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De bekwame verslaggever ) die sedert vele jaren gewoon is ) 

voor de dagbladpers een overzicht samen te stellen van de 
natuurkundige voordrachten der l11aatschappH D i l  i g e n  ti a )  
en aan het einde van elke jacwlijksche reeks deze over

zichten , tot een bundel vereenigd , aa-J1, het publiek aanbiedt ) 

heeft den wensch te kennen ,ge,geven ) dat zijn twaalfde bundel 

-met een worn'cl van aanbeveling mocht wOl 'den voorzien. De 

Maatschapp�j heeft te veel verplichtin,g a a n  den heer I-IAAxMAN 

dan dat hem zijn verzo ek zou mogen geweigerd worden ) al 

zY het ook dat ) meer dan eene aanprijzing ) voor den arbeid 

van den heer HAAXMAN het feit spreekt ) dat jaarlHks een 

exemplaar van zijn geschrift door het Bestuur aan ieder 

der led en van D i l  i g e n  t i  á wordt toegezonden en door dezen 

met belangstelling wO'J 'rlt ontvan.r;en . 

De taak J die de heer HAABIAN zich heeft op.r;ete,gl {  1 een 

nauwkeurig verslag te geven van nat'uurkundi,ge voordrachten ) 



d'ie menigmaal doo? '  proeven of door verwijzinge·n  naar teeke

Jûngen , kaarten en tabellen word en afgebroken , - is niet 

,gemakkelijk j dat hij haar op uitnemen.de w�jze vervult, zullen 

de sprekers zelven de eersten zijn te getuJgen j bijna altijd 

slaagt hij er in , een verstaanbaar en onderhoudend , volledig 

en nauwgezet ov erzicht van het behandelde samen te stellen . 

De waarde van het,geen zijn arbeid oplev ert wordt ) uü den 

aard de1� .zaak ) 9J 'ootendeels bepaald door cl en inh01ld der 

voordrachten ) maar zeker zal het slechts zelden voorkomen cT at 

he?n geene gelege· nheid gegeve n, wordt daaruit iets belangrijks 

'Inede te deelen. TiV at in den winter van 1883 tot 1884 in 
D i l  i g en t i a werd voorgedragen ,geeft daartoe overvloedige 

stof) en de heer HAAXlIfAN heeft cl aarvan thans weder in ruime 

mate partij getrokken . Zijne twaalfde verzamehng zal ge u)is 

niet alleen voor m enigen to ehoonie'J' de herinnering 'lJerleven

digen van het genoegen en het n�ä dat hem de 'lJoord1-achten 

van D i l i g e n  t i a ve J 'schaften , maar ook in 'nû1neren kr'ing 

belangrijke feiten en beschouwingen ter kennisn eining en over

denking aanb ieden . 

J. BOSSCHA. 

DELT<'T , 8 Octob er 1884. 
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D I L I G E N  T I Al  
N A T U U R K U N D I G E V O O R D R A C H T E N. 

I. 

PROF. H. WEFERS BETTINK. 

Over  V e r g i fte n .  

Met een eigenaardig onderwerp werden de  spreekbeurten 

in Dûigentia ingeleid door den U trechtschen hoogleeraar 

W EFERS BETTINK , eigenaardig ook daarom omdat de spreker 

het reeds dadelijk kenschetste als een van d�e onderwerpen, 

waarvan men alles weet of meent te weten , uitgenomen 

de kern , het wezen , die men niet kan omschrijven , veel 

minder er een scherp begrensde definitie van kan geven, 

Om slechts een tweetal onderwerpen uit het dagelijksch leven 

te noemen : c1e Drankwet en de wet op het afleveren van 

geneesmiddelen . Vruchteloos zal men naar een bevredigende 

bepaling zoeken , wat men onder sterken drank of wat men 

onder een geneesmiddel heeft te verstaan . Zoo is 't ook 

gelegen met wat men noemt vergiften. Waagt men zich 

aan een omschrijving , door bv. alles wat schadelijk is voor 

den mensch onder de rubriek vergiften te rangschikken , 

dan bemerkt nlen al dadcl�j k dat l T len 't blj het verkeerd e ei nde 
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heeft , als men de onstoffelijke zaken , die den n1ensch 

schade aan zijn gezondheid kunnen toebrengen , de revue 

laat passeeren. De gevolgen van schrik , gebrek , honger , 

leed , door welke oorzaak dall ook , kunnen 's menschen 

gezondheid ondermijnen , ja hem in 't graf brengen ; nlaar 

wie denkt hier aan vergift als de oorzaak van de op- die 

verschillende wijzen den mensch toegebrachte schade ? Even

min gaat bovenbedoelde definitie op voor verreweg de meeste 

stoffelijke zaken , die de gezondheid van den mensch kunnen 

verwoesten . Toen den kerkvader A1JGUSTINus gevraagd werd , 

wat men eigenlijk te verstaan had onder het begrip " tijd", 

antwoordde hij : als men 't mij vraagt , weet ik het niet , 

en als men 't lllij niet vraagt , weet ik het. - Hetzelfde bezwaar, 

dat men geen volkomen begrensde bepaling kan geven van 

wat " tijd" is , geldt voor tal van zaken in de natuur en de 

samenleving. Zoo ook zal Dlen te vergeefs beproeven een 

goede definitie te geven van hetgeen onder "vergiften" 

moet worden verstaan . V ergiften zijn in 't algenleen die 

stoffen , welke , in kleine hoeveelheid in het lichaam opge

nonlen , de gezondheid kunnen benadeel en , zelfs het leven 

kunnen doen ophouden. Deze definitie vordert echter onmid

dellijk de bepaling , wa,t onder een " kleine hoeveelheid" moet 

worden verstaan. 

lntusschen zonder scherpe grenzen te kunnen aangeven , 

leeft bij iedereen wel het begrip van hetgeen een vergift is . 

Heeds het grijs verleden leert , hoe de volksnamen , die 

toen reeds a,an verschillende vergiftige planten werden ge

geven , er op wijzen , dat de oude volleen ervaring va,n de 

vergiftige eigenschappen dier planten hadden opgedaan. Zij 

kenden het doodskruic1 , de dorre kervel , de wolfsnlelk en an

dere giftige planten , waarvan nlen reeds bij het hooren van 

het predicaat dood , wolf , dol enz . zeker kan zijn dat de ouden 

de ondervinding hadden opgedaan van haar schadelijke eigen

schappen voor de gezándheid van den lllensch .  En niet alleen 
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hadden de ouden kennis van schadelijke planten , ook in de 

dierenwereld wisten zij in dat opzicht hun vijanden te onder

scheiden . Zij kenden het gevaarlijke van den beet van somn1Ïge 

slangen en schuwden scorpio,enen , spinnen en dergelijke dieren 
als gevaarlijk om er mede in aanraking te komen. Dat er legio 

valsche begrippen op dat gebied heerschten , spreekt van zelf. 

Zelfs nu nog heerscht een dom veroordeel tegen spinnen. Onze 

inlandsche althans zijn voor den mensch volkomen onschadelijk.  

