle 

richtingen als 't ware hebben vernield , beginnen zij in het 
derde stadium , dat van de regressie , zich in te hullen tot de 

hulsels volkomen zijn gevormd. De patient heeft dan het ergste 
geleden. Hij is het tijdvak van genezing ingetreden . Daar 
het voortbrengen van jongen door de darmtrichinen 3 à 4 

weken duurt , en de eerstgevormden reeds den 9° dag haar 
weg door het lichaam zijn begonnen en slechts 1 1/2 dag 
noodig hebben om in de spieren aan te konlen, zoo is het 

duidelijk dat dan de laatste nog geboren moeten worden, als 
de eerstgeborenen reeds in het spierweefsel zijn aangekomen 
en dat de twee stadiën dus in elkaar loopen. - Bij zware 

ziektegevallen zijn de stadiën scherper begrensd. 
Gesteld iemand heeft een paar ons trichineus vleesch in 

ongekookten staat gegeten, bv. n rohes fläckelfleisch mit Pfef
fer und Salz " , de lievelings kost van onze Duitsch e buren 
vooral in Oost-Pruisen. Reeds des avonds kwelt henl een 
nare snlaak) gepaard met oprispingen en een bekleDld, ang
stig gevoel .  Fl ij slaapt slecht . Den derden dag komt er bra

king bij , ook diarrhee.  De patient wordt zwakker en zieker 
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en is na een week verplicht elke bezigheid te staken en het 
bed te houden. Hij heeft nu zwaar de koorts, die snel toe

neemt en den 13n dag haar hoogs ten graad heeft bereikt. 
De ziekte is dan reeds het tweede stadium ingetreden. J\1aar 

vóór de 1 3e dag is aangebroken, heeft de patiënt vele sm.ar
ten geleden. Op den sn dag begint het voorhoofd hem p1jn 

te doen, de oogleden zwellen, de pupillen verwijden zich , 
elke beweging nlet de oogbollen is pijnlijk en recht voor zich 

uit staren bekomt den lijder nog het best. De trichinen heb

ben zich namelijk reeds in de oogspiedjes genesteld en ver
oorzaken hevige pijnen bij elke beweging van den oogbol . 
Een onbeschrijfelijk angstig gev oel lllaakt het lichaamslijden 

nog ondragelijker. De hevige pijnen in het middenrif en de 
tusschenribbige spieren belemmeren elke ademhaling. De rug 
wordt pijnlijk bij het liggen. Patient keert zich ) nlaar hoe 

hij zich wendt , hij voelt steeds hevige pijn in het lichaams
deel , waarop hij ligt en weldra heeft hij bespeurd dat de 
ligging op den rug nog het minst pijn veroorzaakt. Overal 
verbreidt zich de pijn ; in de bovenarmen en in de dijen , in 
de voorarmen , de handen , in de beenen en de voeten. Al die 
deelen worden hard en gezwollen. Intusschen is de 1 5 e dag 

aangebroken , waarop de lichaamstemperatuur over dag tot 

39°, des avonds tot 41° is gestegen. 
Laat ons even met spreker deze h evige ziekteverschijnse

len trachten te verklaren. Wij hebben de vorige maal ver
nomen , hoe elke spierbundel , waarin trichinen zich ge

nesteld hebben , zich belangrijk verwijdt en dus een be
langrijke drukking uitoefent op den daarnevens liggenden 
bundel. Als dat nu slechts in enkele spierbundels plaats had, 
zou het den patient nog zoo erg niet hinderen ; men bedenke 
echter wel dat bv. in den opperarm ettelijke duizenden spier
bundels naast elkander liggen, zoodat men zich een voor
stelling kan maken hoe gezwollen dat enkele lichaanlsdeel 
reeds is dool' de manier waarop de trichinen el' in huis-
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houden . Daar is  meer. Alle veranderingen in den spierbun

del gaan bovendien gepaard nlet ontsteking, die een belang

rijken toevoer van bloed ten gevolge heeft, zoodat in het 

bindweefsel rondom den spierbundel een geheel nieuw net 

van zeer kleine bloedvaten ontstaat. Dat vernielende proces 

van uiteenrijting en drukking van spierbundels , ontsteking 

en congestie, openbaart zich nu door het geheele lichaam, 

waar slechts spierbundels worden aangetroffen, behalve alleen 

in het hart) welke spier door zijn voortdurende beweging 

de trichinen schijnt af te weren. Daar een zeer gezochte 

plaats voor de parasiet de kleine tusschenribbige spieren 

zijn, valt het ademhalen den patient zoo uiterst pij nlijk. Toch 

noodzaakt hem de koorts , door den meerderen toevoer van bloed 

in de longen) om zoo snel en zoo diep mogelijk adem te 

halen. Hieruit wordt verklaard, dat vele patienten te gronde 

gaan aan longontsteking , hoewel de trichinen de longen 

ninlmer rechtstreeks aandoen. Zijn de trichinen doorgedron

gen tot de spieren van het strottenboofd en van den hals , 

dan verliest de patient zijn stem ; het slikken valt hem nloeie

lijk , en als de trichinen ook de kauw- en de tongspieren 

hebben bereikt , beletten zij hem het kauwen en slikken . Dit 

is een ware marteling voor den armen lijder, in de oogenblikken 

als zijn eetlust terugkeert .  Alleen melk en bouillon gaan er 

nog met moeite in . 

Onder die omstandighed en treedt de patient de vierde week 

in. De koorts is nog altijd zeer hevig, niet n1Înder dan 41° .  

Het lichaam begint nu ook te jeuken, een bewijs dat de 

trichinen al dicht onder de huid zijn doorgedrongen . Men ziet 

dan ook op vele deelen de huid met een roosachtigen uit

slag bedekt , een natuurlijk gevolg van de plaatselijke 

congestiën door de trichinen opgewekt. Na al deze kwellin

lingen doorstaan te hebben - spreker had nog verzwegen 

het doorliggen, het onaangenanle zweten en andere narig

heden - begint, in het uiterste stadiunl van de ziekte : de 



patient te ijlen, de pols slaat al sneller en sneller en wordt 
eindelijk onvoelbaar ; handen en voeten worden koud als de 
voorbode van den dood, die kalm en rustig intreedt ; de zieke 

is dan ook letterlijk bezweken door uitputting van de ad81u
halings bewegingen. 

Gaarne had spr. ons al die akeligheden bespaard, maar 
na de kennisn1aking met het wezen del' trichinen en n1et 
den weg dien zij in ons lichaanl bewandelen, zijn de ziekte
verschijnselen, die daarmede onafscheidelijk samengaan van 
te groot belang voor den mensch om deze zwijgend voorbij 
te gaan. Bovendien het een verklaart hiel' het ander. 

Gelukkig bezwijkt de lijder, ook de zwaar aangetaste, niet 

altijd, en niets is verheffender dan een patient van een der

gelijke zware ziekte te zien genezen. Verschillende factoren 
werken de genezing in de hand. Zij hangt vooreerst af van 
de hoeveelheid levensvatbare trichinen, die in 't lichaam zijn 

opgenomen, dan van het gestel (weerstandsvermogen) van 
den patient , eindelijk ook van het verloop del' ziekte , 

in 't bijzonder van de heftigheid der eerste verschijnselen, 
en wel in omgekeerde reden : hoe heviger de ziekte in de 
eerste week woedt) des te gunstiger is haal' verder verloop.  

In de eerste week toch is  het voornaamste verschijnsel diar
rhee, en daar nu - gelijk we vernomen heb ben - gedurende 
den Sn) 6n en 7 n dag de trichinen tot rijpheid komen en haal' 
jongen voortbrengen , heeft de patient kans, als zich in dat 

stadium bij hem een sterke en aanhoudende doorstroon1ing 
van vocht openbaart, dat een goed deel van de jonge trichinen 
zich met de ontlasting uit het lichaam verwijdert, zoodat 
aan deze jonge parasieten althans de gelegenheid is afge
sneden om spiertrichinen te worden en het vleesch te vernielen . 

Gesteld dan dat de patient herstelt, 't zij omdat hij luin
der trichinen heeft binnengekregen of on1 andere redenen, 
en dat hij de viel' eerste weken op de boven beschreven wijze 
heeft doorleefd, dan vangt voor dezen lijder het derde stadium, 



dat van regressie , aan. In de vijfde week bespeurt n1en plot

seling een belàngrijke vermindering van koorts , de tempera

tuur is 38c, de pols doet 84 à 96 slagen ; de ontstekings
toestand neemt af, zoodra de hulsels gevormd zijn, en te ge
lijk vermindert de hardheid en de zwelling der spieren ; de 
tong wordt weer vochtig en oogenblikken van slaap ver

kwikken den lijder ; de machteloosheid wordt minder en of
schoon hij nog altijd zeer zwak is , smaakt hij reeds het ge

not, met minder pijn een kleine beweging met de hand t,e 
kunnen maken . Zoo treedt hij de zesde week in. De pijn in 
de spieren neemt nu meer en meer af en een gevoel van 
welzijn doorstraalt den gemartelden zieke : hij heeft voor 't  
eerst weer op een der zijden kunnen liggen en valt in een 
langdurig en verkwikkenden slaap . Was de eetlust tot heden 

nog gering , thans wordt die zeer levendig. Des nachts wordt 
de patient dikwijls wakker en vraagt eten. 

Hij is natuurlijk erg vermagerd en men ziet hem de in 
zijn vleesch aangerichte vernieling duidelijk aan . Maar dat 

herstelt zich verwonderlijk spoedig . Nog geen veertien dagen 

zijn verloopen of hij ziet er al beter uit , want in dat tijds
verloop hebben zich reeds nieuwe Spierbundels gevormd. De 

dokter verlaat na de  1 0e week den patient , want deze i s  zoo  

goed als genezen. Wel blijft hij nog vrij lang pijnlijk en 

wacht hem nog een nieuwe bittere beproeving , nam : dat al 
zijn haar gaat uitvallen , doch dat komt te recht en het 
ziekte-proces heeft uitgewoed. Wat hem nog het langst daaraan 
herinnert ) IS de stoornis in het accomodatie-vermogen van 
de oogen. 

Dikwijls IS de vraag gedaan , of een gewezen trichinen

zieke weer volkomen gezond kan zijn en blijven. I-Iet is 

toch bijna ondenkbaar , dat iemand , die in zijn vleesch mil
lioenen levende wormpjes omdraagt , in geen enkel opzicht 

in zijn gevoel van welzijn zou gestoord wezen ! 
Het is waar : de wormpjes leven ' - al is het dan ook 
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slechts een sluimerend leven dat zij leiden ; 11laar ze zlJn) 

nadat het ontstekingsproces is afgeloopen 1 zoo geheel en al 

besloten in een week hulsel van bind weefsel , in een drie

dubbel vliesje, dat ze geen merkbare irritatie op het on1rin
gende weefsel 111eer kunnen uitoefenen . Zij huizen daar als 
doode lichall1en , even onschadelijk als hagelkorrels , die in 
's menschen vleesch dringende , daarin wel onts teking ver
oorzaken , maar een ontsteking , die gepaard gaat 11let het 
vorn1en van bindweefsel rondon1 elk korreltje , dat aldus af
gesloten , den drager verder tot geen last n1eer is. 

Spreker zou ons thans 't een en ander n1ec1edeelen van 
de verwoestingen , wellce de trichinenziekte reeds onder het 
n1enschdom heeft aangericht. Vooraf ging de opmerking , dat 
dergelijke epid81niën nooit over geheele landen of wereld
deelen geheerscht hebben. De sn1etstof is daarvoor te veel 
verbonden aan het vleesch van een bepaald varken , terwijl 
de verklaring voor de algemeene . verspreiding van andere 

epidemische ziekten gezocht moet worden in de verspreiding 
van haar smetstof in de lucht of in het drinkwater. Geheel 
anders treedt de trichinenziekte op. Zij openbaart zich niet 
over groote territoiren , maar blijft steeds locaal en wordt 
genoemd naar de stad , het dorp , ja naar het schip , waar 

trichineus vleesch gegeten is . De mindere of 11leerdere hevig

heid van de ziekte hangt dan vooral af van twee omstandig
heden : of het varken sterk bezet is n1et trichinen en van 
de wijze waarop het vleesch wordt toebereid. Van de lange 

lijst der trichinose-epidenliën zou spreker bij twee wat uit
voeriger stil staan : bij die van Hettstädt en die van I-Ieders
leben. 

Van de epidemie , die in Oct. 1 863 te I-Iettstädt , een plaatsje 
in het Mansfeldsche (Saks . Pruisen) uitbrak , heeft dr. .Ru
PRECllrr uitvoerige opgaven gedaan. Een epidemie van minder 
ernstigen aard , die twee jaren te voren in het zelfde plaatsje 
had geheerscht en bij 26  zieken geen enkelen doode had op-
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geleverd , leidde hem nu , in 1 863 , tot de ontdekking dat 
zoowel deze als de latere epidemie de trichinenziekte was . 
De epidemie van 1 86 1 , waarvan dr. RUPRECHT zelf een der 
slachtoffers was geweest , had voor geen der patienten een 

doodelijken afloop . Alhoewel dr. R. toen reeds bekend was 
n1et de ontdekking van zijn collega ZENKER van 1860 , schreef 
hij de ziekte in 1861  toe aan katarrhale diarrhoea met op

volgende rheumatische koortsen , daar de ziekte toen niet 
hevig was en alle typheuse verschijnselen ontbraken. fIet 
volgend j aar evenwel ging hem een licht op bij het behan

delen van een patient , die een fontanel aan de linkerzijde 
had. De wonde dagelijks verbindende J nam hij op zekeren 
dag met het verbandstuk een klein partikel vleesch n1ee , dat 
bij onderzoek trichinen bleek te bevatten. Van toen af had 
hij de zekerheid dat de ziekte , die in 't vorig jaar voor 

katarrhale diarrhoea met opvolgend rheumatislue was door

gegaan , de trichinenziekte was geweest. En toen nu in ] 863 

weer een dergelijke ziekte uitbrak, was hij de eerste die aan 
trichinose dacht. 

Doordrongen van dit denkbeeld , had hij ook spoedig uit

gevorscht dat het huisgezin van een slager het eerst zwaar 

ziek was geworden , dat de verspreiding der ziekte bij voor

keur plaats had in de buurt waar die slager woonde en dat 

alle overige lij ders klanten van dien slager waren. - Maar 
ook in een gehucht in den onltrek van fIettstädt werden 
menschen ziek . Wat was het geval geweest ? Den 1 8 11 Oct. 
was te I-Iet.tstädt het 50-jarig herinneringr:!feest gevierd van 

den veldslag bij Leipzig . Van de worst van het trichineuse 

varken hadden ingezetenen en ook bewoners van omliggende 
gehuchten bij een bepaalden restaurateur gegeten en waren 

ziek geworden . Feestgenooten , die elders varkensvleesch had
den genuttigd , waren gezond gebleven , De waarscl1 ijnlijkheid 
dat hier trichinen de oorzaak waren , werd zekerheid, toen 
14 dagen n� het uitbreken v�n de ziekte , drie patientcIl 
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stierven , in wier lijken èn darm- èn spiertrichinen gevonden 

werden. Van de 158  zware zieken stierven toen te Hettstädt 
27 personen , d. i .  1 6 1':2 

0/ \ . 
Heel wat n1eer schrik verspreidde een paar jaar later de 

epidemie te Hedersleben , een plaatsje in Saksen op de Prui
sische grenzen , met 2100 inwoners . Den 25n Oct. 1 865 had 
de slachter BEcKER aldaar een varken geslacht en in con
sumtie gebracht , en reeds in de laats1e dagen van die maand 
waren verscheiden personen zwaar ziele Een der twee doc

toren van de plaats , dr . JESNITZER , had de ziekte aanvanke

lijk voor cholerine aangezien en zijn patienten met opiun1 
behandeld. Zijn collega , dr . KB,ATZ , evenwel sprak al spoedig 

het vermoeden uit dat de ziekte . de trichinose kon wezen , 
en zijn inzicht bleek juist te zijn toen de Regeering den 8n 
Nov. de lijkopening gelastte van den derden doode . Bij de 
sectie vond de " Kreiz-physicus') in dat lijk zeer talrijke darm
trichinen en reeds jonge spiertrichinen in het vleesch. Van 
de 2100 inwoners waren intus3chen 300 zwaar ziek geworden , 
zoodat men zich een denkbeeld kan maken van de ontstel

tenis in het plaatsje .  De groote toeloop was naar dr. KRATZ J 
die reeds 's ochtends te 6 uren zijn ziekenbezoek begon , 
daarmee tegen . 1 of 2 uren klaar kwam , dan met rijtuig 
drie dorpen in den omtrek bezocht waar bovendien ook 
lijders aan dyphteritis zijn hulp n oodig hadden , 8 uur thuis 
kwam on1 dan eerst het middagmaal te gebruiken , dan zijn 
avondvisites aflegde en zich eindelijk nog moest bezighouden 
met microscopische onderzoekingen. Die taak was te zwaar. 
Hij schreef aan prof. VIRCHOW te Berlijn om hulp , en door 
diens belniddeling kreeg dr. KRATZ' nu weldra de adsistentie 
van den later beroemd geworden dr. COHNHEIl\'[ en vier andere 
doctoren. I-Ioe groot de ellende in het dorp was tijdens en 
na het woeden der epiden1ie , kan men nagaan , wetende 
dat 337 personen zwaar ziek werden , waarvan 101  stierven. 
Tal van gezinnen hadden hun kostwinner verloren en 70 
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kinderen zagen zich öp eenmaal van beide ouders beroofd. 
Van een suikerfabriek stierven alle 29 arbeiders . Welke 
.vreeselijke smarten de arme slachtoffers te doorstaan hadden 

blijkt uit de volgende woorden waarmee dr. COHNHEIlIl[ bij zijn 

terugkomst te Berlijn de afgrijselijke ziekte schetste : " der 

Eindruck wctr vit- l ergreifender als der Anblick der von Ku

geln .zerfetzten Soldaten in den Kriegslazarethen Schleswigs.'J 

Al die verwoestingen waren aangericht door slechts één varken . 

Dr. COHNHEIM had al dadelijk na zijn komst te Hedersleben 
een pathologisch-anatomisch laboratorium ingericht onl de 
sectiën te verrichten ; drie andere doctoren hielpen dr. KRATZ 

visites maken en nauwkeurig de verschijnselen en het verloop 

der ziekte bij de patienten aanteekenen ; en de vijfde dokter 
verzamelde de gegevens en verwerkte ze tot staten , waarvan 
er één de volgende belangrijke resultaten deed zien : 

TE HEDERSLEBEN ZIJN IN 1 865-'66 

D O O R  I Z I E K  GEWORDEN I D V E R J. E D E N  

Rau w gehakt 1 09 57 25 1U1 70 14 1 85 

Gebraden gehakt 18 16 14 48 3 1 4 
» vleeseh . 1 '1 5 7 

Gekookt » 1 1 1 1 
Bloe d worst 1 8 1 1  1 4  43 2 J 3 
Z ul t  (zult worst) 9 4 '1 3 4� 4 
Spek 2 4 '1 7 1. 1 
Onbekend . 1 2  7 8 27 :3 3 

[ 170 1 100 i 67 1 337 \ 83 1 11 7 1 1 1 1 01 
I 
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Uit deze tabel ziet 111en reeds bij een vluchtig overzicht 
dat de wijze van toebereiding van het genuttigde trichineuse 

v] eesch veel invloed heeft op den aard van de ziekte. Kan 
ons in dit opzicht de tabel veel wetenswaardigs leeren -

zeide spreker - het is jamnler dat er een hoofdzaak is die 
ze niet leert . We zien b .v .  wel dat er van gebraden vleesch 
7 personen trichinose kregen , nlaar we weten niet hoeveel 
personen gebraden vleesch van het varken gegeten hebben 
en gezond zijn gebleven. In de rubriek )) gekookt vleesch" 
vinden wij slechts 1 zieke , en nu zou 't  belangrijk zijn te 

weten hoeveel personen te Hedersleben van dat zelfde varken 
gekookt vleesch aten zonder ziek te worden. Het is toch be
zwaarlijk aan te nemen dat slechts 7 personen gebraden en 
niet meer dan 1 persoon gekookt vleesch van dat geheele 
varken zouden gegeten hebben. Is de tabel dus in dit opzicht 
onbevredigend , wij kunnen er wel uit leeren door welken 
vorm van vleesch de zwaarste zieken zijn ontstaan , uit de ver
houding namelijk van het aantal sterfgevallen tot dat der lijders . 

En dan zien wij dat de sterfteverhouding was van degenen , 
die ziek werden 

door rauw gehakt . 
gebraden gehakt . 
zultworst 
bloedworst . 

44 ,5  pCt.  

6,9 

In de zult (gerookte zult) komen de nleeste bestanddeelen 
ongekookt voor ; in de bloedworst de meesten gekookt. 

Ook nog iets anders leeren wij uit de tabel , nanlelijk dat 

de sterfte bedroeg 
onder de mannen 48,8 pCt. 

vrouwen . 1 7 ,0 

" kinderen 1 , 5  

"Vroeger hoorde men zoo  niet van trichinenziekte" - zoo 
y�rvolgde spreker zijn rede - , '1 evenmin als yan die b�Lcteriën ; 
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da.t " zijn zeker de gevolgen van de beschaving , waarvan we 

in " den goeden ouden tijd verschoond bleven ! " Deze en der
gelijke redeneeringen hoort men wel eens. Het kan daarom 
geen kwaad eens een paar feiten op te halen uit de geschie
denis van vóór 1 860 , ten bewijze dat de trichinenziekte ook 
vóór dat jaar hare offers heeft gevraagd . 

In Februari 1 863 opereerde prof. v. LA.NGENBECK een man 
van een gezwel aan den hals en kraste nlet zijn bistori over 
een hard lichaampje ,  dat , onder de loupe bezien , een ver
kalkt hulsel van een trichien bleek te zijn. Toen de man 

ondervraagd werd , verklaarde hij omstreeks 1 845 aan een 
ziekte geleden te hebben , waarvan men toen den waren aard 
niet had kunnen ontdekken. Het voortgezet onderzoek bracht 
aan 't licht dat men hier voor zich had een der patienten 
van een raadselachtige ziekte die in 1 845 het stadje Jesse 
in het district Merseburg in opschudding had gebracht. Een 
schoolcomnussie had op haar inspectie-reis ook J esse aange
daan en daar een ontbijt besteld van ham , worst , kaas , 
brood ) benevens rooden en witten wijn. Door een gelukkig 
toeval kon een der heeren aan het ontbijt geen deel nenlen ; 
hij gebruikte alleen een glas wijn en verwijderde zich ; zijn 
zeven vrienden vergastten zich aan den nlaaltijd ,  werden 

zwaar ziek en vier stierven na duldelooze smarten. Er rees 
een ernstige verdenking tegen den maaltijd en tegen den 

waard. De wijn werd onderzocht en achtereenvolgens ook 

alle spijzen aan een scheikundig OIîderzoek onderworpen , doch 

niets werd gevonden. Wegens gebrek aan bewijs 1110est de 
waard dan ook worden vrijgesproken , nlaar met zijn clientèle 
was 't gedaan ; hij moest de wijk nemen naar Amerika. De 
zaak bleef in 't duister , tot dat achttien jaren later een toe
vallige operatie in den hals van een der drie genezen patienten 

het .geheim ontsluierde. 
Een ander voorbeeld . In Juni 1 851  werden n abij Hamburg 

een aantal personen ziek na het eten van rauwe ham : drie 
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stierven. Een langdurig proces werd gevoerd tegen personen , 
die men van vergiftiging verdacht , maar men moest ze , daar 
de scheikundigen geen enkel vergif konden constateeren , op 

vrije voeten stellen wegens gebrek aan bewijs. En toen in 
1 863 Dr. TUNGEL de processtukken nasnuffelde , werd het 
raadsel uit de in die dagen geconstateerde maar onverklaard 
gebleven verschijnselen opgelost. De zaak is dus eenvoudig 
deze : had toentertijd het microscoop reeds dat nauw vriend
schapsverbond gesloten met de retort , waarin we ons thans 
mogen verheugen , de trichinenziekte ware al vroeger ver

klaard geweest. 
'Mochten we nu door die lofredenaars van den goeden ouden 

tijd nogmaals lastig gevallen worden met de opmerking , dat 

de trichinenziekte weer een van die vele )) nieuwheden" is , 
dan hebben we slechts te antwoorden : dat het niet de ziekte 
is , die de " nieuwheid " uitmaakt , maar wel onze kennis van 

die ziekte. 
Maar helaas, die kennis heeft de clinische wetenschap nog 

niet de middelen aan de hand gedaan om de trichinose te ge ... 

nezen, wel om haar t e  bestrijden. De taak van den genees
kundige aan het ziekbed is vooralsnog te trachten het 
proces zoodanig te leiden dat den patient de meeste kan

sen gegeven worden om de ziekte te donrworstelen. De ge
neeskundige is te n1achteloozer , omdat het in den aanvang 
der ziekte hoogst n10eielijk is haar te herkennen) daar de 
eerste verschijnselen volkomen synoniem zijn aan die van 
andere ziekten ; en is de trichinose eenmaal geconstateerd, 
dan zijn de wormpjes reeds in het lichaan1 verspreid, en 0111 
die te dooden , zou n1en eerst den patient moeten opofferen. 
Maar laat de geneeskunde, die bejaarde en deftige matrone1 
ons in den steek, haar jongere zuster, de gezondheidsleer) 

die ons leert hoe ziekten te vo orkon1en) zal ons goeden 
raad geven . vVij kunnen in de e erste plaats op onze hoede 

zijn, door alleen vleesch te eten dat- vrij is van tric:hinen : zie-
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daar het eenvoudigste, meest afdoende, maar niet altijd toe 

te passen middel ; nlaar als wij die zekerheid missen, laat 

ons dan het vleesch in zoodanigen staat gebruiken dat de 

mogelijke aanwezigheid van trichinen niet nlee� kan scha
den. Wat het eerste middel berreft, zij opgemerkt dat alleen 

de verkalkte trichinen voor het bloote 
. 
oog, scherp toekij

kende, zichtbaar zijn ; maar de eenvoudig ingehulde zijn voor 

het ongewapend oog niet te onderscheiden en dus nog veel 

minder de vrije spiertrichinen. Wij moeten dan de toevlucht 

nemen tot het microscoop. Daar nu dit instrument n iet on

der ieders bereik valt e:q. het ook niet aan een ieder gege

ven is om er nlede te werken, was de Duitsche Regeering 

nu een I 5-tal j aren geleden er op bedacht om, op voorstel 

van de profn . Virchow en Leuckart , op eenige plaatsen in 

Duitschland cursussen te openen in het onderzoek naar trichi

nen. Daar werden personen van allerlei stand en beroep in 

de maatschappij in betrekkelijk korten tijd bedreven gemaakt 

in het zoeken naar trichinen in varkensvleeseh .  Aanvankelijk 

was het onderzoek van elk geslacht varken facultatief. In 

Silezië is het 't eerst verplichtend gesteld. Daar en nu ook 

bijna overal elders in N oord-Duitschland is het onderzoek 

thans als volgt geregeld. Zoodra een slachter een of nleer var

kens wil slachten, moet hij hiervan kennis geven. De trichi

nenzoeker is dan tegenwoordig zoodra het dier is geopend. Uit 

de daarvoor aangewezen plaatsen knipt hij nIet een bijzonder 

ingerichte schaar 20 à 30 kleine stukjes vleesch en legt die 

tusschen twee glazen platen, die sterk worden aangeschroefd 

waardoor de stukjes vleesch uiteengedrukt worden. Vandaar de 

naam compressorium, dien men aan een dergelijken toestel heeft 

gegeven. Na het aldus geladen compressorium nlicroscopisch 

onderzocht te hebben) geeft de trichinenzoeker op een door 

de Regeering vastgestelde formule het bewijs af, dat de slach

ter het vleesch van dit varken verder mag verwerken en in 
den handel brengen. Heeft hij trichinen of ook wel finnen 
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gevonden , dan moet het varken verder onaangeroerd blijven. 
lnlnicldels heeft de tric !.linenzoeker van zijn bevinding kennis 
gegeven aan den distr,i ctsveearts , die nu het onderzoek her
haalt en , trichinen vindende , het varken n10et confisqueeren. 

Zoolang het voor de slachters niet verplichtend was om 

hun varkens te laten onderzoeken, werd er natuurlijk veel
tijds op allerlei wijzen de hand n1ee gelicht . De eenige heil
zaU1e dwang bestond voor hen in het Duitsche Wetboek 

van Strafrecht, dat in de artt . 220-230 strenge straffen be
dreigt tegen " n1oord uit nalatigheid gepleegd" . Krachtens 

deze wet werd o. In. een slachter te Dingelstädt tot 3 jaren 
gevangenisstraf en zware boete veroordeeld, on1dat hij een 

trichine us varken geslacht en) zonder voorafgaand onderzoek, 

in consumtie had gebracht, ten gevolge waarvan vel e perso
nen ziek werden en Li aan de gevolgen overleden. De n1an 
n10cht bovendien nooit meer het slachtersbedrijf uitoefenen. 

Nu het onderzoek bijna overal in het Duits che Rijk ver

plichtend is ) behoeft het geen verwondering te baren dat 

het aantal trichinenzoekers reeds op ongeveer 20000 kan 
geraamd worden. Het geringe loon dat zij aanvankelijk voor 
hun moeite ontvingen, daar dOOf de Regeering wel het maxi
lllum loon van 1 lYIark was vastgesteld nlaar geen minimum, 
was oorzaak dat hier en daar gevallen voorkwamen van on

derzochte en goedgekeurde varkens, die later bleken toch 
trichineus te zijn. Ook hier werd het spreekwoord toegepast : 
alle waar naar zijn gel(1. Als men verneenlt dat op somnlige 
plaatsen het onderzoek voor 20 Pfenningen (12 c.) werd 
verricht , kan men nagaan . hoe er gewerkt werd . Te �1erse
burg gebeurde het dan ook , dat door gebruik van vleesch 
van een aldaar goedgekeurd varken 1 1  menschen zwaar ziek 
werden en 5 stierven. Bij nader onderzoek bleek dat het 
varken toch sterk bezet was ge'weest n1et trichinen. De tri
chinenzoeker vlerd gestraft n1et zes n1aanden cellulaire ge

vangenisstraf , een hooge boete en ontzetting uit zijn ambt. 



33 

Een ander voorbeeld. Een handelshuis te Koningsbergen 

ontving verleden jaar van een importeur van Amerikaansch 

vleesch te Hamburg 1 800 Anlerikaansche hanlmen nlet het 

certificaat dat het onderzochte han1men waren. Een apotheker 

vond in een dier hamn1en toch nog trichinen . De Konings

berger koopman liet ze nu allen onderzoeken en het resultaat 

was dat nog 1 6  van de 1 800 han1men ]Ugt trichinen bezet 

gevonden werden , en wel sommigen zeer sterk . Bij nader 

onderzoek bleek dat de door 't  Hamburger huis aangestelde 

trichinenzoeker het tot de ongeloofelijke hoogte had ge

bracht , van gemiddeld 220 hammen daags te onderzoeken. 

Wat hem daarvoor betaald werd , wist spreker niet ! 

TOBn de Koningsberger aan den Hamburger schadever

goeding vroeg , kreeg hij 't lakonieke antwoord : "Wir haben 

1hnen untersuchte Waare geliefert , aber nicht trichinen

freie" . 

Het spreekt van zelf dat dergelijke feiten, die uit den 

aard der zaak door slachters en veehandelaars ijverig geëx

ploiteerd werden, slechts dienden on1 het trichinenonderzoek 

in discrediet te brengen. Daarom is het zeer gelukkig dat 

in het geheele Duitsche Rijk het onderzoek verplichtend wordt 

gesteld en dat de provincie Posen het voorbeeld heeft ge

geven om nu het minimU1n loon van den trichinenzoeker op 

1 Mark vast te stellen. De Mark is dààr bij de wet een 

"feststehende Untersuchungsgebühr , �tnter welche hinabzu

" gehen den B
'
eschauern unter allen Umstände verboten ist . "  

Dat de  regeling van het  onderzoek overigens niet algemeen 

zoo is als het behoort ) bewees het bericht dat nog niet lang 

geleden in de nieuwsbladen de ronde deed van het uitbre

ken van de trichinose te Brunswijk , waaromtrent spreker 

eenige bijzonderheden mededeelde . 

Duitschland is nu ongeveer 1 5  jaren bezig om deze zaak 

voor goed te regelen. Dat men hierbij veel geluisterd heeft 
naar de stem van de wetenschap , strekt der Duitsche Regee-

3 



34 

1'1ng tot eer. V [LIl de resultaten moge het volgende hier een 

plaats vinden . 

In Duitschland werden door de gezalnenlijke trichinenzoe-

kers onderzocht : 

In 1 878  2 524  1 05  varkens , waarvan trichineus 1 222 

d. i . op 2 065 1 

111 1879  3 164 656 " 1 938 

d. i .  op 1 633 1 

Er zijn dus gedurende die twee jaren niet minder dan 

3160 varkens wegens hun trichinose geconfisqueerd en ver

nietigd. 
Uitgebreide epidemiën lllet veel dooden , zooals de hier

boven geschetste van I-Iettstädt en I-Iedersleben , kwamen in 

de laatste jaren niet voor. Somtijds waren er wel veel zie

ken , maar de epidemiën " raren niet intensief , d .  i. er wa

ren bijmt geen sterfgevallen. Varkens met sterke bezetting 

schijnen dan ook niet gemakkelijk aan het oog der trichinen

zoekers te ontsnappen ; en daaronl zou het wel dwaas zijn 

te beweren dat het trichinen-onderzoek in Duitschland toch 

niet baat , daar 111en inllllers van tijd tot tijd nog van epide

miën leest. Men zou dan toch geheel uit het oog verliezen 

dat de epidemiën van den laatsten tijd , vergeleken lllet de 

geschetste te Hettstädt en te I-Iedersleben , een ol' schuldig 

karakter dragen. Alleen te Hedersleben werden 347 inge

zetenen ziek en stierven er 101  door één enkel varken. Wat 

hadden dan de 3160 varkens niet kunnen uitrichten in die 

twee jaren , als men ze aan de consumtie had overgeleverd 

in plaats van ze te vernietigen ! 
Het lijdt dus geen twijfel dat de staatszorg in Duitsch

land veel onheil voorkOl11t. V oorloopig acht spreker de staats

tusschenkolllst hier te lande nog niet noodig. Doch al heb

ben wij van het heerschen van trichinose in ons land tot 

dusver nog niets vernOlllen , wie weet wat de toekolllst zal 

baren. DaarOln doe ieder voor zich zelf al vast wat in zijn 
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bereik ligt on1 de vreeselijke ziekte van zich te weren. 

De  epiden1iën , o .  a .  die te Hedersleben , hebben geleerd : 

dat rauw vleesch verreweg de meeste offers eischt ; dat ge

kookt of gebraden vleesch �eel minder gevaarlijk is - en 

spreker kon er bijvoegen , dat dit laatste geheel zonder ge

vaar is , wanneer het n1aar goed gaar gekookt of gebraden is . 

Proeven op dieren hebben dit op afdoende wijze bewezen. 

Wat nu het eerste betreft , nl . het koken , dit geschiedt 

in ons land in den regel wel zoo , dat het vleesch tot in 

het hart goed gaar is . Hiertoe wordt voor een ham 2 à 3 

uren vereischt , naar gelang van den on1vang ; want de kook

hitte dringt zeer langzaan1 tot in het binnenste van een 

groot stuk vleesch door. Met het braden is het in ons land 

anders gesteld , het gehakt uitgezonderd , dat wel steeds zoo 

bereid wordt , dat ook in het binnenste deel van den bal de 

rose kleur va� het vleesch heeft plaats genlaakt voor de 

bekende grauwe kleur ; maar een varkensribstuk ) een schijf , 

dikke karbonaden of biefstuk van 't varken eten de 111ees

ten onzer zoodanig gebraden of gebakken , dat in het bin

nenste van het vleeschstuk de natuurlijke vleeschkleur nog 

meer of min is bewaard gebleven. Gesteld nu dat zulk een 

stuk v1eesch afkomstig was van een trichineus varken , dan 

zou het roodachtige binnenste gedeelte de gezondheid van 

den gebruiker ernstig gevaar doen loopen , ja heIn het leven 

kunnen kosten. 

Of een groot stuk vleesch , dat zoodanig gebraden is dat 

het ook in de binnenste deelen goed gaar is , er smakelijker 

op geworden is , is een vraag die de n1eesten onzer wel in 

ontkennenden zin zullen beantwoorden , en spreker zou zich 

daarmee volkomen kunnen vereenigen. Maar zoo ooit , dan 
geldt hier de gust'ibus non est clisputandum. Bestaat er twij

fel onltrent de herkomst van het vleesch , dan staan slechts 

twee wegen open : n1icroscopi sch ond erzoek of het vleesch 

goed gaar gekookt of gebraden te nuttigel 1 . 
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Maar nu het zouten en rooken van het vleeseh. Niettegen

staande een 2û-jarige litteratuur over het onderwerp , loopen 

de meeningen over de schadeliikheid van trichineus vleesch 

dat gezouten of gerookt is , nog alttjd  uiteen. De oorzaak 

van die oneenigheid is , volgens spreker , te zoeken in de 

verschillende methodes èn van pekelen èn van rooken. 

Eerbiedwaardig door haar oudheid is de manier van peke

len ) waarbij het vleesch in de kuipen wordt ingewreven nlet 

zout , en tusschen elk stuk v leescll een laag zout van 3 cM. 

dikte wordt gelegd , totdat de kuip geheel gevuld is . De 

pekel wordt dan gevormd door het zout , dat opgelost wordt 

in de sappen , die door het zout uit het vlees eh getl'okken 

worden. Deze wijze van pekelen wordt lJ Og veeltijds toege

past op rundvleeseh , nlÎnder op varkensvleeseh. Op deze 

wijze behandeld , is het vleesch jaren lang bestand tegen alle 

bederf , maar het is natuurlijk minder snlakelijk doord�t er 

zoo veel sappen aan zijn onttrokken , en bovendien is de 

voedingswaarde daardoor belangrijk verminderd. 

Onl die twee slechte eigenschappen te voorkonlen heeft 

men het zouten beproefd op een andere manier , nl. door 

het vleesch of spek te leggen in vooraf gemaakte pekel , 

bestaande uit 25 deelen zout en 7 5  deelen water met 1/4 pCt . 

salpeter en wat phosphorzure kali . Het vleesch uit deze pe

kel genomen , is veel saprijker en snlakelijker , lllaar ook 

niet zoo sterk tegen alle bederf bestand , tenzij het zeer 

lang ) bv. 2 maanden � op die wijze gepekeld is . 

Evenzoo bestaan er twee methoden van rooken : 1 0 .  het 

gewone rooken , waarbij men het vleesch hangt in rookka

mers , of hoog in den schoorsteen en het dan blootstelt 

aan de rook van eiken- of beukenhout ; 20 .  het snelrooken , 

waarbij men het gepekelde vleesch hestrijkt met ongeraffi

neerde houtazijn of lllet creozoot , het dan door ophanging 

op een tochtige plaats snel laat drogen en het nognlaals 

bestrijkt lllet houtazijn , tot drienlalen toe. Na drie dagen 
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In  den wind t e  zijn gedroogd , 1 S  het gereed on1 111 consum

tie te worden gebracht. 

Men begrijpt nu hoe veel verschil het moet uitmaken op 

het leven van de trichinen , welke van deze n1ethoden èll 

van 't zouten èn van 't rooken zijn toegepast. Zoo heeft 

COLIN gevonden dat in een trichineuse ham , die 8 à 10  
dagen had gelegen in  pekel van 25 pCt. zout , alle trichinen 

nog leefden. Na 1 4  dagen verblijf in die pekel vond hij de 

trichinen dood in de buitenste lagen van de han1 tot op 2 

cM. diepte , en eerst na 2 maanden vond hij de parasieten 

ook dood in de binnenste deelen van de ham. 

De conclusie is dus : 

1 0. Wanneer trichineus varkensvleesch voldoende gepekeld 

is en voldoende gerookt , zoodat het geschikt is geworden 

om lang te worden bewaard en dus kan dienen voor expor

tatie naar verre landen - dan zijn de trichinen dood en kan 

n1en het vleesch zonder gevaar nuttigen . 

2°. Wanneer deze bewerkingen in onvoldoende mate zijn 

toegepast , zoodanig dus dat het vleesch slechts voor korte

ren tijd tegen bederf is bewaard , dan kunnen de binnenste 

deelen van het vleesch nog steeds levende trichinen bevatten . 

Spreker was hier gekomen aan het punt , waarvan hij in 

den aanvang zijner verhandeling was uitgegaan , aan de vraag 

van den Burgenleester te Rotterdam aan de Openbare Ge

zondheidscon1missie aldaar " naar de gegrondheid der vrees 

voor de verspreiding van de trichinenziekte door middel van 

Amerikaansch varkensvleesch en spek' } .  