Zoo meende nlen vroeger dat hagedissen , kikvorschen en ander 

kruipend gedierte , padden vooral ) giftige eigenschappen beza

ten. V an PS.AM�'l:ENITUS en HANNIRAL wil imnlers de overlevering , 

dat zij door stierenbloed vergiftigd werden. Nog sterker af

schuw had men van het bokkenbloed , vooral van het bloed van 

een roodharigen bok , waarvan de uitwerking vreeselijk was (1) 

. .  ' op de verbeelding der oude volken. Thans weten wij dat vele 

van deze dingen tot het rijk der sprookjes. behooren en dat b. v. 

het zoogenaamde gif , dat wespen , bijen en nlieren bij zich 

dragen , van vrij onschuldigen aard is , wanneer de steek van 

hun angel een zwelling veroorzaakt ten gevolge van de in de 

wond uitgestorte vloeistof (n1Îerenzuur) , die ·een ontstekende 

werking uitoefent . 

Ook weten wij thans , dat dieren onder bepaalde omstandig

heden vergiftigende eigenschappen openbaren , die zij aan den 

mensch kunnen overdragen. De dolle hond is daarvan een voor

beeld . Zelfs btj dieren ) wier vleesch onder normale omstandig

heden niet schadelijk 'is , kan zich in dat vleesch vergift ontwik

kelen , 
. 
wanneer het aan een ontbinclingsproces is blootgesteld .  

Onder die omstandigheden kunnen bv. oesters , kreeften , gar

nalen , dierlijk voedsel in 't  algemeen , zeer nadeelig �ijn voor 

(1 ) B ed orven bloed kan in tusscheu tot een h evig v e l'gift word e n .  \'\-'aur
s c h ij IJ l ij k  is het, dat bij het verm elden der vergift i g i n g  d oo r  d ie r  ellblocd,  
aan deze vloeistof, in staat van ontbind i n g  verkeerel ld e ,  m o et wor d e. n  

gedacht. 
BATH U S  neemt in zij n  « Med icijnboekn (1 �89) ossen bloed nog onder 

de « fenij n ell)) o p .  



4 

den �len8ch , wanneer de ontbinding tot de vorming van ver

giften aanleiding heeft gegeven. Overbekend is het , dat die 

gevallen van vergiftiging door het gebruik van die di�ren dik

wijls plaats hebben in den zomer , wanneer zij spoedig tot be

derf overgaan. 
Dat het ontstaan van vergiftigende eigenschappen intusschen 

niet altijd gepaard gaat met ontbinding , blijkt o. a .  hieruit dat 

de liefhebbers van haas met een zeker haut goût , daaraan onge

straft hun hart kunnen ophalen , evenals de Eskimos , die verzot 

zijn op rotte visch . 
Z TIn de dieren dus niet vreen1d aan vergiften , verreweg de 

meeste giftige verbindingen vindt men in de plantenwereld. VV cl 
verre dat zij haar schadelijkheid verraden door een afschrikwek
kend uiterlijk , zouden de meeste giftplanten om haar elegante 

vormen voor sierplanten in aanmerking kunnen komen. Spr. 

wees ons op platen aan den wand de fraaiste planten , o. a. de 

belladonna , het vingerhoedkruid, het nieskruid ) de ridderspoor, 

die met de oleander en verschillende soorten van anen10nen en 

monnikskappen wedijveren in fraaiheid van uiterlijk en tevens 

in schadelijkheid harer giftsappen. 
De scheikunde is er in geslaagd , uit verschillende planten die 

giftsappen , het werkzame deel , af te scheiden . Als voorbeeld 

stond spreker kortelijk stil bij de nicotine uit den tabak , een vall 

de zwaarste vergiften , bij de morphine en andere plantenbases. 

Eene voorname bron van vergiften is eindelijk ook het delf

stoffenrijk. De ouden kenden reeds eenigermate de kwik-, lood

en koperverbindingen ; maar den eigenlijken grondslag voor onze 

kennis van dat rijk der Natuur legden de Arabieren in de 9 t'e 
eeuw ; gevolgd in de 15 t'C eeuw door de belangrijke ontdekking 

van de antin100n-verbindingen en 100 jaar later door die van de 

phosphorus ; terwijl men in onzen tijd nog steeds voortgaat met 

het doen van belangrijke ontdekkingen van de eigenschappen 

der delfstoffen De scheikunde heeft zich iutusschen daart�e niet 
bepaald. Zij heeft ook vergiften leeren bereiden. Spr. uo eu1de 
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het chloroform , het carbolzuur , het chloralhydraat , als zoovele 

nuttige stoffen in de geneeskunde en in de nijverheid, die wegens 

hun hevige werking op het organisme onder de rubriek vergif

ten kunnen gerangschikt worden 

Na aldus kortelijk te hebben stilgestaan bij de drie rijken 

der natuur , waarin de vergiften worden aangetroffen , behan

delde spreker thans de vraag , wat aanleiding tot vergiftiging 

kan geven. Die gevallen zijn zóó uiteenloopend als de soorten 

van vergiften zelf onderscheiden zijn. Toch mag men hier twee 

hoofdrubieken onderscheiden : vergiftigingen door opzet en door 

ongeluk . Het opzettelijk vergiftigen geschiedt of met misdadig 

doel of in den vornl yan zelfmoord. De kunst van giftmengen 

verliest zich ook al in de klassieke oudheid . De Grieksche my

thologie is er vol van , en de nanlen van Medea en Hekate zijn 

legendarisch geboekstaafd als die van beruchte tooverkollen en 

klassieke giftmengsters . Een voorbeeld van een giftulenger mal

g-ré lui was Perseus , die na den Medusa-kop te hebben afgehou

wen, n1et dat bloedende hoofd op zijn Pegasos Afrika doorrende, 

op zijn weg de bloeddroppels achterlatende , die in Afrika's bo

dem de kiemen legden voor de daar zoo veelvuldig voorkomende 

giftige slangen (1) . 

De Egyptische priesters l egden den ontrouwen het eeuwige 

zwijgen op waarschijnlijk door toediening van pruisisch zuur , 

en van de RODleinen weet men , hoe Nero en Agrippina meester

lijk de kunst van giftmengen verstonden. Maar de ouden waren 

in die kunst slechts kinderen , ve.rgeleken bij de nlÏddeneeuwsche 

machthebbers in de Italiaansche steden , vooral Venetië. Er be

staat nog een handboek uit de 1 6d '� eeuw , (1 )  waarin men tot in 

de geringste b ijzonderheden leest , hoe ien1and slapende te ver

geven , hoe hen1 door vergift van 't verstand te bero oven en an

dere liefelijke hoofdstukken. Berucht in de geschiedenis is de 

Raad der Tienmannen , die kalm beredeneerde de SOUl waarvoor 

(1 ) Joh .  flapt .  Po rta. D e  re coquinaria 1 Mag. nat.  lib. XIV. 
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een bravo dezen of genen door nlÏddel van vergift uit den weg 

zou ruÏlnen en den tijd binnen wellren hij die lugubre taak llloest 

hebben volbracht. Uit dien vreesel�jken tijd dagteekent ook het 

Aqua Toffana van de giftmengster van dien naam, die niet lllinder 

dan 600 personen door vergift om 't leven bracht, o. a . de Pausen 

Pius III en Clelllens XIV. Een harer waardige nakolllelingen , 

nlarkiezin De Brinvilliers , vernloordde met haar nPoudre de 

succession" haar jongeren broeder, haar vader en haar kinderen . 