De Gezondheidscommissie had door het instellen van een 

onderzoek die vraag trachten te beantwoorden 1 n1aar het 

was haar weldra gebleken , d at buitengewone werkkrachten 

daartoe vereischt werden . Op verzoek van het Geneeskundig 

Staatstoezicht werden toen door de Regeering de middelen 
verschaft om die voldoende werkkrach ten te verkrijgen. 

Het onder�oek , door zeven rersone "n verrich t  e:o waarvan 
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de leiding aan dr.  EGELI�W en dr .  DUPONT was opgedragen , 

nanl den I On Nov. 1 881  een aanvang. Tot het verkrijgen van 

het noodige nlateriaal werden de keurmeesters van vleesch 

en spek door den Hoofdcommissaris van politie telkens naar 

de pakhuizen der groothandelaars en naar de winkels der 

kleinhandelaars in Anlerikaansch vleesch gezonden , ten einde 

aldaar van een 20-tal spekzijden of hammen een klein stuk 

te koopen en de aldus verkregen nlonsters te bezorgen bij 

een der onderzoekers . Zoodra in een monster vleesch trichinen 

gevonden waren , werd dit monster onnliddellijk opgezonden 

aan den HoofdconlnlÎssaris . Deze liet de stukken , waarvan 

de bezending monsters afkomstig was , weghalen en ten huize 

van den heer DUPONT bezorgen. Wanneer het dan gelukte het 

trichinenhoudend stuk te vinden werd het onteigend. Maar 

lang niet altijd vond nlen het stuk terug waarvan het mon

ster moest zijn genomen ; want uit den aard der zaak waren 

tusschen het verzamelen van monsters en het vinden van trichi

nen veeltijds enkele dagen verloopen , in welken tijd de winkel

voorraad dikwijls grootendeels was verkocht en door nieuwen 

toevoer van vleesch aangevuld - indien er al geen andere mid

delen door tegenwerkende winkeliers werden gebezigd 0111 te 

trachten het opsporen van de trichineuse stukken vleesch te 

verijdelen. 

Op deze wlJze IS het onderzoek van 1 0  Nov. '81  tot ult°. 

Januari 1 882 voortgezet. De uitslag was in 't kort als volgt : 

Onderzocht zijn 1 800 nlonsters Amerik. varkensvleesch of 

spek (zg.  doorregen spek (t) . Van die 1 800 zijn er 33 bevon

den trichinen te bevatten , d .  i. bijna 2 pCt. 

(t) Alleen in het spierweefsel hllluen de  trichinen hUIl eerstell vollen 
wasdom bereiken. Ten overvloede werden intusschen nog 1 800 praepa

raten onderzocht van vetweefsels afkomsti g van spekzij den , die in de 

spiermassa groote hoeveelheden trichinen bevatten. Nergens i :;  in het 

vetweefsel een enkele parasiet gevonden. Des te meer evenwel in het 

spierweefsel. 
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De onderzoekers hadden dus de overtuiging gekregen 1 

dat ook onder het alhier ingevoerde vleesch veel voorkonlt 

dat trichinen bevat . 

Op aanwijzing van die 33 trichineuse monsters gelukte 

het aan dr. DUPONT 2 stukken pekelspek , 4 hanlmen eH 5 
zijden of halve zijden rookspek te kunnen onteigenen. I )us 

elf groote stukken varkensvleesch.  In twee en tw'intig geval

len gelukte het alzoo niet de stukken , waarvan de trichi

nense monsters afkomstig waren , op te sporen en aldus te 

verhinderen , dat ze in consumtie werden gebracht , hoezeer 

er onder waren die , blijkens de nlonsters , zeer' ster'k met 

trichinen nloesten bezet zijn. Maar ook , al zon het gelukt 

zijn al die stukken op te sporen en te onteigenen , wat zou 

dit dan nog gebaat hebben , wanneer men die kleine hoe

veelheid , die onderzocht was , stelt tegenover de massa Anle

rikaansch varkensvleesch en spek die te Rotterdam gegeten is . 

Van waar dan het verschijnsel , dat te Rotterdanl niets 

vernomen werd van trichinen-ziekte ? Wel levert het her-
. kennen van die ziekte in den beginne veel nloeielijkheden 

op . Maar zeker was de aandacht van de nleeste geneeskun

digen op die ziekte gevestigd en , al kon dan een enkel op 

zich zelf staand geval nog miskend ztin , de trichinose zou ) 

volgens hetgeen in het varkensvleesch gevonden was 1 enornl 

sterk moeten heerschen. 

Wel is waar wordt ook te Rotterdanl het varken�vleesch 

veelal gekookt of gebraden gegeten 1 maar in vele gevallen 

niet voldoende. In vele kleine winkels wordt bovendien uit

gesneden rauwe ham te koop aangeboden voor 1 0  c. het 

ons . Deze zeer dunne sneedjes worden niet meer gekookt of 

gebraden en dienen om ) evenals rookvleesch , op de boter
ham gegeten te worden . 

De vraag rees nu , " of dan de trichinen in het gezouten 

en gerookte vleesch uit Anlerika nog wel levend hier Çl,an

komen ?" 
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Door een paar onderzoekers werd beproefd of de trichi

nen door verwarllling van het praeparaat tot op 38° nog 

eenige beweging vertoonden , een proef dj e bij werkelijk le

vende trichinen steeds gelukt. Maar niemand kon eenige be

weging bespeuren . Daar deze proeven intusschen geen vol

doende bewijskracht opleverden , trachtte lllen langs experi

menteelen weg een stellig antwoord te krijgen� Op voorstel 

van den Geneesk. Inspecteur werd door den Minister van 

Binnenlandsche Zaken goedgevonden , dat dit gedeelte van 

het onderzoek aan de Rijksveeartsenijschool te Utrecht zou 
plaats hebben. Dit onderzoek werd met de llleeste nauw

gezetheid in het werk gesteld door den Directeur der school , 

Dr. A. W. H. WIRTZ.  

Den 2311 Januari zond dr. DUPONT e�n groo te  kist lnet 

trichineuse halll en spek naar Utrecht , natuurlijk de sterk 

bezette stukken. Met verschillende dezer stukken werden ach

tereenvolgens gevoed : 3 jonge varkens , 2 ratten , 1 jonge 

konijn en 4 ( ongeveer tweejarige) honden. Bij geen dezer dieren 

is eenig spoor waargenomen , noch van darmtrichinose , noch 

van spiertrichinose ; bij geen dezer dieren is , toen zij na 2 of 3 

lllaanden geslacht waren , eenig spoor van spiertrichinen ge

vonden . Er zijn nu nog verscheiden dieren aan de veeart

sen�j-school , die herhaalde malen met stukken trichineus 

Amerik. vleesch z�jn gevoed. Zij zijn allen blijkbaar gezond 

gebleven ; toch nlogen deze niet llleegeteld worden , alvorens 

ook zij zijn geslacht en onderzocht . 

Het rapport , door dr. E GELING en dr. DUPONT dezer dagen 

aan den Minister van Binnenl. Zaken overgelegd , eindigt 

dan ook met de conclusie : 

}) VVii hebben derhalye allen grond om te vermoeden , dat 

het sterke zouten en rooken van dat vleesch een zoodanigen 
invloed uitoefent op het leven van de trichinen , dat deze 

gedurende de vele weken of maanden die verloopen tusschen 
het slachten der trichinellse dieren in Anlerika en het gebruik 
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van het vleesch hier te lande , het leven hebben verloren." 

Mocht de Burgenleester - zoo ongeveer eindigde dr. Du

PONT zijn belangwekkende n1ededeelingen - mij 1Ul vragen ) 

welke gevaren ons bedreigen door den invoer van Ameri

kaansch varkensvleesch en spek - dan zou spreker met 

volle overtuiging antwoorden : vooralsnog geen gevaren ! 

Let wel vooralsnog ! Dat wil zeggen : men verlieze dit volks

belang niet uit het oog. Aan den eenen kant is het An1erik. 

varkensvleesch van uitstekende qualiteit en kan door den 

werkman voor 35 ct .. de 5 ons gekocht worden : van de an

dere zijde zou , indien n1etdertijd de trichinen in 't Amerik. 

vleesch hier levend aankwamen , de calamiteit voor onze be

volking niet te overzien zijn. 'lvat in Duitschland reeds lang 

geschiedt , een versnelde en dus n1indel' afdoende 111ethode van 

pekelen en rooken , zou ook in Amerika ingang kunllen vin

den. De Amerikanen verduurzamen toch het vleesch niet uit 

vrees dat de Europeanen er trichinose van zullen krijgen , 

maar alleen uit eigenbelang ) om het vleesch niet bedorven 

te laten overkomen. vVie vveet hoe spoedig zij zullen be

ginnen met de processen van het pekelen en rooken zoo

danig te vergemakkelijken en te verhaasten , dat die bespa

ring van tijd genoegzame  geldelijke voordeelen oplevert om 

de risico te kunnen dekken dat enkele stukken op den lan

gen overtocht bederven ! 

Het eten van rauwe han1 op de boterhan1 dringt hier en 

daar ook bij ons door. Onthoudt u er van - waarschuwde 

spreker - tenzij ge in de gelegenheid zijt , zulk een ham vooraf 

nauwkeurig te laten onderzoeken . Maar wees nog n1eer op 

uw hoede tegen de worsten die ook in ongekookten stg,at 

op de boterham gegeten worden. Ze kon1en onder allerlei 

benan1ingen in den handel , als Frankforter worstjes , SalaulÏ 

Mortadell a worst , cervelaatworst , knackworst , extraworst , 

tongenworst . . . . enz . enz A llen bestaan àf geheel àf ge

deeltel�jk ui t ongekookt varkensvleesch . 
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Zijn belangrijke studie sa111entrekkende , herinnerde dr. 

DUPONT hoe wij kennis heb ben ge111aakt met die vreeselijke 

ziekte ) wa�Lrvan zelfs geharde geneeskundigen 11let afgrijzen 

moeten spreken ; hoe wij hebben gezien dat de oude eerbied

wèl,arclige geneeskunde ons , althans bij de spiertrichinose , 

geen hulp kan bieden ; 11laar ook hoe wij ons gelukkig 1110-

gen achten dat voor ons N ederla11ders , deels door onze culi

naire gewoonten , deels door den toestand waarin het A111erik. 

varkensvleesch tot ons komt , van die zijde althans weinig 

of geen gevaar bestaat. Al schijnt dus . bij ons de staatszorg 

vooralsnog overbodig ) we 1110eten toch op onze hoede zijn 

en de wijze lessen niet in den· wind slaan van de jeugdige , 

krachtige J nog 111aar al te vaak 11liskende hygiène . 

Dat wij allen bewaard 1110gen blijven voor de ontzettende 

straffen J die dergelijk verzuiu1 kunnen na zich slepen , was 

ten slotte spreker 's wensch . 



I I I. 

Dr. Á. W. H .  'VIRTZ : 

Over  h o n d sd o l h e i d .  

Uit den aard der zaak hoort men in "Diligentia" liefst de  

onderwerpen van wetenschappeliiken aard behandelen door 

personen , wier vak meebrengt ze dagelijks te bestudeeren. 

Dat is gelukkig meestentijds het geval en inzonderheid op 

den avond, toen de directeur van de Veeartsenijkundige School , 

Dr. A.  W. H. WIRTZ , optrad om over de " hondsdolheid" te 

spreken. Eerlijk moeten wIj bekennen , van spreker veel ge

leerd en veel nuttigs geleerd te hebben : eerlijk - zeggen wij , 

omdat wij ons wel wat schamen tot dusver van deze gevaar

lijkste aller besmettelijke ziekten een gansch verkeerd denk

beeld te hebben gehad. In de meening dat wij in dit opzicht 

niet alleen staan . achten wij het plichtmatig om van de uit 

een practisch oogpunt hoogst belangrijke rede 
·
van den heer 

WIR'rz zoo mogelijk een nauwgezet verslag te geven . 

Er zijn - zoo begon spreker - in den laatsten tijd tal 

van al1 ergewichtigste onderzoekingen en proeven gedaan om 

ziekten te voorkomen , die van het dier op den mensch over

gaan en dus voor den mensch besmettelijk zijn .  Gezwegen 
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nog van tal van andere ) had spreker slechts te wijzen op 

de meest bekende , als daar zijn het miltvuur onder 't rund

vee en de schapen (PASTEUR) , de kwade droes onder de paar

den , de trichinenziekte , die nog onlangs in een tweetal voor

drachten door Dl'. DUPONT uitvoerig werd besproken. Maar 

al het leed , dat deze en nog andere zièkten den n1ensch be

rokken en , kan niet vergeleken worden met hetgeen hem te 

wachten staat ) hem en zijn omgeving ) van de vreeselijkste 

aller besmettelijke ziekten voor n1ensch en dier , de honds

dolheid. Mocht iemand n1eenen dat spreker hiermee wel wat 

te v�el beweert , dan zal hij zeker nooit een geval bij den 

mensch hebben bijgewoond , noch ooit gelezen of gehoord 

hebben , aan welke ziels- en lichaamsfolteringen de onge

lukkige ten prooi is , die
, 
door hondsdolheid is aangetast , 

niet alleen van den aanvang tot het einde der ziekte , doch 

reeds lang vóór den aanvang , van het oogenblik af dat hij 

de zekerheid heeft , door een dol of een van dolheid verdacht 

dier gebetEn te zijn. 

Men stelle zich een oogenblik dien ellendigen toestand voor 

oogen . De lijder is bevangen door een onuitsprekelijken angst , 

een onrust en gejaagdheid , die lllet geen woorden te be

schrijven zijn. Een onleschbare dorst en andere lichaanlsfolte

ririgen worden afgewisseld door aanvallen van dierlijke woest

heid ; al wat menschelijk is in den n1ensch verdwijnt ; hij 

wordt los gen1aakt van alle schaalllte en eergevoel , dien 

breidel voor de dierlijke ha,rtstochten , en alleen de zuivere 

dierennatuur bliift over. Inderdaad) kan men zich hartver

scheurender en tevens walgelijker schouwspel denken. En na 

al dat lichaamslijden en al dat zieleleed volgt onverbiddelijk 

de dood. Kan het bevreenlding baren - vroeg spreker -

dat hij , die weet dat deze ziekte hem heeft aangetast en 

wat hem dan te wachten staat ) de hand aan zich-zelven slaat , 

zooals nog niet lang geleden gebeurd is ? 

En toch , als er sprake is van het beramen en vaststellen 
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van maatregelen en vooral wanneer het aankomt op de toe

passing van die n1aa+regelen ter voorkonlÏng van de dolheid 

bij menschen , dan hoort men nog veeltijds , zelfs van per

sonen van wie n1en dat wel 't allerminst zou verwacht heb

ben , de opn1erking maken dat het inderdaad wel een vreese

lijk lijden is , maar dat er toch n1aar zoo weinig gevallen 

voorkomen , ook daar waar de dolheid bij de honden in erge 

wate heerschende is . Ja ) men vraagt er dikwijls ronduit bij , 

of ,  aangezien dit nu zoo is ) het nemen van dergelijke strenge 

en vooral lastige nlaatregelen wel noodig mag heeten. De 

vraag of het wèl noodig is  om ook voor enkele dergelijke 

allerongelukkigste gevallen zulke n1aatregelen te nemen en 

toe te passen , is niet beter te beantwoorden dan met het

geen nu zeven j aren geleden de Minister HEEMSKERK , die zijn 

wet zag aangenomen na links en rechts allerlei bezwaren te 

hebben overwonnen en tusschen allerlei klippen te zijn door

gezeild , in de Tweede Kamer sprak. Het zijn ongeveer deze 

merkwaarclige woorden : " al werd ook slechts één persoon 

'8 jaars het slachtoffer van deze ziekte , dan nog zouden de 

maatregelen daartegen volkomen gerechtvaardigd zijn" . Men 

zou nog verder · kunnen gaan. Immers het bepaalt zich niet 

tot het ééne slachtoffer. Want én zij die gebeten zijn én hun 

betrekkingen moeten weken en maanden in folterenden ziels

angst het lot afwachten dat hun beschoren is . Men stelle 

zich in hun plaats ! 

Waarom het onderwerp nu besproken) vraagt allicht iemand. 

Wij leven immers in een tijd dat men van hondsdolheid ge

lukkig niets hoort. Dat is waar ; doch de tijd , dien men rust 

noemt , kan plotseling verkeeren in een hoogst onrustbaren

den toestand. Geen jaar heeft men nog doorleefd ) dat de ziekte 

geheel tot over de grenzen was verbannen. In de zuidelijke 

provinciën komen altijd gevallen voor en de statistiek is reeds 

voldoende om bij ons de overtuiging te vestigen dat het om 

ons heen allesbehalve zoo gesteld is , dat we ons verzekerd 
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kunnen houden ) beveiligd te zijn dool' de maatregelen , welke 

thans gelukkig sedert eenige jaren tegen de ziekte genomen 

worden. De cijfers toonen welsprekend aan , welke verwoestin

gen de hondsdolheid in de laatste jaren bij onze onmiddel

lijke buren aanrichtte , op de zuidelijke en oostelijke grenzen , 

en vooral in Engeland , waar het in dit opzicht allerellen

digst gesteld is. 

In België zijn in 1878 , )79  en '80 respectievelijk 1 54 , 1 84 

en 1 23 dolle honden aangetroffen en nog veel nleer honden , 

omtrent wier dolheid men geen besliste zekerheid had. De 

opgegeven cijfers staan echter ver beneden de werkelijkheid ; 

uit geheele provinciën ontbreken de opgaven bijna geheel. 

Enkel in de grensprovinciën Antwerpen , Oost- en West

Vlaanderen werden in 1 878  veel nleer dan 40 , in 1 879 75) 

in 1 880 veel meer dan 7 5  honden dol bevonden , daarge

laten de
· vele onbesliste gevallen . Wat Pruisen betreft , moet 

nlen wel rekening houden nIet de omstandigheid dat vóór 

de politie-wet van 25 Juni 1875  het veeartsenijkundig toe

zicht aldaar zeer gebrekkig was , en in 't bijzonder was dit 

het geval nIet het constateeren van de gevallen van honds

dolheid. vVelnu , van 187 6-'80 zijn in Pruisen , voor zoover 

bekend werd , 2804 dolle honden , d. i. gemiddeld 561  per 

jaar , afgemaakt. In 't jaar 1 880 alleen bedroeg dit cijfer 

672 .  Onder deze cijfers zijn weer niet begrepen de ongeveer 

5000 als verdacht gesignaleerde honden , waarvan in 1880 

alleen 1440. Pruisen is zoo groot , zal men zeggen. Van 

ál deze dolle honden zal ons dan toch wel geen gevaar drei

gen ! Aangenomen ; maar men wete wel dat alleen in de 

grensprovinciën Westphalen , de Rijnprovincie en Hannover 

in genoemd tijdsverloop het aantal dolle honden 572  be

droeg : dat is 1 1 4  gemiddeld 's jaars . 

In Engeland ImnIt de hondsdolheid reeds eenige tientallen 

van jaren heerschende voor , zonder dat daar ter beteugeling 

van het gevan,r veel gedaan werd. Sedert 1 866  waren de ge-



47 

vallen schrikbarend toenmnende , vooral in het centrunl , van 

waar de epidemie zich naar Schotland uitbreidde. Tusschen 

de jaren 1 866-'75 stierven in Engelal;d ,  voor zoover de ge

vallen bekend werden ) 335 nlenschen aan hondsdolheid , waar

van 1/1 0 te Londen ; van 1870-'7 5 genliddeld 40 per jaar , 

in latere jaren steeds meer , zoodat in één jaar het getal 

slachtoffers tot dicht bij d� 100 klom. Voor Frankrijk en 

Parijs zijn die cijfers naar 't schijnt nog hooger te stellen . 

In het Depnt. van de Seine , een centrum waar de honden

bevolking sterk vertegenwoordigd is , werd in 1 876  de vee

artsenijkundige dienst georganiseerd. Van dat tijdstip af tot 

1 881 , dus in 6 jaren , werden daar veel meer dan 2400 dolle 

honden afgemaakt. Van Juli 1 878 af tot einde 1 881 werden 

er dan ook 26551 onbeheerde honden opgevangen en bijna 

alle gedood.  In het genoemd 6jarig tijdvak werden daar alleen 

(Parijs en omgeving) 501 menschen gebeten ; in 1 881 bedroeg 

dat aantal 156 .  Spreker zou zijn statistisch overzicht nog tot 

andere landen kunnen uitbreiden , maar 't was voldoende voor 

zijn betoog dat we jaar in jaar uit bloot staan voor het ge

vaar , dat niet alleen van de grens , maar ook van groote 

afstanden honden naar ons land worden overgebracht , die de 

kienlen meebren
,
gen en dus de oorzaak worden dat ook andere 

dieren gebeten en eveneens dol worden . De ziekte is dus 

steeds aan de orde en de bespreking er van dringend noodig , 

ook omdat de b�ste wettelijk vastgestelde nlaatI·egelen en 

het krachtigst toezicht het doel nog niet zullen doen berei

ken wanneer het groote publiek niet beter dan tot heden 

bekend is met de ziekte , althans met de verschijnselen er 

van.  Spreker is geen ziekte bekend , ten opzichte waarvan , 

zoowel wat de verschijnselen als de oorzaken aangaat , zullce 

volkomen verkeerde denkbeelden zoo diep wortel hebben ge

schoten en zoo moeielijk zijn uitteroeien als de hondsdolheid. 

Het beeld van een dollen hond is inderdaad geheel iets 

anders dan men zich gemeenlijk voorstelt. Wie er nooit van 
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gehoord heeft en  enkel op  den naam afgaat , kan zich be

grijpelijkerwijs alleen voorstellen een toestand van razernij , 

waarin het dier het beeld der uitgelaten woestheid vertoont 

en alles vernielt wat het in den weg komt. Niets is onjuister. 

Het is niet altijd het beeld van razernij , van wildheid en 

van bijtzucht , dat het dier te zien geeft. Juist die glad ver

keerde voorstelling is de oorzaak van een schromelijk aantal 

ongelukken , die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen wor

den. Maar wat is er dan eigenlijk te zien aan een dier , dat 

door dolheid is aangetast ? Juist het tegendeel van woestheid ; 

althans in den aanvang en bij vele honden gedurende het 

geheele ziektebeloop. Een dergelijk dier zal meer medelijden 

wekken dan vrees . Het is een hond , waarvan men kan zeg

gen , als men hen1 zoo bezig ziet , dat hij Jt overal zoekt 

n1aar 't nergens vinden kan. Het beest is ongedurig , zoekt 

het nu hier dan daar , is angstig en gejaagd , kruipt ergens 

onder n1aar komt spoedig weer voor den dag ; woelt in zijn 

nest en geeft allerlei teekenen van een gevoel van angst en 

onrust . Die toestand duurt uren lang en kan vooral bij hon

den die niet kwaad van aard zijn , een dag , soms wel twee 

dagen en langer aanhouden. Men bemoeit zich allicht met 

zulk een dier , te n1eer on1dat het niet alleen niet kwaad

aardig is , maar zelfs nog n1eer aanhankelijkheid toont dan 

anders . Niet zelden had spreker menschen , die onbewust zulk 

een dol dier hadden verpleegd en gekoesterd , hooren getuigen : 

"het arme beest keek mij met z 'n goedige hondenoogen zoo 

trouw aan ; we hadden compassie n1et het dier ; we zagen 

wel dat het beest niet best was , enz . :Maar wie zou dan ook 

gezegd hebben , dat we met een dol dier te doen hadden." 

Welnu , die gejaagdheid gaat eindelijk over in nog sterker 

verschijnselen . Laat men het dier aan zich-zelf over , dan 

domn1elt het in , laat het hoofd zakken , zijn knieën knikken , 

maar op eens richt het zich weer op , luistert scherp in een 

bepaalde richting , waar niets te hooren valt , hapt naar een 
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vlieg die er niet is ; korto lll , er openbaren zich hallucinatiën , 

die weer verdwijnen als de " baas" het dier aanspreekt . I-Iet 

beest wordt dan schijnbaar weer een volkomen normale hond 

zoolang nanlelijk zlJne aandacht aldus wordt gaande gehouden. 

Intusschen neemt het dier zijn gewone voedsel niet meer ) 

maar drinkt nog altijd , en dat stelt juist de menschen gerust 

of maakt hen niet aandachtig op het gevaar. 

Immers , een hond die dol is heeft watervrees . Zoo meent 

men ; maar zoo is het niet. Evenmin als zich bij den dollen 

hond dadelijk de bijtzucht vertoont , evenzoo heeft het dier 

niet alleen geen vrees voor water , lllaar zelfs dorst ; het drinkt 

veel , en komt het tijdstip in de ziekte , dat het doorslikken 

moeielijk wordt ) dan tracht het zijn dorst zelfs te lesschen 

door den kop in 't water te steken ) er in te happen. lIet 

likt ook veelal aan koude voorwerpen . Niet zelden gebeurt 

het , dat de dolle hond die in dit t ijdperk der ziekte veel 

aanhankelijkheid voor zijn meester en bekenden toont , ook 

veel neiging heeft om aan hunne handen en aangezicht te 

likken. Dat likken is al reeds zeer gevaarlijk , omdat nu reeds 

de kwijl van het dier , in open wondjes gerakende , allicht 

de schromelijkste gevolgen kan hebben. Het dier begint nu 

aan allerlei voorwerpen te knabbelen , te knagen , te rukken 

en te trekken , en de deelen van kleeden , pantoff�ls enz . 

worden doorgeslikt , zoolang het slikken nog tanlelijk gaat. 

Alleen den mensch zal hij dan nog niets doen. Maar nu komt 

de hond allengs in het tjjdperk dat het gebeuren kan , als 

iemand hem onverhoeds wat ruw aanspreekt , vooral als 't 
een vreemde is , dat hij plotseling , geheel onverwacht , een 

uitval en een poging doet om te bijten. Het nleest wordt hij 

daartoe opgewekt door het zien van andere honden , te n1eer 

naarmate hij strijdlustig van aard is . 

Is nu het eerste tijdperk voorbij , dan. treedt eerst de razernij 

in , maar niet onafgebroken , alleen bij vlagen , die plotseling 

opkomen en weer bedaren . Wat nu verder geschiedt , verschilt 
� 4 
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naannate de hond zich vrij kan bewegen of in huis opgesloten 

of vastgelegd is . N enlen wij aan het laatste geval ) dan krijgt 

nlen een geluid te hOO1"en , dat den gene , die het eenmaal 

heeft waargenomen , niet licht uit het geheugen zal gaan. 

Het is ) wat men noemt , het blafhuilen ; niet de gewone kort 

afgebroken blaf en ook niet het bekende huilen ) dat een 

hond aanheft b .v. tegen de muziek van een draai-orgel of 

' 8  nachts , zoo gezegd , tegen de lYlaan. Hier klinkt het huilen 

geheel anders . De hond slaat aan en sluit den bek niet , maar 

laat op den grondtoon nog een golvend , zwevend geluid van 

veel hooger toon volgen en herhaalt dat geluid. Nu volgt 

spoedig het toppunt van angst. Met inspanning van alle kracht 

tracht het razende dier zich een uitweg te banen : het rukt 

zijn ketting of touw stuk , ontworstelt zich aan eIken weer

stand , ja springt regelrecht door de ruiten het vertrek uit. 

Het publiek meent nu , dat de aldus losgebroken dolle 

hond in woeste vaart door de straten rent , op een rechte 

lijn , met den staart tusschen de pooten geknepen en de zwarte 

tong uit den bek.  Maar van dat alles is niets te zien. Het 

beest loopt luet den staart omhoog , twee , drienlaal den 

�elfden weg , precies als elke andere hond. Het dier heeft 

aan houding en uiterlijk niets , dat een voorbijgaand lllensch 

of beest waarschuwt. Zijn aanvallen doet hij plotseling , zon

der eenige waarschuwing , zonder zelfs te blaffen. Ge hebt 

den beet eer ge 't kunt weten. Zoo in 't voorbijgaan grijpt 

het dier u onverhoeds aan. Alleen wanneer de hond verzet 

ondervindt , wordt het erger ; hij aanvaardt dan het gevecht 

en zijn bijtzucht heeft de schrolllelijkste gevolgen. Zoo zijn 

tocht vervolgende , is ook dan van watervrees nog geen 

quaestie. Hij gaat toch regelrecht te water , 'tzij het een sloot 

of een rivier is ) om aan de overzij rundvee of schapen aan

te vallen. De razende tocht duurt uren , soms een dag ; ja het 

dier blijft soms nog langer van huis . Door vermoeienis uit

geput valt het onderweg neer en ligt er als stervende . Het 
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IS echter meern1alen gebeurd dat kinderen , een hond "in dien 

toestand langs den weg vindende ) het anne dier n1edelijdend 

streelden. Maar de eel"3te de beste hand die zij naar het dier 

uitstaken , ontyingen de kleinen den doodelijken beet. 

Komt de hond in de woning terug ) dan is hij natuurlijk 

in zijn uitgeputten , half lan1men toestand het voorwerp van 

de medelijdende en verzorgende bellloeiing der huisgenooten , 

die niet beseffen , hoe uiterst gevaarlijk dat schijnbaar weer

looze dier juist dan is . De schromelijkste ongelukken gebeuren 

dan juist in die oogenblikken. 

Eerst in den staat van volkomen verlamming , die nu spoe

dig intreedt , is het dier verder onschadelijk ; behalve natuur

lijk voor wat betreft de smetstof aan bek en lichaam , die , 

in een open wond komende , de doodelijke ziekte veroorzaakt. 

Ziedaar het beeld vÇtn de razende dolheid ) ofschoon er een 

geruime tijd verloopt dat het dier , ofschoon even gevaarlijk , 

daarvan niets laat bespeuren en er alles behalve als een 

razend dier uitziet. Bij een los loopenden hond gaat zelfs de 

eerste periode van zg. melancholische dolheid geheel ongemerkt 

voorbij . Door de tooneelen van het zich losrukken van hok 

en ketting wordt 111en dan zelfs niet gewaarschuwd .  De hond 

�gaat dan waar hij wil en zijn  uitvallen geschieden nog n1eer 

onverhoeds dan wanneer hij zich een:t n1et geweld een uitweg 

heeft moeten banen. De periode van onrust gaat bij die hon

den (herdershonden , jachthonden) geheel ongemerkt voorbij . 

Behalve razende dolheid , la r'age furieuse , is er nog een 

andere soort , de stille of) zooals de Franschen ze te recht 

noen1en , la rage mue (d. i , muette) de stomn1e dolheid. Het 

dier laat dan bijna nooit het blafhuilen hooren 1 maar is de 

goedaardigheid en de treurigheid zelf. �'rl en zou allerminst 

aan zulk een lijdend dier zeggen 1 dat het dol was . Het 

is eer gedrukt en lusteloos ) en openbaart , behalve de ver

schijnselen van het knabhelen en het verlies van den eetlust , 

nog dit eigenaardige , dat de mond bij dit treurige beest 
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half open staat . Allicht komt men er  dan toe om den nlond 

te onderzoeken en dat is juist hoogst gevaarlijk. De oor

zaak van dit verschijnsel schijnt te liggen in een stoornis van 

den invloed der zenuwen op de spieren , die , bij gesloten mond, 

de onderkaak tegen de bovenkaak aangedrukt houden. Deze 

stoornis in den zenuwinvloed kan echter door allerlei op

wekkingen der hersenwerkzaanlheid tijdelijk weder wijken ; 

de hond kan alsdan niet alleen den mond gesloten houden , 

maar , bij opzettelijke hevige opwekking , zelfs krachtig bij

ten. Spreker haalde uit zijn praktijk eenige opmerkelijke ge

vallen van stille dolheid aan , waarin de eigenaars der aan

getaste beesten en hun gezinnen onbewust de grootste gevaren 

hadden geloopen om door het verzorgen en streelen dat 

z.ij de arme lijders deden , zelven doodelijk aangetast te worden. 

Het bovenstaande bevat dus menige practische wenk , om 

wel te onthouden de karakteristieke symptonlen , 't  zij van 

een geval van razende , 't zij van een van stille dolheid. 

Wel valt het moeielijk om den raad op te volgen dat men 

geen , enkelen zieken honel moet vertrouwen , maar de ken

merkende verschijnselen , vooral die zich voordoen bij den 

overgang van de stille periode tot die van razernij
)
, prente 

men in 't geheugen en wanneer men die bij zijn hond bespeurt, 

verzuime men nooit om spoedig deskundigen raad in te win

nen . En dat men zich vooral losmake van het idee , dat een 

dolle hond altijd per se bijt , of althans schuimbekt , of wel 

vrees voor 
. 
water heeft. 

I{ortelijk beschreef spreker de razernij bij andere dieren : 

bij  het paard en het rund ; bij de kat , wier dolheid - ge

lukkig slechts zeldzaam voorkomende - nog veel gevaar

lijker is dan bij den hond ; bij het konijn , ofschoon een 

razend konijn schier een contradictie schijnt ; ook bij  wilde 

dieren , vossen , dassen , wolven. Bij allen in hoofdzaak dezelfde 

verschijnselen in de eerste periode en ook bij den overgang 

tot de tweede ; met gelijke ziekelijke voorstellingen in de 



hersenen , waarbij zij zich tegenover hun vijanden gevoelen 

welke zij te lijf nloeten- gaan. Van aan dolheid lijdende wilde 

dieren heeft ook de mensch groot gevaar te duchten ; zij 

hebben geen vrees en ontzag meer voor hem , ja vallen henl 

soms bij voorkeur aan , alsof zij in hun ziekelijke voorstel

ling met hun ergsten vijand te doen hebben. 

De tijd die verloopen kan tusschen het oogenblik van den 

beet en dat waarin de dolheid opkonlt , kan zeer aanzienlijk 

uiteenloopen èn bij de dieren èn bij den mensch. Zoo worden 

van de 100 gebeten honden , die dol worden , 40 pCt. het 

in . de eerste maand na den beet , de meesten tusschen den 

10en en den 30en dag , slechts enkelen tusschen den 5en 

en den 10en dag ; in de tweede maand weer ongeveer 40 

pCt. en in de derde en vierde de 20 overige pCt. , waarvan 

in de vierde maand slechts enkele ; het uitbreken der ziekte 

langer dan 4 maanden na den beet is in elk geval een 

groote zeldzaamheid. Is de smetstof ergens in het dier ge

bracht , b. v .  door een beet , dan blijft ze daar niet werkeloos 

liggen , totdat zij na verloop van tijd in het bloed opgeno

men en door het lichaam verspreid zal worden. Is men er . 

niet onIniddellijk bij om èn stof èn de plek waar gebeten is , 

weg te nemen , dan is het meestal voor het slachtoffer van 

den beet reeds te laat. Er zijn vele voorbeelden dat na ver

loop van enkele uren het afkappen van staart of oor , waarin 

gebeten was , zelf." niet meer kon baten. De giftige stof wordt 

dus zeer snel opgenomen , nlaar wat er al dien tijd mede 

gebeurt vóór de ziekte uitbreekt , is nog een raadsel. Het 

niet ongegrond vermoeden bestaat , dat vóór dat oogen

blik ) dus als de ziekte in 't getroffen dier nog in haar latent 

stadium verkeert , de opgenomen snletstof reeds vernleerde

ring ondergaat en bezig is te werken . Doch dit en zoo vele 

andere problemen zullen wel onopgelost bLijven , zoo lang 

men omtrent den aard van de stof ho egen aaJnd nog niets 
weet. Zoo veel is zeker , dat er gevallen hekel1 cl z ijn (lat 
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een niet dolle hond , op een oogenblik vreeselijk kwaad

aardig geworden , een beet toebracht , die bij het getroffen dier 

dolheid ten gevolge had terwijl aan den dader niets van 

dien aard te bespeuren bleef. Zouden de uiterst zeldzame , 

aldus medegedeelde gevallen ook betrekking kunnen hebb en 

op honden , die de kienl der dolheid reeds in zich droegen , 

maar bij wie de ziekte nog niet tot uitbraak was gekomen 

of wellicht in 't geheel niet tot uitbraak kwam ? 

Evenmin kan men iets 111et zekerheid zeggen Olntrent de 

werkingswijze der smetstof. Vermoedelijk worden sommige 

hersendeelen er door aangedaan , wier stoornis vooreerst psy

chische synlptomen , ziekelijke voorstellingen enz . ten gevolge 

heeft )  terwijl o .  a . . ook verschillende groepen
. 
van spieren , 

en daardoor de beweging der onderkaak , het slikken enz . 

van uit de hersenen stoornis ondervinden . De duur van de 

ziekte is overigens kort , 3 ,  4 tot 6 dagen , langer dan 10  

dagen nooit . Hoe rustiger het dier gelaten wordt , des te 

langer de dolheid aanhoudt. Het is in dien toestand zeer 

enkele nlalen voorgekomen dat het dolle dier er van opge

komen is. 

Ook onltrent de oorzaken heerschen de allerzonderlingste , 

verkeerde en - wat erger is - gevaarlijke denkbeelden. 

Men schrijft de ziekte toe aan een complicatie van honger 

en koude , en vooral van dorst en hitte. Te recht nlerkte 

spreker op ) dat wij dan eIken dag aan 't gevaar zouden 

zijn blootgesteld ) daar de ziekte dan bestendig llloest heer

schen ) want hoevele paria's in de hondenmaatschappij lijden 

niet dagelijks honger en dorst en wat dies nleer zij. Maar 

dan toch de HOlidsdagen ! Er konlen dan toch de meeste 

gevallen voor van 24 Juli-24 Aug. Zoo meent ]l1en ; lllaar 

behalve dat er niet de minste reden voor is , spreken de feiten 

die bewering ook tegen. De term "hondsdagen" duidt een

voudig aan) dat dan de heldere ster Syrius van het sterren

beeld " de Groote Hond" te gelijk met d� Zon opkonlt . Met 
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de dolheid der honden hebben die dagen niets te nlaken 1 

althans niet meer dan andere dagen. Het is toch gebleken 

dat bv. van een 6000 gevallen , 1 500 honden in 't eerste 

trimester dol werden en zoo ongeveer gelijkelijk verdeeld 

over de drie overigen . Een andere oorzaak ! He,t is misschien 

een toestand van sexueele opwekking , wil men wel eens be

weren. Maar 't is hienllee al eveneens gesteld als met den 

honger en de dorst. De dolheid zou zich dan ten allen tijde 

en onder de honden van de geheele wereld moeten vertoo

nen , en dat is lang niet het geval .  Het sarren , plagen en 

kwellen ! Ook dat is een volkswaan , die - men moet 't  er

kennen - steun vindt in de wet tegen de hondsdolheid , 

welke het sarren en pijnigen van honden strafbaar heeft 

gesteld . Op zich-zelf valt tegen deze strafbepaling niets te 

zeggen , integendeel zij is zeer loffelijk ; maar onwillekeurig 

geeft zij voedsel aan het denkbeeld onder het publiek , dat 

er iets van aan is , nam. dat honden door sarren en pijnigen 

dol kunnen worden . Als werkelijk alle honden , die bijten , 

dolheid moesten veroorzaken , hoe vele gevallen zouden er 

dan niet aan de orde van den dag zijn. Waar , zoo vroeg 

spreker , waar zou het heen met ons mannen van het vak , 

die honden bij de behandeling van nlenige ziekte ; met de 

physiologen , die ze ten bate der lijdende menschheid dikwijls 

pijn moeten doen lijden ! Een krachtiger hulp in hun strijd 

zouden zeker de voorstanders der antivivisectie nooit hebben 

ontvangen , wanneer de vivisectie werkelijk zoo gevaarlijk 

bleek. Maar menige beet is reeds ontvangen , zonder dat 

ooit iemand onzer in gevaar heeft verkeerd. vVare 't zoo , 

zeker zou niemand ooit van vivisectie en dus nog nlinder 

van anti-vivisectie gehoord hebben. 

Opmerkelijk is de loop der hondsdolheid , de verspreiding 

der ziekte. De geographische verspreiding leert , hoe zij zich . 

van li everlede nu hier da,n daar heeft geopenbaard en dat 

men in de meestè gevall en heeft kunnen cOJl stateeren hoe 
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een hond van buiten de  smetstof had aangebracht. Zoo  kwam 

zij in de vorige eeuw in Amerika , waar tot omstreeks 1 740 
de hondsdolheid onbekend was. Het eerst werd zij op een 

der Kleine Antillen (Barbados) aangebracht ; in 1776  ging 

de ziekte over naar de Fransche Antillen en 7 jaren 

later werden er twee van de Groote Antillen , Haïti en J a

nlaïca , door aangetast. Jaren was de hondsdolheid op die 

eilanden een ware plaag , zoodat men er toe overging om 

van tijd tot tijd groote razzia' s  onder de honden te houden. 

In 1768 kwam het eerste geval voor Îl� N.-Amerika , nanl .  

t e  Boston , en  vandaar geraakte de  ziekte door de  Vereenigde 

Staten verspreid en bleef daar tot op den huidigen dag voort

bestaan. Ook Zuid-Anlerika kwam nu spoedig aan de beurt. 