Dergelijke afschuwelijke en lllenschonteerellde gruwelen zijn 

gelukkig thans niet meer lllogelijk , (1) althans niet ongestraft 

mogelijk , daar de scheikunde er in geslaagd is 0111 , waar ver

moeden van vergiftiging bestaat , lllet vrij groote zekerheid 

te bewijzen dat zij heeft plaats gehad en ook door welke 

llliddelen zij is gepleegd. 

En nu in de tweede plaats de vergiftigingen door ongelukken. 

Deze zijn talrijk genoeg , vergissingen bij spijsbereiding bv. , en 

gevallen , zooals spreker er zich een herinnerde van een kruide

nier op een dorpje in Zuid-Holland, in wiens vaatje stroop bij on

geluk 1 /4 kilo rottekruid was geraakt , genoeg onl 2000 lll en

schen van 't leven te berooven ; voorts door beeten van giftige 

of clolle dieren , door het gebruik van challlpignons , van vleesch 

van dieren die aan ziekten gestorven zijn , of van voedsel dat reeds 

tot een begin van ontbinding is overgegaan . En behalve door 

het gebruik van spijzen , loopt lllen nog tal van andere gevaren : 

v an de arsenik houdende papieren gordijnen en cretonnes bv. , 

b ij sOlllluige bedrijven , lucifers-. en loodwitfabrieken , spiegel

makerijen en dergelijke ateliers , waar de werklieden zeer op 

hun hoede nloeten zijn onl niet langzaanl vergiftigd te worden. 

De schadelijke invloed van al deze vergiften op het menschelijk 

organisme hangt veel af van den leeftijd , van de constitutie , of 

van de llleer of lllÏnder gevulde maag , en bovenal speelt hier de 

('1 ) Het gesprokene dagteekent vóór d e  ontdekking vall de onlallgs te 

Leiden gepleegde vergiftigingell. 
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gewoonte een belangrijke rol. Iedere tabakrooker bv. weet dat 

hij zich het nicotine-gif (waarvan TJoo granl den dood kan ver

oorzaken) in den aanvang niet ongestraft heeft toegediend. En 

dan de opium. Ieder onzer , een dosis opium innenlende zooals de 

aan die ondeugd verslaafde Javaan dagelijks zonder den nlinsten 

o'ogenblikkelijken hinder gebruikt , zou die onvoorzichtigheid ' 

met den dood bekoopen .  Het gewennen aan andere vergiften ) 

aan rottekruid bv. ,  gaat even gemakkelijk. Men kent daarvan het 

gebruik in Tyrol en Stiernlarken 1 om een fraaieren tint te er

langen en onl aan bergklauteraars en trekbeesten een ruimere 

adenlhaling te waarborgen. Eindelijk noemde spreker nog het 

gevaarlijke kooloxyde of kolendamp ) die door een ongeluk of 

met opzet ingeademd , reeds aan zoovele menschen het leven heeft 

gekost
'
. Ook met het gewone lichtgas moet daarom voorzichtig 

w�rden omgegaan ) omdat dit gas het gevaarlijke kooloxyde be

vat , en lekken in de leiding vaak den dood ten gevolge van inge

ademd kooloxyde ten gevolge hadden. 

De  verschij nselen ) waaronder een vergiftiging zich open

baart , zijn zeer uiteenloopend. In 't algemeen is de overgang van 

het gezond zijn tot de openbaring van de eerste verschijnselen 

plotseling. Nu eens openbaart het organisme de neiging om 

alles uit het lichaam te verwijderen ; een tweede toestand 

is , dat de lijder bewusteloos wordt ; een derde toestand, bij 

strychnine-vergiftiging bv . ,  kennlerkt zich dOOI' hevige trel\:

kingen van het lichaam. 

Verkeert een lijder in zulk een vergiftigingstoestand , be
staan er dan middelen om de werking van het gif tegen te 

gaan ? In de eerste plaats , bij een beet bv . ,  door het gif zoo 

snel mogelijk uit het aangetaste deel te verwijderen ; in de 

tweede plaats , zoo het gif is ingenomen , door 't slikken van 

een braakmiddel of door het uitspoelen van de m.aag met 

behulp van een buis , ten einde te voorkomen dat de giftige 

. stof worde opgelost en in de circulatie worde opgenonlen . 
Geneeskundige hulp zal eerst dan kunnen baten, wanneer 
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de arts weet welk vergift is toegediend of ingenon1en . IIij 

zal dan het nliddel kunnen ingeven dat beletten moet het 

oplossen van de giftige stoffen in de n1aag. Bij een loodver

giftiging bv. zal de arts gebruik maken van de eigenschap 

van lood om n1et zwavelzuur een onoplosbare verbinding aan 

te gaan. Toediening van Engelsch zout heeft dan ten ge

volge , dat het lood in de maag overgaat tot een onoplosbare 

verbinding , die niet kan doordringen tot de circulee renc1e 

sappen. Een tweede proef nam de spreker met een kwik ver

binding ) het ;hevige vergift sublimaat , dat n1et eiwit een 

onoplosbare verbinding aangaat. De geneesheer heeft in een 

dergelijk geval den lijder slechts eiwit toe te dienen , 0111 

hem van een anders wissen dood te redden . 

In vele gevallen intusschen is de geneesheer, zelfs wanneer 

hij in staat is dadelijk hulp te verleenen ) machteloos. De 

stoffelijke vergiftiging is  namelijk niet altijd door andere ' 

stoffelijke tegenmiddelen te bestrijden. Tegen den beet van 

een dier, van een adder bv. of van een dol beest , kan men 

slechts uitbranding van de wonde toepassen en het stevig 

snoeren van een band boven de plek waar gebeten is , ten 

einde door het aldus sterk afbinden de verspreiding van het 

gif door het bloed nog te voorkomen. Het ligt in de rede , 

dat deze hulp slechts baten kan als men er dadelijk bij is . 

Zooals de spreker reeds opmerkte , zijn vergiftigingen à la 

Toffana tegenwoordig bijna niet n1eer denkbaar , omdat de 

scheikundige in staat is on1 het toegediende vergift in het lichaam 

op te sporen. In een reeks proeven liet spreker ons dat duidelijk 

zien. Een koperoplossing in spijzen 1 in groenten b. v .  om ze met 

een helder groene kleur op tafel te doen verschijnen , is genlak

kelijk genoeg te ontdekken. Men steekt eenvoudig de punt van 

het mes in het giftige kooksel en weldra zal n1en het metaal vlak 

met een laagje koper bedekt zien . Z00 ontdekt men even geu1ak

kelijk vele andere metaal-oplossingen in spijzen. Lastiger is het 

onderzoek naar phosphorus en kwik. Spr. nam , om ook deze 



an�lyse duidelijk te maken, eenige weJ geslaagde proeven. In een 

broodpap nlengde hij een tweetal luciferskoppen - een zeer 

minieme hoeveelheid phosphorus , want 1 200 000 à 2 000 000 
lucifers bevatten daarvan slechts 1 kilogram -- plaatste de 

massa op de gasvlam ) en spoedig zag men nu , hoe de ontwij

kende waterdamp phosphorus-deeltjes meenam) aan ' t  eigen8:ar

dig lichten van de buis , waardoor de waterdamp ontweek. Even 

duidelijk toonde spreker aan, hoe een kwikvergiftiging bewezen 

kan worden. Nlen maakt daarbij gebruik van de eigenschap van 

een heldere iodium-verbinding onl uit een kleurlooze kwikver

binding het kwik in de gedaante van een steenrood precipitaat 

te voorschijn te roepen. 

Vooral de zwavelwaterstof , wel bekend bij de Haagsche inge

zetenen van wege de Haagsche grachten, wordt te baat genomen 

onl metaal vergiftigingen op te sporen . Zeer geringe hoeveelhe

elen lood kunnen b. v. worden opgespoord , door toevoeging van 

genoemde stof. Het lood slaat dan kool zwart uit zijn oplossillg 
. neer Bekend is het avontuur van Koningin Elisabeth, de JJlaiclen 

queen, die op haar ouden dag nog jeugdig willende schijnen , een 

hartstochtebjk liefhebster was van blanketten. Op zekeren dag 

schreef de dokter H . M. een zwavelbad voor , en daaruit te 

voorschijn koulende , hadden de deeltjes bismuth (een nletaal , 

dat ook door zwavelwaterstof zwart wordt) van de geblankette 

huid der 111aiclen queen zich in een zwarte laag geprecipiteerd . 

Onder voorwendsel van een migraine moest toen de Koningin 

eenigen tijd de kanler houden . 

Van dergelijke middelen nu maakt de scheikunde gebru ik O ln 

aan te toonen , welke vergiften in 't spel zijn geweest . Spreker 

zou niet verder uitweide� , hoe het opsporen van vergjften ge

schiedt , evennlin welke moeilijkheden de door den rechter met . 

het onderzoek naar vergiftigingen be l aste deskundigen daarbij 

te overwinnen hebben. Geen betoog behoeft het , dat het onder

zoek van deelen van een bjk , dat reeds eenige dagen oud is , 

nlet  veel moeilijkheden en groot gevaar gepaard gaat en dat 
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daartoe van den l�ant van den scheikundige een hooge n1ate 

van zelfverloochening wordt vereischt . Slaagt hij er meestal 

in , het vergift te constateeren , in sommige on1standigheden 

is die ontdekking niet meer mogelijk. Wanneer naIllelijk een 
organisch vergift is ingenon1en , kunnen de sporen daarvan 

soms n10eielijk gescheiden worden van de scheiknndige ver
bindingen van gelijken aard die bij de ontbinding van het lijk 

ontstaan. Dan is het onderzoek 7.eer lastig . Metalen daaren

tegen worden niet vernietigd en dus altijd teruggevonden. 

Alleen bij phosphorus-vergiftiging is het constateeren niet 

meer mogelijk , zoodra die stof zuren heeft gevormd, analoog 

n1et de phosphoorverbindingen , die van alle voedingsmiddelen 

een bestanddeel uitmaken. 

Tot andere vergiften overgaande, toonde spreker o. a. aan, 

hoe strychnine door toevoeging van zwavelzuur en vanadine 

zuur zich door een violette kleur, brucine door salpeterzuur 

zich door een bloedroode kleur en cyankalium (blauwzuur) 

zich door eeH ijzerverbinding door een donkerblauwe kleur 

verraadt. 

Gelukt het dus den scheikundige , om uit sporen van ver

gift nlet volle zekerheid tot de plaats gehad hebbende ver

giftiging te besluiten , de n10eielijkheid doet zich dikwijls voor, 

dat tijdens het onderzoek van het lijk scheikundige verbin

dingen zich vormen , waarn1ede het vergift , ,vaarnaar gezocht 

wordt J geïdentificeerd kan worden. Voor den verdediger van 

deu besch. is het djlcwijls een welkom nliddel on1 de onschuld 

van zijn client te bepleiten , als niet kan ontkend worden 

dat , tijdens het onderzoek van het lijk , zich door de ont

binding vergiftige stoffen daarin heb�en gevorn1d. Intusschen 

is de wetenschap ook hier reeds op weg om het zich vor

mende vergif van dat 't welk in het lichaam is gebracht, te 
onderkennen. 

Spreker had hier tevens gelegenheid er op te wijzen , hoe l ij
kengift bij het doen van sectiën op een lijk allergevaarlijkst is 
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voor den anatOll1ist e n  reeds nleennalen d e  schronlelijkste onge

lukken heeft veroorzaakt. En na al die bezwaren om tot het bewijs 

van vergiftiging te konlen overwonnen te hebben, is het dikwijls 

nog moeielijk, het met absolute zekerheid te leveren. Een Fransch 

toxicoloog (Chappuis) is dan ook tot de slotsom gekonlen, dat 

eerst dan het absolute bewijs geleyerd is, wanneer het verband ka)] 

worden aangetoond tusschen de vergiftigingsverschijnselen en 

het toegediende vergift, met dien verstande dat wanneer de toe

diening van een hoeveelheid van 't opgespoorde gif dezelfde ver

schijnselen bij een dier te voorschijn roept als zich bij den vergif

tigde vóór diens dood vertoond hebben , de gewelddadige dood 

alsdan in alle opzichten voldingend bewezen is. Ook hier staat 

de wetenschap weer voor de noodzakelijkheid van het nemen van 

proeven op dieren. 't Is niet te hopen , merkte spreker ter loops 

op ) dat de bestrijders van de vivisectie veld mogen winnen en 

dat , evenals in Engeland , ook elders het nemen van proeven op 

levende dieren verboden wordt. De physiologen zouden dan 

nloeten eindigen met de proeven op zich zelf te nemen . Misschien 

zouden de anti-vivisectiemannen der toekomst daar niet eens te

gen hebben. In 't ergste geval zou de man het dan n1et den dood 

bekoopen.  Wellicht zouden ze dan zeggen : ,, 't was j amnler van 

den man , maar 't is toch gelukkig ) dat het geen konijn of kik

vorsch geweest is" . 

Een geheel vijandelijk leger van met dood en verwoesting 

dreigende vergiften omringt ons dagelijks, en het is daaroul we l 
opmerkelijk , dat er betrekkelijk zoo weinig misdadige vergif

tigingsgevallen voorkomen : in Frankrijk bv. in een tijdvak van 

tien jaren niet n1eer dan 6 1 9  gevallen , of 2 op de millioen inwo

ners 's  jaars . Dat is  niet veel . Immers , de wetgever heeft den 

verkoop van vergiften wel onder strenge controle gesteld en eng 

beperkt , doch voor de techniek wordt toch het gebruik van lood · 

suiker , sublimaat , oplossing van cyankaliull1 en dergelijke zeer 

zware vergiften toegelaten. 