De hondsdolheid vertoonde zich daar het eerst in Peru in 

1803 ; in 1 806 in La Plata , waarheen zij door jachthonden 

van Engelsche officieren werd overgebracht. Elders ging de 

verspreiding evenzoo in haar werk. Toen in 1 8 1 3  door Engel

sche honden uit Bengalen de ziekte voor 't eerst was overge

bracht naar het eiland Mauritius , heerschte daar van dien tijd af 

de hondsdolheid ; terwijl het naburige Réunion door streng alle 

honden van het ei] and te weren , ook later zich van de 

ziekte vrij hield. In 1 847 brak door een gelijke oorzaak 

de ziekte op Malta uit , in 1857  te Hongkong , 10 jaar later 

te Shanghaï. 't Ging dus nlet de hondsdolheid evenals 

vroeger en later met de runderpest , de longziekte enz. 

Er zijn streken die nog op den eersten dollen hond wachten 

onl ook besnlet te worden. Geheel Australië bleef er tot he

den van verschoond , ook St. Helena , de Azorische en andere 

eilanden , en ook Centraal- ) West- en Oost-Afrika bezuiden 

Abyssinië . 

Wij hebben dus gezien dat van alle vernloede oorzaken 
geen enkele steekhoudend is , althans niet onl op grond 

daarvan politie-maatregelen te nenlen. Er blijft ons eigenlijk 

alleen over de smetstof , en ofschoon we ook die niet veel 
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kennen , zoo weten we toch dat ze gelukkig zeer vergan .. 

kelijk is , d. w .  z .  buiten het lichaam of in het doode dier. 

Is het dier dood , dan verliest de kwijl spoedig , in den 

regel binnen 24 uren , haar giftig vermogen. 

En wat kan men nu doen tegen den beet , gesteld dat men 

weet dat hij van een dollen hond is. Het gebeten deel in 

azijn of spiritus dompelen of het nlet helschen steen uitbij

ten kan niet baten. Men beginne met zooveel mogelijk het 

deel af te snoeren , opdat de stof niet met het aderlijk 

bloed , dat naar het hart terugkeert , in 't lichaam door 

dringe . Het bloed uit de wond verwijdere men zoo veel en 

zoo spoedig mogelijk ; en dan is 't verstandigst wat men 

doen kan , zelf de wond door middel van een gloeiend ge

maakt ijzer uit te branden. Andere , scheikundige bijtmid

delen , al staan ze tijdig ter beschikking , behooren in den 

regel door den arts aangewend te worden. 

Spreker zou besluiten met een kort woord naar aanlei

ding van onze wet . Zooals zij nu is ingericht , hebben we 

geen preventive maatregelen , maar repressive , waarvan de 

toepassing in de laatste z�ven jaren een verrassende uit

werking heeft gehad , daar bjj het optreden van gevallen 

van hondsdolheid de ziekte onmiddellijk in de geboorte wordt 

gesmoord door het verplicht muilbanden gedurende 4 maan

den en het afmaken van vagabondeerende honden. 

De wet van H e e m s  k e r k (1) en haar heilzame ge

volgen hebben dan ook n�.et nagelaten , in het buiten

land een uitstekenden indruk te maken. Maar de ideaal-

(1 ) D r .  WIRTZ bracht warme hulde aan den Minister HEEMslmnrr , 
die zeveu jaren geleden met h e el wat z eeman schap z jj n  wet op de honds

d ol h ei d  aangenome n kreeg . Hoe heilzaam die wet reeds gewerkt heeft , 

deel d e  d e  heer W. m ed e  i n  een wel sprekend stati sti sch o verz icht van 

d e  j aren 1871 -1 S81 . In eerstgenoemd j aar werd in Nederlan d  h e t  Vee

artsenij k undig Staatstoezicht in ges tel d 1 dat z ieh eerst sedert t Sept. 

1 874 ook over de honden u i t strekt e .  E e n  jaar l ater trad de \Ve t  van 5 
J ulli 1 87b op d e  hondsd ol heid in werk i n g .  



58 

toestand zal eerst gekomen zUn 1 als het mogelijk is , ook 

preventive maatregelen te nenlen , en deze zullen niets 

baten , zoolang ook onze naburen , waar zoo vele duizenden 

vagabondeerende honden losloopen en elk oogenhlik hij ons 

kunnen overloopen , geen maatregelen nenlen en een inter

nationale regeling aller veiligheid waarborgt. Zoolang die 

toestand er nog niet is , mogen wij tevreden zijn met het 

effect van onze wet , die de gevallen nu reeds tot de gren

zen heeft teruggedrongen . Het voortdurend nluilkorven zou 

spreker niet kunnen aanbevelen. Allicht zouden dan de ijver 

Over  die ;) jaren, van 1 871-1 875, leert de stati st iek het volgende : 
1 871 Dolheid bij honden (ell gebeten vee) i ll 5 prov . 
1 872 Talrij ke gevallen )) 6 )) 
'1873 » 7 
1 874 ») 7 
1875 Veel erger en in alle I) 

D e  ziekte kwam dus in die j aren in Nnord-, Midden- en Zuid-Neder
land voor.  Alleen in de ,' iel' laatste maanden van 1875 kwamen 42 dolle 
honden voor. In de aCllt jaren van 1 869 -'76 maakte de zi ekte onder 
onze landgellooten 24� slachto ffers , of gemiddeld 3 per jaar . 

En nu de statistiek onder de werking der wet : 
1876 D olle honden S5 in 1 0  provo (33 in N .-Brabant en Limburg) .  
1 877  1 4  in 4 provo (Limburg, N.-Brabant, Zeeland, Overij sel .  

bij na allen in grensgem eenten) .  
-1 878 D olle l�onden 4 in  2 prov o  (I.imbllrg en N.-B rabant). 
1879 7 ») 2 ( ) . 
1 880 '1 3 ) 3 (Limburg , N.-Brabant en Zeelan d , allen 

in grensplaatsen) . 
1881 Dolle honden 1 0  in 2 provo  (Limburg, N.-Brabant, grooLendeels  b ij 

de gren zen) .  
Deze statistiek leert dus, dat onder de werking van de wet de ziekte 

r eeds naar de grenzen is teruggedreven en ook dat de daar voorkomende 
gevallen meestal door vreemd e o\'erloope)�s werden veroorzaakt. In de 
week vóór spreker optrad �Dec. 1 882) beet te \\' estdorpe (bij Sas
van-Gent, dus d ich t bij de gren s) een u it  België overgeloopen hond een 
arbeider en G honden en verscheurde een kip . 

Dat men dus  veel te d anken heeft aan den wetgever en de wettelij k  
vastgestelde maatregelen,  is duidelij k. De heer \VIRT Z erl\e llde d it vol
mondig; maar er is  meer en dat gaat het publiek aan. De heer \\1 . riep 
daarvoor onze aandacht in en wij doen het op onze beurt die yall den 
lezer. 



en het toezicht van de politie verslappen , en alleen van het 

tijdelijk toepassen van dien nlaatregel als het gevaar wer

kelijk dreigt , kan verwacht worden dat het publiek waak

zaam blijve en op zijn hoede zij . Wanneer ook spreker 

daartoe eenige bijdrage had geleverd , zou hij zich reeds 

dubbel beloond rekenen . 

Dat de heer WIRTZ gemeend heeft zijn onderwerp popu

lair te moeten behandelen , wij zijn er hem �rkentelijk voor. 

Immers alleen kennis van de ziekte bij het groote publiek 

is in staat om de noodlottige gevolgen er van voor den 

mensch te voorkomen , niet de wetenschap ) die tot heden 

machteloos is onl den door dolheid aangetasten lijder van 

een WIssen dood te redden . 



\ ... . , 
IV . 

.. 
!I 

Dr. H. J. H Ü L S M A N N :  

O ve r  d e  Koffi e , h aar g esc h i e d e n i s , c u l tu u r ,  ber e i d i n g  e n  hand el .  

Eigenaardig contrasteerde het onderwerp , dat de heer 

HÜLSIVIANN in J) Diligentia" behandelde , nlet de hoogere sferen, 

waarin die begaafde spreker , toen hij nog uit Tilburg tot 

ons kwan1 , zijn toehoorders met voorliefde verplaatste . Hoe 

gemakkelijk en met welk een grondige en uitgebreide ken

njs de tegenwoordige Directeur van de Amsterdalnsche Han

delsschool zich op het terrein , hem thans bij voorkeur ter 

bestudeering aangewezen , beweegt , bewees zijn verhandeling 

over de Koffie , een ondewerp dat n1en zoo n1aar niet in 

een kwartier afpraat en voor welks behandeling zelfs één 

avond wel '�lat kort bleek. 

Het Bijbelwoord , dat de n1ensch - zoo ongeveer begon 

de spreker - van brood alleen niet leven kan , zinspeelt 

niet slechts op onze geestelijke behoeften , doch heeft nog 

een anderen zin : dat nmnelijk de n1ensch , behalve zijn ge

wone spijzen , nog andere middelen van noode heeft om be

stand te zijn tegen den strijd des levens . Gebruikt het dier 

zijn spijzen ongeregeld en stelt het zich daarmee tevreden 

als zij slechts zijn honger stillen - de mensch drrarentegen 
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vindt zijn maaltijd gereed en bepaalt zich niet tot de eigen

lijke voedende spijzen , waaruit de maag de voeding-bestand

deelen afzondert en ze voor de opnanle in het bloed weet 

voor te bereiden : neen , hij voegt daarbij nog kruiden en 

specerijen , die prikkelend werken op de zenuwen en den 

eetlust verhoogen. Aan die prikkelende werking hebben de 

specerijen haar waarde te danken als middelen voor de keu

ken. Maar behalve van middelen om de maaltijden te krui

den J maakt de mensch ook gebruik van dranken , die wat 

voedingswaarde betreft op een nog lageren trap staan , doch 

wier waarde bepaald wordt door hun bestanddeelen , die 

prikkelend werken op het zenuwstelsel . 

Onder deze zg. genotmiddelen , die ook buiten de lllaal

tijden gebruikt worden , nemen een eerste pI aa ts in de geest

rijke dr�nken , als bier , wijn , j enever , waarvan de nlensch 

zich reeds van de oudst bekende tijden bediend heeft om 

zich eenige opwekking te verschaffen , den geest wat op te 

vroolijken , het lichaam te versterken en het beter bestand 

te doen zijn tegen schadelijke invloeden van buiten. 

De overlevering van Noach daarlatende , is het toch een 

feit , dat men den wijn te dttnken heeft aan de Semiten. De 

liederen van Anacreon en de geschriften van Horatius bewij

zen , dat het druivensap reeds door de Grieken en Ronlei� 

nen verheerlijkt werd . Over bier en jenever zou spreker niet 

uitwijden .  Speciaal over het jenever-m�sbruik is in en buiten 

de Tweede Kamer genoeg gesproken. Alleen wenschte hij 

te constateeren , dat men zich zoowel aan de eene [LIs aan 

de andere zijde aan overdrijving heeft schuldig gemaakt en 

dat een in de Tweede Kamer geuite bewering , ofschoon van 

een zijde waarvan men 't wel het minst zou verwacht hebben , 

volkomen waar is , dat namelijk in ons koud klimaat een of 

twee glazen jenever per dag den werknlan niet zullen schaden. 

Wanneer men zich voor misbruik hoedt , zal ook liet gebruik 

van jenever een heilzame prikkeling kunnen uitoefenen , die 
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slechts strekken kan tot behoud en versterking van het lichaam. 

Onder de verdere genotmiddelen ontmoet men de tabak , 

de cacao J en vooral ook de koffie en de thee .  Ofschoon de 

koffie als genotmiddel een nog betrekkelijk jeugdigen leef

tijd heeft , wordt tegenwoordig geen drank onder het mensch

dom meer algemeen gebruikt. Zij verschijnt aan de tafel 

der rijken en is een bron van troost aan het ontbijt der 

armen. Bijna alle volken gebruiken de koffie minstens één

lnaal per dag , en terwijl vroeger de tegenstand tegen het 

koffie-gebruik zeer heftig was , wordt thans algemeen er

kend dat deze drank een dier middelen is , die geest en 

lichaam kunnen verfrisschen en een gunstigen invloed uit

oefenen op het gestel . 

De koffie is een kind van den nieuweren tijd. Ongeveer 

ten tijde van de ontdekking van Amerika werd ze 't eerst 

gebruikt in het Arabisch landschap Yemen , dat sedert aan 

de koffie den naam van Gelukkig Arabië te danken had. 

Het gebruik geschiedde daar reeds , evenals later in Europa , 

om de gezelligheid te verhoogen en onder het genot van 

het geurige koffienat over de vraagstukken van den dag van 

gedachten te wisselen. Dit is dan ook de reden waarom een 

deel van Arabië Gelukkig Arabië en het vaderland van de 

koffie is genoemd , ofschoon de aardrijkskundige BITTER in 

een dwaling verkeert , nleenende dat de koffie van Arabië 

afkomstig is . Als dat waar was , zou de koffie tot op den 

huidigen oogenblik in Arabië nog in 't wild voorkomen , 

en 't is een feit dat zij er alleen in cultuurstaat groeit. 

De oude Arabieren , die geschriften nalieten , geven dan 

ook andere landen op als oord- van herkomst van de koffie. 

Men is 't er alleen niet over eens , van waar de plant dan 

wèl afkomstig zou zijn. Zooveel is zeker dat de koffieboonl 

bp 't oogenblik nog in 't wild wordt aangetroffen op de 

Oostkust van Afrika , in Abyssinië en in het land "der Gal

len , waar hij bovendien ook wordt gekweekt. 
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Met het eerste gebruik van de koffie is een aantal legen

den verbonden , die niet alleen bij de Mohamn1edanen , doch 

ook bij de Chineezen en Japanners in het volksgeloof zijn 

doorgedrongen. Het gewone verhaal luidt dat een Derwisch , 

die een stuk grond bezat en eenige geiten , op zekeren dag 

bemerkte dat die dieren bijzonder opgewekt en vroolijk waren . 

Daar zich dat verschijnsel herhaalde , onderzocht hij de hees

ters waarvan zij aten en vond dat de vroolijke sten1ming 

zich vertoonde als zij gebruikt hadden val� de vrucht eener 

bepaalde plant . Die vrucht , een soort van bes- of steenvrucht , 

proefde hij zelf en ondervond toen ook een opwekkende en 

slaapwerende uitwerking. Het geval aan anderen mede

deelende , werd het n1iddel allengs bekend en gebruikt. 

Aanvankelijk werd het gebruik van koffie in Arabië tegen

gewerkt en op zware straffen verboden door de priesters en 

bestuurders , die den drank onder de bedwelmende meenden 

te moeten rangschikken. Het gezond verstand overwon echter 

den tegenzin en de kring , waarbinnen n1en de weldadige 

werking van de koffie leerde kennen , werd steeds wijder 

en wijder. Van Arabië geraakte de koffie bekend in Egypte , 

van daar naar Syrië en Palestina , en toen eenmaal de drank 

genuttigd werd te Aleppo en te Danlascus ) drong het ge

bruik weldra door tot Constantinopel. On1streeks 15 50 wist 

daar een Arn1eniër een koffi.ehuis op te richten en het genot 

van den drank te verhoogen door het aanbieden van echt 

Oostersch comfort . De nieuwe drank werd dan ook spoedig 

populair onder de Turken ; maar ook de Europeanen lieten 

zich dien best sn1aken ; zij brachten de gewoonte mee naar 

hun land , en toen ongeveer 100 jaar na de eerste invoering 

te Constantinopel , door den Engelschman Edwards met be

hulp van een Griekscll bediende ) PASQUA ROSEE , die een voor"' 

treffelijk kop koffie wist te zetten , het eerste koffiehuis te 
Londen werd geopend , verrezen er spoedig meer van die 
huizen. Van wellcen invloed het bezoek aan de eerste Lon-
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densche koffiehuizen was op het sociale en politieke leven 

aldaar , daarvan gaf spreker een levendige voorstelling door 

11lededeeling van een citaat uit Lord Macaulais geschiedenis , 

waarvan indertijd een bewerking verscheen in een brochure 

van 't Nut .  

Twintig jaar ongeveer na de opening van het eerste Lon

densche koffiehuis , verrezen dergelijke inrichtingen te Mar

seille (1670) , twee jaar later ook te Parijs .  In den aanvang 

vonden zij daar weinig bijval , maar zoodrL� was niet een 

verbond gesloten tusschen de koffiehuizen en den Pranschen 

geest en de letterkundige ontwikkeling bij dat volk , of het 

succes was verzekerd. Voor het gezellig leven) de beschaving 

en de letterkunde werden de koffie-kamers bij de theaters 

en de koffie-huizen bij de Beurs in Frankrijk van nog grooter 

beteekenis dan in Engeland voor het politieke en godsdienstige 

leven . Ook op andere plaalsen van 't vasteland : Weenen 

(1683) , Leipzig , Berlijn enz . geraakte de koffie nu spoedig 

bekend. Thans is zij voor ons een schier onontbeerlijk middel 

in het gewone huishouden , en in den handel heeft de koffie

cultuur een beteekenis gekregen , die haar onder de stapelpro

ducten een eerste plaats doet innenlen. Spreker schetste thans 

kortelijk haar geschiedenis nlet betrekking tot Nederland .  

Toen in  ' t  begin der 17 c  eeuw de  koffie reeds eenige be

teekenis had gekregen en de Republiek der Ver. Nederlanden 

in den strijd om haar onafhankelijkheid zich reeds zelfstandig 

genoeg gevoelde onl handel met verre gewesten t,e drijven, werd 

V a n  d e n b r o e  k van Anlsterdanl uitgezonden om te Mokka 

koffie te koopen en die met voordeel van de hand te zetten 

onder de Mohammedaansche bevolking van Azië . De omvang 

van dezen handel nanl allengs toe , zoodat nlen opgeteekend 

vindt dat reeds in 1 647 de koopman W u r f  b a i n te Mokka 

80 000 ponden kocht en in Azië weer verkocht. I-Iet duurde 

nog een twintig jaren vóór de koffie ook hier aan de lllarkt 

gebracht werd. In 1 666 werd te AUlsterdaUl de eerste veiling 
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gehouden V:R,�� eenige duizenden ponden :Mokka-koffie I en 

van 1 680-'99 werden aan de Amsterdamsche markt ongeveer 

400 000 ponden gebracht , waarvan de prijzen afwisselden 

tusschen de 31 en 50 stu'ivers per pond. 

Het overbrengen van de plant naar Java geschiedde in 

1 696 , tijdens VVILLEThI VAN OUTSHOORN Gouv.-Generaal was , 

door den Konlmandeur van Malabar I Am'UAAN VAN OMMEN. 

De plantjes , hoewel met zorg in den tuin van den Gouv.

Generaal gekweekt , gingen echter door een oversb"ooming 

te niet . Maar drie jaren daarna werd door HENDRIK ZWAAR

DEKROON , die later Gouv.-Generaal werd , een nieuwe be

zending gezonden , die vlug opkwam en de moederplant is 

geworden voor de geheele latere aanplant in de tropische en 

sub-tropische gewesten. Zeven jaren later , in 1 706 , kon het 

eerste proefje van de vruchten op Java gewonnen naar 

Amsterdam worden gezonden , dat daar , na gebrand en bereid 

te zijn , uitmuntend voldeed en dan ook in smaak niet ach

terstond bij de Mokka-boonell . De aanplant op Java werd 

nu "met ijver voortgezet en in 1 7 1 2  volgde de eerste be

langrijke verscheping naar Amsterdam ten bedrage van 894 

p . , die aldaar tegen 23 2/:3 stuivers per p .  geveild werden . 

Dat was nog maar een kleinigheid . Daar het product alge

meene tevredenheid had gevonden en een gretige afzet , was 

de 0.-1 . Compagnie er nu op uit om van Java zoo veel moge

lijk koffie te ontvangen . De eenige opmerking was dat n1en 

de boonen vóór de verscheping wat sterker drogen moest. 

De Gouv.-Generaal had toen met het eerste proefje  vruchten ) 

ook een koffie-plantj e ten geschenke gezonden aan den 

toenmaligen verdienstelijken burgemeester van Amsterdam 

NrcOLAAS WITSEN . Het plantje 1 goed geconserveerd over

gebracht , werd in den Anlsterdamschen Hortus met zorg 

gekweekt en tierde daar welig op . De vruchten werden tot 

vermenigvuldiging van de plant bestemd en de burgemeester 

maakte op zijn beurt van de jonge plantjes eadeaux aan Vor- .. 
� 
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sten en  aanzienlijke personen. Deze trokken e r  uitmuntend 

partij van. Zoo werd een dochterplantje aan Lodewijk XIV 

vereerd en de Fransche Regeering zond in 1 722 , op raad van 

den vermaarden kruidkundige DE J USSIEu ) van de te Parijs 

gewonnen planten een exemplaar naar Martinique . De  nlarine

officier , die nlet de zending was belast , kweet zich daarvan 

met zooveel piëteit , dat toen het schip door stormweer in de 

reis vertraagd werd en gebrek aan lèeftocht aan boord ont

stond , hij het geringe rantsoen water dat hij dagel�ks voor 

zijn onderhoud ontving , met het plantje deelde en aldus de 

voldoening smaakte het in goeden staat op het eiland te zien 

aankomen. 

Van Martinique werd de koffieplant later door de Engel

Bchen naar J anlaïca overgebracht. Een tweede plantje was 

reeds in 1 7 19 uit Amsterdam regelrecht naar Suriname ge

zonden. Men kan dus zeggen dat beide koffieplant jes van de 

moederplant uit den Hortus te Amsterdam de stamboom zijn 

geweest van de koffiecultuur van West-Indië , Midden- en 

Zuid-Amerika , waarheen van lieverlede de koffieplant ., van 

uit Martinique en Suriname , verspreid werd. 

Wij leerden dus de herkomst en de beteekenis van den koffie

boom kennen. En nu het product van dien boom , de koffie

boon , die bij een natuurhistorische studie zeker niet in de 

eerste plaats in aanmerking zou komen , maar die van alle 

onderdeelen der plant voor ons van 't meeste gewicht is . De 

naam JJ boon" is  een zeer oneigenlijke naam. Wat wij noe

men " boon" van de koffie , heeft niet de minste overeenkomst 

met het voortbrengsel van de peulvrucht ) noch wat het uiter

lijk noch wat de natuurlijke verwantschap in het plantensys

teenl betreft. De naam boon in koffieboon is eenvoudig af

konlstig van een zuiver Arabisch woord "Boen" of " Boena" , 

even als het woord koffie zijn oorsprong niet vindt in " coffea" , 

doch in een ander Arabisch woord (cauwa). Wat is de koffie

boon dan , als het geen peulvrucht is ? Zien wij daartoe eerst , 
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wat de  eigenlijke vrucht van de koffie is . De vrucht , die aan 

den koffieboom rijpt , is een steenvrucht , groen of rood van 

kleur ) naar gelang van de phase van rijpte , en uiterlijk veel 

op een kleine kers gelijkende. Door middel van een uit papier

maché vervaardigd takje met bladeren , bloesenls en vruchten 

en door platen aan den wand gaf spreker ons een voorstelling 

van het wezen der koffievrucht. De normale vornl van de 

vrucht is eivormig ; haar kleur aanvankelijk groen , b�j de 

ontwikkeling ovel'gaande in witte , gele , geelroode en roode 

tinten , tot zij in volko111en r�jpen toestand karmijn of violet 

gekleurd is . De buitenste schil is een dikke , vleezige laag , 

die een taaie , slijmerige , suikerhoudende massa bedekt , 

klevende aan de twee kernen of zaden , die zich gemeenliik 

in elke vrucht bevinden. Elk dier zaden is onlgeven door 

den eigenlijken steen , de zeer dunne en broze hoornschil . Wan

neer men die schil verwijderd heeft , houdt nlen over een 

zaadkorrel , de koffie-boon , een plaanconvex lichaam , met 

een overlangsche groef aan de platte zi jde l veroorzaakt door 

den binenrand der hoornschil. Aan de zaden is dan nog innig 

gehecht het fijne ,
' halfdoorzicht!ge zi lyervlies of zaadhuid , 

dat men aan de in den handel gebrachte boonen dikwijls kan 

waarnemen , wanneer de bereiding niet met yolcloende ZOTg 

heeft plaats gehad. De koffieboonen lujjgen dan een gevlekt 

aanzien. Door het mislukken van een der eitjes kan de vrucht 

ook wel éénsteenig zijn en bevat, dan slechts een enkel zaad 

(boon) . Deze ronde boontjes onderscheidt en waardeert men 

in den handel als mannetjes- of parelkoffie , die nlen ook 

wel kweekt. De onderyinding leert dan dat deze vorm eTfelljk 

kan zijn . 

De plant , waarvan de vrucht afkomstig is , behoort tot 

de Rubiaceeën , een plantenfamil ie die ons ook den weldadigen 

kinaboom schonk en de nleekrap m
O
et h aar fr: 1ai roode verf

stof. Zij tiert het best in een klin laat V8,n gemiddeld 20° C. , 

waar de temperatuur niet daalt beneden de 1 30 ,  en kiest 
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bij voorkeur lll[Lgere en 108se gronden. Kan men in 't al

gemeen zeggen dat de koffie gunstig groeit in alle tropische 

en in sommige sub-tropische landen , de ontwikkeling hangt 

natuurlijk af van de verzorging en van locale invloeden , die 

het product aanmerkelijk doen wijzigen . Spreker had bij de 

bespreking van de cultuur vooral het oog op J ava , omdat 

Nederland met zijn koffiecultuur als 't ware is vereenzelvigd. 

In het bekende werk van JUNGHUHN wordt Java verdeeld 

in verschillende gordels volgens een verticale doorsnede : de , 

laagste ,  van den spiegel der zee tot 2000 V. daarboven , is de 

zone van de rijst- en suikercultuur ; dan volgt van 2000 tot 4000 

V. de gordel van de koffiecultuur. Daar groeit de boom langs 

de helling der bergen , daar wordt de koffie bij voorkeur op 

groote schaal gekweekt) hetgeen intusschen niet wegneemt dat 

men ook in lage streken, bv. in het oostelijk deel van Banjoemas 

en in Kediri , weelderige en kl'achtige boomen aantreft. 

Het kweeken of aanplanten van koffie geschiedt door zaden. 

Daarvoor kiest men de rijpste , mooiste -vruchten , die men van 

schil en slijmerige massa ontdoet en na droging op de kweek

bedden legt . De zaden ontkiemen en na 6 of 7 maanden worden 

de jonge plantjes overgebracht in bosch of tuin . De bosch- en 

de tuinkoffie ontleenen haar naam aan den aard van den bodem. 

B�i vOOl'keur zal men van de bosschen voor de koffiecultuur 

partij trekken omdat daar de jonge , met zorg op geregelde 

afstanden in den grond gestoken plantjes hun natuurlijke be

schermers vinden in de groote woudboomen. Maar is geen 

boschgrond ter beschikking dan wordt een tuin aangelegd. 

De aanplant geschiedt dan in rijen en op afstanden van 6 tot 

10 V. In die orde worden kuilen gegraven van goede teelaarde 

yoorzien , en daarin met veel zorg de jonge plantj es overge

bracht. Daar nu in zulk een tuin alle schaduw ontbreekt , 

moet deze kunstlllatig aangebracht worden door 't aanplanten 
" van grootere boomen , die nlet hun hooge kruin zich slank en 
rijzig boven de koffieboonlpjes verheffen en dezen lommer 
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geven. Zijn dan alle omstandigheden gunstig dan beginnen de 

boompjes na verloop van vier jaren te bloeien. �1:en lette daar 

wel op ) met het oog op het cultuurstelsel , daar de inlanders 

in de eerste jaren voor hun cultuur niets ontvangen doch op 

den oogst in het vIerde jaar nloeten wachten. Maar reeds vóór 

de vruchten rijp zijn , biedt een koffietuin een prachtig gezicht , 

met de glanzend donkergroene bladeren en daar boven het 

lichter groen van de rijzige grootere boomen. Verschijnen dan 

de als jasmijn geurende bloenlen in de oksels der bladeren en 

later op dezelfde plaats de met tal van kleuren prijkende vrucht , 

dan is zulk een koffieplantage een der prachtigste cultuur

landschappen die men zich denken kan. 

De volkomen rijpe vrucht valt bij de minste schudding van 

den boon1 en de Arabische kweekeI' wacht geduldig dat oogen

blik af wel wetende dat volkomen rijpe koffie hem het geurigst 

produqt levert. Op Java daarentegen wordt de vrucht dikwijls 

geplukt of gerist vóór ze geheel rijp is . Dat oogsten van de 

koffie , ofschoon de boom het geheele jaar door vruchten levert, 

geschj edt op gezette tijden. Men onderscheidt dan de voorpluk , 

de hoofdpluk en de napluk. Deze reeks van oogsten begint in 

December en is over 't algemeen in Mei of Juni afgeloopen. 

Een koffieplantage biedt in dien tijd een levendig schouwspel . 

Daar zij meestal op eenigen afstand van de in de vlakten ge

legen dessa's is verwijderd en dus buiten den oogst door den 

n1ensch slechts weinig betreden wordt ) is het contrast , als het 

oogsttijd is , des te levendiger. Dan stroomen de gezinnen er 

heen , vooral vrouwen en kinderen , en de pluk begint ) die veel 

zorg en voorzichtjgheid vereischt . "'/Vil m.en het plantsoen 

sparen en zich een zoo voordeelig mogelijke pluk verzekeren , 

dan behoort elke vrucht één voor één geplukt te worden , ook 

de. hoogste ) die men met een dubbelen ladder pleegt te be

reiken . Dat niet altijd de koffiepluk met de vereischte zorg 
geschiedt is een bron van veel verlies voor de heurs van Gou

vernement en particulier .  
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Hoe veel een koffieboonl gemiddeld per jaar nu wel kan op

brengen hangt geheel af van den grond en het klimaat , en 

vooral ook van de zorg die aan de kweeking wordt besteed. 

El' zijn wel boon1en die gemiddeld 7 ponden '8 jaars leveren , 

maar dat zijn uitzonderingen. De gemiddelde productie op Java ' 

is 1/1 p .  in 't jaar . Dat is zeker niet veel en men treft die op
brengst nog niet eens overal op Java aan . Alleen Ül de koffie

tuinen bij :Malang , waar . voor particuliere ondernemers de 

Javaan in vrijen arbeid werkt , bereikt de gemiddelde opbrengst 

van een koffieboonl in 't jaar 1 pond. In gunstige omstandig

heden kunnen somnlige boomen het tot hun 50e  jaar brengen·. 

De regel is echter dat zij van hun 4e tot hun 20e jaar vruchten 

voortbrengen. Men laat dan de plantage aan zichzelve over ; 

er ontstaat een "wild bosch van orchideeën en slingerplanten , 

die tusschen en tegen de koffiestammen groeien ; en allengs 

spreidt zich een hunluslaag over den bodenl , waardoor deze 

weer geschikt wordt voor nieuwe kweekplantj es . 

vVij hebben nu gezien hoe de vrucht groeit . Maar de vrucht 

is nog de boon , en de boon is nog de kop koffie niet. Spreker 

zou nu in de eerste plaats 't een en ander mededeelen van de 

bereiding van de pit uit de vrucht. Daarbij onderscheidt nlen de 

gewone of O .-Indische en de \ïV .. -Indische bereiding , die beiden 

haar voor- en nadeelen hebben naarnlate van de nleerdere of 

mindere zorg waarmede ze worden toegepast. Bij de gewone 

bereiding is het eerste werk de geoogste vruchten een paar 

dagen op hoopen te leggen of in manden te bewaren. Er ont

staat dan een broeiingsproces , waardoor de vleezige hulsels 

bersten en ook het zilvervlies eenigzins loslaat. Het aldus 

verkregen product , de glonclongan ) wordt nu gedroogd , hetzij 

door eenvoudige uitspreiding op matten ) vlechtwerk of gemet

selde bakken , hetzij door kunstnlatige droging , een middel 

dat in den laatsten tijd ter besparing van arbeidskrachten , 

dank zij de doeltreffende nlachines , veelvuldig wordt toegepast. 

Door stampen of malen wordt nu de goed gedroogde glon-
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dongan van vleezig omhulsel en hoornschil ontdaan , dat ook 

reeds op groote schaal door de zg. koffiepellers geschiedt , ook 

hier te lande , daar men er sedert eenigen tijd toe is overgegaan 

om de koffie op de plaats van productie alleen van haar bolster 

te ontdoen en de gabah (boon met hoornschil) naar Europ a 

te verzenden . 

Volgt men de W.-Indische bereiding , die op Java is inge

voerd door de particuliere koffietelers en thans ook door het 

Gouvernement wordt aangemoedigd , dan ontdoet men de 

vruchten machinaal van het slijmachtig omhulsel . Zij vallen als 

gabah in met water gevulde kuipen , worden daar 24 uren in 

geroerd , vervolgens gedroogd en in molens gepeld. Ofschoon 

tegen het · verzenden van koffieboonen in den vorm van 

glondongan of gabah het bezwaar weegt dat haar meerder 

volumen de transportkosten verhoogt , schijnt het toch niet 

aan twijfel onderhevig dat mettertijd alle koffie , 't zij in den 

eenen of anderen vorm , vervoerd en in Europa verder machinaal 

bereid zal worden. Welke van deze bereidingen nu beslist de 

voorkeur verdient , schijnt nog niet uitgemaakt. Zeker is 't , 

dat de meerdere zorg die aan de W.-Indische besteed wordt , 

haar meerdere waarde geeft .  Daarbij kom.t dat deze bereiding 

ook invloed uitoefent op de kleur van de boon. In 't alge

meen zijn de koffieboonen geelachtig , maar bij de eerste be

reiding gaan zij licht over naar de bruinroode } bij de tweede 

naar de blauwe en groene tinten. 

De  zorg voor de koffieboon is hiermee nog niet aan haar 

eind. Men heeft thans te zorgen voor doelmatige pakhuizen , 

waar de voor licht en atmospherische invloeden van allerlei 

aard uiterst gevoelige koffie wordt opgeschuurd. Bbjft zij 

daar onder gunstige voorwaarden liggen , dan kan zij aan 

aroma winnen. De zg. legkoffie van het Gouvernement heeft 

hieraan haar waarde te danken . De reis over zee is einde

lijk nog een bron van velerlei gevaren voor de koffi e .  Als 

men weet dat zij zeer geneigd is , de bij de wisselende tenlpera-
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tuur op reis lnenigvuldig neerslaande waterdalllp in zich op 

te nemen ; als men nagaat dat stortzeeën de lading ook 11let 

zeewater bedreigen , en dat het zoutgehalte niet goed is voor 

de koffie ; als men let op het gevaar dat onder den invloed 

van het koolzuur uit de lucht , de inwerking van het zee

water op koper koperzure zouten kan doen ontstaan , die de 

koffie kunnen vergiftigen - dan behoeft het geen betoog , 

met welk een zorg men bij de lading te werk moet gaan . 

Zoo is de koffie dan goed en wel in Nederland aan wal ge

bracht) aan de markt geveild en van de eerste in de twee

de en derde en eindelijk in handen van den consument ge

kOlllen . Het belangrijkst proces moet nu echter nog volgen . 

De koffie nloet nog geroost of gebrand worden . Hoe gewichtig 

dat proces is , zal uit het volgende blijken. De koffi eboon is 

een taaie zelfstandigheid , bestaande uit eiwit , suiker , gom , 
' vet , water en aschbestanc1deelen . Van al deze bestanddeelen 

is slechts een zeer klein deel het eigenlijk agens) dat den 

snlaak aan de koffie geeft en de eigenaardige werking uit

oefent op het zenuwgestel . Het is een witte kristallijnen stof , 

die de scheikundigen bestempelen met den naaln van alcaloïd , 

veel gelijkende op soda en potasch en een verbinding van 

koolstof , waterstof) stikstof en zuurstof in de verhouding van 

8 ,  1 0 , 4 en 2 .  Van deze sterk werkende caffeïne is slechts 

1 pCt. in de koffie aanwezig , juist genoeg voor de aangename 

werking op het menschelijk organisnle.  De th eïne in de thee 

vervult daar precies de zelfde rol. Beide zijn trouwens dezelfde 

stof. Eerst bij het branden kOll1t de koffie tot haar recht.  Het 

aroma ontwikkelt zich . De uiterlijke verschijnselen zijn dat 

de boon in gewicht af- en in volume toeneemt . De caffeïne 

wordt bevrijd van haar looizuur , waarmede het basisch al

caloïd in de rauwe boon innig verbonden was , zoodat nu 

de caffeïne zich oplossen kan in water ; de suiker in de boon 

wordt caralllel en het branden van het vet bespeurt lllen aan 

de kwalijk riekende dampen die bij 't roosten opstijgen en 



voor onze huismoeders een beletsel zijn on1 dat roosten zelf 

te verrichten. Maar de eigeniijke werking is de ontwikkeling 

van een aromatische , etherische olie , die ten slotte aan de 

koffie haar aroma geeft .  

Had spreker aldus onzen geliefden volksdrank van grond 

tot mond besproken , hij mocht het zetten niet geheel ver

geten. Bij deze kunst zelve zou hij niet stil staan , maar 

toch gaf hij den wenk om waar geen zuiver water te ver

krijgen is , bij het koffie-zetten wat soda aan 't water toe 

te voegen. Bij duinwater is dat niet noodig . 

De handel in koffie was een zeer belangrijk onderdeel van 

spreker' s  rede. Hij wees vooral op de enorm toegenomen 

productie en op de groote veranderingen in de geographische 

verspreiding van de koffiecultuur. De Mokka-productie heeft 

thans bijna geheel opgehouden ; ook Suriname )  van waar 

weleer zoo veel koffie aan de markt kWalTI , is door gebrek 

aan arbeiders tot werke loosheid gedoend ; en thans ziet n1en 

Java overvleugelen door Brazilië . Bedroeg de jaarlijksche 

aanvoer uit J ava naar onze markt eenige jaren na de in

voering van het cultuurstelsel reeds 100 mill. kilo , sedert 

is die aanvoer over 't a;lgemeen stationair gebleven en wordt 

hij thans op 80 à 90 millioen geraan1d . In qualiteit staan 

onze Indische koffie-soorten nog altijd zeer goed aange

schreven. Als soorten , die om kleur , grootte en aronla van 

de boon als superieur gelden ,' mogen in volgorde genoemd 

worden de Menado-koffie , de Ceylon-koffie , de Preanger

koffie en eindelijk de gewone Java-koffie , waarvoor als stan

daard geldt de Malang , die zuidoostelijk van Soerabaja ge

teeld wordt . Geen koffie overtreft in aroma de echte Mokka 

hetgeen te opmerkelijker is on1dat de kleine en niet krachtig 

gegroeide boon een ongelijknlatigen vorm en dus weinig 

aanzien heeft. Haar kenmerk is de doorschijnendheid aan de 

kanten. Staan dus onze soorten in qualiteit verre boven die 

van andere landen , met de productie is het anders gelegen . 
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Spreker had een eigenaardige koffie-stroomkaart meegebraeht , 

waarop de massa's koffie ) die in de voornaamste eultuurlanden 

jaarlijks geprodueeerd worden ) in dunnere en dikkere roode 

lijnen samenvloeien en haar uitweg vinden naar de landen van 

eonsmutie .  1\1en ziet daaruit dat de stroom van de Braziel

koffie (uit de drie provineiën Rio , San Paulo [Santos] en Bahia) 

het dikst is . Uit de koffie-statistiek van mI'. N. P. VAN DEN 

BERG blijkt dan ook ) dat van de geheele jaarlijksehe koffie

produetie ad 500 nlill . kilo , die de wereld overstroomt , alleen 

Brazilië de helft levert . Dan volgen Java , de Molukken , de 

Philippijnen , Sumatra , Ceylon ) Venezuela , West-Indië , de 

Antillen 1 Costariea , Guatenlala enz. 

De koffie-stroolll uit Brazilië vloeit voor een goed deel naar 

N. Amerika , waar de eonsument minder gesteld sehijnt op 

een fijn aroma. De miersehe (grondige) smaak van de Braziel

koffie maakt haar tot geen geaehte soort. De kolossale pro

duetie gaat hier echter boven alles , en 't moet gezegd worden 

dat de Santos-koffie met onze Malang althans kan eoneurree

ren. Zij gaat dan ook veel naaT Duitsehland. N ew-Y ork en 

N ew-Orleans zijn oveTigens de hoofd-aanvoerplaatsen VOOT de 

Braziel-koffie ; dan volgen HanIburg. en Bremen (te zamen 

nIet 90 nlill. k) ; Londen met 80 mill . , welk bedrag de Hol

landsehe 1lIaTkt (Amstenlam en Rotterdam) insgelijks verte

genwoorc1igt ; Antwerpen nIet 40 nlÏll. ; Havre , N antes , BOT

deaux , :Marseille , Triëst , Genua
· 
enz . 