Talrijker zijn de pogingen tot vergiftiging ) die w�·i willens 
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en 'wetens op  ons zelf toepassen . Spreker had eenige schrikbeel

den achter zich ophangen , in den vornl van strooken groen 

behangselpapier en cretonnes nlet bont gekleurde strepen en 

bloemen tot dessin . Uit de talrijke waarschuwingen in de dag

bladen zal nlen nu toch wel geno eg ingelicht zijn onltrent het 

gevaar van dat groene papier: welnu , toch gaat men voort het in 

den handel te brengen , een bewijs dat het aftrek vindt . De raad 

van spreker 0111 dat papier niet meer te koopen , het ten brand

stapel te doenlen , kan niet genoeg algemeen verspreid worden. 

En lllen voege er dan vooral niet bij , dat sOlnmige van die cre

tonnes niet vergiftigd zijn , want dan is het toch zoo erg niet , 

meent het zorgelooze volle 

Integendeel, dan is het juist erger , want ieder heeft geen he1'

kenningsmiddel , zooals spreker , bij de hand. De interessante 

proef onl rottekruid aan te toonen � door daarmede bezwangerde 

stoffen (i. c. behangselpapier) te donlpelen in een lnengsel (zwa

velvuur en zink) , waarin zich waterstofgas ontwikkelt, dat dan 

geleid wordt op een heldere salpeterzuur-zilveroplossing - - 

toonde ons ten duidelijkste aan dat rottekruid in dat papier aan

wezig was , want al spoedig werd 'de zilveroplossing donker 

gekleurd. Terwijl die oplossing door gewone waterstof niet 

verandert ) oefent arsenik-waterstof dien invloed wel uit . 

Duitschland - zoo merkte spreker op - geeft een lnerk

waardig bewijs van burenliefde , door den verkoop van arsenik

houdende cretonnes binnen eigen grenzen te verbieden, doch 

den uitvoer er van toe te staan. 

Wel bekend is het gevaarlijk keukengerij , dat slecht ver

tind is , onl niet te spreken van het onzindelijk gereednlaken 

van spijzen. ]Vlaar veel erger zijn twee andere bronnen vrtn 

vergiftiging : door slechte lucht en door bedorven drinkwater. 

Het aantal slachtoffers , dat door het gebruik van die schade

lijke elementen een kwijnend bestaan voortsleept , Ü� legio.  

Voor drinkwater wordt thans alonl loffelijk gezorgd , maar 

tegen bedorven lucht schijnen ' vele Hollanders nog maar steeds 
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geen bezwaar te hebben. Menige ziektetoestand i s  toch be

paaldelijk het gevolg van niet voldoende ventilatie , van de 

vrees voor het flink openzetten van ramen. Bij besmettelijke 

ziekten heeft men bewijzen te over verzameld , dat het ge

vaar vermindert als in de woningen het ventileeren goed en 

vooral consequent wordt toegepast . 

Zoo  hebben wij dan de schadu�zijden leeren kennen van dat 

geduchte vijandelijk leger van vergiften , dat de gezondheid van 

den ll1f'nsch bedreigt . Spreker kon gelukkig ook tal van h9htpun

ten doen opnlerken. Bij vele dieren is immers het vergift ) dat zij 

van zich kunnen geven , een middel OlU hun den strijd om Jt be

staan mogelijk te maken. Dan de vergiften , die alshoog te waar

deeren geneesmiddelen worden voorgeschreven . Het gebruik van 

het kwik voor physische instrumenten (thernlometer , harome

ter, enz.)) in de techniek voor ' de spiegelmakerijen, de photo

graphie ; de koper- en loodverbindingen ; de phosphorus , die in 

zoo vele bedrijven niet meer weg te denken is ; het pruisisch zuur, 

dat wij zelfs in onze bitterkoekjes waardeeren ; de alcaloïden , die 

voortreffelijke \ geneesmiddelen leveren ; de morphine , de stof 

waarbij de lijdende menschheid al zooveel baat heeft gevonden , 

evenals de ooglijders van het atropine uit de atropa belladonna . 

Zoo treden de vergiften ons ook als vrienden te gemoet) maar 

als vrienden , waarmee nlen onlzichtig moet onlgaan en tegen 

het misbruik waarvan de wet en vooral ook het gezond verstand 

gewapend moeten zijn . Om nu toch niet in gebreke te blijven een 

definitie van vergift te geven, zou spreker haast geneigd zijn nlet 

Kir c h e r  te zeggen : al les is vergift wat te veel )s, en dus ook al
lerlei soort van spijs en drank , die , te veel gebruikt , de gezond

heid van den mensch bedreigen en verwoesten , ja zelfs z ijn leven 

vernietigen kunnen. 

Met dezen goeden raad ter betrachting van de matigh eid en 

overigens 
/
met den wensch 1 dat hjj de behtngstell ing n i et mocht 

hebben geprikkeld onl met vergift kemi ls te maken , -I J 88100t 

spreker zijn belangrijke verhandeling. 
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Du,. B.  C .  GOUDSlVIIT.  

Over  d e  M aan. 

Voor het eerst in dezen kring trad in den afgeloopen winter 

de jeugdige doctor in de wis- en natuurkunde 1 B. C. GOUD

SMIT op 1 zich bescheiden noenlende een " vergeten leeraar uit 

den achtern oekn (Zutphen) en uit dien hoofde de welwillend

heid inroepende van een publiek 1 dat reeds zoo vele mannen 

van beteekenis in de wetenschap voor zich zag optreden. 

Met schroonl trad h�j op en zou liever deel uitmaken van het 

auditoriunl - waartoe wij nu gelukkig behoorden - ook 

onldat hij niet zou spreken over het onderwerp bij uitnemend

heid in onze dagen 1 de electrische verlichting of 1 t over

brengen van beweegkracht door middel van electriciteit 1 

evemnÜl over telo-) nlicro-1 spectro- of photophoon 1 onder

werpen die steeds aantrekken en boeien 1 onldat elke dag voor 

eIken spreker nieuwe ontdekkingen op dit gebied der natuur

kunde brengt. Neen 1 de spreker zou het eenvoudig hebben over I 
d e  M a a n. 

Want al nloge Zutphen geen brandpunt van wetenschap zijn , 

daar in den achterhoek welft zich 1 zoo goed als in elr 
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residentie , het onmetelijk uitspansel boven de aardbewoners , 
daar geniet men ook van de heldere zon , van de milde , 
liefelijke maan , van het heirleger van flonkerende sterren. 
Het zou dus geen bevreemding wekken

'
, meende spr., dat 

hÜ Zij}l. keuz.& op een dier hemellichamen had gevestigd, op 
de Maan ) die de Aarde op b aar reizen om de Zon vergezelt, 
niet alleen als haar trouwe gezellin , doch tevens als haar 
eenige dochter. De p#lle j eugd van onzen wachter is reeels 
lang· voorbij.  Meer dan millio enen jaren geleden , toen de 
Aard� nog niet bolvormig was , maar in gasvormige massa 
in 't onmetelijk luchtruim zweefde , was de Maan haar reeds 

nabij , ten spijt van Aristoteles , die dat hemellichaam van 
later tijd deed dagteekenen. 