Als nlen het welvaTen van een natie naaT het koffie-verbTuik 

wilde afmeten , dan zou N ed8rland bovenaan staan. Wij N eder

landeTs gebruiken gemiddeld jaarlijks per hoofd 8 . 12  kil. kof

fie ; voor België is dat eijfer 4 . 14 ; voor Noord-Amerika 3 .7 5 ; 

voor Zweden 2 .27 ; voor Duitsehland 2 .32 ; voor Frankrijk 

1 .38 ; voor Engeland en Rusland sleehts 0 .45 en 0 . 1  o. Ter veT

klaring moge hier wel heTinnerd worden , dat in Engeland en 

Rusland veel thee en in somnIige andere landen veel eaeao veT

bruikt wordt. 



Hadden in 1872  en 1874 de belangrijk hooge koffieprijzen 

een enorme cultuur-uitbreidÏl?-g ten gevolge gehad , die zich 

thans aan de markt in overproductie doet gevoelen , deze laatste 

veroorzaakte weer een aanzienlijke daling in de prijzen. In 

1 880 bedroeg de prijs der Java-koffie nog ongeveer 50 c . ; 

thans doet zij reeds 20 c. minder , en als men nu weet dat elke 

cent daling het Gouve�'nement op een verlies van 1 niillioe�l 

guldeni3 te staan kon1t , kan n1en nagaan hoe deze reactie van 

de overproductie een bron van verlegenheid voor ons Gouver

nement is geworden. Van daar dan ook - voegde spreker er 

ter loops bij - dat wij nu het plakzegel gekregen hebben. 

Velen zijn echter van gevoelen , dat door zeer natuurlijke oor

zaken , de koffieprijzen mettertijd weer zullen rijzen .  

Spreker sloot zijn belangrijke verhandeling , waarvan wii 

het laatste gedeelte i31echts kort resumeerden , met te verwij

zen naar het doorwrochte werk " Coffee (Tom plantation to cup") 

van Fr. B. TrruRBER , en naar het beknopte ) goed geschreven 

overzicht , bewerkt door den heer K. W. VAN GORKm'I , waar

mede het Ie deel van den Beschrijvenden Catalogus (tevens 

Handleiding tot de kennis der voorbrengselen van de Nederland

sche overzeesche gewesten) van het Koloniaal Museum opent. 

Op dat Mus
'
eum (op het Pavilj oen te Haarlen1) en zijn hoogst

belangrijke schatten van de producten en de nijverheid onzer 

koloniën , vestigde spreker in den loop zijner voordracht 

bijzonder de aandacht , toen hij erkentelijk gewaagde van de 
welwillendheid ) waarm.ede de Directeur , de heer F. W. VAN 
EEDEN , hem tot toelichting van zijn onderwerp verschillende 

voorwerpen en teekeningen had afgestaan . 



,- ", \ .:t v. 
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D r. H. V A N D E S T A D  T :  

Over  h e t  overbrengen  van b ew e e g kracht  o p  g r oote afstan d e n  

door  m i d d e l  v a n  e l ect r i c i t e i t. ( * )  

Wanneer een populair spreker zal optreden , een belangrijk 

vraagstuk van den dag is aangeknndigd , een tafel vol toestellen 

lllag verwacht worden tot het nemen van een reeks schoone 

proeven, dan is 't geen wonder dat de zaal zeer vol is en dat de 

spreker op een dankbaar auditorium kan rekenen. Een en ander 

was het geval aan den avond , toen Dl' .  H. VAN DE STADT uit 

Arnhem een spreekbeurt vervulde . Voor velen waren ver

schillende onderdeelen van zijn voordracht geen onbekende 

zaken " doch het overzicht , het aaneengeschakeld betoog zoo

als spreker het gaf , was nieuw en uitermate leerrijk. Hij zou 

ons 't een en ander mededeelen over de nieuwere toepassingen 

van de electriciteit , die naast den stoom den mensc1;l een nieuw 

hulpmiddel is komen bieden om de natuur te beheerschen.  

Vooraf ging een schets , hoe nlen in vroegere tijden arbeidsver

mogen , d. i. werkkracht ontwikkelde . Het eenvoudigste middel 

is zeker het gebruik van de spierkracht zoowel van mensch als 

van dier , waarbij nlen zich hulpmiddelen wist te verschaffen 

in hefboomen en · andere toestellen. Dienden deze om het 

arbeidsvernlogen op een geschikte wijze aan te wenden , ver

grooting van werkkracht gaven ze niet . Vandaar dat men al 

(*) De aan dit ver slag toegevoegde figuren zijn , met  welwillende toe

stemming van schrij \"er en uitgever , ontleend aan VAN DE STADT 'S  Lees

boek voor Natuurkunde ) uitgave TJEE:WK 'VU,LINK te Zwolle . 
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spoedig andere middelen uitdacht en de kracht van stroomend 

water aan zich dienstbaar wist te maken. Vooral in bergachtige 

streken werd reeds vóór eeuwen partij getrokken van grootere 

en kleinere watervallen en snelvlietende beken als van een 

onuitputtelijke bron van arbeidsvernlogen , die den mensch 

behulpzaam was in het verrichten van arbeid. Reeds bij onbe

schaafde volken treft men deze toepassing aan , in Azië bv. tot 

bevloeiing van de velden ; ook in latere tijden , op Billiton bij 

de ontginning van de tinnlijnen door de Chineezen , en dichter 

bij , op groote schaal te Schaffhausen, van den waterval aldaar , 

op kleinere schaal bij Zutfen , waar de rivier de Berkel te 

hulp wordt geroepen om UlO lens door het waterverval te drijven. 

Tal van eigenaardige toepassingen vindt deze overbrenging 

van beweegkracht door het water , hier op kleinere ginds op 

grootere schaal . Als voorbeeld no emde spr. de waterleiding te 

Zürich. Van het met groote kracht aanstroonlend water wordt 

daar gebruik gemaakt onl voor industrieele en huishoudelijke 

bedrijven kleine watermotoren in beweging te brengen . En wat 

dat arbeidsvermogen beteekent , kan men zich voorstellen 

wetende dat de waterkracht door den fameusen waterval de 

Niagara dntwikkeld , voldoende zou zijn onl alle stoommachines 

op de wereld te vervangen . 

Zoo wordt in bergstreken van het stroomend water gebruik 

gemaakt , zoo is op het vlakke land de strooming van de 

lucht 1 de wind ) een bron van arbeidsvermogen geworden. Men 

denke slechts aan een I-Iollandsch landschap , dat zonder nlolens 

voor een vreenldeling een onbekend land is . Men denke ook 

aan den wind als n1Ïddel tot voortstuwing van schepen over 

't water , over 't land en in de lucht . Een schip over 't land 

vond SIMON STEVIN uit , die indertijd Prins MAum'I's in zijn zeil

wagen over het strand van Scheveningen liet rijden . Maar aan 

de toepassing van het water en van den wind als beweeg

kracht is het bezwaar verbonden dat men meestal in 't onzekere 

verkeert of men over c1-i e kracht wel in voldoende mate kan 
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beschikken , dan wel of er niet overmaat van kracht aanwezig 

is , die , eenmaal opgewekt , niet meer te breidelen valt. Voor 

de tegenwoordige eeuw was het weggelegd aan die bezwaren 

te genloet te komen door de uitvinding Oln ook door n1iddel 
van verbranding arbeid te verschaffen. In de hoogere tempera

tuur , die bij verbranding ontstaat , vond men de machtige 

bron van beweegkracht ) die het aanzijn heeft gegeven aan 

de stoommachines . Deze werktuigen en de later uitgevonden 

heete lucht- en gasn1otoren brachten een geheelen omkeer in 

de maatschappij ,  waarvan spreker ons weer een voorstelling 

gaf door de lnededeeling , dat alleen de stoomn1achines in 

Engeland in gebruik een grootere som van werkkracht ver

tegenwoordigen dan de geheele n1enschheid door handenarbeid 

kan voortbrengen. Waar zou 't heen , als alle stoommachines 

op een gegeven oogenblik eens den dienst weigerden en stil 

stonden ? Toch zijn wij menschen bezig on1 die ramp zoo 

spoedig mogelijk te voorsch�jn te roepen. Op ergerlijk roeke

looze manier wordt met de steenkolen on1gegaan , zoo onge 

veer als iemand die niet van zijn rente leeft , doch zijn kapitaal 

opeet , als een huisvader die van ieder brood een snede ge

bruikt en de rest wegwerpt. flet is toch volkomen waar , dat 

slechts enkele percenten van het arbeidsvennogen dat de 

steenkolen kunnen voortbrengen , werkelijk nuttig besteed 

worden , terwijl het overige in onverdrachtelijken en in letter

lijken zin in rook en damp vervliegt. 

Een andere bron van arbeidsvern1ogen , die in de practijk 

nog weinig geteld wordt , maar die toch indirect de bron 

is van alle arbeidsvermogeJ.1 waarover wij kunnen beschikken , 

is de moeder des levens, de Zon. Slechts enkele malen zijn di

recte toepassingen van deze bron gemaakt - men denke aan 
den Franschman MOFCHOl' , die het koken van spijzen door mid-

del van de Zon met succes beproefde , aan het drukken van le 

Journal Soleil op 6 Augustus 1 882 in den " Jardin des Tuileries" 

en meer andere physische aardigheden ; maar overigens is de 
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Zon  de  indirecte bron van alle arbeidsvermogen. Of  i s  d e  Zon 

het niet , die het water uit den Oceaan opheft en het op de ber

gen verzamelt, van waar het wast en in de dalen bruist als be

ken en stroomen ; is het niet de Zon die door de ongelijknlatige 

verwarming van het oppervlak der aarde de wÜlden voort

brengt ; is het niet de Zon die de planten doet groeien en die 

de grondstoffen van de natuur geschikt nlaakt tot voedsel voor 

mensch en dier en deze daardoor in staat stelt onl arbeid te 

verrichten ! Werkelijk, hetzij men arbeid verricht nlet de spieren 

of met een stoommachine , alles is Zonne-arbeid. De Zon ver

dampt het water van den wijden Oceaan , zij voedt de rivieren 

en stroomen , zij maalt onze polders droog , boort onze tun

nels - zij is de bron van allen arbeid J met uitzondering alleen 

van eb en vloed.  
Intusschen , het bezit van arbeidsvermogen is nog niet vol

doende - de mensch vraagt ook naar middelen om de beweeg

kracht over te brengen. Wat heeft men aan de Niagara? hoe 

zal men van eb en vloed partij trekken Olll bv. in het binnen

land fabrieken aan den gang te houden ? hoe gebruik maken 

van de winden en stroomen , die een onuitputtelijken voorraad 

arbeidsvermogen aanbieden ? Beweegkracht dus te over , maar 

slechts zelden juist daar waar nlen ze noodig heeft. De nlensch 

moest dus zoeken naar middelen om die kracht over te ÎJrellgen 

met zoo min mogelijk verlies en kosten en met zoo groot 

mogelijk effect. De groote moeite is om den arbeid daar te 

krijgen waar wij dien willen gebruiken. Voor kleine afstanden 

was men al spoedig geholpen door assen , tandraderen , excen

trieken en andere deelen van verschillende werktuigen. Ook 

voor verdere afstanden wist men inrichtingen te bedenken. 

Als voorbeelden noemde spreker de staaldraadkabel , de nuttige 

toepassing van de natuurlijke e� kunstmatige watervallen 

voor waterleidingen , het overbren gen van samengeperste lucht, 

waaraan men de luchtdrukscheHen , de zoogenaamde pneu

matische brievenposterij en de pneumatische klokken (Parijs) 
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te danken heeft. Maar al deze middelen tot overbrenging van 

beweegkracht zijn of te kostbaar , of te veel aan storing onder

hevig. Zoekende naar een anderen weg , heeft men werkelijk 

een machtig en toch eenvoudig hulpmiddel gevonden om 

arbeidsvermogen over te brengen. Daar waar stangen en 

raderen ons in den steek laten , daar waar buizen te kostbaar 

zijn of nl0eilijk toe te passen , daar mClJakt men tegenwoordig 

reeds in vele gevallen gebruik van den electrischen stroom. 

Nieuw is dat middel nu juist niet. Immers zoolang de telegraaf 

bestaat , heeft men 't reeds toegepast . Of wat is het anders 

dan overbrenging van beweegkracht als hier in den Haag een 

telegrafist op een sleutel drukt , waarop te Rotterdam een 

toestel in beweging geraakt ? Maar bij de telegrafie en ook 

bij de thans algemeen toegepaste telefonie heeft men slechts 

te doen met de overbl'enging van een zeer geringe hoeveel

heid arbeidsvermogen. Er is daar nooit sprake , om eenige 

paardenkrachten door middel van een el ectrischen geleiddraad 

over te brengen. 

Tot recht verstand moest spreker thans eenige elementaire 

mededeelingen vooraf laten gaan . Als men een machine aan 

den gang wil maken , dan begint men met hout , turf of steen

kolen te branden. Door de scheikundige werking van de ver

binding der stof met de zuurstof uit de lucht (verbranding) 

ontstaat dan warnlte , die wij aanwenden om de machine te 

drijven . Nu zouden die verbinding en die warmte-ontwikkeling 

ook kunnen plaats hebben als nlen de stof gedompeld had , 

in plaats van in lucht , in water . Immers ook water bevat 

zuurstof, nlaar daarin zóó vast gelegd , dat de meeste stoffen 

in water niet kunnen voortbranden. Sommige stoffen hebben 

intusschen zulk een luachtige verwantschap tot zuurstof, dat 

zij die zelfs aan water onttrekken en wel in zoo hevige mate) 

dat :lij er in branden . Met natrium en kalium liet spreker dit 

in een paar schitterende proeven zien. Een metaal dat zich 

veel leuker tegenover water gedraagt , is zink - gelukkig 



voorwaar , want het in brand vliegen van onz'e zinken daken te 

midden van een regenbui ware minder aangenaan1 . Toch is het 

zink in staat om onder bepaalde omstandigheden iets dergelijks 

te doen. Spreker nam er de proef van door in een glazen vat 

met water een plaat zink te don1pelen. Men zag niets gebeuren . 

Hij voegde wat zwavelzuur bij , en nu zag lllen spoedig gasbel

letjes opstijgen , van de waterstof die vrij kwam , terwijl de 

zuurstof zich met zink en zwavelzuurdeelen tot een zout ver

eenigde. Maar er is nog iets anders waar te nen1en . Het zink 

lost niet alleen op , doch het glas wordt ook warm. Er wordt 

dus warmte ontwikkeld bij het verbranden van het zink ) en 

wel een gelijke hoeveelheid warmte voor iedere gran1 zink 

die opgelost wordt . Nu plaatste spreker naast de zinken plaat 

een dito van koper , waaraan van boven aan een schroefje 

een koperdraad was gehecht. Een merkwaardig verschijnsel 

doet zich thans voor. Wel blijft het zink oplossen ) wel ont

wikkelt zich nog voor iedere gran1 opgelost zink een zelfde 

hoeveelheid warmte , n1aar dje is slechts voor een deel terug te 

vinden in het glas ; de rest van de warmte gaat over in den ko

perdraad, gesteld nanlelijk dat het eene einde van dien draad 

verbonden is aan de koperen plaat , het andere einde aan de 

zinken plaat . 

De draad is aldus , door een deel van die warmte in 

zich op te nemen , in een toestand gekomen dien n1en van 

een gewonen draad niet zou verwachten . Wat dat nu eigen

lijk voor een verandering is , ziedaar een vraagstuk dat op 
't oogenblik wel niemand zal kunnen oplossen . We stellen ons 

maar teyreden met te zeggen , dat er een electrische stroom 

door den draad gaat. Dat werkelijk een draad in dien toestand 

in staat is warmte te ontwikkelen en dat hij dunnere draden 

die warmte toeneemt , liet spreker ons zien door het voeren van 

een eledrischen stroonl door een platina-draad in een glazen 

bolletje .  De draad was blijkbaar tot een zeer hooge tenlperatuur 

verhit , daar hij het bekende gloeilicht begon te verspreiden. 
6 
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-Wij hebben hier dus reeds een midd�l tot overbrenging van 

warmte .  Het overbrengen van arbeidsvernl0gen volgt nu van 

zelf. l{eeren wij daartoe tot den electrischen stroonl terug , 

waarvoor een eerste voorwaarde is dat de verbinding door

loopende is , m. a. w. dat de beide draden nlet de beide uit

einden van den toestel zijn verbonden. I-Iet aanwezig zijn van 

een electrischen stroom in een draad kan geconstateerd wor

den door dezen in de nabijheid te brengen van een magneet

naald , die onder den invloed van den stroom onnliddellijk van 

stand verandert (galvanometer) . (Zie cle afbeelding op cle plaat) .  

Windt men nu een dergelijken koperdraad , goed omwikkeld 

door caoutchouc of katoen ten einde den stroonl te dwingen 

alleen door den draad te loopen , onl een ijzeren staaf , en 

verbindt nlen de uiteinden van den draad nlet de uiteinden van 

den straks beschreven toestel met water , koperen en zinken 

plaat , dan ontwikkelt zich een stroom , die door den koper

draad gaat en die bovendien den ijzeren staaf nlagnetisch maakt. 

Er is hier dus een magneet ontstaan door electriciteit. De proef 

op de som nemende , wees spreker te nlidden van de voorwer

pen op tafel een hoefvormig gebogen stuk weekijzer , met de 

beide beenen omsloten door klossen koperdraad. (Zie de elec

trornagneet op de plaat) . Den stroom door dien draad la

tende gaan , zag nlen het ijzer onmiddellijk magneet worden , 

want een anker werd door de polen van het ijzer aangetrok

ken , zoolang de stroom bleef doorgaan. Nauwelijks was de 

stroonl afgebroken of de magneetkracht verdween uit het ijzer 

en dit liet het anker vallen . Oppervlakkig zou men dus zeg

gen dat nlen aan een dergelijke spoedig weer te 1001' gaande 

magneetkracht niet veel heeft .  N ogtans ligt hierin een zeer 

groot voordeel. In dat opwekken en weer verliezen van mag

neetkracht lag juist de voor de naaste toekomst weggelegde 

oplossing van het vraagstuk J hoe de electriciteit over te bren

gen . Reeds spoedig vond nlen toestelletjes uit , die zoo inge

richt waren dat het anker , zoodra het door den magneet ge-



worden ijzeren hoef was aangetrokken , den stroonl zelf ver

brak. Het weekijzer hield dan �p nlagneet te zijn en liet het 

anker vallen , doch die vallende beweging deed het anker den 

stroom weer sluiten , waardoor het ijzer , n1agneet wordende ) 

dat anker weer aantrok. Men begrijpt dat men 't nu in de 

hand had om dat verbreken en weer sluiten van den stroom 

zeer snel achter elkaar te doen geschieden en dat onderschei

den toestellen , o. a. de electrische schellen , naar dit begin

sel geconstrueerd werden. Dergelijke heen en weer gaande be

weging van een anker behoefde men nu slechts door luiddel van 

een stang en een kruk in een draaiende beweging over te bren

gen , en men had de electrisch� n1otoren uitgévonden. Met 

een locomobile en een electrischen · molen nan1 spreker eenige 

proeven. 

Deze en meer andere toepassingen konden echter in de practijk 

niet gebruikt worden, omdat het zink als brandstof te duur is . 

De  overbrenging van beweegkracht door electriciteit deed echter 

een belangrijke schrede voorwaarts , toen men tot de ontdek

king kwam dat men ook een' electrischen stroom kan opwek

ken door een magneet in de nabijheid van draadklossen te 

draaien . Men noemt een dergelijken stroon1 " magneto-elec

trischen stroom" en de toestellen waarin hij wordt opgewekt , 

magneto-electrische toestellen. Het beginsel berust hierop dat 

als men een staalmagneet in een clraadklos don1pelt J op het

zelfde oogenblik in den klos een stroom wordt opgewekt of 

geïnduceerd (magneto-inductie-stroom) . Die stroom duurt kort, 

maar wordt dadelijk opgevolgd door een tweeden en derden , 

als men de magneetstaaf weer uittrekt en weer indompelt 

(zie ter verduidelijking de twee volgende figuren op de plaat) . 
Met het zink , het zwavelzuur en het kopp.r heeft men hier dus 

niet n1eer te maken , en in plaats van den n1agneetstaaf gedu

rig in te dompelen , kan men in een draadklos een gewonen 

weekijzeren staaf· steken en dezen tot een n1agn eet ma,ken door 

er eeri magneet' over heen te bewegen . Nadert bij deze bewe-



84-

ging de magneet het ",',leek ijzer , dan ontstaat daarin een 

stroom in een bepaalde richting ; verwijdert de lllagneet zich 

weer van het ijzer , dan volgt onmiddellijk een nieuwe stroom 

in een andere richting. ; en maakt men die zelfde beweging 

terug , dan ontstaan weer twee tegengestelde stroomen. Deze 

gedurig heen en terug loopende inductie-stroomen zijn dus 

nog geen doorloopende stroomen. Om ze zoo snel ) zoo regel

matig en zoo krachtig mogelijk voort te brengen) heeft men 

n1agneto-inductie-toestellen uitgedacht , die op het straks be

schreven beginsel berusten , doch waarin 111en de klossen snel 

laat ronddraaien tusschen de beide polen van den hoefmagneet. 

Bij dat draaien van de klos heeft men te gelijk een middel be

dacht om den stroom gedurig om te keeren zoodat nu het 

inconveniënt van den ' wisselstroom vermeden wordt en deze 

begint 0 ver te gaan in een doorloopenden stroom. 

De toestand is echter nog niet geheel zuiver ) daar de strOO1l1 

door het onllreeren gedurig afbreekt en dus onmogelijk krachtig 

genoeg kan zijn. Daarom was men op een nieuwe combinatie 

bedacht. De staalmagneet moest eerst in een electro-magneet 

veranderen . De stroom dien men verkreeg van den inductie

toestel , werd niet cbrect gebruikt , maar om leen krachtigen 

electro-magneet te mal�en die op zijn beurt induceerend wei'kt 

op de tusschen zijn polen snel draaiende klos .  Het bezwaar 

van het telkens even afbreken van den stroom door de draaien

de klos overwon GRAilIME , door een denkb�eld van PACINOTTI 
toe te passen . Hij maakte gebruik van een groot aantal klos

sen die tot een ring vereenigd zijn. Gesteld nu dat deze serie 

van klossen draait tusschen de polen van een magneet , dan 

zullen bij de verwijdering van eenige klossen van de pool, eenige 

andere klossen van den ring er juist toe naderen . De nadering 

en verwijdering van de klossen tot de pool geschiedt hier dus 

gelijktijdig ; er zullen daardoor doorloopende stroomen ont

staan en als 111en deze nu goed weet . op te vangen , verkrijgt 

men een doorloopenden krachtigen stroom 111et behulp van 
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dezen Gramule'schen ring. Wanneer men nu mm een dergelijke 

dynamo-electrische machine een drijfkracht geeft van bv. 2 1 /2 

pkr. , dan geeft zij ons die terug in den vorm van een electri

schen stroom , dien men nu op willekeurige afstanden kan ge

bruiken Onl allerlei andere toestellen te drijven , als men de 

machine en de plaats van overbrenging slechts verbindt dool' 

metaaldraden. 

Al deze Gramme- en andere op het zelfde beginsel be

rustende machines (zie de afbeeldingen op de plaat) hebben 

nu deze eigenschap gemeen dat , even als een stroonl wordt 

opgewekt door den klossenring te draaien , onlgekeerd ook , 

als door den toestel een stroom wordt geleid , de ring als

dan gaat wentelen . Spreker maakte dit duidelijk door ana

logie met langs een rad stroomend water , dat zijn beweging 

door buizen aan een ander rad nlededeelt . Nog duidelijker 

stelde spreker Jt ons voor door den amanuensis als een buiten

gewone drijfmachine aan een hand -Gramnle te doen draaien . 

Er ontstond een stroom ) die , door · draden geleid , in een op 

een afstand geplaatsten toestel konlende , dezen doet draaien. 

Zoo liet spreker , door tusschenkomst van een motor-Trouvé, 

een kleine naaimachine werken . Het beginsel werd hier dus 

toegepast , om van beweegkracht , die ergens anders aanwezig 

is ) gebruik te nlaken op andere , ook ver verwijderde plaatsen . 

Op deze manier zou men de drijfkracht van den waterval van 

Schaffhausen kunnen benuttigen , als men slechts een net van 

draden wilde aanleggen , die de bij den val geplaatste dynaulo

electrische machines verbond met de plaatsen waar men van 

de kracht wenschte gebruik te maken . De bewoners eener stad 

aan een snel vlietende rivier , Arnhem bv. in dagen van 

hoogen waterstand, zouden door het plaatsen van waterraderen 

in den stroom, van de kracht van dien stroOlTI kunnen proJitee

ren om ze als heweeg- en drijfkracht in de huizen te brengen. 

Zoo zouden stedcb ngen luet een waterval in de b u urt hiervan 
gebruik ]ümnen nlaken o m  zich electrisch te verJ ichten ; zoo 
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zonden s troomenc1e r i  vieren kunnen dienen om electrische trams 

door de straten te drijven. 

Wat heeft men dus noodig om arbeidsvermogen langs elec

trischen weg voort te brengen ? 1 0. Een drijfn1achine , hetzij 

stroon1end water of stroomende lucht , of ook wel eep. gewone 

stoommachine ; 2C een stroomgever , d. i. een voor magneten 

draaiende klos of klossenring ; 3° .  een electro-motor of bewe

ger ; en eindelijk 4° dat voor een draadverbinding worde ge

zorgd. De afstand waarop men dan kracht kan overbrengen , 

is wel niet geh eel willekeurig , doch wel binnen zekere grenzen. 

Hoe n1en dien draad legt , recht of gebogen en in scherpe 

hoeken , is vrij onverschillig. De electriciteit stroomt er even 

vlug doorheen. De toepassingen in de practijk van deze nieuwe 

wijze van krachtsoyerbrenging zijn voor 't oogenblik nog niet 

talr�ik. De bestaande en uitmuntend werkende inrichtingen 

bewijzen intusschen dat zij een grootsche toekomst te gemoet 

gaat . Spreker schetste er eenige. Een beetwortel-suikerfabriek 

aan de Marne bv. is op weg om allen arbeid te verrichten 

�oor de waterkraeht uit de rivier. Reeds worden langs dien 

weg de beetwortels door een elevator uit de schepen in de 

voorraadschuren gebracht , .de werkplaatsen worden er door 

verlicht , de bietvelden beploegd. Te Greenwich gebruikt een 

fabrikant een waterval on1 er een cirkelzaag , een boormachi

ne en een draaibank mede te drijven. Tal van toepassingen op 

dit gebied hebben wij ook te danken aan de bekende firma 

SIEMENS en HALSKE te Berlijn , wier electrische elevator spreker 

beschreef en bij wier electrische tram hij uitvoerig stil stond. 

In 1 880 te Mannbeim vertoevende , maakte spr. daar voor 

't eerst kennis 111et den electrischen elevator en liet er zich 

voor eenige Pfennige lnet succes mee naar omhoog hijschen. 

Uitwendig zag n1en niets dan den toestel . Een houten bak met 

balustrade schoof, met n1enschen beladen, op en neer langs een 

soort van houten toren . Van de beweegkracht zag n1en hoege

naamd niets. Men vernam hoogstens eenig geheimzinnig ge 
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druisch In het inwendige van den bak. Bij onderzoek bleek 
het spr . dat die bak een dynanlo-electrische machine bevatte , 
die gevoed werd door een op het tentoonstellingsterrein op 
vrij grooten afstand staande dergelijke machine , die ook ande
re toestellen aan den gang hield en met den elevator door 

draden gemeenschap onderhield. De machine in den bak be

woog een rad en dit bracht de beweging over op een tusschen 

bak en torenwand loopenden getanden ijzeren stang, die aldus 

in de gelegenheid werd
' 

gesteld den bak naar omhoog te be

wegen. 

In hooge mate interessant was de proef van MARcEL DEPREZ 

op de verleden jaar te München gehouden tentoonstelling voor 

electriciteit . Op het tentoonstellingsterrein had hij een kunst

matigen waterval genlaakt , gevoed door een ponlp , die ge

dreven werd door een Granlme-machine.  De electrische stroom, 

voor het in werking brengen van deze nlachine werd door ge

leiddraden (gewone telegraafdraden) aangevoerd van een der

gelijke machine , staande op zeventien uren gaans van München 

bij een waterval te Miesbach . De kracht van dit stroomend 

water bracht de machine in beweging . De proefneming gelukte 

uitmunt end. 

Het jaar 1879  zag den electrischen spoorweg het eerst op 

de tentoonstelling te Berlijn. De stroom werd door een dynamo

electrische machine aangevoerd en geleid door een middenrail 

tusschen de twee gewone rails . I-lij kwanl uit die nliddenrail in 

de locomotief , waar een tweede Gramme-machine stond , die 

de electriciteit als beweegkracht op een rad en van daar op 

de locomotief-raderen overbracht. Zoo was door die nlidden-, 

rail de l ocomotief altijd in contact met de electriciteitsbron. 

Al spoedig verdween de middenrail en werd de stroom geleid 

door de eene rail en teruggeleid door de andere ; ook de 10-
conlotief verdween , want het bleek voldoende de personen

wagens elk van een Gralume-machine te voorzien . En zoo liep 
de tram tot hij in 1 88 1  te Parüs den dienst weigerde en ) tot 
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paar dagen door paarden getrokken moest worden. 

Gelukkig ontdekte SIEMENS spoedig het gebrek. De stroOlll 

werd te veel afgeleid door den kalkachtigen bodem, waarvan de 

losgemaakte deelen door den regen als een brei om de rails waren 

gewikkeld . Men .voorzag in het euvel door geleiddraden in de 

lucht langs de baan te leggen , bij wijze van telegraafdraden . 

Ook deze inrichting kan op den dunr niet voldoen. En zoo is 

111en nog steeds zoekende naar verbetering en zal die vinden , 

daar electrische tranlS voor onz steden met haar nauwe straten 

véel voor hebben boven paardentrams en vooral stoollltranlS . 

Hinderlijke stoonl is er · niet , gevaar voor ontploffing ook niet , 

evenmin voor botsing J want in tegenovergestelde richting kun

nen twee electrische tranlS niet rijden. Er zijn echter nog be

zwaren , waarvan spreker er één duidelijk liet zien door in 't 

klein een electrischen tram op een ijzeren baan te laten loopen. 

Legt nlen een stuk ijzer op de baan , waar dan ook J dan neem� 

de stroonl onnlÏddellijk dien kortsten weg en laat de Grannne

nlachine in den spoorwagen links liggen. De trein staat dan 

onmiddellijk stil . Als de " ganlins" hier in Den Haag dat wisten, 

zouden zij natuurlijk niet nalaten dezen truc op een electrische 

baan toe te passen. 

Ten slotte wees spr. nog � �nkele andere pogingen Olll van 

deze overbrenging van beweegkracht partij te trekken. In de 

toekOl11st ziet hij reeds dat de residentie de eb en vloed van de 

zee gebruikt om zich electrisch licht en beweegkracht te ver

schaffen. In elk geval zal deze vinding onzer eeuw, waarin alles 

zoo snel tot wéLsdonl kOlnt - men denke slechts aan de tele

fonie - veel van zich doen spreken en meende dr. V a n d e  

S t  cl, d,t niet te veel te zeggen , door ook aan de overbrenging 

van beweegkraeht door electriciteit een belangrijke plaats toe 

te kennen onder de wonderen van het menschelijk vernuft. 



VI. 

D r, �I. W. BEIJERINCK : 

Over  d e  g a lwespen  e n  h are w o n i n g e n .  

Dr .  M. W. BEIJERINCK, leeraar aan de  Landbouwschool te  Wa

geningen , sprak in DILIGEN'l'LA over gal vormingen , een onder

werp dat hij , te recht ) bij menigeen slechts in geringe mate 

bekend onderstelde. De kennis van de galwesp en hare wo

ningen is dan ook eerst in de latere jaren , dank zij vooral 

de onderzoekingen van Th. HARTIG , ADLER te Sleeswijk , G. 

MAIJR te Weenen en den N ederlandschen entomoloog SNELLEN 
VAN VOLLENHOVEN (1) aanzienlijk uitgebreid , en dat Dr. BEIJE

RINCK op dien grondslag verdienstelijk heeft yoortgearbeid (2) , 

( 1 )  HARTIG schreef in Germar's (( Zeitschr i ft für die Ento mologie )) 
( 1 840 en 1 84 1 ) .  A D L E R  in « Ze itschrift für wis,en schaftliche Zoologi e )) 
(1 881 ) .  MAYR gaf in h e t  « Jahresbericht der Rossauer Com munal Obc ' 
realschul e » te Weenen , i n  1 870 ui t : « Die m itteleuropäischeu E i d J (l ll

gallen in "\V ort und Bild » (1 e d e el) , gevol gd in 1 871 d oor h et 2e dee [ ; 
in 1 8 76 « D i e m itteleuropäischen Cynipiden galleu m i t  Au ssch lus5 der 
auf Eich e n  vorkom m en d en A rten ) .  

(2) H iervan getu igt zij n  in 1 882 geschreven eF! in 't  begi l l  vall d it 
jaar in 't l icht verschenen verha ndeli n g : 

« BeobachtuIl gen ü b e r  die  ers ten Entwickl ungsphasen eiuiger CYl l i p i 
dengal l e ll 1) i u itgegeven d o o r  d e  Ko n.  Academie v an Wete l J sc l l a p p e t l  te  
Amsterdam , b ij J O H A N N E S  M Ü L L E R . A a n  d i t  w e r k  z ij n  d e  f i g ur e n  o n t

leend , die ter toelichtÎlJ g van dell tekst op de u i tslaallde plaat z ij n  
afgebeeld. 
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bleek uit de hoogst interessante voordracht , waarin hij de hier 

en daar vrij ingewikkelde ontwikkelingsgeschiedenis van de 

galwesp voor een gemengd publiek zeer duidelijk wist te schet

sen. Ik wil trachten van die schets een en ander mede te deelen. 

't Spijt mij intusschen , het voorbeeld niet te kunnen volgen 

van den spreker , die om zijn publiek dadelijk nlet het onder

werp vertrouwd , te maken , eenige spiritus-preparaten en ge

droogde galvormingen liet rondgaan. Het waren eenige der 

meest gewone galvormen, die in ons land gevonden worden , 

zooals : Cynips tenn'incû?:s ) de )! eikappel" ; C. folii , de " inkt

appel der eikebIaden" ; C. kollari , de inlandsch
'
e " galnoot"; 

C. baccarum, de "besgal der eikebIaden"; C. radieis , de " groote 

eikwortelgal " ; C. aptera , de " kleine eikwor�elgal" ; C. rosae , 

de "bedeguar , rozenspons of slaapappel der wilde rozen", enz . 

Al deze gallen of galvormingen strekken tot woonplaats 

voor verschillende soorten van insecten , die allen , - gelijk uit 

de gegeven benamingen is op te maken , - behooren tot het 

groote geslacht Cynips ) dat door LINNAEUS in zijn Systeem 

werd opgenomen. Zij kunnen verdeeld worden in twee hoofd

groepen 1 al naarmate in de gal slechts een enkel insect leeft, 

of dat zij voor meerderen tot woonplaats strekt. Beziet men 

de doorsnede van een gal der tweede groep 1 dan ontwaart 

men onmiddellijk het karakteristieke onderscheid aan een groot 

aantal holten 1 larfkamers , in elk waarvan een insect huist 

en zijn opvolgende phasen Vê"Ln ontwikkeling doorleeft. Een 

dergelijke veelkanlerige gal met een groot aantal larfkamers, 

is de groote gal die voorkomt aan den wortel van onze eike

boomen (Cynips 'J"adicis) .  

Een voorbeeld van d e  éénkamerige groep i s  d e  Hongaar-' 
sche gal Cynips hungarica 1 de grootste soort , waarin zich 

slechts één enkele larfkanlel' voor één enkelen bewoner bevindt . 

Eigenaardig is de galvorm , genaamd de rozenspons Cy

nips rosae ) een fraaie ) groote uitwas ) die nlen dikwijls in 

allerlei aJmetingen op de wilde roos (Rosa canina) (.1Ml-treft· 
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Het uiterlijk van deze veelkamerige gal is een kloen groene 

of roode draden 1 oppervlakkig veel gelijkende op het " mos", 

dat zich op de bloemen der mosrozen bevindt . Van daar de 

naam " rozenspons" . 

N a deze korte beschrijving van de in preparaten en tee

keningen ter bezichtiging gegeven galvormingen 1 stond spre

ker) tot recht begrip van 't geen volgen zou 1 eenigszins 

uitvoerig stil bij de plaJ+tendeelen ) waarvan de galvormingen 

de uitwassen zijn , speciaal van den eikeboom , met welks 

rijke galvormingen wij in 't bijzonder kennis zouden maken . 

Beziet men de lengtedoorsnede van een gesloten winter

knop van den eik , dan ontwaart men , in miniatuudoestand , 

al de organen van de toekonlstige spruit , zooals zij in de 

Mei-maand aan de takken uitloopt. De bruine knopschub

ben aan de basis . van het groene stengelorgaan gaan ) als 

men dit orgaan vervolgt , iets hooger in de steunbladen 

over , en nog hooger vertoonen zich de bladen aan de uiterste 

spits van het takje .  In het binnenste van den knop bevindt 

zich het eigenlijke stengelorgaan , dat dan nog een kegel

vormige gedaante bezit , namelijk de knopas . Aan het bene

denste of groote stuk van die as , den zoogenoemden " ring" , 

zijn de knopschubben ingeplant , die over de spits van de as 

reiken , zoodat zij deze voor het oog bedekken . Reeds vroeg 

in de Mei-maand laat deze ring de knopschubben op den 

grond vallen en het verdere deel van het kegelvorn1ig orgaan 

ontwikkelt zich dan tot de eikspruit. 

Een ander voor ons doel belangrijk orgaan , dat aan den 

eikeboom wordt aangetroffen , is de bloem 1 die van tweeërlei 

zeer verschillende gedaante kml wezen al naarnlate zij man

nelijk of vrouwelijk is . In de maanden April of Mei vindt 

men de mannelIjke bloemen tot fijne �artjes vereenigd aan 

het ondereinde ) de vrouwelijke daarentegen aan het boven

einde van krachtige spruiten. Wat de mannel�jke of lll.eel

draa�bloeq:ten betreft , deze b�staan uit een vereeniging van 
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ongeveer een tiental lneeldraden , die oprijzen uit een vijf- of 
zevental blaLtdjes , welke laatste te zamen bloemdek genoemd 

worden . lIet groenachtig gekleurd stuifmeel , door den wind 

verstoven , wordt gebracht op de tweede soort bloemen , de 

stamperbloemen , die zich des zomers ontwikkelen tot eikels . 

Men vindt deze vrouwelijke of stanlperbloemen als rechtop

staande aren geplaatst in de hoogste bladoksels van de 

spruiten. De kern van zulk een stanlperbloeul is een lichaampje 

van kegelvorlnige gedaante , waaruit drie roode stenlpels 

verrijzen , terwijl het ondereind van de blo en} omringd is 

door schubjes , die te zanlen een napje vormen ; dit napje 

omgeeft den eikel , waarin de bloem later overgaat . ' De stl·L1C

tuur der bloemen werd door middel van platen toegelicht. 

De verschillende gallen van gal wespen , waarvan men er 

alleen in ons land weI een vijftigtal gemakkelijk in de bos

schen kan vinden , laten zich nu , behalve in de twee hoofd

groepen , éénkamerige en veelkamerige , ook verdeelen naar 

de organen van de plant , waaraan men ze aantreft. Zoo 

draagt b .  v. onze eikeboonl aan zijn wortels twee verschil

lende galvormingen , de groote Radicis-gal , en de kleinere 

Aptera-gal , beide nlÎn of meer half bolvormig of bolvormige 

lichanlen ) die uit de schors van de eikwortels ontspringen . 

De laatstgenoenlde gal draagt haar naam naar het vleugel

looze insect Cynips apterCl , waardoor zij bewoond wordt 

(zie fig .  1 ) .  Hiervan liet spreker twee fraaie preparaten rond

gaan . In een d,varsdoorsnede van de Aptera-gal 
'
ziet nlen 

één enkele larf kamer of meerdere , welke laatste vorm ont

staat , wanneer eenig e dicht bij elkander geplaatste gallen 

vroegtijdig tot één geheel versmelten . 

Onder de bladgallpn , is een zeer gewone en v,Telbekende 

vorm de gewone galappel van het eikeblad (Cynips foli1) . 

In spiritu:'3-exemplar�n liet spreker bladen van verschillende 

vêuiëteitell van den eik , lllet deze bladgal zien , zoo bijv .  de 

gewone galappel aan het gewone eikebiad , verder èLê:1n het 
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eigenaardige blad van den door kunstnlatige kweeking ver

kregen wilgenbladigen 
. 

eik , eindelijk aan het blad van den 

kam-eik , aldus genoemd omdat de diepe insnijdingen aan den 

rand van het blad aan de tanden van een ka m herinneren. 