Voor hen die vertrouwd zijn nlet dergelijke eenheden , is 

de Maan zestig aardstralen J d. i .  384 000 kilonleters van ons 

verwijderd. Wil men een andere eenheid , dan stelle men zich 

voor, dat een kanonskogel van de Aarde naar de Maan wordt 

afgeschoten met een eenparige snelheid van 500 M in de 

seconde . Welnu , die kogel zou de Maan in ruim acht dagen 

bereiken , en de Maanbewoners - gesteld dat die er zijn -

zouden den kogel al ontvangen hebben en eerst 5 1/2 dag 

daarna het schot hooren afgaan .  Als tegenstelling van deze 

eenheid voor den afstand van de Maan tot de Aarde, waar

door tevens de duizelingwekkende snelheid van het licht blijkt, 

koos spreker een lichtstraal J die , van de Aarde uitgezonden, 

de Maan in ruim 1 seconde zou bereiken. 

Vergeleken met andere afstanden in 't Heelal , is de Ma:1l1 

zeer dicht bij de Aarde , 400 maal dichter dan de Zon en 

honderd millioen maal dichter d an de meest nabij zijnde vaste 

ster , waarvan het licht drie jar'en noodig heeft om onze 

planeet te bereiken. Maar genoeg om te doen zien , dat 

Maan en Aarde betrekkelijk dichte buren zijn , zoo dicht dat 

als wij - dank zij de steeds voortschr�.jdende wetenschap -

werkelijk nog een� een reis naar de Maan zullen maleen , een 
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sneltrein daarvoor negen maanden zou noodig hebben . Menig

een - m erkte spreker ter loops op heeft in zijn leven 

langer in " de spoor" gezeten. 

V oorshands is intusschen de Maan nog een lichaam , dat 

volkonlen onbereikbaar voor ons is , en de vraag is dus ge

wettigd , hoe bepaalt men den afstand van dat lichaaI11 ? Op 

volkomen gelijke wijze als wij hier op Aarde den afstand 
'bepalen van een punt tot een ander pnnt , dat voor ons niet 

bereikbaar is. Met figuren aan den wand lichtte spreker de 

driehoeksmeting toe en paste die ook toe op de berekening 

van den afstand van de .Aarde tot de Maan . Hebben wij dan 

r1 c:;;en factor en weten wij tevens den hoek , die gevormd 

wordt als wij uit het oog lijnen trekken naar de uiteinden 

der middellijn van de Maan , dan is ook de schijnbare middellijn 

bekend en de oplossing van het vraagstuk , onl de ware grootte 

van de Maan te berekenen ) ni.et nl0eielijk  nleer. Van die 

berekening uitgaande ,  werd gevonden voor den onltrek - van 

de Maan 11 duizend kilometer , voor hare oppervlakte 38 

millioen 0 kilometers en voor haar inhoud 52 1 50 111il

lioen kub . kilonleters . Is men van die cijfers ni.et gecbend , dan 

zal Illen zich een duidelijker voorstelling van het Maan

opperv lak maken , wetende dat het viermaal zoo groot is als 

Europa. 
Doen wij nu een poging om aan de hand van den spreker reken

schap te geven , hoe het gewicht van de JVlaan bepaald is . lIet is 

bekend hoe eb en vloed veroorzaakt worden. De oorzaak van dit 

verschijnsel is de aantrekking , die èn Zon èn Maan op het vloei

baar gedeelte van het Aard-oppervlak uitoefenen . Ondanks haar 

veel grootere nlassa , is de invloed , door de Zon in dat opzicht 

op de Aarde uitgeoefend , veel geringer dan de aantrekking 

van de zooveel dichter bij ons gelegen Maan. Van daar dat 

de vloed zich openbaart op die plaatsen van de Aarde , die 

naar de ])lIaan zijn toegekeerd ; maar van daar ook , dat als 
Zon en Maan beiden zoodanig op de Aarde werken , dat ze 
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elkaar's inv10ed versterken , zooals bij Volle en bij Nieuwe 

Maan , er dan springvloed ontstaat ; terwijl , als ze elkaar's 

invloed verzwakken , het doode gety intreedt. Bil samenwer

king van Zon en Maan zal de vloedgolf een hoogte bereiken 

van 1 .8 M. ; da,arentegen ,  als tegenwerking plaats heeft , 

slechts 0 .8  M. D aaruit volgt dus , dat de invloed van de 

Zon alleen 5 d.M. , die van de Maan alleen 13  d.M. be

draagt. Ware nu de Zon even ver van ons als de Maan en 

de verhouding van beider invloed op de  Aarde bleef de zelfde, 

dan zou daaruit moeten volgen , dat de massa van de Maan , 

om die grootere aantrekkingskracht uit te oefenen op de Aarde, 

grooter moest wezen dan de nlassa van de Zon . Maar juist 

door den enorm grooteren afstand van het zonnelichaam , is 

de werking van de Zon , ondanks haar veel grootere massa , 

zwakker. De  juiste verhouding van die twee werkingen 

op de . Aarde kennende ) behoeft men dus slechts de massa 

van de Zon te weten om daaruit die van de Maan af te 

leiden. 

Die massa van de Zon nu is bepaald door tot grondslag 

te nemen de baan , welke de Aarde in één jaar om de Zon 

aflegt , d .  i .  een weg ongeveer zoo groot als 23 000 maal de 

omtrek van de Aarde , waaruit weer berekend kon worden 

de weg , dien de Aarde per seconde aflegt. Als nu de Aarde 

niet ondervond de aantrekkende werking van de Zon , zou zij 

in één seconde een bepaald eind weegs afleggen in een rechte 

lijn , maar nu de Zon haar aantrekt , wijkt zij van dien weg 

af en valt zij naar de Zon toe. Men kan dus den weg be

palen , dien in één seconde de Aarde naar de Z on toe valt door 

de aantrekkingskracht. 

Deze laatste weg zou LU grooter worden , naarmate de 

Aarde dichter bij de Zon stond en wel in toenemende .mate 

van de quadraten van de afstanden. Stond de Aarde bv. 100 maal 

dichter bij de Zon , dan zou die weg , welken de" Aarde in 

één sec . naar de Zon toe valt , 10 000 maal grooter zijn. 
2 
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Men kan derhalve berekenen , welken weg een voorwerp , 
op de Zon geplaatst , per sec. zou afleggen als het viel. Maar 

, dat voorwerp Htond dan nog ver van het nliddelpunt der Zon . 
Berekent men nu , hoe groot de aantrekkingskracht op de Zon 
zou wezen , als de Zon dezelfde straal had als de Aarde , doch 
haar eigen massa behield , dan komt men tot de conclusie , dat 
de . weg , dien een voorwerp uit dat punt vallende , in de 
s'econde aflegt , 324 000 maal grooter moet zijn dan de weg, 
dien een van de Aarde vallend voorwerp in dien tijd aflegt : 
ergo dat de massa van de Zon 324 000 maal zoo groot is 
als de massa van de Aarde en - tot ons uitgangspunt van 
daareven terugkeerende - dat dus de massa van de· Maan 
het . 81e  deel is van die van onze planeet . Uit die bekende 
massa en uit de wetenschap , dat de dichtheid der materie 
van de Maan 6/1 0 ' bedraagt van die der Aarde , heeft men 
het gewicht van de Maan berekend. 