Werd ons op die wijze de vorm duidelijk voor oogen ge

steld , ook de kleur van blad en galappel was op recht artis

tieke wijze afgebeeld in een fraaie teekening , waarop de 

perzikroode galappel heldpr uitkwam tegen het groene fond 

van het eikebIad. Die roode kleur was natuurlijk aan h�t 

spiritus-preparaat niet meer te zien en ook in de natuur wordt 

de helder roode kleur van den galappel niet altijd waarge

nomen. Waar die uitwassen van het blad in de schaduw tot 

ontwikkeling komen , blijft de kleur achterwege. 

In een der rondgaande fleschjes nIet exemplaren van Cynips 

folii was ook een levende wesp te zien , die juist een paar 

dagen geleden uit de gal te voorschijn was gekomen. De blad

gal valt namelijk in November met het blad van den boom 

en dan wacht het insect nog tot December om voor den dag 

te komen. 

Nog eenige andere eikebladgallen , zooals Cynips longiventr'ts 

en Cynips divisa met de reeds uitgekomen insecten deden de 

ronde . Opmerking verdient het daarbij , dat de wespen , die uit 

deze zoozeer verschillende gallen van de eikebIaden komen ., zoo 

volkomen op elkaar gelijken , dat alleen het scherpziend oog 

van den insectenkenner ze kan onderscheiden . Behalve de 

grootere vormen waarmede spreker zich tot hiertoe bezig hield, 

zijn er nog vele bladgallen , die J wat grootte betreft , niet zoo 

aanzienlijk zijn , doch niettemin van hoog wetenschappelijk 

belang m?eten geacht worden. Als voorbeeld noemde spreker 

de Lenticularis-gal of lensgal (Cynips lenticularis) 1 een nietig 

lensvormig lichaampje aan den onderk:ant van het eik�blad , 

waarvan het in September op den grond valt en dáár in de 

wintermaanden, als ware het een zelfstandig organisme, zich 

tot de dubbele grootte ontwikkelt 1 tot dat jn Februari het 
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insect voor den dag komt. Men treft het dan dikwijls in de 
bosschen aan. 

Een ander voorbeeld van de bladgallen is de besgal ( Oynips 

baccarum) , een lichaampje dat zich in Mei aan de eike

bladen vertoont en zeer karakteristiek is, door zijn wasach

tige doorschijnendheid , die zelfs van dien aard is dat men in 

Juli de bewegingen van het insect in de gal kan waarnemen. 

De besgal verschilt van den gewonen galappel ook hierdoor , 

dat de aanhechting op het blad zeer breed is . Zij vormt 

als 't ware den overgang tot de bloemgallen , daar somtijds 

de mannelijke bloemen onderaan de eiketakken geheel in 

zulke besgallen zijn veranderd. 

Groot is het aantal galvormingen , die zich aan de knoppen 

ontwikkelen. Zeer curieus is de tot deze groep behoorende 

Megapteraga l. De�en vorm kan men , ijverig zoekende , van 

. tijd tot tijd verscholen onder het ll10S aan de basis van de 

eikestammen, o. a .  ook in het Haagsche Bosch aantreffen. 

In de bosschen van Gelderland kOlnt deze knopgal tamelijk 

veelvuldig voor. Men vindt ze daar in de Mei-maand in tal 

van variëteiten onder het 1110S verscholen. Deze gallen z:gn 

fraaie , bolvornlige lichaanlpjes , sonltijds niet grooter dan 

een speldeknop , in andere gevallen de grootte van een 

kers bereikend of overtreffend. Zij nemen veelal de plaats 

in 
. 
van de kleine knoppen , welke gevonden worden aan de 

jonge takken van den eikeboom , zoodanig dat deze knop

pen geheel voor de gal plaats nlaken: 
Andere knop gallen , bijvoorbeeld Cynips kolla1'"i (Fig. 1 0) en 

de na verwante galnoten van den handel , bewoond door 
Cynips tinGtoria ) bevinden zich op de basis van een knopje 
dat overigens onveranderd is. Een der karakteristiekste 
knopgallen is wel . de woning van Cynips gemmae , in 
uiterlijk veel overeenkomst hebbende met een artisjok. In 
September zijn deze gallen rijp . N eenlt men ze dan uit 
het bosch 111ee en laat men ze een paar dage11 III een glas 
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water staan , dan vallen de eigenlijke gallen er uit in de 

gedaante van een op een zeer kleinen eikel gelijkend lichaampje, 

waaruit aan het einde van den winter de wesp te voorschijn 

treedt . Spreker stond bij den bouw van deze merkwaardige gal 

uitvoerig stil en maakte het door figuren duidelijk , hoe hier 

de galwesp op den eikeknop een geheel overeenkomstige 

wijziging weet uit te oefenen als bij de ontwikkeling van 

de bloem tot den eikel wordt waargenomen. 

Spreker zou thans 't een en ander mededeelen van de in

wendige structuur der gallen en koos als voorbeeld de gal van 

Cynips folii. Bij het begin van de ontwikkeling dezer gal , 

ziet men de nerf van het eikeblad openscheuren en daan1Ît 

de gal in den vorm van een klein appeltje te voorschijn komen. 

Het inwendige van de gal vertoont de larfkamer , die bezet 

is door de larve , . en rondom die larfkamer een laag weefsel ) 

bestaande uit cellen nlet olie en eiwit , - het voedsel voor 

het dier als het zich begint te ontwikkelen. Maar niet alleen 

voor voeding , ook voor beschutting zorgde de natuur. Rondom 

de laag voedingsweefsel ligt een andere laag ) die veel over

eenkomst heeft met het weefsel van den steen van een perzik 

en die later ) als het voedingsweefsel reeds door de larve 

verteerd is , overgaat in voedsel ; de geheel van buiten liggende 

schors der gal , die aanvankelijk slechts uit een dun laagje 

bestaat , dijt later tot een dikke , sponsachtige massa uit . 

Deze omhullende massa is zóo dik , dat de vijanden van de 

gallen , namelijk parasitische insecten , die aanvankelijk van 

de jonge gal door het steencelweefsel werden afgeweerd , 

thans met hun legboor onmogelijk zoover kunnen reiken , 

dat zij door het sponsachtige hulsel tot de larfkamer door

dringen om aldus de larf te bereiken . De cellen , waaruit 

deze sponzige schors bestaat , zijn geheel opgevuld met 

looistof , de bekende grondstof voor onze inktprepn,raten , die 

soms , bijv. bij de gewone galnoten van den handel , 70 à 

80 0/0 van het drooggewicht der gallen uitmaken kan. Wat 
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lllag de natuur met deze rijke bedeeling van looistof wel op 

het oog gehad hebben ? De volgende waarnenling schijnt dien

aangaande uitsluitsel te geven. Als men in den hof onder het 

kippenvoer gewone galappels van de eik ebI aden geplukt , 

strooit , en lllen de hoenders aan die appels ziet pikken , dan 

blijkt het , dat zij door den wrangen smaak afgeschrikt , de 

appels ongenuttigd uit den bek laten vallen. De natuur schijnt 

er dus op bedacht geweest te zijn om de bewoners der gallen 

tegen de vraatzucht der vogels te beschermen door de gallen 

zelve oneetbaar te maken , en daartoe moet de looistof 

dienen . 

Van de woningen der galwespen afstappende , zou spreker 

thans 't een en ander mededeelen van de bewoners zelve .  

Het geslacht Cynips bevat insecten , die verwant zijn aan de 

wespen , bijen en mieren. Als type liet spre4:er een afbeelding 

zien van een volkon1en toestand van Cynips lenticularis (zie 

fig. 5), een galwesp , die in Februari of Maart uit haar kleine 

gal te voorschijn komt. Het lichaam bestaat uit achterlijf ,  

borststuk en kop , de laatste 111 e t  twee lange sprieten en 

samengestelde oogen, en met drie bijoogjes .  Aan het borst

stuk zijn zes pooten en een viertal vle�lgels , die echter niet 

zeer ontwikkeld zijn , zoodat het insect er niet veel nut van 

heeft. Voor zóóver dus overeensten1ming met den lichaams

bouw der bijen en an dere vliesvleugelige insecten . Maar het 

achterlijf draagt een buitengewoon . n1erkwaardig toestel , het 

legboorapparaat , dat door het insect gebruikt wordt on1 het 

ei op de behoorlijke plaats in blad , bloem ofknop te leggen. 

De legboor bestaat uit twee deelell . Het eerste deel kan de 

legboorschede genoen1d worden ; zij kan geheel in het lichaan1 

teruggetrokken worden , en daaraan is het tweede deel beves

tigd , de eigenlijke legboor (zie fig. 3) , die den vorn1 van 

een uiterst fijnen draad bezit ; als om een klos kan het laatst

genoemde deel om het eerste worden opgewondèn .  Die fijne 

draad , niet dikker dan een menschenhaar , is toch nog samen-
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gesteld uit een drietal staafj es (zie de  doorsnede in  fig .  2) , 

waarvan het eene een halve cilinder , de twee anderen elk 

een kwart cilinder vornlen , zoodat alle drie als een cilinder 

aan elkaar passende , den fijnen draad vornlen. Tusschen die 

drie deelen van den legboordraad nu nloet het ei van de 

galwesp doorschuiven . Men meene nu niet dat het ei (zie 

fig. 6) in overeensternn1Ïng nlet dit nauwe kanaal bijzonder 

klein is. Integendeel het is zelfs vrij groot , maar daar het 

ei van een zeer elasti�chen steel is voorzien , die · toelaat 

tot zijn dubbele lengte te kunnen worden uitgerekt zonder 

te breken , is het begrijpelijk , dat het ei door den dunnen 

cilinderdraad kan schuiven en een deel van het ei reeds 

binnen in den eikeknop kan zijn als het al ldere deel het 

lichaanl der wesp nog niet verlaten ll eeft .  Als zich nu een 

galwesp op den knop heeft neergezet om haar ei te leggen, 

brengt zij de lange legboor tusschen de knopschubben (zie 

fig. 5) en daalt daarmede af tot aan de basis van den knop. 

Aan den ring van den knop aangekomen - en het dier weet 

dat precies , dank zij de tastzenuwen aan het einde van zijn 

legboor - wordt de spits van die boor gestoken door het 

ondereinde van de knopschubben ) tot het juiste gedeelte van 

de groene spruit is bereikt waar het ei moet gelegd worden. 

De steel van het ei blijft nu liggen in de opening , die het 

insect gemaakt heeft .  De dieren die uit de eieren der gal

wespen worden geboren , doorloopen dezelfde ontwiklcelings

phasen als de larven der gewone wespen . Zoowel de gal

wespen als de gewone wespen zijn nanlelijk ) even als alle 

vliesvleugeligen , insecten met volkomen gedaanteverwisse

ling . De eerste ontwikkelingstoestand is een pootlooze , 

beenkleurige made , bestaande uit dertien ringen die in elkaar 

overgaan en waarvan er negen van poriën tot ademhaling 

voorzien zijn. Aan den kop bevinden zich bijtende kaken , 

waarnlede het dier aan het voedingsweefsel der gal, waarin 

het leeft , knaagt. Uit den larf toestand ontwikkelt zich de 
'1 
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nYlllfpop , waaraan de  verschillende deelen van het insect , 

bijvoorbeeld de kop , het borststuk , het achterlijf genlakkelijk 

te herkennen zijn. De pooten en de vleugels zijn daar zoo

danig tegen aan gevleid en gevouwen , dat alle deelen nauw

keurig passen in de larf kamer. 

Spreker schetste nu de levensbijzonderh eden van somnlige 

wespen , als zij uit de gal zijn getreden. De meer genoenlde 

Aptera-wesp verlaat in December haar gal , die zich onder 

den grond aan de wortels van den eik bevindt. Het insect 

zoekt een eikeknop , boort zijn van zaagtanden voorziene 
legboor tot in het hart van dien knop en zaagt daar de knopas 

in twee stukken (Fig. 1) .  Het bovendeel , dat zich zou ont

wikkelen tot de groene spruit , valt af) en op het onderste 

deel, d. i. op den bovenkant van den afgesneden ring wordt 

een 200-tal eieren gelegd (Fig. 4) . 

Waarheen begeeft zich de gewone wesp (Cynips folii) 

van de eikebIaden ? In Decenlber zijn er geen eikebIaden ; 

daarin kan het dier dus zijn eieren niet leggen ; verder is 

de legboor · van het dier te kort onl de in de groote winter

knoppen verborgen bladen , die zich eerst in het voorjaar 
zullen ontplooien ) te bereiken. Het is dus duideliik dat de ge
noemde wesp onmogelijk den zelfden galvorm kan voortbrengen 
welken zij verlaat ; zij zoekt derhalve een ander orgaan van 
den eik op ; zij begeeft zich namelijk naar de fijne knopjes 
onder aan de jonge eikestamnletjes in de nabijheid van den 
grond en legt op het groeipunt van die knopjes haar ei. 
Het gevolg is dat in de maand Mei uit die knopjes kleine 
paarskleurige gallen breken , waaruit in Juli een klein insect 
te voorschijn ,treedt , dat een ander dier blijkt te zijn dan 
het moederinsect .  Ziedaar in 't kort de geslachtswisseling 
van onze gewone galwesp geschetst . Wij zagen dus dat dit 
dier zijn eigen gal niet voortbrengt. Het paarse galappeltje) 
dat door deze Cynips folii wordt voortgebracht , bevat de 
wesp , naar haar ontdekker Cynips Taschenbergi  genaamd. 
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Bij deze geslachtswisseling doet zich het reeds sedert 1840 

bekende verschijnsel voor, dat uit dien éénen galvorm alleen 

wijfjes-insecten te voorschijn komen (Cynips foli'i), terwijl 

uit den tweeden galvorm daarentegen een gelijk aantal man

netj es- en wijfjeswespen tot ontwikkeling konlen (Cyn ips 

Taschenbe1"gi) . De wijfjes van den laatstgenoemden vorm 

zoeken na de paring den onderkant van de eikebIaden op , 

steken haar legboor in de nerf van het blad en leggen 

in de gemaakte wond een ei af. Zoodoende ontstaat dan 

weder op nieuw een generatie van Folii-gallen , waaruit in 

December op nieuw Cynips folii voor den dag komt, welke 

aan haar grootmoeder geheel gelijk is. Deze geslachtswisseling 

is een zeer algemeen verschijnsel bij de menigvuldige gallen 

van de eikeboomen.  

Een tweede voorbeeld daarvan levert de Aptera-wesp, die 

wij daareven haar 200 eieren zagen leggen op het onderste 

deel der doorgesneden as van den eikeknop.  Bij het ontstaan 

van de gal , ziet men den door het insect afgezaagden top 

van den knop als een klein knobbeltje op den fraaien eikappel , 

die in Mei rijpt , waarna in Juli de kleine insecten , manne

lijke zoowel als vrouwelijke (Cynips te1"minalis) , het hulsel 

verlaten . De wijfjes gaan den grond in en leggen aan de 

wortels van den boonl hare eieren , die dan weer de Aptera

wesp voortbrengen. 

Ten slotte gaf spreker een door teekeningen opgehelderde 

voorstelling van de wijze. waarop de gallen ontstaan . De  

wesp uit de Folii-gal zoekt , gelijk wij boven zagen , een 

klein eikeknopje en dringt met haar legboor tot het eind

of groeipunt van de knopas door , waarop het haar ei  legt. 

Na koden tijd begint zich onder den invloed van het ei in 

dat groeipunt een verandering te openbaren. Er ontstaat uit 

dat groeipunt namelijk eene zijdelingsche verhevenheid rondonl 

de larf, het galplasteem, welke het jonge dier in den vorm van 

een ringwal omgeeft , die zich meer en meer verheft tot op 
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� t · laatst de larf nog slechts door een kleine opening (kamer

opening) zichtbaar is (Fig. 9 a )  b )  c ,  cl) . Het ei is op d.eze 

wijze geheel in het weefsel der plant ingegroeid en wel zóó 

volkonlen , dat ook de opening zich sluit en de larf geheel 

omhuld is door het voorwerp dat wij van nu af aan gal kunnen 

noenlen. Moeielijk is het den ontwikkelingsgang der gal te 

volgen , indien zij zich uit het inwendige van het bladweefsel 

vormt , gelijk dit 111et de galappel van de bladen het geval 

is. Het blijkt echter dat ook hierbij het door Cynips Taschen

bergi gelegde ei het gecleelte . van het blad , waaruit de Folii

gal ontstaat , een reeks van veranderingen doet doorloopen , 

welke geheel met het zoo even beschreven proces van over

walling en ingroeiing overeenstemmen. 

Ook de ontwikkeling van de besgal (Cynips baccw-wn) 

geschiedt op overeenkonlstige wijze .  Nadat het nloederinsect 

(Cynips lenticularis) (Fig. 5) zijn ei tegen de oppervlakte 

van een nog in den knop verscholen eikeblaadje gelegd heeft 

(Fig. 7) , wordt door vornling van galplasteenl (gp Fig. 8 ,  

a ,  b ,  c)  cl) het lichaam der larve langzamerhand in het 

bladweefsel opgenomen. Bij het ontstaan van de rozespons 

(Cynips rosae) geschiedt iets dergelijks (Fig. 1 1) .  
De verhandeling van Dl' .  BEIJERINCK werd dool' de  aanwe

zigen blijkbaar op hoogen prijs gesteld. Het is dan ook niet 

iedereen gegeven , een geheel nieuw onderwerp van natuur

onderzoek , dat in de verklaring tal van moeielijkheden biedt , 

duidelijk voor te stellen . De keurige spiritus-preparaten , die 

spreker liet rondgaan en de met veel zorg en artistieke be

kwaamheid vervaardigde teekeningen , droegen met de wel

sprekende voordracht veel bij onl de ontwikkelingsgeschie

denis van de galwesp gemakkelijk te kunnen volgerl .  





V E R K L A R I N G  D E R  F I G U R E N j 

behoorende bij Dr. BE (JERINCK'S voordracht over d e  

G a l w e s p e n  e n  h a r e w o n i n g e n . 

[De tusschen haakJes geplaatste cijfers achter de fig. 1 ,  2 ,  

5 ,  6) 7 en 1 1  beteekenen het aantal malen dat de figuur ver

groot is) . 

Fig. 1 (8) . De Aptera-wesp , de galmoeder van de Termi

nalis-gal in een eikeknop haar eieren leggende. De knop is 

in het benedengedeelte in cl oorsnede , van boven perspectivisch 

afgebeeld ' ; het dier zit daarop nlet den kop naar beneden en 

heeft de legboor Lb diep in den knop gestoken ; de eieren 

liggen , met de stelen naar boven en naar het dier toegekeerd , 

onder de slijmbedekking Sb in de eiholte eh. 

Fig. 2 (600) . Doorsnede van de legboor van Cynips�kollari 

(nagenoeg gelijkvormig met de legboordoorsnede bij de Aptera

wesp) . Ls legboorscheede ; lP l-I EI holten van de startfj es 

die te zanle� den cilindervormig en draad vormen ; tusschen 

deze drie deelen van den fijnen legboordraad schuift het ei 

door het kanaal K. 

Fig. 3 .  Pespectivisch geteekend beeld van de legboorspits 

der Aptera-wesp ; Ls legboorscheede met 6 zaagtanden. 

Fig. 4 (zwak vergroot) .  Een jonge Terminalis-gal nadat de 

knopschubben VèLn het ringgedeelte rg VèLn den kno p  verw�derd 
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zijn, en het bovendeel van den knop bd , voor zoover de eistelen 

die daaraan kleven zulks veroorloven , opgeheven is ; op het 

galplasteen1 gp ziet men vele eistelen ; bij het opheffen . van 

het bovendeel van den knop zijn enkele eieren uit het galplasteen1 

meegevoerd en hangen nu aan dat bovendeel ; tusschen dit 

laatste en het plasteem ziet men de eistelen gestrekt. 

Fig. 5 (8) . Cynips lenticularis met de legboor Zb in een 

eikeknop ; EZ het eilichaan1 , de eisteel bevindt zich nog in 

het kanaal (k fig. 2) van de legboor ; gp groeipunt van den 

knop ; rg ringgedeelte van den knop ; gb groene bladeren ; 

les knopschubben. 

Fig. 6 (4 1 ) .  fIet lenticularis-ei uit het lichaam van Cynips 

lenticularis genomen. EZ het ei-lichaam ; Es de gedeeltelijk 

met den ei-inhoud gevulde eiste el . 

Fig. 7 (18) .  Klein gedeelte van een knopas lca met een 

gevouwen blaadje bd ; tusschen de beide helften van dit blaadje 

ziet 111en het ei-lichaam El van een lenticularis-ei ; Es de eisteel, 

die van a tot het einde geheel zichtbaar , daarentegen Vél,n a 

tot b in de bast der knopas verzonken is. 

Fig.  8 .  a ,  b ,  C J d. Schematische voorstellingen van de 

vorming van 't galplasteen1 gp der Baccarumgal en der over

walling van het larvelichaan1. Eenvoudigheidshalve zijn de 

eistelen weggelaten. LZ larvelichaam , vd voedingsdooier ; bij 

a ligt het larvelichaan1 nog aan het opp�rvlak van het onver

anderd blad bd , bij d heeft het galplasteem gp het larveli

chaalu bijna geheel overwald ; bij kg ziet n1en nog de " ka

meropening" . 

Fig. 9 .  Voorstelling van de vorn1ing van het galplastee111 

der Taschenbergi-gallen ; eischalen en eis telen zijn wederon1 
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eenvoudigheidshalve weggelaten. a Larfiichaam Ll nlet voe

dingsdooier vel op het groeipunt qp ; b alles zooals in a 1  maar 

het meristeem begint reeds een ringwal rondom het larf

lichaam te vormen ; c het galplasteem heeft reeds zóóver het 

larfiichaam omwald 1 dat er van een " kameropening " 7c,g 

sprake kan zijn ; el de " kameropening" leg heeft zich volledig 

gesloten en in 1t larfiichaam Lg vertoonen zich reeds ringen. 

Fig . 10 .  Een tak van Quercus pedunculata nlet uitgegroeide 

kollari -gallen (verkleind) . De gal geteekend a bewijst d'at de 

kollari-gal niet1 zooals nlen oppervlakkig zou nleenen 1 in de 

plaats van een knop in den oksel van een blad zit 1 want in 

7cn ziet men den knop nog in gesloten toestand . Door tijdig 

afsnijden van de spits van den tak boven de hoogste gal b 

is daar de knop 1 uit
· 
welks basis de gal ontstond 1 tot een tak 

uitgegroeid. 

Fig. 1 1  (13). De spits van een nlidden door gevouwen 
rozenblaadje met twee half ingegroeide eieren van Cymps 
rosae 1 waarin zich reeds jonge larven bevinden ; het blaadj e 

is ten gevolge van de belemnlering in den groei in de mid

dennerf gekromd. De tanden van het blad dragen roode 

klieren en het plastem (gp) 1 waaruit de eischalen (es) hal

verwege te voorschijn komen 1 begint stekels te vormen. 
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I Dr. J. J. L E R 0 Y : 

Over  het  i nst i n ct b i j  d e  I n s e cten .  

De spreker uit Deventer ) die dezen ""inter voor 't eerst in 

nDiligentia" optrad , deed zijn toehoorders een blik slaan in 

het leven van de insectenwereld. Hij deed het aan de hand van 

twee voortreffelijke waarnemers , in 't licht der hedendaagsche 

wetenschap en tevens - en deze verdienste kOlllt in ' t  bijzon

der den spreker toe - in een poëtischen vorm , waartoe zijn 

onderwerp zich trouwens bij uitnenlendheiq leende. 

"\lV aar we ook in de natuur den blik om ons heen slaan -

zoo ongeveer begon dr. LE Roy zijn verhandeling - allerwege 

zien we de vervulling van de beide Geboden uit het gewijde 

Scheppingsverhaal : )J in het zweet uws aanschijns zult gij uw 

brood eten" en dat andere : " zijt vruchtbaar en vermenigvul

digt en vervult de aarde" .  Overal rondOlll ons is strijd en nog

lnaals strij d : hier om het bestaan van het eigen ik , elders om 

het voortbestaan del' soorten . Is de eer.ste neiging , die van het 
zelfbehoud , een neiging van zuivel' egoïsme : de andere sluit 

de bron in zich van een 11leer zedelijk , een hooger beginsel ; 

immers zij openbaart zich in liefde tot anderen , in de eerste 

plaats voor eigen kroost. vVel is in de dierenwereld de zorg 

voor de jongen niet algemeen , doch waal' zij bestaat , geeft zij 
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aanleiding tot handelingen die · onze bewondering wekken . 

Bovenal is dit het geval in het huishouden der vogels ; doch 

ook bij de schijnbaar nietige insecten vindt men die zorg van 

de vogels tot in de geringste handelingen terug. De zorgvul

dige bouw van de woningen , de verzorging van de jongen , het 

onfeilbaar terugvinden van de nesten , vaak op mijlen afstand , 

niets van dat alles is voor de insecten vreemd. 

Ook in de afwijkingen evenaren deze voor 't oog nietige 

diertjes de vogels . Treft men toch bij somnlige vogels de ge

woonte aan om hun koekkoeksei te leggen in eens buurmans 

nest , ook sommige insecten zijn van dat euvel niet vrij te 

pleiten. 

Meer in 't bijzonder zou spreker in de eerste plaats verhalen 

van het insect , waaraan de bekende natuurkundige RÉAUl\iUH 
den naam heeft gegeven van JJ!Ietselbij. Zijn landgenoot FABRE 
komt de verdienste toe , het leven dezer bij aan een nader on

derzoek onderworpen te hebben , waarvan de uitkonlsten veel 

waarde hebben , al mag men ook van opinie verschillen over 

de daaruit af te leiden gevolgtrekkingen. F AB HE was in de gele

genheid ) de metselbij in haar natuurstaat gade te slaan. N a

bij zijn woonplaats Orange treft men namelijk uitgestrekte 

zand- en grintvlakten aan , waar de flora bestaat uit de een

voudige bremstruik , de thijm en andere in dorre gronden tie

rende planten . Hier ontwikkelt de nletselbij haar werkzaam

heid in de Mei-maand en talrijk zijn daar de voortbrengselen 

van dat werken , die echter alleen als zoodanig te onderschei

den zijn door het oog van een kenner. De schijnbaar daarheen 

geworpen slijkkluiten zijn toch werkelijk de nesten , met weIleer 

bouw nlen daar de bijen in de maand Mei ij verig bezig ziet : de 

grootere wijfjes in haar sierlijk zwart fluweelen pakje, de nlan

netj es nlet hun roodharige vacht , die wel dapper de wijfjes 

het hof nlaken , maar de hoffelijkheid nli':lsen onl haar in den 

arbeid ter zijde te staan. 

Een keisteen , groo t als
· 
een vuist , is de groud::llag van het 
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nest ; kleine , hoekige steentj es en kalk kiezen zij als bouwma

terialen. Af en aan vliegende ) draagt de bij nu eens tusschen 

haar kaken een steentje aan , dan een balletje uit aarde en fijn 

zand. J:\1et behulp van speeksel, wordt dat balletje dan verwerkt 

tot een taaie , vochtige kalk en met de kaakjes en voorpooten 

hiervan een laagje uitgespreid , waarna het dier , ev
.
enals de 

metselaar , die zijn steenen in de natte kalklaag drukt , ook zijn 

steentje hanteert en het steekt in de nog weeke massa. Zoo 

wordt de cel in den vorn1 van een vingerhoed 2 à 8 cM . hoog 

opgetrokken. Uitwendig heeft de woning door de uitstekende 

hoekige steentjes een ruw en lon1p aanzien ; inwendig is de cel 

n1eer effen en bepleisterd met zuivere kalk. 

Thans neen1t het proviandeeren een aanvang , een werk

zaan1heid waartoe de bij geheel andere werktuigen gebruikt 

dan voor het n1etselen. Dienden haar voor het eigenlijk bouwen 

de bovenkaken , voor het proviandeeren n1aakt zij gebruik 

van de haren en borstels van ron1p en ledenlaten en bovendien 

van een tweede stel mondc1eelen , die netjes naar achteren on1-

gevouwen onder de n1etselwerktuigen ligg en en niet eer voor 

den dag treden dan als de bli ze noodig heeft , d. w. z .  als het 

metselen is afgeloopen en de bij op voorraad uitgaat. Dan steekt 

zij dat stel 1110nddeelen uit, die te zamen een langen snuit vor

men ; en met het middelste orgaan , de oneigenlijk zoogeno81n

de tong, dringt zij door tot den bodem der diepste bloemkelken 

en verzalnelt daar de kleverige honig aan de haartj es der tong, 

waarna de buitenste organen van den snuit zich als een koker 

on1 de tong sluiten el! het opgegaarde voedsel naar den n10nd 

opzuigen. En tençijl de bij zoo met zuigen bezig is , komen de . 
meeldraden van de bloen1 in aanraking n1et de lange buikharen. 

Door het heen en weer bewegen van het insect trekken die 

haren het kleverig stnifIneel tot zich , en met een dubbele lading, 

de krop �ol honig en de buik vol stuifmeel , aanvaardt het dier

tje de terugreis en vliegt regelrecht op zijn cel aan. Z ijn eerste 

werk is ) den kop in de cel te steken , het lichaam samen te 
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trekken en daardoor de krop te ledigen. Heeft de bij zich hier
van ontlast , dan keert zij zich om , steeld het achterlijf in de 
woning en stroopt met de achterpooten - waarbij vooral het 
als borstel ingerichte voorste der vijf voetleden dienst doet -
het stuifmeel van de buikharen af. Is ook dit deel van den arbeid 
volbracht , dan wordt de kop nogmaals naar binnen gestoken 
om honig en stuifmeel tot een brei goed dooreen te mengen. 
Boven op die honigbrei legt de bij dan haar ei , sluit de cel 

met een mengsel van zuivere kalk en het bed is als 't ware op

gemaakt voor de jongen die op komst zijn . Voor al dit werk 

heeft de bij , behoudens tegenspoed , twee dagen noodig . Dan 

begint de arbeid aan de tweede cel , die tegen de eerste aan 

wordt gebouwd , gevolgd door een derde , enz .  tot soms tien 

cellen toe , die achtereenvolgens allen door dezelfde bij worden 

voltooid en van voedsel en eieren voorzien. De wanden van die 

c�llen zijn hoogstens 2 mMo dik en dus niet bestand tegen de 

invloeden van het ruwe jaargetij . Ook daarop rekent de bij .  

Zij vult de tusschenruimten . aan en metselt Oln de geheele ag

glomeratie van cellen een hulsel van kalk. Het geheele nest heeft 

dan de grootte van een halven sinaasappel. De spoedig drogende 

metselmaterialen maken het steenhard , e� is het in dien toe

stand reeds voor invloeden van buiten beschennd ) het bedriege

lijk uiterlijk van een slijkklomp beveiligt het tegen aanvallen 

van vijanden in de dieren wereld , waarvan de insecten evenmin 

als elke diersoort nlisdeeld zijn. 

Gaan wij nu verder na wat binnen die cel geschiedt , dan 

zien wij uit elk eitj e een klein pootloos wormpje , de zooge

naamde larve der toekonlstige bij ) te voorschijn konlen . Die 

larve voedt zich met den door de moeder opgehoopten voorraad, 

waaraan zij juist genoeg heeft gedurende den tijd dat ztj haar 

vollen wasdom nog niet heeft bereikt. En is zij eenmaal vol

wassen ) dan weeft zij uit een zijdeachtig spinsel een zacht om

hulsel en ook om het eigen lich aam een cocon van dezelfde stof. 

In dat kleed gaat de larve dan tot pop over en ontwikkelt zich 
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uit die pop tot volwassen bij, die) dank zij haar sterke kaken en 

pooten , den harden celwand weet te verbreken en naar buiten 

zich een weg te banen om daar een leven van vrijheid te be .. 

ginnen. Maar evenals nergens in de Schepping onbeperkte vrij

heid voor de individuen bestaat , zoo heeft de natuur ook de 

vrijheid van het insect gemengd met dwang ) om voor zijn toe

komstig kroost hetzelfde nloeitevolle leven te leiden dat zijn 

moeder heeft geleid . En toch kent die moeder haar kinderen 

nooit , en heb�en die kinderen evenmin ooit eenige aanraking 

met hun moeder gehad. Wie zal het raadsel ontsluieren dat 

deze (lieren , die tot hun volwassen leeftijd van alle soortge

nooten zijn afgesloten , de taak huns levens toch zoo goed weten 

te volbrengen ! Handelingen als die van de metselbij doen toch 

zekere ervaring onderstellen als zij door den nlensch worden 

verricht , terwijl het dier de vernlogens el' toe on bewust bij zijn 

geboorte meebrengt. 

Dergelijke handelingen nu , die verricht worden zOllder dat 

het individu zich van het doel be-wust is , heeft men instinc�

nlatige handelingen genoenld en ze als zoodanig gesteld tegen

over de handelingen van den mensch ) die bij dezen de uitvloeisels 

zijn van een redelijk zelfbewustzijn dat nlen dan aan de dieren 

pleegt te ontzeggen. Een der kundigste kenners der genoemde 

dieren , LEPELETIER DE ST. FARGEAU , verklaarde de handelin

gen bij de dieren als de uitwerking van de kracht der instinct

matige noodzakelijkheid en meende dat tot het v�rrichten van 

die handelingen juist toereikend is de voorraad instinct , waar

van de Schepper de dieren voorzien heeft, een voorraad die niet 

voor vernleerdering vatbaar is. Geschieden nu die handelingen , 

inderdaad zoo werktuigelijk dat zij het dier verlagen tot een 
antomaat , of kunnen zij gewijzigd worden door den drang der 

omstandigheden en nlÎsschien ook onder den invloed van een 

bescheiden nlate van oordeelskracht ? 

FABRE heeft getracht , door proefnemingen een antwoord a�m 

het dier zelf te ontlokken. Reeds hebben wij gezien , hoe de 
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bij , haar arbeid verrichtende , volgens een bepaalde volgorde 

te werk gaat . . Welnu , . door F_o\ BRE werd de proef genomen of 

het dier zich van die volgorde rekenschap kan geven. Op het 

oogenblik ' dat een bij aan het tweede tempo was genaderd en 

het achterlijf in de cel wilde steken , werd ze voorzichtig van 

de cel verdreven. Liet F.ABRE het dier vervolgens weer begaan , 

dan begon het den arbeid g�heel van voren af aan , even als 

of zijn krop nog met honig was beladen. Bij alle proefnemin

gen was de lutkomst steeds dezelfde . De opeenvolgende hande

lingen , die aan de thuiskomst van het insect verbonden zijn , 

worden dus zoo geregeld verricht dat elke handeling bepaald 

door de vorige moet zijn voorafgegaan . JYlen denkt hier dus bij-' 

na aan het beeld van een machine of ook van een pianospeler ) 

die een stukje van buiten heeft geleerd , nlaar nu ook noodzake

lijk steeds van voren af aan nlOet beginnen , wil hij de kluts niet 

kwijt raken. He't bewustzijn heeft nlet dit pianospelen zoo wei

nig te maken) dat , als de man nlidden in het stuk ophoudt en 

het wil vervolgen , of als hij slechts zijn aandacht op het spel 

tracht te vestigen ) het geregeld spelen gevaar loopt. 

F .ABRE zette zijn onderzoek onl de geestelijke vermogens van 

de pij op de proef te stellen ·v oort , door het nest dat het dier 

voltooid had te verruilen nlet een ander. Wat zou het insect 

nu doen bij zijn thuiskomst ? Het vloog nauwkeurig op de 

zelfde plek aan waar het de woning verlaten had en , a,'l s 

ware er niets gebeurd , zette het dier daar den arbeid voort . 

De bij gaf dus het bewijs , wel zeer goed de kaart van 't land 

te kennen , maar de geliefkoosde woning herkende ze niet meer. 

Een nieuwe proef werd genomen nlet het verwisselen van twee 

nesten , die in zeer verschillenden toestand van ontwikkeling 

verkeerden. Juist had de bij het fundament van haar woning 

gelegd , toen dit haar ontnomen werd. Terugkeerende , vond 

zij een geheel afgemetseld en geheel geproviandeerd nest. Maar 

de bij verwaardigde zich niet , van al die goede gaven notitie 

te nemen ; het metselen, was nu eenmaal aan de orde en 7.ij 
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begon daarom maar met op den rand van -het voltooide nest 

een verlengstuk op te trekken. 

Men zou dus wel haast verleid worden - zeide spreker -

om hier DEscARTEs zijn " anin1al-machine" na te zeggen. Laten w e  

echter aan die verleiding nog eenige oogenblikken weerstand 

bieden en de bekende feiten nog eens nader toetsen en eenige 

nieuwe in 't licht stell811. Als n1en bij de laatste proef het 

gedrag van de bij nog eens nauwkeurig volgt , dan moeten 

wij toch -wel tot de slot,som komen , dat daanllee eenig flauw 

bewustzijn gepaard gaat . Immers de bij is wel blijven door

me�selen , maar zij was spoediger gereed. De hoogte van het 

verlengstuk bereikte slechts een derde van de reglementaire 

hoogte der cel . Dat zelfde verschil deed zich ook voor bij het 

vullen van de woning met voorraad. Terwijl de bij dus voor 

den arbeid angstvallig de voorschriften van het instinct op

volgt , schijnt het toch indruk op haar te n1aken dat de cel 

buitengewone afn1etingen begint aan te nen1en. Doch er is 

meer. Geen twee nesten gelijken elkaar volkOlllen , maar 

toch zijn de schikkingen bij het bouwen van dien aard dat 

de cellen elkaar steun verleenen en dat elk onderdeel der 

w.oning er toe bijdraagt on1 stevigheid te geven aan den wand. 

Dat kan toch moeielijk in zijn werk gaan zonder een kleine 

dosis oordeelskracht. Ook wordt aan bepaalde nlaterialen de 
voorkeur gegeven en evenzeer aan de plaats waar het nest 

zal gebouwd worden. Moeten wij er dus niet toe komen , vroeg 

spreker , om aan te nemen , dat hier wel degelijk tweeeriei 

vern10gens in 't spel zijn : het instinct en het intellect , uit 

welker vereenigde werking de arbeid van het inseet resulteert. 

De bouw van het nest kan een zuivere werking zijn van het 

instinct , maar de keuze van de 11laterialen schijnt te zijn een 

handeling van het intellect. 

Bij een zijner proeven verwisselde FABRE een pas in aanbouw 

zijnde cel tegen een geheel geproviandeerde . In die verlegen

heid kwam het bij de van de buit terugkeerende metselbij niet 
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o p  o m  d e  lading nu maar prus t e  geven. D e  bij handelde nu 
niet alleen buiten de voorschriften yan het instinct doch CYe-1 Q 
heel tegen den regel in. Zij zette zich namelijk op een na-
burige reeds gesloten cel neer ) opende die en , borg daar de 

lading. Het dier wist dus raad te schaffen onl aan den drang 

van het instinct gehoor te geven. 

Sommige bijen nlaken zich zelfs geheel uit eigen beweging 

van oude verlaten cellen meester en weten die op te knappen 

door het behang (den cel-wand) af te scheuren 1 het puin te 

verwijderen en de wanden bij te pleisteren . Een nieuwe uiting 

van het instinct heeft hier dus het insect op een ander spoor 

geleid 1 dat het langs een korteren weg zijn doel doet be

reiken. Wij zien derhalve dat nog binnen de grenzen van de 

soort , het instinct een veranderlijk vermogen is 1 zich wijzigende 

onder den invloed der onlstandigheden. 

Is met het leggen van het ei bij de nlets elbij de zorg voor de 

j ongen geëindigd , die verzorging strekt zich bij andere insec

ten verder uit. Van de mieren is het bekend , hoe de werkmie

ren daarmee belast zijn . Er zijn echter ook voorbeelden van 

insecten 1 waar de moeder die duurzanle zorg zelve op zich 

neemt. Wanneer de Juli-zon de Scheveningsche duinen be

straalt , kunnen wij daar een soort van graafwesp (een Benl

bex) aan 't werk zien , die in 't mulle zand gangen graaft van 

een vinger wijd en 2 à 3 cM. lang en eindigende in een kanler, 

waar de larve tot ontwikkeling komt. De gang is volkomen 

onkenbaar , want de opening , die bij het in- en uittreden van 

het insect onstaat, wordt door het nlu lle zand onmiddellijk weer 

gesloten . Doch de wesp weet den gang uitmuntend terug te 

vinden. :Heeft het dier de kamer voltooid 1 dan vliegt het uit 

op buit , die ditmaal niet uit honig bestaat J doch uit versch 

wild , dat de graafwesp voor haar j ongen vangt. Zij deponeert 

dat wild, in casu een vlieg, in de kamer en laat, alvorens weer 

uit te vliegen , op de vlieg een ei achter. De larve 1 die uit dat 

ei te voorschijn komt , vindt dus haar voedsel gereed en de 
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moeder1 die juist weet hoe lang het jong daannee toe kan1 brengt 

haar kind af aan toe nieuwe vliegen tot de larve volwassen is 

en zich ga,at inspinnen. In dien tijd heeft de moederwesp min

stens 60 vliegen 1110eten vangen. Zijn deze handelingen nu een 

zelfbewuste aandoening van teedere l110ederliefde of slechts 

de uitwerking van blinde aandrift ? V ragen wij dit wederOlll 

aan het insect zelf. \iVij openen den gang en de kamer 1 zoodat 

de van dak beroofde larve voor ons ligt. Van de jacht terug

keerende 1 komt de wesp recht op de plaats aanvliegen 1 maal' 

aarzelt 1 ' vliegt de plek voorbij ) waagt een poging op eenigen 

afstand en komt zelfs zoo dicht bij haar larve 1 dat de waarne

nler zag hoe deze de moeder in den poot beet. Ook dat was 

niet in staat onl haar het spoor te doen terugvinden . De in

gang 1 ziedaar de eenige kennis van de wesp . Heeft zij dien 

gevonden dan volgen alle andere handelingen als een reeks 

echos op elkaar . Ziedaar het instinct 1 met zijn fabelachtige 

zekerheid aan den eenen kant en z�jn raadselachtige onwetend

heid aan den anderen. 

Een allermerkwaardigste graafwesp schetste spr. ons in de 

Amnlophila 1 die zich loodrecht in het zand een put graaft zoo 

wijd als een ganzenpen 1 waarin de larve zal geboren worden . 

Gelijk alle graaJwesplarven verlangt ook dit jong alleen dier

lijk voedsel . De moeder maakt d8artoe jacht op groote vette 

rupsen. In eIken put wordt er één gelegd met een ei dat op het 

levend voedsel is vastgekleefd en waaruit de larve zijn ge

heele teerkost moet halen 1 daar de nloec1er nooit meer terug

komt. Zij zorgt ééns voor het kind 1 maar zij doet het dan 

ook goed. 'rwee voorzorgen neenlt zij : dat haar jong geen 

bedorven voedsel vindt en dat het de rups levend kan ver

slinden. Daartoe ont.neenlt zij de rups eerst het vermogen Olll 

zich tegen de larve te weer te stellen 1 door haar angel te 

steken in de streng zenuwknoopen aan de buikzijde , die bij 

de insecten de centrale deelen van het zenuwstelsel vornlell . 

Al die knoopen worden door de llloeder doorstoken , behalve 
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de in den kop gelegen zenuwknoop. Zij spaart die , om de 

rups niet te dooden. Het doel is alleen , het insect bewe

gingloos te maken en het aldus als een gemakkelijke prooi 

aan haar jong over te leveren . 
Vatten we nu al deze waarnemino'en te zamen dan lio,t a , a 

het besluit voor de hand dat bij de handelingen der insecten 
het instinct de hoofdrol speelt , doch gesteund door een 

zekere mate van intellect. De  meeste sporen van intellect 

neemt men waar bij de sociale insecten , als de nlieren. 

Verschillende instincten , die voor verschillende oillstandig

heden berekend zijn , kan men moeilijk in een zelfde insect 

onderstellen ; vooral niet , wanneer van die omstandigheden 

in het vrije natuurleven niets analoogs kan worden aang�

wezen. Toch zien wij in sommige zooclanige omstandigheden 

bepaalde insecten zich van buitengewone middelen bedienen 

ter bereiking van hun doel. Hier moet dus aan een zekere 

mate van berekening , d .  i. van intellect , worden gedacht. 

Ten aanzien van de mieren herinnerde spr. nog aan de be

wonderenswaardige proefnemingen van den Engelsehen staats

man en geleerde SIR J OHN LUBBOCK met :lijn kunstmatige 

mierennesten. Deze met groote scherpzinnigheid herhaalde 

en met taai geduld voortgezette proeven strekten voorname

lijk onl na te gaan de werking van het gezichtszintuig bij 

de mieren , haar gehoor en reuk , of zij de vrienden van de 

v�anden weten te onderscheiden , of zij zich door teekens on

derling verstaanbaar weten te maken , enz . enz . De proef 
die Sm LUBBOCK tot bevestigende beantwoording van deze 

laatste vraag leidde , werd door spreker uitvoerig beschreven. 

fIet nest was door den waarnemer door strooken in verbinding 

gebracht met twee glazen a en b. Het glas a werd gevuld 

met eenige honderden larven , het glas b lllet slechts een 

drietal . 0.p elke strook werden mieren geplaatst en haar de 

weg naar de larven gewezen. De mieren begonnen nu ijverig 

de larven in het nest te slepen , en de proef herhalende , 
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larven beladeil , een veel grooter aantal nlieren togen dan 

naar het glas met slechts enkele larven. Het terugkeeren 

van de oorspronkelijke mieren met nleerdere helpsters naar 

het eene glas dan naar het andere , leidde den waarnemer 

dus tot de gevolgtrekking , dat die helpsters tot hulp werden 

opgeroepen. Zoodoende kwam LUB30cK tot de conclusie , dat 

het vermogen om elkander lllededeelingen te doen , en daar

mede een zekere graad van intellect , bij de mieren ongetwij

feld bestaat. 

Maar als het dan waar is , dat het instinct wel onderschei

den moet worden van het intellect , dat slechts voor een klein 

deel een rol speelt bij de handelingen der insecten , hoe dan 

t� verklaren de verscheidenheid in het instinct , . die wij in de 

insectenwerelcl waarnemen ? Die zwarigheid scheen aanvan

kelijk groot genoeg om de geheele leer van DARWIN om

trent het ontstaan der soorten omver te werpell . DARWIN 

slaagde er echter in , de bezwaten te boven te komen en de 

verschijnselen van het instinct juist ten voordeele zijner leer 

aan te wenden. Bij zijn verklaring staat het feit voorop , dat 

geen twee dieren , zoon1in als zij hetzelfde zijn , volmaakt 

hetzelfde doen. Bij het bestaande verschil , kan het ll10eilijk 

anders , of de een zal , zij 't ook nog zoo weinig , beter toege

rust zijn voor den strijd on1 het bestaan dan de andere. De 

meest bevoorrechten worden door de Natuur uitgelezen , en aan 

hen de meeste kans geboden op het voortbestaan van individu en 

soort . Met de wijzigingen van het instinct kunnen veranderin

gen in den lichaamsvorm hand in hand gaan , al is het laatste 

voor het eerste ook geen noodzakelijke voorwaarde . Doch elke 

afwijbng van den gewonen lichaamsvorm , die het nieuwe in

stinct zijn taak verlicht , zal door de N atuuT even zorgvuldig 

worden uitgelezen en bestendigd als de instincts-verandering 

zelve. Langs deze weg is het 11logelijk te begrijp811 , hoe een 

insect als de metselbij zich uit een ander , als een graafwesp, 
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heeft kunnen onwikkelen . Aan de meest verschillende tus

schenvormen tusschen deze beide uitersten ontbreekt het niet. 
Dat hiermede alle vragen zouden zijn opgelost , spr. was er 

verre van dit te beweren . Elke oorzaak , die wij van een ver
schijnsel leeren kennen , is toch zelve weder het gevolg van 

andere oorzaken . Onder een der raadselachtigste van deze oor

zaken in de wordingsgeschiedenis der dieren , noemde spr. de 
erfelijkheid . Doch , nl0gen wij ook al voor het tegenwoordige 
daarvan geen verklaring kunnen geven , �at zjj bestaat is gewis , 
even zeker als het is , dat de mensch zich niet aan haar greep 
kan onttrekken , zoo nlÎn als plant ,of dier . 



Pu nten  van overe en ko m st tuss c h e n  m e n s c h  e n  d i er .  

Het instinct , derhalve het zelfde onderwerp als in Diligentia 

door dr. LE Roy werd behandeld , doch veel breeder opgevat , 

gaf aan dr. J. TH. MOUT ON aanleiding onl een paar uren op 

zeer onderhoudende wijze tot een vrij talrijk opgekonlen publiek 

te spreken. De wijze waarop instinct en verstand zich èn bij 

menschen èn bij dieren openbaren , wenschte spreker meer 

bepaaldelijk te doen uitkomen en hij deed dit voornamelijk 

aan de hand van DARWIN en van den bekenden Duitschen ge

leerde dr. BÜCHNER. Al dadelijk vond spreker een aanrakings

punt met dr. LE Roy's voordracht in de bestrijding van de 

ouderwetsche opvatting van het instinct , waaraan hij herin

nerde door een citaat uit een bekend werk van den oud-hoog

leeraar IL.l�TING , dat in 1 862 het licht zag.  Onze landgenoot 

schetste in dat werk de geschiedenis van den bever van CUVIER , 

hoe dat dier in zijn gevangenschap zijn aandrift om te bouwen 

niet had verloren , doch daarmee voortging alhoewel geheel 

doelloos en ordeloos , als men het slechts bouwmaterialen toe

voerde. Die aandrift was hier geheel
· 
werktuigelijk ; het dier 

voldeed blindelings aan de ingeschapen behoefte onl te bouwen. 

Prof. HARTING ·yoegde hieraan toe (hij schreef in 1 862) , dat 

dit voorbeeld van den bever van CU VIER wel geschikt is om het 
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verschil t e  doen uitkonlen tusschen d e  handelingen) die voort
spruiten uit blinde natuurdrift , en die , welke de uiting zijn 
van den wil , van 't verstand en van 't overleg. 

Daarmee zou dan dujdelijk zijn aangetoond het verschil tus
schen instinct en verstand : het instinct behoorende tot het 
wezen , den aard van' het dier , het verstand dat den nlensch 
leidt tot z'elfbewuste handelingen. Van daar dat alle bevers 

met het zelfde instinct begaafd zijn , onveranderlijk en van 
geslacht tot geslacht : - immers ALB ERTUS MAGNUS na� reeds 

in de 13e  eeuw volkonlen dezelfde instjnctnlatige handel ingen bij 
dit dier waar ; terwijl de mensch den geest der uitvinding bezit , 

het vermogen om van de omstandigheden gebruik te maken 
tot het scheppen van gemak en gerief , die niet alleen hem ten 
goede komen , doch ook zijn medemenschen en dus weldadig 
werken ook voor het nageslacht. De bever zal steeds op dezelfde 
wijze blijven voortbouwen tot zijn soort van den aardbodenl 
zal zijn verdelgd ;  aan hem en aan zijn mededieren behoort 
alleen het heden ) aan den Dlensch ook h et verleden , de ge

schiedenis en de toekomst . 
Reeds de vorige voordracht heeft ons ten duidelijkste geleerd 

dat deze beschouwingen tamelijk verouderd zijn. Bestond er 
nog eenige twijfel , dan zal die zeker wel geheel zijn opgeheven 

na de voorbeelden ) door dr. MOUTON meegedeeld van hande
lingen in de dierenwereld , die allerminst uitvloeisels zijn van 
blinde natuurdrift . Dr. Lonrs BücHNER heeft vele van die voor
beelden verzameld in een geschrift , waartoe hem de bouw
stoffen voor een goed deel werden geleverd door het publiek I 
dat hij in de daghladen uitnoodigde hem gegevens op dit ge
bied uit eigen ervaring te willen verschaffen . Dit werk gaf hij 

den titel : Das Geistesleben der T7ûertuelt j en op gelijke wijze 
handelende , om. op waarnem.in gen gegronde gegevens onltrent 
het geDloedsl even der dieren te verzamelen , schreef hij een 
tweede werk : Liebe und Liebesleben cler Thierwelt. 

On1 het hewijs te leveren dat h1-j de dieren het instinct n iet 
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i s  een onfeilbaar middel van behoud , ontleende spreker aan 
BlicHNER's werken enkele voorbeelden , die duidelijk aantoonen 
dat het instinct aan het dier niet altijd leert , te zoeken wat 
voor hem nuttig is , of te mijden wat nadeelig is voor zijn 

bestaan. 
Bij verschillende dieren neenlt men dikwijls waar dat zij 

dingen eten ) die schadelijk zijn voor hun gezondheid. Padden 
bv. eten mieren , ofschoon zij van het mierenzuur onpasselijk 
worden. Van honden is het bekend , hoe bij die dieren de gul
zigheid dikwijls de wijsheid bedriegt. De insecten zijn verzot op 
brandewijn met suiker en ondervinden van dit geestrijk vocht 
de schadelijke gevolgen evenzeer als de kippen , die zich in den 
hof te goed dOén aan de weggeworpen uitgeperste bessen van 
rooden jenever. Die dieren vergissen zich in de beoordeeling van 
't geen voor hen nuttig is . Maar daartegenover staan tal van 
voorbeelden van dieren , die eenmaal die vergissing begaan 
hebbende , geen tweede keer daarvan de dupe zullen worden. 

Zoo deed een waarnemer in het Aarthal bij Schwalbach de ont
dekking , dat schapen , die daar in een weide door het eten van 
den giftig en nieswortel ziek waren geworden , dat schadelijke 

kruid vernleden toen zij voor de tweede maal in die weide 

kwanlen grazen. Ook andere dieren , insecten en vogels ) hebben 
het erra1"e met den mensch gemeen. Waarnemers hebben in
secten hun . eieren zien leggen , in plaats van in rottend vleeseh , 
in bladeren , die denzelfden reuk ontwikkelen als het vleeseh , 
met het gevolg dat de jongen , geen voedsel vindende , 

stierven ; zij hebben gezien hoe zwaluwen zich bij het bou
wen van haar nesten vergiRten in het bouwmateriaal , waar
voor zij straatvuil namen , dat op 't uiterlijk op klei geleek , 
alweer met het treurig gevolg dat het nest spoedig uiteen 
viel , en hoe zij het werk dan weer geheel overdeden , maar 
nu met behulp van de duurzamer klei ; zij zagen ook hoe 
kevers , die over het water scheren , zich door het uiterlijk 
van in ' t  zonlicht blinkende glazen broeikasramen om den 
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tuin lieten leiden en daarop neerstreken. Het instinct waar
schuwt het dier dus niet dadelijk voor wat het heeft te doen 
of te laten , maar het sluit ook geenszins het vermogen bij 
het dier uit ) om door opmerking en waarneming te leeren 
kiezen , wat hem past . 

Toetst men de opvatting van het instinct , volgens welke 
het door alle eeuwen en van geslacht tot geslacht onwrikbaar 

zou zijn en het dier zou drijven tot het verrichten van onver
anderlijk dezelfde bezigheden , aan de werkelijkheid , dan be

vindt men die onjuist . Daar is bv. een meeuwsoort) die voor 
't eerst haar nest bouwende , dit doet in ' t  riet van poelen 

en moerassen , nlaar wanneer de moeder de ervaring opdoet 
dat haar jongen daar niet beveiligd zijn tegen de vraatzucht 

der visschen , kiest zij hooger ', in boomen , haar broedplaats .  
Van algemeene bekendheid is het overleg waarmede de bijen , 

te werk gaan. Sonlmigeli verstaan de kunst om de korven 
van natuurgenooten in beslag te nenlen of genlakshalve hun 
honig te stelen . Op Barbados heeft men waargenonlen , dat 

bijen het honiggaren verzaakten , omdat z�j het even goed 

konden stellen met de suiker die zij van dè erven der suiker
fabrikanten wegkaapten. Van vogels is het bekend dat �ij , 

geen lust tot bouwen hebbende , van de nesten van andere 
vogels bezit nanlen. De struisvogel verlaat op 't heetst van 
den dag zijn eieren , laat het werk over aan de · zon en komt 
weer terug , als deze het werk staakt . Bewonderenswaard 
vooral is het overleg ) waarnlede bijen en nlieren te werk 
gaan . De verhalen , die van de levenswijs dezer dieren in het 
werk van BÖ.CHNER voórh:omen J gren�en inderdaad aan het 
phantastische .  Slechts enkele voorbeelden uit de rnierenwereld 

mo gen hier een plaats vinden. Blijkbaar werken de�e bij het 
bouwen onder toezicht en gaan daarbij Dlet het scherpzinnigst 

overleg te werk. Is bv. van twee tegenovergestelde kanten 
de bouw van een uit pilaren en bogen samengestelden gang 
begon nen eu b lijkt het dat het werk niet goed aaneen sluit , 
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dan wordt het afgebroken en weer opnieuw begonnen. Uit 

de bewegingen van de diertjes moet dan worden afgeleid , 

dat er nüeren in d e  kolonie zijn die over het werk inspectie 

kon1en houden en dat het wordt afgekeurd nadat er eerst 

drukke beraadslagi ngen over zijn gevoerd . 

Een ander n1erkwaardig voorbeeld van overleg deelt een 

waarnemer lnede , die een n1ierenhoop vond in een grasveld .  

De  diertjes , die zich beleml11erd vonden in hun bewegingen, 

baanden zich een weg van een paln1 breed te 111idden van 

het gras , door de hahnen één voor één af te knagen en ze 

aan weerskanten van het aldus glad ges choren pad daarlangs 

te deponeeren. De waarnen1er zag de diertjes dagelijks van 

uit hun veld vertrekken en terugkomen , beladen n1et den 

buit , die bleek te zijn verzanleld in een aangrenzenden 

koffietuin. Elk diertj e droeg een stukje van een koffieblad 

en bracht het naar het nest. Toen nu de waarnemer een 

boomtak nalll en dien dwars over het nlÏerenpad lei , zoo 

dat de toegang tot het pad voor de mieren geheel verborgen 

was , legde hij zich op de loer onl te zien hoe de terug

keerende nlÏeren nu raad zouden schaffen . Bij de belel1lnlering 

gekomen , hield de kolonne halt . De diertjes liepen druk 

heen en ""yeer, zochten een doortocht aan weerszijden , maar 

stuitten daar op het hooge gras ; zij poogden nu met den 

buit beladen tegen den tak op te klouteren , maar die rug

waartsche beweging bleek een te zware proef voor hun 

krachten . ,lV at deden zij nu ? Blijkbaar werd eerst weer druk 

beraadslaagd , Wê"Larna zij de koffieblaadjes neerlegden en met 

vereende krachten een tunnel onder den tak begonnen te 

graven , die spoedig voltooid was en aan den anderen kant 

Vêl,n het takje uitkwanl precies daar waar zij wezen nloesten. 

De beestjes namen nu hun buit weer op en vervolgden hun weg. 

Tot zelfs de bever kan , ten spijt van CUVIEU, ) niet 111eer 

als yoorbeeld dienen tot sta ving yan de oude opvatting om

trent het instinct . Er zijn toch bevers , die holen bewonen 
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en die dus blijkbaar de noodzakelijkheid om zich een woning 
te bouwen niet meer inzien 1 daar zij zich weten te behelpen 

met de woningen welke de natuur voor hen heeft gereed 
gemaakt. 

De  zintuigen van de dieren , die dikwijls veel scherper zijn 
dan die van den mensch , bewijzen ook reeds dat de h ande
lingen van het instinct niet altijd zijn toe te schrijven aan 

blinde aandrift De jOHge schildpad vindt den weg naar zee, 

die het dier gewezen wordt door zijn scherpen reuk ; en het 
zelfde orgaan doet den vlinder zijn wijfje vinden , zij het ook 

op een afstand van twee uren. Dat waarnemingsvermogen is 
bij de dieren in 't algenleen des te scherper, omdat hun ge

dachtenkring , 0111 het zoo eens te noemen , zich slechts be

paalt tot de weinige dingen ) waarin zij belang stellen en 
vooral tot die handelingen , welke zij te verrichten hebben 

in den strijd om het bestaan . Het in de menschenwereld ge
bruikte spreekwoord " een oude rot in den val" is c1aarOll1 

zoo juist gekozen , omdat het inderdaad schier onmogelijk 
is een rot , die eens den val ontsnapt is , er voor de tweede 
maal te laten inloopen , ja nog sterker, die dieren zullen niet 
licht gevangen worden op de zelfde plek en in den zelfden 
val , waar een hunner op die wijze den dood heeft gevonden . 
Om hen dan weer te ·verschalken nloet men den val zoo 
weten op te stellen dat de ingang voor het dier onzichtbaar is . 

Bij de huisdieren zijn de blijken van overleg te algenleen 

bekend , dar dat spreker daar lang bij behoefde stil te staan . 
Eenige treffende staaltjes van zoogenaanld hondeninstinct 
deelde hij mede uit eigen ervaring. 

Toetsen wij n u de oude . opvatting va n het instinct aan 
hetgeen dr . B ClcHNER noemt h et gemoedsleven der dieren , 
dan zien wij dien schrijver den oorsprong van dat leven 
terugbrengen tot de liefde van de twee geslachten voor 

elkaar. Het is bekend hoe de f-Jtrijd tusschen in dividu en van 
het nlannellJk geslacht om het bezit van een vro uwtje vooral 
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bij de vogels een groote rol speelt ; hoe in die wereld zelfs 

ver�chijnselell van coquetterie en jaloesie worden: opgemerkt. 

En neemt 111en dan verder de gevolgen waar van dien oor

sprong van het gemoedsleven bij de dieren en slaat n1en bij 

hen het fan1ilie-Ieven gade ) dan verbaast de mensch zich 

over de zorgen , die ook de vader, dikwijls niet nlÏnder dan 

de moeder , voor zijn jongen heeft , een zorg die zich bij 

somnlÏgell zelfs uitstrekt tot pleegkinderen uit andere nesten ; 

clan verwondert n1en zich over de gevoelens van naasten 

liefde , van medelijden , van vriendschap , die de overeenkomst 

tusschen n1ensch en dier hoe langer zoo duidelijker lnaken 

en de overtuiging schenken dat verstand en oordeel even 

goed het deel zijn van het dier als van den mensch . Dat bij 

dieren het overleg en het verstand een groote rol spelen , 

is door het bovenstaande voldingend bewezen. Het is nu de 

vraag of bij den mensch j ets dergelijks waar te nen1en valt, 

wat wij bij de dieren gewoonlijk instinct noemen . Kunnen 

wij dit aanwijzen , dan is n1en een groote stap dichter bij 

de overeenkomst hlsschen mensch en dier, 11et )vOOl'd " in

stinctmatig" wijst daar reeds op. Immers h et wordt evenzeer 

voor somn1ige handelingen van den mensch [LIs voor die V[Ln 

het (ber gebruikt . vVij verrichten tal van die handelingen , 

die nlen instinctmatjg noemt , zoodr[L zij onbewust worden 

gepleegd. Bij het wandelen , het kauwen , het opslaan der 

oogen , het afweren van dreigend gevaar, kortom bij alle 

gebaren , denkt niemand om hetgeen hij l11et zijn ledematen 

en organen doet. 

De groote vraag is nu , of er een aann8111elijke verklaring 

is te vinden voor dat instinct en voor dat verstand , die voor 

mensch en dier beiden gel dig is . Spreker trachtte die ver

lIla,ring te vinden aan de hand van DAB,WIN , die in het werk 

dat hij nu een 1 2-tal jaren geleden schreef over de uitdruk

king der gemoedsbewegingen , de gebaren V[Ln den mensch 

en vau het dier <.Lan een wetenschappelijk onderzoek onder-
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wierp en daarvan een verklaTing poogde te geven. DARWIN 

bouwde daaruit zijn leer van de gebaren op 1 die op drie be
ginselen is gebaseerd . Als eerste beginsel vermeldt hij de 
associatie der beweging met den toestand 1 waarin deze be
weging nut heeft .  Bewegingen worden gemaakt nlet het oog 
op den toestand 1 waarin nlen zich bevindt . Stellen wij als 

voorbeeld een dier , dat een vijand ontmoet wiens kracht de 
zijne overtreft : een angstige g81110edsstelnming zal het be

kruipen en de vlucht is daarvan het gevolg ; of omgekeerd 
een roofdier , dat zijn prooi ziende , in een roofzuchtige stem
ming geraakt : alle zijne spieren richten zijn lichaam tot den 
aanval in ; of een hongerig mensch , die op het zien van spijs 
zijn honger voelt prikkelen : deze gewaarwording zal hem 
tot kauwen brengen ; al die gemoedsstemmingen zullen aan
leiding geven tot handelingen ,  die elk haar eigenaardige be
weging hebben , en nu meent DARWIN , dat deze bewegingen , 
tallooze malen uitgevoerd met een bepaald doel en in een 

bepaalde gemoedsstemming , ten slotte verbonden blijven met 
die gemoedsstenlnling ook al zijn ze niet meer nuttig tot het 
bereiken van dat bepa;.alde doel. Het gevoel van honger leidt 
bv. tot de spierbeweging van het kauwen ; de toornige ge

moedsstemming , de begeerte om aan te vallen tot de beweging 

die de aanvallende houding wordt genoenld ; de wensch om 
duidelijk waar te nemen , het loeren van de dieren bv . ,  tot de 

inspanning om alle zintuigen te gebruiken. Al deze bewegin
gen ) die onder bepaalde onlstandigheden met een bepaald doel 
worden verricht en dan een bepaald nut kunnen hebben , 

blijven mensch en dier bij en worden ook gemaakt als zij geen 
bepaald nut kunnen hebben . Men kent de beweging van een 
kat die in een plas trapt , volkomen gelijk aan die van een 
nlensch die zich den vinger brandt en het gewonde deel schudt 

als wilde hij daardoor de pjjn van zich werpen ; men kent de 
doellooze beweging van dep. hillardspeler , die zjjn carambol 
mist nlaç�;r to�h wet de queue nog een zwaai in de lucht geeft 
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als om den bal te dwingen in de goede richting te loopen ; 

ook het gebt"Lar dat walging uitdrukt , het gebaar van braken ) 

kan op dezelfde wjjze verklaard ·vlorden . Bij het dier dient het 

braken willekeurig tot uitwerpen van hetgeen hel11 in de nlaag 

hindert , en zoo is de braakbeweging overgebleven als aan 

duiding van walging.  

vVil n1en andere voorb e elden van doellooze bewegingen , wij 

slaan al weer het boek van DAmvIN op en zien daar de af

beeldingen van den n1an en de vrouw , die door het optrekken 

van de bovenlip aan een der hoeken van den mond en het 

aldus ontblo oten van den hondstand , verachting of n1inach

ting te kennen geven (zie de plaat bij de voordracht v(m 

Dr. DONKERSLOOl' in de vori.c;e serie van " Diligentia") . DARWIN 

nleent dat dit geb aar van den n1ensch , waardoor hij afkeer 

voor iets openbaart , hetzelfde is dat n1en waarneenlt bij het 

dier , dat door 't ontblooten van de tanden zijn neiging tot 

aanval of verwering aan den dag legt. Wat is het smakken 

naar iets , dat den smaak streelt , anders dan een overblijfsel 

van het kauwen . Ook bij honden neemt men dat snlakken 

waar. Het stampvo eten , als teeken van ongeduld , heeft de 

111ensch n1et het paard geIneen ; het sluiten der oogen en het 

ho ofd of den kop leggen op de knie of tegen de borst van 

vriend of meester is den nlensch eigen , n1aar ook den hond. 

Ook iets dergelijks als spinnen van katten heeft m en wel 

eens bij menschen , die in een tevreden steJTIming verkeeren , 

waargenol11en. Wij leeren al deze geb aren dus kennen als 

overblijfsels van nuttige bewegingen en als correspondeerende 

111et bepaalde geestesto estanden. 

tIet tweede beginsel van DAmVIN'S  gebarenleer is dat van 

de tegenstelling .  I-lij beweert dat als een aantal bewegingen 

zijn overgebleven ) die vroeger direct nut opleverden voor 

het dier en daardoor lllet een bepaald en gemoedstoestand 

samengaan , het dan niet OlHvaarschijnli.jk is dat de tegenover

gestelde be'\veging onwillekeurig de uitdrukhing is ge·worden 
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van den gemoedstoestand J die tegenovergesteld is aan den 
eerstbedoelden. N eenlt een mensch of dier de houding van 

toorn aan , gereed om zijn vijand aan te vallen , dan staan 
alle spieren strak gespannen , de uitwendige ledenlaten steken 
uit , het voorhoofd fronst zich , het oog fonkelt , alles trilt. 

In de tegenovergestelde houding daarentegen , die van dee

moed of toewijding , zijn al die lichaaJmsdeelen slap en vleien 

zich de uitwendige deelen langs het lichaanl of trekken zich 
binnenwaarts. Men kent die beelden van DARWIN : van den 
hond , die zijn meester aanhaalt , van den nlan die met op
getrokken schouders staat te zuchten : � ik kan 't niet hel

pen !" - spreker had ze vrij getro uw in 't groot overgebra:cht 
zoodat die contrasten zijn hoorders levendig voor den geest 

stonden. 
Een merkwaardig voorbeeld van tegenstelling van gebaren 

zag D.A.RWIN aan zijn eigen hond. Geen grooter vreugde voor 
het beest dan als zijn meester de bekende teekenen gaf van 
uitgaan. Het dier ijlde dan het pad op , dat van de buiten

woning naar den weg leidde , nlaar stond midden op dat pad 
stil , in twijfel omziende of zijn  meester soms een zijweg 

insloeg naar de broeikas J waarin D. proeven nanl nlet orchi
deeën . Die houding van het dier was reeds komiek J luaar 
alleropmerkelijkst was dan de verandering in het dier , als 
zijn meester werkelijk den zijweg insloeg. De vroolijkheid 
sloeg dan plotseling om en de teleurstelling deed zich kennen 

in teekenen en gebaren en zelfs in een gezicht , dat in het 
gezin van DARWIN algenleen bekend was als broeikastengezicht. 

Een andere lijnrechte tegenstelling is het geheel bedekken 

. 
van de tanden door de lippen , dat ook bjj den nlensch een 
geheel andere gemoedsstemming verraadt als het ontblooten 
van de tanden . Het is duidelijk dat men daarin den oorsprong 

van de kus kan zoeken.  
tIet derde beginsel , waarvan DA Jt WIN uitging , is  de zenuw

werking bij bepaalde geestestoestanden. De kracht , die door 
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de gevoelszenuwen wordt opgehoopt , nloct een uitweg vinden 
in het lichamll eil wel door beweging. Bij een hevigen schrik 
kan het haai plotseling verkleuren en wit worden ; een ander 
maal zullen alle spieren in trilling komen , of zal de mensch 
door schreeuwen aan zijn gevoel lucht geven . De spanning , 

die door een gemoedsbeweging wordt opgewekt , moet dus 
weer door een bepaalde spierwerking ontladen worden. De  

verrichte zenuwarbeid nloet worden onlgezet door de spieren 
en daartoe zullen dan de ledematen dienen , die het meest 
gewoon zijn onl bewegingen uit te voeren. Van daar dat die 
spanning van de gevoelszenuwen het eerst haar invloed doet 
gevoelen op de ledenlaten en ook op de spieren van de stenl. 

Uit al deze voorbeelden blijkt , dat de gebaren meerendeels 
verklaard kunnen worden uit handelingen die vroeger direct 
nut opleverden , doch die zoo herhaaldelijk werden gepleegd , 
dat zij nog in wezen bleven ook nadat zij haar nuttig doel 
reeds lang verloren hadden. Instinct en verstand loopen dus 
èn bij den mensch èn bij het dier in elkaar en de grenzen 
zijn niet te bepalen. Men zal niet zeggen dat het eten een 
geheel instinctnlatige handeling · is , nlaar wat doet de moeder , 
als zij het kind voorgaat in het eten : doet zij niet instinct
niätig den 1l10l1d open en velTicht zij niet zonder dat ze 't weet 
het gebaar van eten ? Aan den andBten kant : is het niet be
kend dat de eene zuigeling veel moeielijker leert zuigen dan 
de ander ! En de zwenlvogels ! 0 ,  die zwenlmen instinctmatig. 
Mis ! De jonge eenden leeren wel degelijk van de moeder 
zwemmen. De moeder gaat voor en drijven de jongen dan 
eem:haal achter haar op het water , dan steken zij uit angst 
de pooten uit , slaan daarmee en gewennen zich zoo aan die 
zwenlbeweging. Bij de kiekens is waar te nenlen , dat de 

klokhen haar kinderen leert eten. N eenlt men de kiekens van 
de nloeder weg en bootst men ) door met den nagel op de 

tafel te tikken , het pikken van de moeder op den bodeJll 
na , dan volgen de kiekens eh pikken ook met den snavel tot 
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zij het eten oppikken. 1Ioe moeiellik wordt niet het lonpen 
aangeleerd , later het schaatsen- en paardrijden , waarin de 
mens'ch de ingewikkeldste en gevaarlijkste bewegingen nlet 
.gemak uitvoert en zich er zoo aan gewent dat ze hem " een 
tweede natuur" worden. Let e ens op de oogenschünlijk een
voudige beweging , waarmee nlen zijn handschoen in eens 
aantrekt , en let ook op de nloeite , die het kind doet als het 

voor het eerst zijn vijf vingertjes in den handschoen zal bren
gen. En even nl0eielijk als het aanleeren is , even lastig , ja 
dikwijls onmogelijk is het afleeren voor

.
al van handelingen ) 

die men instinctnlatig verricht. Men probeere maar eens , voor
over te vallen zonder de handen vooruit te steken. Zelfs in 

zijn bed , waar het niet schaden kan , zal het een heele tour 

dé force zijn. 
Derhalv� kan men de tegenstelling van het instinct als 

blinde natuurdrift tegenover het verstand en het overleg wel 
als vervallen beschouwen. We komen nu integendeel tot de 

conclusie , dat instinct en verstand , overleg en oordeel het 
eigendom zijn èn van mensch èn van dier , dat tusschen het 
instinct van den mensch en dat van het dier geen specifiek 
onderscheid bestaat en dat beider gebaren even gemakkelijk 

kunnen verklaard worden. )}De gewoonte is dus niet een 

tweede natuur" - neen " want de geheele natuur van mensch 
en van dier is het resultaat van gewoonte , daar alle hande
lingen ,. hoe m.o.eielijk ook , volvoerd kunnen worden ook zon

der den wil , ook als het l1"�t van die handelingen totaal ver

loren is gegaan. 
Intusschen - en hier was spr. op het keerpunt gekomen 

van 
'
zijn rede - hebben zich in den laatsten tijd stemnlen 

doen hooren , dat die algemeene bijval aan DARWIN'S leer wel 

eens plaats zou kunnen maken voor de ontnuchtering. Men 

beroept zich dan op de omstandigheid dat groote geleerden 
die leer nog niet zoo onvoorwaardelijk verdedigd hebben. 
Prof. TALMA hield verleden jaar als rector-magnificus 1 bij de 



vlermg van den dies
' 
natalis der Utrechtsche AcadenlÏe , een 

rede " over den oorsprong van den aanleg des menschen", 
waarin betoogd werd , dat de arbeid van DARwlN nog niet 
ten volle verklaard kan worden. De geleerde spreker be
riep zich , ten betooge dat aan DAItwIN' S bewijsvoering nog 
veel ontbreekt , op de negers die indertijd uit Afrika naar 

Amerika werden overgebracht en daar in een toestand van 
slavernij , van geestelijke verdrukking, een kommervol bestaan 
van geslacht tot geslacht bleven leiden , tot de emancipatie 
hun plotseling de yrijheid gaf. Men vreesde dat zij àf tot 
bandeloosheid zouden overslaan àf naar hun ouden toestand 

t�rug verlangen : niets van dat alles ; zij gewenden zich in

tegendeel uitnluntend aan de voorrechten en 'voordeelen 'der 
vrijheid en beschaving , stichtten zelven scholen en hun kin
deren zijn daar even als de blanke natuurgenooten volkomen 
vatbaar voor het ontwikkelend onderwijs , ja er kwamen 

spoedig voorbeelden van buitengewone geestesontwikkeling. 
Is dat niet de aanleg , die bij den neger bestond , maar die 

nooit tot zijn recht is gekomen ? vraagt prof. TALMA. Is dat 
nu te rijmen met de meening da,t alle natuur is gewoonte , 

dat menschen en dieren de zelfde aandrift hebben , door 
niets van elkaar onders cheiden ? 

Eén opmerking meende de spreker toch daartegen te 
moeten maken , dat de neger geen op zich-zelf staand voor

beeld is , maar dat hij in de dieren wereld een tegenhanger 
vindt bij den olifant , die ook nooit geleerd heeft hoe zijn 
verstand ten nutte van den mensch aan te wenden en dit 

toch doet ) zoodra de nlensch het dier tot zijn dienst roept. 
Hoe een verklaring te vinden dat rassen , die in omstan

digheden geleefd hebben , waarin de een of andere aanleg 
den individuen volstrekt niet te pas kwam , plotseling dien 
aanleg openbaarden als zich daartoe gunstige omstandigheden 
voordeden . Het antwoord ligt in 't duister. 

Een ander argument van TALMA'S critiek op de leer van 
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DARWIN en voor zijn bewijsvoering dat de  aanleg van den 
mensch diens oorspronkelijk eigendom is , leveren hem de 
Grieken ) die ons reeds voorgingen in de denkbeelden onltrent 
de natuurkrachten) waarvan wij d� ontdekking eerst voor 
latere eeuwen meenden weggelegd. Dl' . VAN DEN Es betoogde 
verleden jaar iets dergelijks en wees er zelfs op , dat de wijs
begeerte van ElI'fPEDOKLES zeer veel Darwinistisch leeraarde . 

Als dit zoo is , dan kan nlen onmogelijk aannemen dat 
's menschen aanleg door gewoonte gevornld is . En toch zij 
men voorzichtig door uit het aangehaalde voorbeeld van de 
Grieksche wijs begeerte al te grif gevolgtrekkingen af te 

leiden ; want ' t  schijnt niet te ontkennen , dat bij de oude 

Grieken van eigenlijke beoefening der natuurwetenschap geen 
sprake is geweest ; dat zij wel daarover phantaiseerden, maar 
met waarnemingen zich niet ' bezig hielden. 

D e  conclusie van spreker was , dat DARWIN's leer henl nog 

altijd als de nleest rationeele voorkomt , ofschoon hij 't zeer ' 

wel mogelijk acht dat over een aantal jaren die leer weer 

plaats zal moeten maken voor een andere.  



IX. I' ( ' , \ . . , 

H. vVITTE. 

Over  den  Ce l l e nstaat. 

Hoewel de bij velen welbekende spreker uit Leiden door om

standigheden buiten ztjn toedoen , zijn veronschuldiging nloest 
aanbieden van eenigszins onvoorbereid op te treden ; hoewel hij 

ditnlaal wat meer dan gewoonlijk wetenschappelijk zou spreken 
en dus verklaren moest van zijn gehoor wat 1neer inspanning 
te nloeten vorderen , durven "vij toch wel uit naanl van zijn 

auditorium verklaren , dat allen van de klare voordracht weder
om veel geleerd en veel genoten hebben. En de inhoud èn de 
inldeeding van WI'l''l'E'S genleenzaam en toch grondig kijkje in 
Jt leven van de plant boeiden buitengemeen. Hij zou spreken 
over de elementaire organen van de plant , over den cellen
staat of de republiek der cellen , zooals nlen die organen in hun 

groepeering en werkzaamheid eigenaardig zou kunnen noenlen. 
Om die groepeering en werkzaamheid duidelijk voor oogen te 

stellen , koos spreker den vergelijkenden betoogtrant. Hij be
gon nIet er op te wijzen hoe zich ten allen tijde en onder alle 

volken , hoe onbeschaafd ook , steeds geopenbaard heeft een 
tegenzin tegen het denkbeeld dat men verbindt aan den dood. 
H,eecls hij de oudste , meest heidensche volken vindt nlen sporen 
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van het  begrip dat het  leven na den dood niet ophoudt 1 en bij 
de meer beschaafde volken van de oudheid vindt men in hun 
mythen of sagen reeds een helderder voorstelling van het 
denkbeeld , dat het sterven is een overgangstoestand tot een 
wedergeboorte , ingekleed op een wijze die overeenkwanl nlet 
de zoo uiteenloopende maatschappelijke en individueele eigen
aardigheden. Nog later zien wij de oude Spanjaarden in Anleri
ka zoeken naar een . Dorado en naar een nliddel om zich te 
verjongen. Zij brachten het denkbeeld over op een ander t errein 
en zochten naar het nlÏddel om het individu een langer voort
bestaan te verzekeren . ' Het Dorado vonden zij in Californië , 
maar het levenselixir ) de levensbron zochten zij te vergeefs .  
E n  toch is die t e  vinden , wanneer men het zoeken maar niet 
aan een bepaalde plaats verbindt . De bron van 't  leven is on

twijfelbaar overal te vinden door de gansche NatunI'. Als men 

slechts een ernstige studie maald van de dingen om ons heen , 
dan moet men tot de ervaring komen 1 dat de Natuur niet 

alleen niet ouder wordt 1 lTIaar dat zij zich gestadig verjongt. 
Wel heeft er altijd wisseling plaats , maar nlet steeds nieuwe 
kracht en nieuwe frischheid ontwaakt telkens de Natuur 1 en 

planten en dieren konlen altijd weer verjongd te voorschijn. 
De individuen bieden van die verjonging tijdens hun kortstondig 
bestaan reeds het treffende beeld. Immers trapsgewijs 1 zonder 
dat zij of anderen het bespeuren 1 verwisselen de atomer; en ma

ken plaats voor nieuwe. Zoo k an het leven nlÏsschien wel het 

klaarst vergeleken worden met een waterstroOln die ongenlerkt 
door het gebergte zich een weg baant 1 links en rechts gevoed 

wordt 1 sterker en sterker bruist 1 om dan langzaaDl weer in 
krachten af te nemen en eindelijk in de zee te verdwijnen. Da::Lr

mee heeft evenwel het bestaan van den stroolll niet opge

houden ; alleen de wateratomen verpla::Ltsen zich 1 ITlaar de 

stroom blijft en gaat steeds voort zich te verjongen . 