Dit is niet de eenige methode tot bepaling van de massa 
en het gewicht der Maan. Langs vele andere wegen heeft lllen 
die berekening gemaakt en steeds met gelijke uitkomst. 

Met deze gegevens nu is het niet moeielijk meer onl de 
werking , die de zwaartekracht op de Maan , in vergelijk met 
haar invloed op de Aarde , uitoefent , vast te stellen. Het 
zelfde lic�aam op de Maan moet zes maal minder wegen 
dan dat lichaam op de Aarde ; en iemand naar de Maan ver
plaatst , zou zich daar evenveel nlaal lichter gevoelen en ook 
zes lllaal grooter massa kunnen opheffen. Die geringere werking 
van de zwa,artekracht is ook oorzaak ) dat de topographische 
toestanden op de Maan geheel moete L1 afwijken van de onze. 
En niet alleen op de Maan , ook op de overige hemellichamen. 
Daar zouden er onder kunnen zijn , wier lllassa zoo gering 
was ) dat door de middelpuntvliedende kracht op sommige 
plaatsen de werking van de zwaartekracht tot nul geredu
ceerd weid , waarop de voorwerpen dus vrij zouden kunnen 
zweven ; anderen daarentegen , waar de voorwerpen niet ver-



plaatsbaar zullen zijn wegens de enornle aantrekkende werking, 
waar het leven dus - althans naar onze begrippen van het 
leven - onnlogelijk zal zijn. 

Die zelfde aantrekkingskracht nu , die de lichamen op de 

Aarde doet vallen , is ook oorzaak dat de Maan zich onl de 

Aarde beweegt ; zonder die kracht zou onze " wachter1 ' dien 

naam niet meer verdienen , want zij zou in een rechte lijn in 

het Heelal voortijlen. Th.ans valt ze als 't ware op de Aardte 

neer en legt de reis om haar heen af in 27  dagen , 7 uren , 43 ' 
en 1 1 " , in dien tijd een weg afleggende van 101 7 meter in de  

seconde. In den tijd van één seconde zal zij  naar dp,  Aarde ge

vallen zijn 1353/1000 milimeter . Een voorwerp naar de Maan ge

bracht en daar losgelaten , zou dus, alleen onder de aantrekken

de werking der Aarde, in de l l ! seconde van zijn val 1 .353 nIM. 

afleggen ; en valt nu een lichaam , dat op een afstand van 60 

aardstralen van ons verwijderd is ) zooals de Maan , 1 .353 m.M. 

in de Ie seconde , dan zal een voorwerp ) dat men 60 maal dich

ter bij het nliddelpunt van de Aarde laat vallen , een 60 maal 

60 grooteren weg afleggen : met andere woorden , een voorwerp 

op het aardoppervlak zal in de 1 ;' seconde van zijn val een weg 

afleggen van 4.9 M.  Uit de beweging van de Maan om de Aarde 

kan men dus de hoegrootheid van den weg afleiden , dien een 

vallend voorwerp op de Aarde in de 1 C seconde zal afleggen. 

Proeven op de Aarde zijn daartoe niet noodig : de beweging van 

de Maan leert ons dit gewichtig resultaat van de werking der 

zwaartekracht kennen J volkomen harmonieerende nIet de proe

ven hier op Aarde, met den slinger bv. ,  die de wetten van de aan

trekkingskracht bevestigen. Het blijkt dus uit dit harmonisch 

verband , hoe de aantrekkingskracht de oorzaak is van het val

len der lichamen en tevens de oorzaak , die de beweging der 

hemellichamen beheerscht . · 

Onwillekeurig hield spreker hier een pauze om een eerbie

dige hulde te brengen aan den reuzengeest van een N e w t o n, 

wiens stoute gedachte een theorie schiep , die door de ervaring 



van het voortgezet wetenschappelijk onderzoek telkens en tel
kens krachtiger bevestigd wordt. Vreemd , dat die groote den
ker zoo afgetrokken kon zijn. Maar zoo groot waren zijn ab
straéties niet , om hem te beletten zich reeds een beroemden 
naam te nlaken door zijn gewichtige adviezen over de reorgani
satie van het nluntwezen onder Koning Willenl III van Enge
land. Newton heeft toen reeds blijk gegeven van zoo veel 
economische kennis , dat menig Minister van Financiën van den 
tegenwoordigen tijd hem die zou kunnen benijden. 

Maar keerèn wij tot de Maan terug en wel tot haar beweging 
om de Aarde en met deze planeet om de Zon. Heeft zij in 27 

dagen 7 u.  enz . haar omloop volbracht ) in dien tijd heeft de 
Aarde zich verplaatst ) zoodat voor ons aardbewoners het tijd
vak , dat verloopt tusschen twee zelfde schijngestalten van de 
Maan , bv. tusschen twee opvolgende Nieuwe Manen , grooter 
is dan 27 d , 7 u. , 43 1  en 1 1 1 1 ,  namelijk ruim 29 dagen. Onl 
zich hiervan een helder'e voorstelling te geven , volge men de 
verklaring van Fig . 1 (1) , waar de beweging van onze satelliet 
tusschen twee opvolgende Nieuwe Manen is afgebeeld. In de 
eerste positie P zien wij Aarde , Maan en Zon in een zelfde 
rechte lijn. Terwijl nu de Maan rondom de Aarde draait in de 
richting aangegeven door het pijltje , beweegt zich het geheele 
stelsel van Aarde en Maan van links 'naar rechts , zoodat als 
onze satelliet , na verloop van 27 dagen , haar omwenteling 
om de Aarde h�eft volbracht , Aarde �n Maan zich respec
tivelijk bevinden in de positiën A' MJ. De twee lijnen A M 
en A' M' loopen paralel. Bevond zich bv. een ster in de 
richting van de eerste lijn A M , dan staat diezelfde ster 
ook nu in de richting A' M'. Maar de JYlaan staat, na haar 
omloop van 27 dagen volbracht te hebben , dan nog niet voor 
de Zon ) zooals in P. Daarvoor nloet zij zich nog 2 dagen 

(1 ) Zie voor de Figu ren , waarnaar hier e n  elders verwez en word t , (Ie 
u i tslaande plaat. 
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5 u. ,0 mln. en 52 sec. voortbewegen J en. het blijkt dus dat 

het tijdvak tussehen twee opvolgende Nieuwe Manen 29 d .  

1 2  u .  44 '  en 3" bedraagt. Men noemt dit laatste tijdvak den 

synoclischen omloopstijcl van de Maan ; het tijdvak daarentegen, 

dat verloopt eer de Maan weer haar zelfde standpunt heeft 

ingenomen ten opzichte van de vaste sterren, haar siclerischen 

omloopstijcl (27 d . ,  7 U . ,  43' en 1 1 ") .  