Op dezelfde wijze stelle men zich het dierl ijk en plantaardi g  

leven voor. D e  individuen zijn daar d e  atoDlen 1 die slechts . 
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onderdeelen zijn van het geheele organisnle.  Alle levende wezens 
hebben de eigenschap gemeen dat zij deel en kunnen afscheiden , 
die op hun beurt weer als individuen van de soort optreden. 
]\tIen geve die afscheiding de namen ei , kiem , spoor , knop 
of welken anderen naam ook , het beginsel blijft hetzelfde : 
het schepsel blijft leven � want het komt eenvoudig in gewij

zigden toestand telkens weer te voorschijn. Zoowel dieren als 
planten doorloopen een wel geordenden kringloop , en waar 
de dood intreedt, begint onmiddellijk w eer het leven : het einde 

van het een is het begin van het ander. Bij de planten loopt 
dat wel het sterkst in 't oog , als men nanlelijk ook aan 't 

plantenleven een hoogere beteekenis wil hechten. Er zijn er 
die daartegen opzien en het leven der planten eenvoudig verge

lijken met het aangroeien der kristallen zonder nlee1' , omdat 
zij zich niet kunnen vereenzelvigen nlet het denkbeeld dat ook 
de planten met de dieren de drie meest karakteristieke eigen

schappen van het leven in hoogere beteekenis genleen hebben : 

van zich te kunnen verplaatsen , gevoel te hebben en bewust
zijn. Maar al is er veel af te dingen op die ontkenning van 
sommigen en al wil men hun , hoe noode dan ook , toegeven 
dat de planten genoemde drie eigenschappen missen , dan zijn 
deze toch niet de eenige waarvan het leven afhankelijk is . 
Zooveel is zeker , dat het tot de moeielijkste vraagstukken 
behoort om planten en dieren streng van elkaar af te scheiden . 
Men . heeft daartoe alle mogelijke definities uitgedacht en be
palingen gezocht , die een scherpe grenslijn trokken tusschen 

het dierlijk en het plantaardig organisme : maar de een bleek 
op den keper beschouwd , al even onhoudbaar als de andere. 

De beste definitie acht spreker nog die van den' Duitschen 

geleerde Cohn , volgens wellce de hoogere dieren een vast 
afgesloten geheel vormen , met organen die elk een bepaald 

. 
doel hebben , waarvan geen enkel mag ontbreken en die 
allen een zekere rol hebben te vervullen , waarvan het leven 
van het geheele individu afhankelijk is .  Geheel anders is het 
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bij de planten. Een boom bv. is ook een geheel , nlaar deel

baar in onderdeelen , die in staat zijn elk op zich zelf een 

zelfstandig leven te leiden. De onderdeelen of leden van een 
dier zijn, volgens deze zuivere definitie, dus organen die nuttig 

zijn voor het geheele organisme ; de planten daarentegen zijn 
samengestelde wezens , reeksen van afzonderlijke wezens , die 
elk afzonderlijk kunnen bestaan ) nlaar verbonden zijn tot een 

geheel van een hoogere orde ; ze zijn , in één woord , orga
nismen , waarvan de organen zelf ook weer organismen zijn. 
Om de definitiè nog duidelijker te maken , schetste spreker 
in korte trekken de inrichting van den Staat . Elke Staat heeft 

zijn eigenaardig karakter ) zijn individuëele ontwikkelingsge

schiedenis ) zijn zelfstandige werking naar buiten , zijn deug
den en gebreken : elke Staat vormt een geheel , een orga

nisme.  Maar dat geheel is verdeeld in provinciën , die ieder 
op zich zelf een Staat in 't klein vormen met een herhaling 

van dezelfde eigenaardigheden ; en die provinciën zijn weer 
onderverdeeld in gemeenten , die even goed als de provincie 
en de Staat een zelfstandig geheel uitnlaken. Past men die 

vergelijking nu toe op de planten en de dieren , dan ligt de 
conclusie voor de hand, dat het dier een Staat zou zijn waarin 

slechts één orgaan denkt en handelt ; terwijl de plant eigen
aardig overeenkomt met een constitutioneele staatsinrichting, 

waarin elI1e individuën een vrije en zelfstandige rol spelen. 
Men denke slechts aan den boonl en aan de rol , die de takken, 
kleinere twijgjes en bladeren in het leven van dien boom spelen, 
even als de provinciën en de gemeenten in het huishouden van 
den constitutioneelen Staat .  Het beeld vervolgende , zien wij 
de Gem.eente zich weer splitsen in burgers , van wier vrij en 

zelfstandig leven , van wier ontwikkeling het welzijn van de 
gemeente , van de provincie en ten slotte ook van den Staat 
afhankelijk is . En zoo is 't ook weer bij de plant , waar wij 

daareven genaderd waren tot het blad . Dat orgaan is , even 
als de gellleente , weer f:l êLmengeste ld u it een zeer gr oot aan-
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tal afzonderlüke individuën , die als zelfstandige wezens lJlO eten 
beschouwd worden. Men noemt die oorspronkelüke organen 

van de plant cellen ) die het uitgangspunt ZÜn zoowel van plant 

als van dier. Uit die cellen , die op zich zelf ondeelbaar zijn , 
is de geheele plant opgebouwd: Zü leiden elk op zich zelf een 
indiviclueel leven) nemen voedsel tot zich, verwerken het en ster
ven eindelük met achterlating van een groot aantal nakonlelin
gen. Zü ZÜn in de bladeren tot gemeenten vereenigd, de bladeren 

met de twügjes en takken vorn1en de provincie en deze geeft 
weer het aanzün aan den stam of den Staat . Wat wÜ zoo bÜ de 
planten zien gebeuren : het kiemen , ontbotten van de knoppen , 
de bloei , is van de planten de eigenlüke Staats-verrichting ; 
wat de cellen (burgers) doen , kunnen we ) althans nlet het 
ongewapend oog , niet zien . Eerst toen n1en in 1 7 e eeuw van 
den microscoop de rechte beteekenis leerde inzien , kon men 
ook tot het wezen van de cellen doordringen . ROBERT HOOKE , 

voorzitter van de Koninklüke Academie van Wetenschappen 
te Londen , ,vas in 1667 de eerste , die onder den n1icrosoop 
het merg van den vlierheester en het mosblad waarnan1 
en een soort van weefsel bespeurde , een vereeniging van eigen

aardige lichaampjes , die hÜ vergeleek n1et de cellen van een 
bijenkorf. Zooals wÜ later zullen zien , ZÜn vele cellen werke
lÜk gelükvormig aan de woningen der bÜen. In elk geval is 

de naan1 cel hiervan afkomstig. 
Bezien wÜ nu die plantencellen wat nader , dan doen deze 

zuiver primitive of elen1entaire organen zich voor als oorsponkr.
lÜk eenvoudige , rondachtige blaasjes. De eigenlüke cel is een 
uiterst dun wandje van een stof , die n1en protoplasme heeft 
genoemc1. · In deze stof , een der meest geheimzinnige in de 
Natuur, huist het beginsel van alle leven. Zü is zoo teer dat ze op 
zichzelf niet in stand zou kunnen blÜven. Daarom is het pro
toplasma-wandje overtrokken door een doorschünend steviger 
gebouwd vliesje van celstof en binnen dat dubbele hulsel bevat 
de cel een vloeibaren inhoud met een kern. In dat protoplasma. 
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n u  liggen d e  eigenschappen en de krachten verborgen, van 

waar het leven en de vermenigvuldiging uitgaan. Hoe gro otsch 

die werkingen ook zijn, toch huizen zij in onbegrijpelijk kleine 

wezens . Cellen van l /FJ nlM. in doorsnede beho oren reeds 

tot de grootere so orten. Enkele van die organen, o. a. de 

stuifmeeL-korreltjes van de bloemen zijn met het bloote oog 

even zichtbaar ; dezen beho oren tot  de  grooteren, nlaar vele 

cellen zijn zóó klein, dat men zich daarvan eigenlijk geen 

begrip kan vo rmen . Er zijn er die wel zeer nauw, maar die 

sterk in de lengte ontwikkeld zijn ; dat is biiv.  het geval 111et 

k::ttoen en kapok, waarvan de cellen een lengte bereiken van 

30 à 50 mM o 

Men hechte echter niet te veel gewicht aan hetgeen wij 

klein en groot noeluen. Dit toch zijn slechts conventioneele 

uitdrukkingen in het rijk der Natuur. Maar hoe fjjn en hoe teer 

o ok gebouwd, gaat in elke cel toch ongeloofelijk veel onl .  

Z ij  zijn de werkplaatsen waarbinnen een onophoudelijke
,
onl

zetting van stoffen plaats grijpt. Daartoe is genleenschap nlet 

de buitenwereld no odig, en hoe dat in de volkOlnen gesloten 

celruim te geschieden kan, schijnt oppervlakkig al zeer vreem d.  

Het raadsel lost  zich op, als men \veet dat het celwandj e 

onder bepaalde omstandigheden en onder den invloed van het 

leven vloeistoff·en do orlaat. Is het organisch vliesj e onder 

gewone onlstandigheden voor vocht ondo ordringbaar, zoodra 

het een soortelijk zwaardere vloeistof bevat, zal door de ge

heimzinnige kracht, die nlen endosmo8e noem.t, een lichtere 

vloeistof da�Lrbuiten, onder den invloed van het leven door den 

wand dringen en de wisselwerking van de vloeistoffen en de 

daarin opgelo ste voedingsbestanddeelen mogelijk Jnaken. Zie

daar de kracht waarop het geheele plantenleven berust. 

Als men nagaat de menigvuldige werkingen die in een plant 

plaats vinden : het opnenlen van het koolzuur uit de lucht, 

van de anorganis che stoffen uit de aarde , die ij jj to t haar 
voeding en groe i  lloodig heeft , h et V O l' J n e n  V"L l l hd h l ",d groen  1 
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van het  ei"wit , de  gOlllluen , oliën en harsen , en als men dan 

weet dat al die werkingen geschieden in de teere cel - dan 

11lag men die ruinlte inderdaad wel een geheimzinnig labora

torium noe111en. I-Ioe ver 11len 't ook reeds in de chenlie ge

bracht n10ge hebben , wij kunnen niet doen wat in de cel 

geschiedt , ollldat de lllensch niet beschikt over de oorspronke

lijke stof , die in de cel gemaakt wordt onder den invloed 

van het protoplc.ls111a. De cel is het uitgangspunt van al wat 

leeft. 

Spreker schetste thans het groote verschil in de werk

zamnheden van elke bijzondere soort van cellen. Even als in 

den Staat aan ieder burger een verschillende werkkring is 

aangewezen , evenzoo treft 111en de grootst 11logelijke ver

scheidenheid mlll in den aê1l'd van de werkzaamheid der planterl. 

Als n1eu in denzelfc1en bodern verschillende planten naast elkaar 

zet , die dus te beschikken hebben over dezelfde grond. ,toffen 

en deze onder dezelfde uiterlijke Olllstandigheden verwerken , 

d[Lt staat 111en toch verbaasd over het verschil in het karakter 

en de eigenschappen van elke plant afzonderlijk.  De eene zal 

voor den 11lensch zeer nuttige s toffen voortbrengen , de andere , 

ofschoon hetzelfde voedsel gebruikt hebbende , zal voortbreng

selen le-veren , die in de hoogste nlate verderfelijk zlJn voor 

den mensch. 

Eigenaardig IS de groote -verscheidenheid van vormen bij 

de plantencellen . Zooals wij gezien hebben is de cel oorspronke

lijk een rondachtig blaasj e rnet een dubbel \vandje en een 

inhoud. Die primitief ronde gedaante kOillt alleen voor bij 

-vrije cellen of bij planterldeelen , die zeer ,veek of sa,prijk zijn , 

de bessen bv . Er zijn intussehen ook -vrij levende cellen , die 

andere vorll1en hebben. Als voorbeeld noell1de spreker de 

lnerkwaardige groep der Diatoll1eën (lagere vlieren) , uiterst 

kleine plantjes , die uit één cel bestaan , in ,ûlerlei sierlijke 

vonnen en fraaie kleuren en voorzien van een k�ezelwandje 

dat aan een schelp doet denken . 'l\T eer andere vormen J die alge-
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meen voorkomen bij plantendeelen , die minder week zijn en 
waarvan de cellen dicht bij elkaar liggen , hebben de zijden 

afgeplat zoodat zij aan veelhoeken herinneren. 
Men ziet deze beide hoofdvormen het aanschouwelijkst in 

de loodrechte doorsnede van een boomblad : in het bovenvJ ak 

liggen de cellen dicht tegen elkaar , in het ondervlak daar
entegen liggen zij vrij losj es en onregelmatig gegröepeerd . 
Behalve de ,-straks genoemde veelho ek1ge cellen , treft men 
de zg. verlengde cellen aan ; dezen komen in die deelen del' 
planten voor , welke zich inzo nderheid in de lengte ont

wikkelen , en daartoe behooren ook de vezels van het hout . 
Als reelroen van verlengde cellen vlak boven elkaar staan ) 
dan verdwijnen niet zelden de vliezige tusschenschotten : men 
noemt een dergelijke uitgerekte cellengroep dan vaten. Ook 
onderscheidt nlen stervormige cellen , die met haar shalen 
zoodanig aan ellraar sluiten 1 dat zij dr i ehoekige luchtholten 
begrenzen , een vorm van celgroepen die aan de waterplanten 1 

die veel ruimte en veel lucht noodig hebben , uitmuntend te 
stade komt. 

Een zeer opmerkelijk verschijnsel zijn de cellen nlet ver
dikte wanden . Er zet zich namelijk , als de cellen eenmaal 

gevormd zijn , al naarnlate van de soort van plant , tegen 
den binnenwand celstof af. Slechts weinig heeft dit plaats 
bij verlengde cellen , ofschoon men 't ook opulerkt bij de 
houtvezels 1 die langzamerhand gevuld geraken . Maar in som.

mige andere cellen gebeurt dat afzetten van vaste stof in 

zoo sterke mate, dat de celruimte allengs laagsgewijze bijna 
geheel lllet die stof gevuld wordt. FIoe werkt hier de endos

lllose , de wisseling van de vloeistoffen van de eene cel in de 

andere ? Daarvan hangt toch het leven van de plant af , en 
men zou zeggen dat door een wand , die zoo verd ikt is , het 
doortrekken van vloeistoffen bepaald onmogelijk is . Ook hierin 

is voorzien. B�j dat verdikken van den wan d wo rden n amelijk 
kleinR plekken gesp aiud.  DéLar bl jjft de wand z ii n  o o rs pl"o n -
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kelijke gedaante behouden. Er ontstaan kanaaltjes tusschen 

de vaste stof door , die lllet elkaar en nIet de kern van de 

cellen correspondeeren. Men treft die verdikte cellen aan in 

bijzondere plantendeelen , bijv. in 't plantaardig ivoor dat ge

wonnen wordt uit de zaden van een plant in Vl.-Indië . \ïVie 

dus een wandelstok nIet een dergelijken ivoren knop bezit ) 

weet nu · uit welke fornlatie deze bestaat . Meer bekend zijn 

de juttenperen - althans in een goed jaar . Ook daarin zijn 

verdikte cellen gevormd , die echter niet de lekkerste zijn 

van de zoo saprijke vrucht. Zij vormde toch de harde , korre

lige plekjes , dicht bij het klokhuis . Bij de jut is 't nog lllaar 

een klein deel der vrucht ; bij den peer van Sinaï z ijn het 

uitsluitend zulke verdikte celweefsels waaruit de vrucht be

staat . Er kunnen in den Leidschen hortus - merkte spreker 

het ter loops op - honderden peren van dien boom vallen , nie

llland die ze kent, zal er belust naar grijpen. 

I-Ieeft de cel slechts een beperkt leven , zij zet zich voort, 

zij verjongt zich ongemeen snel door vernlenigvuldiging . Die 

werkin g geschiedt vooral door deeling , doch op wellce wijze 

is weer een der raadselen van het leven . 1\1en heeft alleen 

kunnen waarnemen dat er in de cellen onophoudelijk een 

stroOlll van het protoplasma naar de kern en omgekeerd 

onderhouden wordt : wel een bewijs dat die kern een belang

rijke rol in 't leven speelt . Op een gegeven oogenblik ont

staan dan in de cel een of twee tusschenschotten ·waardoor 

de cel in twee of l11eer vakken wordt verdeeld , die nleer 

of lllinder spoedig van elkaar afwijken en dan rLls zelfstan

dige cellen voortleven . Hoe snel . die verdeeling en venne

nigvuldiging bij sonlmige gewassen plaats heeft , bewijzen 

de grootere soorten van challlpignons , waarin zich in één 

nacht per uur 70 000 , en , in opklinlIllende reeks , p. nl. 

4:7 000 000 cellen gednrende den geheelen nacht kunnen ont

wikkelen. V::m den snellen groei van het kastanj ebl ad mak e 

men zich een yoorRtelling , wetende dat in één blad in één 
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uur 10 000 cellen tot ontwikkeling konlen . Wij zullen het 
bij die twee voorbeelden laten en het gevaar vernlijden 1 dat 

spreker duchtte 1 onl nanlelijk met cijfers te schermen . Genoeg 
ten betooge hoe ook hier de neiging tot verjonging ijl de 
natuur zich krachtig openbaart en in welke nlate de cel bij

draagt tot instandhouding van de plant . 
Gaan wij nu weer even met spreker in de nlenschenlnaat

schappij terug 1 dan zien wij daar - gelukkig voor 't meeren
deel - dat de meeste nlenschen een gezellig leven leiden ; 

sommigen daarentegen hebben een neiging om zich af te 

zonderen : zoo ook bij de cellen. Reeds luaakten wij kennis 

met de ééncellige' wieren 1 de gist en zoovele andere lagere 

planten. Bij de hooger ontwikkelde planten daarentegen zagen 

wij de cellen velerlei vormen aannenlen . Elke cel heeft daar haar 
eigen werk 1 zoowel voor eigen leven als voor de instand
houding en ten bate van zustercellen en van de plaüt . Een 

andere cel kan die taak niet overnemel� ; elk orgaan heeft 

zijn speciale bestemming ; zij vullen elkaar aan , even als 
de standen in de maatschappij der lllenschen ) die elkaar ook 

helpen .  I-Ioe  hooger nu de cel is georganiseerd , hoe hooger 

ook de plant staat 1 die uit en door de cel is sanlengesteld. 

Bij die planten vervullen groepen van cellen de zelfde taak 1 
zij hebben de zelfde bestemming , den zelfden vornl , en liggen 

naast andere reeksen of weefsels , die weer een anderen werk
kring hebben. Al die celweefsels verdeelt nlen in drie groote 

rubrieken : het grondweefsel , dat nlen 't best Jllet den werken
den stand zou kunJ?-en vergelijken , onldat in dit weefsel de 
werkingen plaats hebben en de stoffen worden omgezet ; het 
geleidend weefsel of handelstand , omdat het besteDld is O lll 

de van vo edingsbestanddeelen zwangere vloeistoffen zich te 
doen verplaatsen van het eene plantendeel in het an dere ; 

eindelijk het opp erhu ids weef�'jel dat 111 en , de ve rgel jjking 
vo ortzettende 1 het staande leger z o u  kunnen n oem,un ) omcl<1t 
dit u jt  ste vige cellen geho uwd h uJ:'lel de i n wen d i ge teer-
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dere plantellweefsels tegen invlo eden van buiten bes chel'lllt. 

Beschouwen " Tij die beschuttende opperhuidscellen wat 

nader .., dan zien wij dat z ij  een geheel anderen vorn1 

h ebben , dat z ij als 't ware als llletselsteenen dicht aaneen 

slui ten en dat het naar buiten gekeerde wandj e  nog veel 

dikker is . Z ij hebben dan ook een llloeielijke taak te verrich

ten. De inwendige teere weefsels luoeten z ij , terwijl deze aan 

't  werk zijn voor het leven van het geheel, niet slechts beveiligen 

tegen invlo eden van het gure weer , nlaar o ok beschutten 

tegen den rooflust der lllyriaden van woekerplanten , die er 

steeds op uit zljn om het leven van anderen ten bate van 

het hare te exploiteeren. Die gemeene parasiten dragen het 

kleed harer schande : zij nlÏss en het sierl ij k  bladgro en , dat zij  

zelf niet kunnen voortbrengen , ollldat z ij geheel en al  mo eten 

leven ten koste van andere levende organisll1en . Een 11lenigte 

van die ,iyoekerplanten , die bv.  de aardapp el- en de druiven

ziekte veroorzaken , z ijn onzichtbaar. De sp oren van die parasi

ten ) ollbegrijpelijk klein , Z,;\leVen altijd  in de lucht , nu van 

deze dan van gene soort , en geen luchtlaag waarin geen 

sporen van zulke lage organisll1en aanv{ezig z ijn.  \lY elnu , als 

die sporen in het weefsel van andere planten dringen , dan 

doen zij daar ontzettend veel kwaad , en de phmt kan aan 

lmctr vereenigden aanval geen weerstand bieden , ,vanneer z ij  

in geheele horden aandringen en het stê1ande l eger overrom -

pelen : eb,n no emt n1en zullce aanvaillen epidemiën. Ook in 

ge"wone omstandigheden weten sommige p arasiten tot het 

plantenweefsel door te dringen:  Zij verlllo orden dan den buiten

post en overvallen de plant in haar volle werkzaanlheid) door de 

opperhuid naar binnen dringende. In de meeste gevallen echter 

bl ij ven de sporen der p arasiten op en langs de bladeren vallen 

zonder hen te deren. D at zij in het opperhuidsvlies kunnen 

dringen , doet reeds vermo eden dat deze opperhuid niet on

voorwaardelijk gesloten is : t rouwens dat ,visten wjj reeds , 

,vimt voor de wjs�eliJ 1 p; Vi],l l �to:ffen luet. de lucht z ijn  0 1 'e-
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ningen of  huidmondjes noodig 1 die uit twee eigenaardige celle
tjes bestaan � halvemaansgewijs gebogen en met de holle zijde 
tegen elkaar geleund , zoodat zij een kleine opening- in de 

huid maken. Dergelijke mondjes telt de opperhuid in zeer 
grooten getale.  

O ok de tweede hoofdgroep van weefsels verdient nader 
onze aandacht. Zij vormen de nauwere en wij dere kanalen , 

't zij  vaten of vezels 1 die men de geleiddraden van het planten
weefsel zou kunnen noemen. Zij vertakken zich in alle 

richtingen , vereenigen zich tot bundels en verspreiden zich 
tot in de uiterste spitsjes en toppen. Die verdeeling van het 
geleidend weefsel zien wij wel 't aanschouwelijkst in het 

blad : hoe daar nerven en aderen van ' t midden uitloopen en . 
zich vertakken en verdeelen schier tot in ' t  oneindige .  

Dat de cellen niet alleen voor zich zelven l even , vernamen 

wij daareven reeds : zij vergaren ook v�edsel voor de nakOJlle
lingen en verwerken het bladgroen uit de bladeren onl het 
als zetlneel te brengen ter plaatse waar in 't voorjaar de nieuwe 

generatie het licht zal zien. Zoo zijn de cellen onophoudelijk 
bezig , een deel van haar voedsel af te staan aan den stanl , 

aan de wortels of wel aan de bloenlen en de vruchten ; terwijl 

anderen aan den voet van de bladstelen zekere hoeveelheden 
voedsel vergaren ) waaruit de jonge knop de voorraad zal 

putten , waardoor zij in 't voorjaar zal kunnen groeien. 
Bij de éenjarige planten is het leven van de plant afgespeeld 

bij het rijpen der zaden - of eigenlijk is het geen sterven , 
daar zij immers het aanzijn hebben gegeven aan een verbazend 

aantal zaden. Maar die éénjarige planten onderscheiden zich 

toch in zóóver van de overblijvende ) dat deze in den grond 
In knollen en bollen een goede hoeveelheid voedsel deponeeren 
't welk straks , in Jt voorjaar , strekken zal tot verzorging 

van de jonge individuen. Zelf:':! na afgeleefd te z jjn , zjjn de 
celweefsels van vele planten nog niet positief dood ; 111en ziet 

het aan den boomstam , waarvan de verdikte vezels , die het 
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hout vormen , aan het werkdadig leven wel geen deel meer 

nenlen ) maar toch nog niet dood zijn ) daar zij nog jaren , 

j a  eeuwen lang vloeistoffen doorlaten. 

En beschouwen ViTij dien boom in zijn jaarlijksche vernieu

wing nog 'wat nader ) dan keeren wij weer terug tot den voet 

van het blad , waar' de cellen een hoeveelheid voedsel ge

deponeerd hebben. Dat voedsel blijft daar 'overwinteren , nadat 

de knop zich in 't najaar overtrokken heeft nlet een sehub

benhuid en de�e zich bovendien nog van een vernislaag voor

zien heeft. Dit alles werd in den zonler aangelegd , in het 

najaar uitgebreid , en zoodra het voorjaar in 't land konlt , 

blijkt het dat de boom , die 's winters zoo dor lijkt , een 

nieuw leven in zich verbo rgen hield ; want dan rekken de 

jonge individuen zich uit , werpen hun schubbenkleed af en 

ontplooien zich , gekoesterd door het zonlicht . Weldra staat 

de boonl in zijn verj ongden toestand daar : het is een geheel 

nieuvve generatie , het is een verjongde boonl. 

De plant staat daar zoo kalnl en zoo rustig , zij gaat zoo be

daard haar gang , en toch , ni enland bespeurt iets van de 

werkingen , van dat in- en uittreden van gassen , van dat 

opnemen van koolzuur uit de lucht , van dat ver\verken der 

verschillende stoffen : in éen wo ord , hoe die nlillio enen burgers 

onafgebroken werken aan het welzijn en de ontwikkeling van 

den Staat . En als lllen nu dat 'weet , dan kOlnt de vraag op 

de lippen : waar staat de wet geschreven , naar welke die 

zoo geheÏlllzinnige werkingen haar vasten en geregelden loop 

volgen ; waar is de wet , die nlaakt dat wat zuurstof , ""\vater

stof , stikstof en koolstof met wat organische bestanddeelen 

zich in zulk een verhouding verbinden , dat het pl;otoplfLsnla 

daaruit ontstaat ; waar is de wet, die de cellen zich doet vormen 

hier vezels , daar tot vat en ) elders tot andere weefsels ? 

Geen " ronder voorwaar , dat de schei- , natuur- en plant

kundigen zonder aarzelen bereid zijn Olll de cel als een der 

grootste wonderen , als een der geheinlZinnigste raadselen te 
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beschouwen. Hij die voor 't eerst de sanlenstelling van een 

cel leert kennen , staat opgetogen van bewondering , en die 

bewondering klimt naarmate men in de kennis van haar wezen 
meer mag doordringen. 

Zoo getrouw mogelijk gaven wij den gedachtengang terug 
en hopen hierin geslaagd te zijn , al is het bovenstaande slechts 
een uittreksel. Over zulke onderwerpen moet n1en hooren 
spreken , daar de levende stem veel bijdraagt tot den indruk 
niet alleen maar ook tot het gemakkelijke begrip . 

Spreker hoopte opnieuw de overtuiging te hebben gewekt 
dat het schijnbaar nietigste in de Schepping vaak het meest 

bewonderenswaard en ondoorgrondelijk is . 
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Prof. Dr." A. A. W. HUBRECHT : 

O e  tastbare  bewij z e n  i n  zake d e  Evo l u t i e - l eer .  

De w::t::trheid van het bekende Fr::tnsche gezegde ten a::tn

zien van de steeds ongelijk hebbende ::tfwezigen , werd ook 

wederom bewezen door de voordracht van den Utrechtsch en 

hoogleeraar :t-IUBltECHT . Heeds de inleiding tot zjjn onderwerp. 

nluntte uit door frischheid en oorspronkelijlrheid J zoodat ik 

geen weerst::tnd kan bieden aan de veTleiding om , zij het 

clan ook niet ten koste van den hoofdschotel , het eerste ge

recht alle eer te bewijzen. 
Een Engelsch natuuronderzoeker_- zoo begon spreker onge

veer zijn van hUlll0r tintelend verhaal - wiens talent ODl 

ingewikkelde vr::t::tgstukken helder uiteen te zetten wellicht 

l1Ïet geëvenaard wordt , heeft de aandacht gevestigd op een 

1'0111an van Voltaire (1) ,  die den lezer verplaatst naar het Hof 

van zeekren koning MOABDAR van het oude Babylon. Een van 

z�jn . onderdanen , ZADIG , overstelpt van de zorgen en beslO111-

meringen des levens , trekt zich terug naar de stille oevers 

van den Euphraat, en daar, als kluizen::tar levende in de bosschen 

en de natuur bespiedende , verscherpt zich zijn verstand 

(1 ) « Znclig ou la D e stillée » .  
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en waarnenlingsvermogen. Op zekeren dag wordt de
' 

stilte 

van die eenzame plek verstoord door het hoofd del' Eunuken 

van de Koningin en diens volgelingen , die in alle richtingen 

het spoor zoeken van Hr. Ms. weggeloopen lievelingshond. 

Zadig ontmoet hen , en door het Eunuken-hoofd ondervraagd , 

antwoordt hij  op diens uitroep : hebt ge ' ook den hond van 

de Koningin gezien ? - " ge bedoelt  zeker een leeuwtje met 

lange ooren , dat nlank lo opt aan een der pooten en blijkbaar 

pas jongen heeft geworpen F' - Ja , repliceert de Eunukell

chef , waar is het beest ? - Zadig haalt OlTwetend de schou

ders op .  

De Eunuken zien hem reeds aan voor den dief. En terwijl 

het onderhoud plaats grijpt , is een andere sto et genaderd , 

ditmaal van stalknechts , die door den opperstalmeester van 

den Koning zijn uitgezonden om een der zero even uit den 

stal losgebroken kostbare paarden van Z. M. te zoeken. 

" Hebt ge het paard van den Koning gezien ? I l  is onmidden- �jk
, 

de vraag. - " Het paard van 5 voet hoog 1 nlet een staart van 

3 112 voet lang , n1et hoeven van goud en zilveren gebit ?" 

vraagt Zadig. Maar een aanwijzing waar het dier zich bevindt , 

kan Zadig niet geven. De arnle man wordt naar de residentie 

gesleept ,  en daar , van diefstal van I-IH. MM. 's hond en paard 

beschuldigd , voor het gerechtshof gebracht. Zijn straf is de 

knoet en levenslange verbanning naar Siberië . De rechters zijn 

nog niet uiteengegaan , of daar komt de tijding dat hond en 

paard teruggevonden zijn . Het vonn ' s  van Zadig JJ10et dus 

worden herzien. De n1an wordt van den hen1 ten laste ge

legden diefstal vrijgesproken , van zijn straf ontheven , maar 

bij een nieuw vonnis veroorcl eeld tot het betalen van een boete 

van 400 onsen goud , onldat hij bbjkbaar gezien h ad wat h jj be

weerde niet gezien te hebben .  Daartegen bezwaren inbrengen de, 

wordt aan Zadig de gelegenheid gegeven die uiteen te zet ten , 

maar de betaling der boete nloet haar l oop h ebl)en . DafL]�n fl. 
treedt hij opnieuw voor de vierschaar en spreekt al dus : 

10 
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)3t'erren van ger�chtigheid, onpeilbare afgronden van weten

schap , spiegels van 'waarheid , gij váer onwrikbaarheid het 

ijzer , wier khtarheid de dÜtnl:1nt nog overtreft , voor u zweer 

ik bij Or.muz , dat ik waarheid h eb gesproken. Ziethier wat 

gebeurd is . 
" Toen ik eenzaam wandelde op de plek waar ik de eer 

o'enoot lir. · Ms . achtbare dienstknechten te ontmoeten , had b 
ik aan den zoom van het bosch het spoor waargenonlen van 
een hond. Tusschen de inchukselen van de pooten in het 

mune zand was een ander spoor zichtbaar , dat kleine z:1nd

heuveltjes lichtelijk verstoord had , een verschijnsel dat alleen 

door een dier in zogenden toestand kon te voorschijn zijn 

geroepen. Dwars over het eerste 111erk van de pooten zag 

ik een ander langwerpig spoor , dat alleen kon veroorzaakt 

zlJn door het sleepen van lange ooren over het zand. Eindelijk 

zag ik dat van de vier indrukselen der pooten één zwakker 
was dan de drie overigen , een klaar bewijs voor het nlank 

loopen van het dier. En wat nu betreft het pa:1rd van den aller

he�ligsten Koning der Koningen , toen ik voortschreed op een 

pad , dat zeven voet breed was ) vond ik daar de inclrukselen van 

hoeven op gelijk afstanden van elkaar , waaraan ik de ge
volgtrekking ontleende dat hier een uitstekend galoppeerend 

paard zich voortgespoed nloest hebben ; en aangezien langs 

beide zijden van het pad het stof der boonlen was afgeslag'en 

blijkbaar door den staart van het rennend dier , zoo was de 

lengte van dien staart 3 1h voet. De juist ter hoogte van v�jf 

voet afgerukte bladeren gaven nlij de hoogte van het dier 

en ten slotte vond ik toetsteenen , waartegen het dier met 

de hoeven gestooten had , en ontdekte daarin goud van 23 
karaat , beneven sporen van zilver van het gebit ."  

N a dit verhaal waren de rechters vol  bewondering en dra 

drong de faani van Zadig's geleerdheid door tot het Hof. 
Alleen de Magiërs 11leenden dat Zadig als toovenaar nloest 

verbrand worden. De Koning evenwel sloeg geen acht op 
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hunne vertoogen. Op zijn bevel trokken de Grootwaardig

heidsbeldeeders in plechtigen optoc.ht naar Zadig's kluis Olll 

hem de 400 onsen goud in 00 tmoed terug te geven. Zij be

hielden evenwel 398 onsen voor zegel en leges en hunne 

bedienden verwac.htten fooien. 

Tot zoover spreker's parabel. Zadig's methode leeft nog 

voort b�j de beoefenaars der pahBontologie , bij hen die zich 

met het onderzoek van de versteende overbl�jfselen van 

vroegere planten- en dierenvormen bezig houden. Eve�zeer 

als de astTonomen uit de wetten � die de hemelliehan1en be

heerschen , met zekerheid tijd en plaats van de hell1elver

schijnselen kunnen berekenen , evenzeer gelukt het aan de 

pahBontologen en geologen 0111 het planten- en dierenleven 

van vroegere perioden te reconstruëeren. Zij houden daarbij 

steeds voor oogen , dat gelijke o'orzaken gelijke gevolgen 
hebben. Het schtjnt klaar dat als men bij het graven in de 

aardkorst geraamten vindt van dieren , die in die streek 

thans niet meer leven ) als men in nog dieper gelegen aard

lagen versteende dieren vindt of versteende overblijfselen van 

dieren , als schelpen , tanden enz . , daarmede de bewijzen 

aan 't licht treden , dat reeds in lang vervlogen perioden de 

aarde door dieren en planten bevolkt was. En toch heeft 

die logische gevolgtrekking haar bestrij ders gehad . Zoo heeft 

n1en de theorie opgeworpen dat deze zoogenaamde fossile 

overblijfselen slechts toevallige kristallisatiën zouden zijn , 

die vergeleken 1l1oeten worden lllet de ijsbloen1en bij vriezend 

weer op de ruite11 .  Ja , zelfs werd de profane bewerjng ver

kondigd dat men in deze fossilen niets anders behoorde te 

zien dan het resultaat van eerste proefnemingen , die de 

Schepper had geformeerd vóór de verwezenlijking van Zijn 

vast plan en die dus in zekeren zin als misbakselen 1110esten 

worden beschouwd. 

Intusschen gevoelt men dat de hooge beteekenis van de 

palreontologische wetenschap voor de geschiedenis van h et 
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van vorige perioden niets anders wil zien dan louter spelin

gen der natuur. Liever d.an bij deze zonderlinge beweringen 

langer stil te staan , zou .. spreker in 't licht stellen op welke 

gronden de palmontologie een betrouwbare natuurwetenschap 

is , die ons l eed hoe de dieren en planten van vroegere tijd

perken waren georganiseerd. Hoe komt die wetenschap aan 

haar n1aterialen en hoe groot is het veld , dat door haal' 

reeds bearbeid werd ? Vooreerst komt de industrie belangrijk 

aan
' 
het geologisch onderzoek te hulp door de putboringei1 , 

de ontginningen van steengroeven , van mijnen , het aanleg

gen van spoorwegtunnels , waardoor reeds een belangrijk 

deel van het aardoppervlak werd afgebikt en ontgraven ; n1aar 

vooral heeft het stelselmatig geologisch onderzoek van de 

aardkorst aangetoond dat zij bestaat uit verschillende vor

n1ingen, die haar oorsprong vinden in den vloeibaren toestand , 

waarin wellicht eenmaal onze planeet verkeerde . Door afkoe

ling van dien vloeibaren bol ontstonden de eerste vaste lagen , 

en c1e werking der atmospherische invloeden en van eb en vloed 

deed die lagen afbrokkelen en deelen er van in den vorm 

van slib . meevoeren en weer deponeeren op andere plaatsen. 
Door de gedurige herhaling van dat proces ontstond de serie 
van verschillende steenlagen , waarvan de hoofdperioden on
derscheiden worden in het prÏlnaire of oudste tijdvak , gevolgd 
door · de secundaire en de tertiaire lagen , welke laatsten 
weer aansluiten aan de recente vormingen ) waartoe o .  a .  
ook ons alluviun1 behoort. 

N ergens op 't aard0ppervlak treft n1en die lagen in die 

geregelde volgorde boven elkaar. Hier z ijn het vulkanische 

erupties , daar lang�ame verzinking en of oph effingen die de 

orde verstoord en de lagen op de grilligste wijze verspreid 

hebbèn , zóó dat sonltijds de OUllste lagen boven de jonge

ren kwamen te liggen. Valt het meestal zeer n10eilijk de 
verschillende lagen aan de chemische en mineralogische bij-
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herkenning uitstekend te baat . Het zijn de versteende of fos

sile overblijfselen van planten en dieren , onl nlet de Duit

sche geologen te spreken de )J Leitfossilien" , die in eeil bepaal

de laag gevonden worden en die l11en nooit in een andere 

formatie van een vroegere of latere periode aantreft. Zij 

zlJn de overblijfselen van visschen en schelpdieren , wier 

skeletten begraven werden in het als sedinlent ouder water 

gezonken slib van de voortdurend afgeschuurde en verbrok

k81de lagen der bovenste aardkorst ; terwijl van de overige 
in de lucht levende dieren , wier overblijfselen slechts toe

vallig in het water te recht kwamen , werkelijk ook nlinder 

versteeningen in de sedimenten worden aangetroffen. 

Een feit is het dat de versteende overblijfselen in ver

scheidenheid toenemen naarmate de lagen jonger zijn .  Zoo 

vindt men in de oudste lagen slechts ongewervelde lagere 

zeedieren ; in de daaropvolgende fossielen van visschen en 

reptiliën ; dan in het laatste gedeelte van de secundaire 

vormingen en in de tertiaire de hoogste dieren , n1 . vogels 

en zoogdieren . Die feiten waren reeds lang bekend en daar

op waren dan ook de beschouwingen van CUVIER gegrond ) 

wiens zoogenaanlde ." Cataclysnlen-theorie" het eerst door den 

Engelschen geoloog LYELL werd aangevallen. Deze toonde 

ten klaarste aan dat bij het geologisch onderzoek nooit 
een bewijs voor een dergelijke hevige revolutie was W�Lar

genomen , dat daarentegen verschijnselen te over getuigden 

van een langzamen overgang en eel} regelmatige afzetting 

van het eene gesteente op het andere . Alleen lo cale interruptiëll 
hCLdden lo cale verstoringen in de opvolgende lagen teweeg 
gebracht. Deze meening van L YELL i s  door de geologen 
sedert al gemeen aangenomen, en z ij kreeg een be l angrijken 
steun toen ook op zoölogisch en botan isch geh � ed D A I 1W IN 

In 1 859 het eerste l icht ontstak dOO f  de verk on d ig i n g  van 

de stell ing 1 dat evenzeer in het dj eren- (m ld an ten r i ·jk e e l l  
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Lmg:.mme o vergaug van den eenen vorlll in den anderen 

moest êtangenOlnen worden. Met dit denkb eeld van den 

zachten overgang van de eene species in de andere , de " Evo

lutie-theorie" genaan1d ) ontwaakte een verdubbelde belang

stelling in de fossiele overblijfselen van lagere en opvolgende 

hoogere georganiseerde wezens . Nu begreep men dat als 

evolutie had phLats gehad , de wijze wa:uop da,t geschied 

was in de gesteenten. nagespoord en de overblijvende scha

kels van den keten (miss'ingl'in7-cs) in den aardbodem terugge

vonden moesten worden. 
DARWIN n10est dus beginnen n1et in zijn beroemd . werk 

Origin of Species , waarin hij zijn Evolutie-leer verkondigde , 

op de onvolledigheid te wijzen van het geologisch geschied

boek ) waarin geheele bladzijden ontbraken. Toch moest hij 
daaruit 7.ijn argun1enten putten en zoo lang de geologische 

overblijfselen onvoldoende waren , scheen hij op vele vragen 
het antwoord schuldig te nloeten blijven. Men vergat echter 

dat reeds LYELL gezegd had : de natuur schrijft haar auto

biographie niet overal , althans niet overal op gelijke wijze , 

en dikwijls ziet men de natuur haar archieven in 't slijk 

stampen . Dat ontbreken van alle dierlijke overblijfselen in 

vele steenlagen is juist een gevolg van het afslijpen en tot 

pulver vernlalen der fossielen door verschillende oorzaken ; 

van de nletamorphose van gesteenten door de \vannteont

wikkeling die hen in ligging ) vornl en aard verandering 

doet ondergaan ; van het verschijnsel der percolatie of door

sijpeling van vochten,
. 
die op den langen duur op de weeke 

deelen en ook op de kalkhulsels der fossiele overblijfselen 

een vernietigenden invloed uitoefenen. Voegt men hierbij de 

overweging dat nog slechts een zeer klein deel van het 

aardoppervlak geologisch onderzocht is , dan bestaat er alles

zins reden on1 in te stenllnen n1et Darwin's verklaring waar-

0111 het geologisch geschiedboek nog zoo onvolledig is . Spreker 

wee� op het legio witte plekken op de geologische kt LèLrt 
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ten betooge dat nog een onnletelijk veld van onderzoek bnLè1k 

ligt . Maar gesteld dat men reeds alles onderzocht had en men alle 

lagen kende , dan nog zou het kunnen gebeuren dat uit die 

volledige kennis nog niet kon worden afgeleid de wetenschap 

van de wijze waarop de evolutie heeft paats gegrepen. Imnlers 

op een bepaald punt zou men misschien ontwikkelingsvornlen 

vinden die zich geregeld aan elkaar aansloten ) nlaar op een 

ander punt zou men op een breuk stuiten. 

Toch zijn in het vérzamelen van bewijzen op pa]aeonto

logisch gebied voor de Evolutie-leer s edert 1 859 reuzen

schreden voorwaarts gedaan. Scherper afscheiding in het dieren

rijk dan van de vogels met de overige diergroepen bestond 

zeker niet. Welnu , in 1 86 1  werden in de groeven van Solen

hofen reeds de fossiele overblijfselen gevonden van de nlet 

veeren voorziene Archaeopteryx macrura (zie op de plaat fig. 

12) , die overigens vele kenmerken droeg van een reptiel. Aan 

de vleugels
, 
was dit dier voorzien van klauwen , het skelet 

van de nlet veeren voorziene staart was veel langer dan dat 

van alle bekende vogels ) de bek was voorzien van tanden . 

Kortom dit dier geleek een tusschenvorm tusschen de kruipen

de dieren en de vogels . Spreker liet niet na , door een reeks 

van preparaten een duidelijk beeld van dit voorwereldlijk 

dier op het sch exm te projecteeren. 

Ook in de figuur op onze plaat zal men zeer duidelijk  waar

nemen de kenmerken van een kruipend dier in het skelet en 

die van een vogel in de aanwezigheid van vederen en in de 

achterste ledematen. Archaeopteryx is noch vogel noch reptiel, 

maar een sch akel (link) tusschen die twee klassen. Een vrij 

aanzienlijk aantal fossiele kruipende dieren kan gerangschikt 

worden als een afzonderlijke orde of afdeeling , zich kenmer
kende door groote verwantschap tot den bouw der vogels . Een 

en}rele type van deze merkwaardige groep is op de plaat in fig. 

1 3  afgeheeld. I-Iet is de gerestaureerde Compsognathus , W H < t  r

V r L ll  h et fossi ele �celet wede rOJ Jl  i n  d(� l j tb ( ) g rr L ph jH (', h e  g l'(WV (� l l  
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van Solenhofen werd gevonden. In  het vleesch zal dit dier 

ongeveer een lengte van twee voet bereikt he bben. Al dadelijk 

trekt de aandach� de lange nek van dit kruipend dier en de 

tanden waarmede de kaken van den kleinen kop zijn ge

wapend. De voorpooten waren kort , de achterpooten lang 

en vogelachtig . Evenals bij vogels was zijn dijbeen (fig. 14  
B f )  korter dan zijn scheenbeen. Een andere overeenkomst 

nIet vogels (fig. 14: A) is de sanlenhang van de bovenhelft 

van: den voetwortel bij Compsognathus (fig. 1 4  B C5) nIet 

het benedendeel van het scheenbeen ; maar de benedenhelft 

van den voetwortel (cl) was niet � zooals bij vogels , verbon

den met de middenvoets of metatarsaalbeenderen (1 , 2 ,  3 ,  
4) , die bij Compsognathus de tweede , derde en vierde teenen 

ondersteunen. Een spoor van het metatarsaalbeen van den 

vijfden teen bestaat , terwijl bij alle vogels een vijfde teen 

geheel ontbreekt . Men kan het den Conlpsognathus aanzien , 

dat dit kruipend dier , en zijn tijdgenooten van gelijke soort , 

in staat waren , in de houding van vogels op de achter

pooten te staan en te loopen en te springen gelijk om�e 

gevederde tweevoeters , die , wel licht , van zoodanige rep

tielachtige diergroep afkomstig schijnen te z ijn. Onmisken

baar vertoont de hier beschreven nlerkwaardige reptiel zeer 

veel gelijkenis met de tegenwoordige str�1Îsachtige vogels , 
en een vergel!jking van de achterste ledenlaten van de krokodil , 

nIet die van den vogel en diens reptielachtige buurman (zie 

fig . 1 4) zal de gelijkenis en tevens den overgang doen zien , 

die deze lllerkwaardige reeksen van vormen saanl verbinden en 

te gelijkedijd van elkaar onderscheiden. De COlnpsognathus
poot (fig. 14 B) staat als overgangsvorlll tusschen den hagedis 

(fig. 14  C) en den vogel (A) , en konlt, strict genomen , 

het" dichtst " bij den poot van den jongen vogel in het ei ) 
waarin nog de afzonderlijke metatarsaalbeenderen te her

kennen zijn , die later vergroeien tot een enkel zg .  loop been. 

Een curieuse afbeelding van een fossielen voetstap (zie fig. 15) 
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liet spreker ons zien . Zij werden gevonden in  de trias-rotsen 
van Amerika , formatiën die van vÓÓr het Oölith-bjdperk 

dagteekenen , zoodat· men de voestappen meent te nloeten 

toeschrijven aan kruipende dieren , daar de eerste onmisken

bare vogel-fossiel tot het Oölith-tijdvak behoort. Merkwaar

dig zijn op 't oppervlak van dit fossiele gesteente de duidelijke 

sporen van regendruppels , die op 't ' oögenblik dat de ge

ologische formatie , door welke oorzaak dan ook , onstond , 

juist dat deel van de aardkorst hadden gedrenkt , terwijl een 

voorwereldlijk dier . daar den indruk van zijn voetstap had 

achtergelaten . 

Tot de boven geschetste resultaten hebben vooral geleid de 

gewichtige ontdekkingen, die in de laatste jaren in Amerika 

werden gedaan ; daar werden vele fossiele overblijfselen der 

Ornithoscelida gevonden , dieren die afzonderlijke nletatarsaal

beenderen vertoonen , waarvan in het ei tegenwoordig nog 

de jeugdige vogels voorzien zijn doch die bij deze vergroeien 

tot een enkel zg. loopbeen. Deze vogelachtige reptilen of 

reptielachtige vogels van Amerika vormen dus den band die 

tusschen twee vroeger scherp afgescheiden dierklassen be
staat , en de systematici vinden hierin aanleiding om de 

kruipende dieren en de vogels tot ééne hoofdgroep te ver

eenlgen. 

Intusschen was dit geen rechtstreeksche geologische op

volging. Wel waren nu ontdekt intercaleerende vormen ) die een 

kloof opvullen , maar nog geenszins de onnlicldellijke overgang 

van vader op zoon. Wederom waren het de vondsten in de 

regelmatige tertiaire bezinkingen in Amerika , die volledig 
bewaarde overblijfselen aan 't licht brachten van dieren die nlet 

steeds klimmende samengesteldheid in deze opvolgende perioden 

hadden geleefd. 

Een der belangrijkste bladzijden van het geologisch ge

schiedboek behelst namelijk de ontwikkelingsgeschiedenis 

van het paard , welks voortgaande ontwikkeling uit oudere 
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verwante vormen ten duidelijkste uit de fossiele overblijfselen 

in de sedimentaire lagen van Amerika bleek. Die oudere ver

wanten vertoonden een minder gespecialiseerden bouw , die met 

langzame wijzigingen in den meer gedifferentieerden vorm 

van her
' 
tegenwoordig paard zijn overgegaan. Wij kennen 

het paard als een éénhoevig zoogdier , maar zijn voorouders 

hadden de vijf vingers nog niet vergroeid tot één middenvinger 

(hoef) ; zij leefden in n1oerassen , hadden tot steun een breed 

voetvlak noodig en behoefden zich nog niet snel te beweg en 

ter ontkoming aan hun vijanden. 

Later , toen de moerassen door wijzigingen in de atmos

pherische en geologische toestanden door harde vlakten 

vervangen werden, werd de strijd voor het bestaan ook voor 

de paarden moeielijker. Immers het was hun belang om zich 

snel voort te spoeden en voor snelheid van bewegingen was 

stevigheid van ledematen een eerste vereischte. De breede 

voetzool onderging dus wijziging , maar ook het gebit werd 

krachtiger , omdat voor de grootere snelheid van bewegilJ.g 

de machine van de stofwisseling des te krachtiger n10est 

worden gestookt. Dergelijke geregelde ontwikkeling vond 

men nu werkelijk in de overblijfselen van paardachtige dieren 

in de regelmatig elkaar opvolgende lagen in Arnerika :  in de 
jongste fonnatie een dier dat in het maaksel van de ledematen 

(zie het voorbeen Ct fig. 1 6) en in krachtig gebit volkon1-
en op een paard gelijkt ; iets dieper gravende vond n1en den 

Pliohippus met iets minder volledig ontwikkelde benedenarms

vergroeing (fig .  1 6b) ; nog dieper gravende in de lagen vond 

n1en den Protohippus , voorzien , in plaats van met griffel

beenderen , n1et dunne vingergAleedingen die den grond niet 

hadden geraakt , en tevens het onderling verband van de 1:leelen 

van den benedenarn1 niet zoo sterk (fig. 1 6 c) ; daarop volgde 

de Miohippus , met emailplooiiligen op de tándvlakten veel 

minder gecompliceerd , de griffelbeenderen nog langer en 

krachtiger en tev0ns een overblijfsel van een vierden vinger 
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(fig. 1 6cl) ; de  Mesohippus , nlet werkelijk drie afzonderlijke 

teenen (fig. 1 6e) ; de ·Orohippus , nlet een vierden vinger en 

den benedenarm met twee gescheiden stukken (fig. 1 6f) ; 

eindelijk de Eohippus nlet een rudinlent van nog een vijfden 

vinger , deze laatste dier vorm niet grooter dan een vos en 

wiens nakomelingen , hiervoren genoemd , opklinlmen tot 

den zooveel hooger gedifferentieerden vorm van het heden

daagsch paard. 

Dit , achtte spreker ) mocht men beschouwen als tastbare 

bewijzen voor de Evolutie-leer. Tot afscheid stelde spreker 

de vraag , waarom bij beoefenaars der natuurwetenschap die 

Evolutie-leer zooveel snell�r ingang heeft gevonden dan bij 

andere personen. Daarop zou misschien geantwoord kunnen 

worden dat medici en dierkundigen door den aard van hun 

vak meer gemeenzaam z ijn geworden nlet feiten, die hun veel 

verwonderlijker voorkomen dan een zachte ontwikkeling van 

hoogere uit lagere wezens . Zij zijn de dagelijksche bespieders 

van de Embryologie , van de ontwikkeling van een volwassen 

dier uit een enkele ei-cel . Daarbij voegt zich nog de afschuw 

van den mensch tegen het denkbeeld dat hij de afstamnleling 

zou zijn van den gorilla. Dit is almee een der grootste on

waarheden , die men tegen Darwiri's leer heeft uitgeslingerd. 

De evolutie van den mensch uit den gorilla heeft nooit plaats 

gehad. Maar het was reeds reden tot afschuw genoeg dat 

mensch en gorilla uit een enkelen stam vader zouden zijn 

voortgekomen. 

Wie zal echter den vader minachten omdat z ijn eene 

zoon oppassend en vooruitstrevend , zijn andere zoon een 

deugniet werd ? Op den vader zal nlen dat wel niet wreken . 

En nu mogen wij overtuigd zijn dat onze genleenschappelijke 

stanlvader de kiemen reeds in zich heeft gehad van de 

hoogere eigenschappen ) die den mensel1 in vergelijkin g met 

de dieren kenmerken. 

Ieder zorge dus li e ver dcLt h�j de fakkel , die h eJ Jl doo r vooy-
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geslachten werd in d e  hand gegeven , niet doe verdooven , want 

stilstand is achteruitgang. Laat ons -vooral zorg dragen dat 

het nageslacht op ons niet nlet nog grooter nlinachting 

neerzie , dan wij op de naneven -van onzen gemee'nschappe
lijken stalll-vader ! 

Prof. I-Iubrecht lichtte z:gn boeiende voordracht met tal 

van afbeeldingen en projectie-beelden toe .  
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Kapt. F DE BAS : 

O v e r  d e n  aard  e n  d e  we rkzaam h e d e n  d e r  Topog raph ischa  
I n r i cht i n g  te  's- G raven h ag e . 

In een natuurkundige voordracht ALPHONSE DAUDET en ER

NEST RENAN te vlechten als aanleiding tot het eigenlijke on

derwerp , nam. de steendrukkunst, ziedaar een vraagstuk) waar

van de oplossing niet voor de hand ligt . Toch deinsde de heer 

DE BAS voor die taak niet terug, en wij geven den spreker gaarne 

acte dat hij er zich verdienstelijk van kweet en dat de a�m

dacht van zijn gehoor des te meer gespannen was op hetgeen 

na de inleiding volgen zou. In korte , karakteristieke trekken 

vergeleek spreker de jöngste lettervruchten van beide schrij

vers : l '  Evangéliste en l' Ecclésiaste :  werken van wijde strek

king , die hij te zanlen noemde handwijzers tegen afdwalingen 
op religieus gebied. IIeeft DAUDET in zijn laatste werk , dat 

door eenvoud van gedachten en zuiverheid van stijl ,  door gevoel 

en waarheid , naar veler schatting ver uitmunt boven zijn 

vroegere lettervruchten ) protest aangeteekend tegen .de zieke

lijke verbastering eener godsdienstige opvatting) die niet enkel 
voortwoekert in de kerk van Home , doch wellicht nog weliger 

tiert onder de volgelingen van Calvijn - REN;\ N heeft in zijn 

Ecclésiaste de tuchtroede gezwaaid over het huldigen van den 



1 5 8  

nlaUlmon e n  andere machtige hefboomen van Olnen tijd. 

Een tweede factor , even invloedrijk in onze eeuw doch nlet 

nuttiger strekking , is de pers . Spreker schetste in breede 

trekken de reusachtige ont'''Tikkeling van deze macht in de 

maatschapptj .J sedert zij zich wist te ontwor�telen aan den 

wil en den invloed van opperm achtige heerschers , die haar 

alleen gebruikten tot vermeerdering van eigen roem en groot

heid. Thans is de heerschapptj van de dagelijksche pers on

betwistbaar , tevens volkomen verklaarbaar , als men nagaat 

hoe zeer in de laatste dertig jaren haar organen over 

de geheele weteld in getal en in belangrijkheid zijn toege

nomen. Spreker wees op Engeland , op Frankrijk en ook op 

ons land , waar tal van groote dagbladen verschijnel1 , die 

dagelijks 4 ,  6 tot 8 bladen uitgeven , waarvan de inhoud zich 
op allerlei gebied beweegt. Aanmoediging van de nijverheid, 

ontwikkeling van het staatkundig leven in verschillende rich

ting , verbetering van sociale toestanden en zoo menig ander 

streven vormen het program , waaraan een leger van onge- . 

veer 25000 hersenarbeiders dag en nacht werkt. 

Naast de lllacht van het geld en naast den invloed van het 

gedrukte woord , staat een nog krachtiger wereldbeheer

scl�er , n1 . de nijverheid .  Sinds TUBAL KAÏN het eerste muziek

instrUll.lent vervaardigde , heeft de nijverheid zich onophoude

lijk nieuwe banen geopend ; en terwijl in de laatste 50 jaar he1'

haaldeltik vorsteltike troonen zijn omvergestooten , heeft daar
entegen de industrie nlet mannen als KIWPP , de staal-) STROl\'I

BER,G , de spoorwegkoning , en anderen) haar eigen dynastiën 

gesticht .  Slechts vluchtig kon spreker het arbeidsveld van de 

nijverheid overzien , daar hij uitvoeriger wenschte stil te staan 
bij een harer dienaren , de steendrukkunst. 

Met de steendrukkunst is het gegaan als lllet de nleeste 

andere technische wetenschappen. Ook hier is de theorie aan 

de practijk voorafgegaan . Alvorens het tegenwoordige stand

punt van de steendrukkunst te schetsen , waarbij vooral drie 
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namen op den voorgrond treden , nlocht spreker niet nalaten 

de merkwaardige geschiedenis in te vlechten van den eerste 

dier mannen , den _ gro�dlegger der kunst , ALOIS SENEFELDER. 

Na vele vruchtelooze pogingen om eenige door hem geschre

ven tooneelstukken , wijl hij geen uitgever kon vinden , zelf 

te drukken , waarvoor hij aanvankelijk eig�!lgenlaakte letterty

pen gebruikte, daarna trachtte met een pen van links naar rechts 

te etsen op een koperen plaat enz . , viel SENEFELDER'S aandacht 

op de eigenaardige steensoort , die in groote hoeveelheid gehou

wen wordt uit een bergkloof van Solenhofen in de nabijheid van 

München. De scheikundige samenstelling van dien steen is van 

dien aard , dat als het oppervlak aangetast wordt door een 

zuur , aableiding wordt gegeven tot afbijten. Bekend is SENE

FELDER'S avontuur met zijn waschmeisje , 't welk onwillekeu

rig den stoot gaf tot 's mans gewichtige ontdekking. Op zeke

ren dag bezig . zijnde met proeven te nemen op dien steen , 

trad zijn waschmeisj e binnen en vroeg een lijst van het te 

wasschen linnengoed. Geen papier bij de hand hebbende , schreef 

SENEFELDER met een stift , samengesteld uit een mengsel van 

zwartsel , was en zeep, de waschlijst op een stuk steen en hield 

een duplicaat , op een tweeden steen geschreven, voor zich . De 

gedachte kwam toen bij hem op, wat er er wel van dat schrift 

zou worden , als hij het g eschreven oppervlak met sterk water 

behandelde . Hij overgoot den steen Dlet dat vocht en zag , 

hoe de onbeschreven kalklaag werd afgebeten en de steen

deelen , die hij met den vetten inkt bedekt had ) uitgespaard 

bleven en een reliéf vertoonden. Hij bracht den aldus gepre

pareerden steen onder de pers en verkreeg zijn eersten auto

graphischen afdruk . Schier onoverkomeliîke bezwaren nloesten 

nu nog door den genialen man overwonnen worden om zijn 

uitvinding ) eerst op zeer bescheiden schaal , latei in 't groot 

toe te passen. Van wetenschappelijken , vooruitstrevenden zin 
was in die dagen nog zóó weinig sprake , dat zelf het voor

naamste geleerde Genootschap te München geen betere 
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uiting voor zijn tevredenheid kon vinden dan een belooning 
van f 1 2  aan SENEFELDEl1. , die z ijn eerste drukproef had toe

gezonden met de naïve bemerking " dat dit resultaat verkre

gen was op een pers , die nog geen f 6 had gekost" . l )e  Aca
denlÎe kwam toen op de geniale gedachte , om 's mans vin

ding met 1 00 pCt. winst te beloonen ! ! 

Spoedig werd de uitvinding van SENEFELDER - ze dagtee

kent van 1 7 96  - te Weenen, Parijs en Brussel bekend en drong 
o. a. ook door tot Nederland , waar ze voor 't eerst in 't groot 

werd toegepast op ons Topographisch Bureau, een vaderland
sche instelling , waarvan in 't begin dezer eeuw (1 807) te 

Amsterdam de grond is gelegd. De luit. -kolonel KRAIJENHOFF 

bediende zich namelijk van graveurs bij het vervaatdigen van 

zijn bekende chorographische kaart, en die graveurs vormden 

te zamen een bureel , dat later uit Anlsterdanl verplaatst 

werd naar Parijs en , vandaar naar ons land· terugkeerende, 
voor goed gevestigd werd te 's-Gravenhage . Aan de eerste 

vestiging van dat Bureau in een der lokalen van het Bin
nenhof , knoopte spreker een historisch relaas vast van deze 

door de vaderlandsche historie gewijde plek gronds . Hij deed 

dit aan de hand van de heeren ARNOLD ISING, CAMPBELL en DE 

SrruERs, wier beschrijving van het Binnenhof (uitgave SUSAN) 

hij hoogelijk prees en waarnlede hij tevens het doel bereikte 
onl de artistieke uitvoering in 't licht te stellen van de in 

de ateliers der firnla LANKHou'r vervaardigde chrOlllolithogra
phische platen , tot dat werk behoorende , die aan den wand 

waren opgehangen .  

I-Iet Topographisch Bureau , in  1813 uit Parijs hier ter 
stede overgebracht , werd gevestigd in het zoogenaanlde 

lokaal der J) Vijf Heeren" J ·b ezuiden den nieuw gebouwden 

v leng el van het Stadhouderlijk Kwartier , thans de verga

derzaal voor de Tweede Kanlel' , en werd op 6 Augustus . 

1814  provisioneel geregeld. In 1 8 1 9  verhuisde het Bureau 
van het Binnenhof naar het zg .  Rotterdamsche Logement, 
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het tègenwoordjge Departenlent van Oorlog op het Plein. 

De inrichting werkte toen nog op zeer bescheiden schaal. 

Thans is ze  ontwikkeld -tot een aanzienlijke inrichting , die 
niet alleen ten bate komt van het leger , nlaar ook vruchten 
afwerpt voor de meeste andere Departementen van .Aigemeen 
Bestuur en door het veelzijdig nut ) dat zij sticht , o .  a .  
een krachtig protest is tegen de dikwerf beweerde impro
ductiviteit der u�tgaven van het Ministerie van Oorlog. In 
het tegenwoordig gebouw , al te bescheiden aan 't oog ont
trokken , verrichten thans een 50-tal anlbtenaren voor 1/'1. ton 
's jaars een arbeid , die aan het vaderland en de koloniën 
veelvoudig ten goede komt en den Nederlandsehen naanl 
in den vreemde luide doet weerklinken. 

De werkzaamheden bestonden aanvankelijk in het repro
duceeren van de kaart I van Zuid-Nederland , die door de 

weduwe van generaal FERl�ARIS aan het Ned. Gouvernement 
was afgestaan , en van de groote kaart van generaal KRAIJEN

HOFF , beiden door middel van koperdruk. Een tijdvak van 

eigenlijk en bloei is het Topographisch Bureau eerst ingetreden) 
toen aldaar ook de lithographische methode kon worden 
toegepast. Het initiatief daartoe werd in 181 9 genomen door 
den kolonel DE MAN ; die tot 1843 aan het hoofd van het 
Bureau was geplaatst. Het was op zijn voorstel dat wijlen 
Koning W ILLEM I i het belang inziende van de uitvinding 
van Se�efelder , dezen deed overreden om zijne diensten ook 
hier te lande te komen bewijzen. De  archieven der Topo
graphische Inrichting vermelden eenige bij7.ionderheden van 
's mans verblijf hier ter stede , die hem , uit een pecuniair 

oogpunt , juist niet van een zeer voordeelige zijde doen 
kennen. Maar dit daargelaten : de heer MAZEL , toenlllaals 

1 e luitenant -en thans nog in de residentie levend als meer 
dan 80-jarig grijsaard en ouJ..:secretaris-generaal van het 
Depart. van Buitenl. Zaken , werd door Senefelder's hulp 
in staat gesteld om de methode het eerst toe te passen , 

1 1  
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wa;l, l ' van de  proeven n og voorhanden zijn . Tot h et jaal" 1 830 
werd dat werk langzaanl voortgezet. Tusschen de j aren 

1 830 en 1 839 werd bij het leger te velde de grondslag ge

legd voor de stafkaart , waarvan de lithographische repro

ductie in )863 te 's-Hage is voltooid. 

De behoefte deed zich daarna gevoelen aan een andere 

toepassing van de steendrukkunst , namelijk van de kleuren

druk , waarvan de vinding te danken is aan. Frankrijk. Naast 

een der leerlingen van S ENEFELDER woonde te Parijs in een 

achterhoek een eenvoudige mandenmaker , LEMERCIEl� genaamd , 

een der 1 7  kinderen van een Fransch soldaat. Deze merk

waardige man , de tweede in de trits , die spreker ons wenschte 

voor te stellen ) werkte zich op van eenvoudig werkman 

- zooals hij trouwens altijd gebleven is - tot bestuurder 

van een atelier , waar ruim 500 werklieden hun brood ver

dienen en waar , met behulp van de nieuwste uitvindingen , 

onder zijn leidende hand , aan de bevalligste kinderen van 

het licht het aanzijn wordt geschonken. De bewijzen daar

van waren tentoongesteld. 

Ook in l�ederland vond de kleurendruk spoedig toepassing. 

Met voldoening wees spreker op de bekende reproductie van 

RE:iYIBRANDT'S J) Anatonlische les " ,  hem welwillend afgestaan 

door den heer LANKHOUT , die indertijd (1 862) in Nederland 

met deze eerste proeve van de oleographische methode groot 

succes oogstte en de firma GOUPIL te Patijs volgaan1e be

reid vond om deze I-Iollandsc�e vinding , die tot naar N ew

Y ork (hUlS Knoëdler) werd overgebracht , in den handel te 

brengen. 

Ook het �opographisch Bureau heeft zijn voordeel gedaan 

met de kleurendruk , getuige de geologische kaart van het 

H.ijk , die ) naar de gegevens van den vaderlandschen geoloog 

S'l'ARING ) geheel door kleur�ndruk op dat Bureau is gere

produceerc1. Van aigellleene bekendheid zijn voorts de fraaie 

kunstproducten volgens dit systeelll , welke de ateliers van 



LANKHOUT ) T[mSLING , TRAP , AMAND en andere firllla's in N eclel'
land hebben vervaardigd. 

Maar de kunstvaardigheid op het gebied der chromolitho

graphie heeft haar toppunt bereikt door de werkzaanlheid 

van den derden grooten man op het gebied van de steen

drukkunst , den heer CHA.RLES ECKSTEIN ) thans chef van d� 

Topographische Inrichting ) en wel ) door de toepassing van 

een geheel oorsponkelijke methode van reproductie , berus

tende op het etsen van gewassen tinten op steen , op de 

" typo-autographie" en op de " heliogravure" . Onl, de verdien

sten van die methode g,oed in 't licht te stellen , moest spreker 

vooraf herinneren aan de natuur- en scheikundige eigen

schappen waarop de geheele lithographie gebaseerd is . Men 

kent  de wederkeerige werking van de koolzure kalk ) waaruit 

de steen van Solenhofen is samengesteld en van de bestand

deelen gom , vet , zoutzuur en salpeterzuur , die bij het gra

veeren en drukken worden gebezigd. Daarbij doet zich het 

verschijnsel voor van een onverzoenlijke vijandschap tusschen 

de gOln , het vet en de zuren ) zoodat ter plaatse , waar de 

steen bedekt is door gom , geen vet komt , en daar waar 

vet is aangebracht , de gonl wordt afgestooten 1 terwijl de zuren 

op geen van beide die stoffen invloed oefenen . De gom nu 

bezit de geneigdheid om , in opgelosten toestand uitgespreid 

over den steen , zich te verbinden JTIet de kalkzouten ) welke 

verbinding , droog geworden zijnde , onoplosbaar is in water 
en niet aantastbaar door zuren . fIet vet (inkt) op zijn beurt 

biedt ook weerstand aan gom en aan zuren ; even111in kunn en 

stoffen als was , stearine) asphalt door zuren worden aan ge
daan . Wanneer nu verdund salpeterzuur op een lithogra

phischen _steen wordt gebracht , dan wordt het oppervlak 

niet aangetast 1 daar waar het vetdeelen heeft aangenomen ) 
daarentegen wel de andere plaatsen , waar de laag steen 

wordt omgezet in sal peterZ: ll re kaJk of chloorc[ Ll ci n m .  Van 
dez:e onverzoen lijke v�_j LLJ1dschap worelt  g(:! hru ik gem aakt b jj 
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het gewone graveeren met den naald. Daarmee teekenende 

op het gegomde vlak , wordt dit doorgesl1,eden ; wrijft men 

daarna den steen in 111et drukinkt , d·an neemt alleen het 

g�graveerde gedeelte den inkt :;tau en kan lllen aan ' t  af

drukken gaan. Als nlen omgekeerd met vet teekent op den 

ongegonlden steen en vervolgens het aldus beteekende op

pervlak met zwak salpeteTzuur baadt , dan zal ter plaatse , 

waar geen vet Ü3 opgebracht ) de steen afgebeten worden en 

verkrijgt 111en aldus de zg.  autographie .  In beide gevallen 

heeft lllen· dus van de zelfde· eigenschappen gebruik gelllaakt. 

De kleurendruk berust nu op het zelfde beginsel , nlaar 

het proces is. ingewikkelder , daar op de gewone wijze werken

de , voor elke kleur , ja voor alle nuances in een zelfde kleur , 

die nlen op de te reproduceeren kaart of teekening wil brengen) 

een af�onderlijke steen vereischt wordt. Van dien olllslag 

kan nlen zich een denkbeeld nlaken , wet ende dat op die 

nlanier dikwijls 15 à 20 steen en voor een enkele reproductie 

benoodigd zijn.  Bovendien zijn daaraan nog andere bezwaren 

verbonden , als een tijdroovende arbeid , groote kostbaarheid , 

nlindere juistheid en daardoor mislukking van proeven , enz . 

ECKSTEIN streefde er naar , Olll in dat steenenFLantal groote 

vereenvoudiging te brengen , en is inderdaad geslaagd om 

lllet slechts drie steenen , vertegenwoordigende de hoofdkleu

ren blauw , geel en rood , alle nuances van de kaart of de 

teekening in de drie kleuren en haar combinaties op de repro

ducties over te brengen. 

Aan de lllethode-Eckstein liggen dus hoog�tens drie steen en 

ten grondslag , wellce ieder worden voorzien van een etsl aag. 

Deze etslaag v,rordt verdeeld tot een net van fijne arceerin

gen op gelijke microscopische afstanden. ]\,len doet zulks lllet, 

de dialllanten stift VFLn een griseer-machine , welke st.ift op 

afstanden van I/tl J ll .M. evenwijdige 1 1inen op den steen 

blootlegt . De steen ondergaat l 1 U  een bad van zuur , waar

bij alleen de gegroefde gedeèlten worden g.eëtst , welke 



l D t:> 

later de blauwe verfstof zullen ' aannenlen . Wil men don
kerder nuanceering , dan herhaalt men het procédé en zorgt 
alleen dat die plekken , die verder ongedeerd moeten blij
ven , de donkerder tint niet kunnen aannenlen . Zoo worden 
alle nuanceeringen in het blauw verkregen , op en naast 
elkaar. Hetzelfde geschiedt met den steen voor de roode 
en voor de gele kleur. Tot de gecombineerde kleuren , het 
blauw met geel tot groen , het rood nlet blauw tot violet, 
en van blauw , geel en rood  tot alle mogelijke tusschen
kl euren en tinten , heeft men de afdrukken slechts opvol
gend van den eenen op den anderen steen te leggen. 

De photographie vormt bij, de methode van de� heer 

, ECKSTEIN een machtigen bondgenoot. Hij dankt daaraan de 

volkom en identieke beelden van de nlinuut der teekeningen 

of k�arten , en fi'xeert aldus op den rooden , blauwen of ge

len steen een volkomen trouw beeld van h et te reprodu

ceeren origineel. 

Spreker beschreef vervolgens het tweede hulpnlÎddel van 

ECKSTEIN, de typo-autographie J die de nog ontbrekende be

schrijving op de kaart aanvult , en daaraan vooral een zeer 

oogelijk aanzien geeft .  Om tegemoet te komen aan het tijd 

roovende, kostbare en niet altijd op dezelfde kaart even regel

matige werk van het lettergraveeren, werd n anlelijk het druk

ken van letters door toepassing van zelfdruk bedacht . lIet 

beginsel komt hierop neer , dat men gebruik maakt van au

tographisch papier , d. i . papier bedekt met een stijfselIaag. 

De  lithograaf kan direct op dat papier schrijven of daarop 

zijn teekening maken , al s teekende hjj op gewoon papier. De 

voltooide teekening wordt dan op den steen vlak uitgespreid 

en geplakt , aan de achterzijde met een spons bevochtigd en 

dientengevolge gemakkelijk het pR,pier gescheiden van de stijf

sellaag , di e met het beschreven gedeelte op den steen ach

terblijft .  Door het oppervlak te bewerken nlet gom en ver
dund zuur, verk,rijgt men op den steen het hee J cl van ' t ' be-
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schreven gedeelte .  Op gelijke wijze geschiedt de stempeling 

van de letters o.p het auto.graphisch papier , dat vervo.lgens 

o.p den steen wo.rdt gelegd . 

Welk Nederlander zo.u niet de prachtige resultaten ken

nen , do.o.r deze ingenieuse metho.de o.p de To.po.graphische 

Inrichting alhier verkregen, waarvo.o.r de buitenlander te Phila

delphia, te 'lveenen, te Parijs ,  te Venetië in bewo.ndering heeft 

stilgestaan ! Wie o.nzer kent niet de waterstaatskaart van N e

derland ) eveneens de residentie-kaarten van Java en Mado.era ! 

Reeds nleermalen mo.chten wij er kennis nlede nlaken , al 

waren wij o.o.k geen vreenldelingen in de metho.de-Eckstein. 

Do.ch o.pnieuw ho.o.rden wij met belangstelling de klare uit

eenzetting van de metho.de do.o.r den heer DE BAS en zagen 

lnet bewo.ndering de vo.o.r o.ns uitgespreide kaarten met haar 

verwo.nderlijk relief , haar fraaie kleur ) haar scherpte en dui

delijkheid , eigenschappen die wel niet do.o.r eenige andere 

kaart o.vertro.ffen zullen wo.rden. Verschillende steenen waren 

do.o.r den heer DE BAS met welwillende medewerking van de 

To.po.graphische Inrichting tento.o.ngesteld. 

De vo.o.rdeelen van deze metho.de bo.ven de pho.to.gravure, 

den lichtdruk , de Albert:ypie, de W o.o.dburyt:ypie en andere 

nletho.den bestaan vo.o.rnamelijk h ierin, dat men bij het etsen 

niet alleen de gro.o.tste nauwkeurigheid kan bereiken in het 

beeld 1 nlaar daaraan bo.vendien do.o.r ·warme en glo.edrijke 

kleuren een gro.o.ter artistiek cachet kan verleenen. V 0. 0.1' kunst

pro.ducten leent de to.epassing zich in gelijke mate. 

Onder een tal van Eckstein-repro.ducties aan den wand be

vo.nden zich o. o.k enkele in ' t  zwart (0 .-1. inkt) o.f bruin (sepia) . 

Zo. o.  vestigde Spl' .  de aandacht op de uitnluntende, geheel o.p 

gewassen teekeningen gelijkende afbeeldingen van KU,OM!-IOU'l" S 
ambulance,"<\ragen en van het 24  cM. kano.n. Daarnaast een 

schier bedriegelijke nabo.o.tsing van een aquarel van CALAlIm, 

een waterverfteekenillg V'Bn het Vierwaldst�Ldter-nleer in sepia 

en 111 kleuren , enz . 
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N a een kode panze, waardoor des te beter de tentoon
gestelde zaken bezichtigd konden worden J beschreef spreker 
de heliogravure , niet , zooals ze reeds o'erl1imen tig'd o'eleden '--' b . t:l 
in de ateliers te Weenen , Florence , Madrid enz . J maar op 
zeer eigenaardige wijze te 's-Gravenhage wordt toegepast. De 
teekening , die men hier wil reproduceeren, wordt verkregen 
met behulp van het zonlicht , en de methode berust op de 
eigenschap , dat asphalt , blootgesteld aan de inwerking van 
't licht J verhardt , en in gewonen toestand in terpentijn op
losbaar is . Reeds hadden DAGUERRE en NIEPCE met deze zelf
standigheid de eerste proeven genomen , maar de eigenlijke 
toepassing was voor onzen tijd weggelegd . Ze bestaat hierin 
dat de teekening , die gereproduceerd zal worden, wordt ver

vaardigd met zeer zwarten O. 1. inkt met een weinig gudde
gom vermengd . De steen wordt, van een laag in terpentijn op

geloste asphalt voorzien , schuin in een donker vertrek opge

steld J zóó dat er gelegenheid bestaat voor de asphalt om 

zich in een laag van volkomen gelijkvornlige dikte over het 

steenopperv lak te verspreiden. Na drie uren te zijn gedroogd 

wordt in het donker de calque op den steen vlak gespannen . 
en dan geheel aan het licht blootgesteld . 

Overal waar het licht rechtstreeks de asphalt treft J wordt 

deze verhard ; ter plaatse waar het de zwart geteekende lijnen 

ontmoet of minder sterk do.ordringt , worden de zonnestralen 

tegengehouden. Als men daarna den steen weer in een don

ker vertrek brengt , waterpas legt en overgiet lnet terpen

tijn , dan komt het beeld van d� te reproduceeren teekening 

duidelijk te voorschijn. Hoe de steen nu verder moet behan

deld worden , deze lichtdrukmethode gecombineerd kan wor

den met het kleurendruk-procédé van ECKSTEIN J lichtte spr. 

nog kortelijk toe.  

Het etsen van gewassen tinten op steen , de t.Yp o  -au.togra

phie en de heliogravure vertolken het tegenwoordige stand

punt van onze reeds Europeesch- en wereldverr naarde To po-
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graphische Inrichting , die eerlang ( 6 Aug. 1 884 ) haar 70 -

jarig bestaan zal herdenken. De cartographische resultaten , 

in de laatste jaren op het Top . Bureau verkregen , hebben 

op de verschillende wereldtentoonstellingen den naam van 

Nederland op wetenschappelijk gebied hoog opgehouden. Te 

Philadelphia ( 1 876 ) heette het uit den lllond der jury , dat 

zij waren " quite unique in the exhibition ,  as the works whe

re to they relate are unique in the world " .  Te Parijs , in het 

land van Lemercier : JJ c'est donc dans les Pays-Bas que Pon 

a poussé Ie plus loin l'application de la polychromie " .  Te 

vVeenen luidde het oordeel zoo nlogelijk nog gunstiger. 

Dergelijke beoordeelingen , zeide spr. ten slotte , resumee

ren de verdiensten niet alleen van vroegere directeuren en 

van den man , die de Topographische Inrichting haar tegen

woordig standpunt deed bereiken , maar zij zijn tevens de 

som van de inspanning en den arbeid , die aan de Inrichting 

sedert het begin dezer eeuw is verricht en waartoe de nij

vere en bekwanle ambtenaren zoo krachtig bijdragen , die al

,daar dagelijks hun interessanten arbeid met groote beschei-

denheid voortzetten . De N ederlandsche natie mag nlet fier

heid wijzen op hetgeen daar geschiedt ; en wanneer straks in 

onze eigen hoofdstad een koloniale wereldtentoonstelling zal 

geopend worden J zii het voor onze Topographische Inrich

ting weggelegd , om nieuwe lauweren te behalen. 

Van die Inrichting , die zoo hoog staat in de schatting van 

de intellectueele wereld , nlag de heer ECKS'rEIN niet slechts 

III technischen en in figuurlijk en , maar door zijn naam ook 

in letterlijk en zin , de hoek�teen worden genoemd. 

lVlet deze in:teressante technologische voordracht van den 

heer DE BAS werd in ons Natuurkundig Genootschap het 

spreekseizoen gesloten. 