Spreker verklaarde nu  met behulp van een bol , met een 

zwarte en witte helft , en uit Figuur 11 , hoe die beweging 

van de Maan onl de Aarde haar schijngestalten voor ons te 

voorschijn roept : te beginnen nlet Nieuwe Maan , als zij haar 

donkere helft geheel naar ons to ekeert ; hoe een paar dagen 

later de Maan , k o rt na zonsondergang , êLèLll den westkant 

van den fIenlel zich aJ� een si k k e l.  v ert uon t , die lHJJ verloop 

v an een week,  als de rechterhelft van de Maan is verlicht, waar

van dan echter slechts de helft naar ons is toegekeerd , tot 
een halven cirkel is aangegroeid (Eerste kwartier) ; welke schijn

gest81te , naarmate de Maan zich meer naar het Oosten be

weegt , grooter en grooter wordt J tot zij juist veertien dagen 

na ons uitgangspunt (de Nleuwe Maan) " vol" is geworden ; 

eindelijk 1 10e in gelijke mate in de volgende 14  dagen de af

nenling van de Volle Maan plaats heeft , kOlnende zij op de 

helft van dat 14-daagsche tijdvak in den stand Laatste kwar.

tier , tot men eenige dagen vóór Nieuwe Maan onzen wachter 

weer als een sikkel aan den Hemel ziet prijken , die al dunner 

en dunner wordt onl eindelijk geheel te verdwijnen. Zijn deze 

gestalten van de Maan met betrekking tot de Aarde in Fig. II 

in den middelsten kring rondom A voorgeRteld , daaromheen, 

in den buitensten kring van dezelfde F�g�' 
11 bewegen zich de 

gestalten van de Maan met betrekking tot de Zon. 

In een volgende teekening verklaarde spreker ' ons de lijn , 

die, de Maan aan den Hemel beschrijft als de resultante van 

niet n 1Ïnder dan zestig partiëele bewegingen J w aar van (le wen

_teling 0111 de Aarde en de beweging met die planeet om de Zou 
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de voornaamsto zijn . Ook bij de beweging van de ]\traan om hàre 

as stond spr. uitvoeriger stil . Met 't bloote oog kunnen wij 

op de Maan vlekken waarnemen , die altijd dezelfde zijn en 

reeds bij een oppervlakkige beschouwing tot de conclusie 

leiden dat de Maan steeds haar zelfde deel naar de Aarde toe

keert , dat nu eens verlicht , dan weer donker , of in nleerdere 

of mindere nlate licht of donker is. De groote astroooom 

HANSEN heeft hieruit nleenen te moeten afleiden : dat de 

Maan een eironde gedaante nloet hebben ; dat zij wentelt om 

een as , die loodrecht staat op het vlak , waarin de Maan zich 

om de Aarde beweegt ; en dat die aswenteling plaats grijpt 

in het zelfde tijdvak van de reis der Maan om de Aarde. 

Later is echter gebleken ) dat de nleening als zou de Maan 

altijd precies de zelfde zijde naar ons toewenden , niet geheel 

juist is : immers wij zien b .v. van de Maan nu eens een grooter 

deel van haar rechterrand , dan weer van haar linkerrancl .  

Wat kan nu wel de oorzaak zijn van die schomnlelingen 

en be'wegingen , die men het best aan de Maanvlekken kan 

waarnemen en die de libraties van de Maan worden ge

noemd ? 

Aan een onregelmatigheid In de beweging van de Maan 

om haar as kan het niet liggen , want deze is eenparig ; nUtéLl' 

de heweging van de Maan om de Aarde is niet eenparig ; zij 

heeft n iet plaats in een cirkel- , nlaar in een ellipsbaan , en nu 

heeft NEWTON het in zijn tijd reeds duidelijk gemaakt , dat als 

een wachter onl een planeet een ellipsbaan heschrijft , in ge

liike tijden geen gelijke stukken van de baan worden afgelegd. 

Werkelijk is dan ook zoo iets hier het geval Dan eens zal 

de beweging van de Maan om haar as bij die van de Maan 

onl de Aarde ten achteren zijn , dan weer zal zii deze laatste 

beweging �Tóór zijn : elk bepaald punt op de :1\1 aan , nanw

kenrig en herhaaldelijk "\vaèl,rgenomen , zal clus heen en 'V 8 f'1 '  

schOlllrnelen . Men noemt dit " libratie in de lengte" . 
Evenmin is het waar , dat de as waarom de Maan zidl he-
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weegt ) loodrecht zou staan op het vlak waarin de Maan o m  

de Aarde loopt. Die as helt op dat vlak wat over. Ziedaar 

de oorzaak van de , libratie in de breedte" . 

Afgescheiden nu van die libraties , zouden wij ook reeds een 

beweging op de Maan moeten waarnemen als gevolg hiervan, 

dat wij door de dagelijksche beweging der Aarde ons verplaat

sen , zoodat h et geen betoog behoeft dat het verschil in het 

standpunt dàt wij het eene en het andere oogenblik innemen , 

de plaats beheerscht waar wij een vlek op de Maan zien . 

En verplaatsen wij ons met spreker in verbeelding naar de 

Maan, dan kunnen wij ons nu voorstellen, hoe voor de bewoners 

(zoo er zijn) ook van onze Aarde de- eene zijde nooit zichtbaar 

wordt , terwijl de andere zijde zich veel grooter voordoende dan 

voor ons de Maan , een heerlijk schouwspel zal aanbieden van 

1 andschappen , zeeën en rivieren , die den Maanbewoners tevens 

de gelegenheid zullen bieden voor een uitmuntende regeling van 

hun tijd .  Overigens moet het gezicht op 't Heelal van uit de 

Maan lang zoo indrukwekkend niet zijn als de Aardbewoners 

genieten , dank zij de luchtperspectief. Op de Maan toch is geen 

of althans geen merkbare dampkring , zoodat zich daar de 

ruimte voor ons zou voordoen als een zwart firmanlent be

zaaid met lichtende punten , te midden waarvan de Aarde zich 

vertoont, soms vol verlicht, soms slechts voor de helft naarmate 

van haar schijngestalten . Dat de Maan geen merkbaren damp

kring heeft , blijkt hieruit dat de Maan de sterren bedekt juist 

op het moment dat ze het volgens de berekening moet doen. 

Bij de aanwezigheid van een atmospheer om de Maan zou dat 

hedekken van de ster iets later intreden. 

Zoo kunnen wij oordeelen over de naar ons toegekeerde 

helft van de Maan. De vraag , of aan den anderen kant een 

damp4:ring is , heeft ' tot veel onderzoek en meeningsverschil 

aanleüling gegeven . De astron oom 1Tansen �ehrcef (l aarover 
een merkwaardige studie. Z�jn slotsom was dat als er ergens 
op de Maan een atmospheer is , zjj n iet dichter kan zijn  dan 
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rdoTi van di� onzer Aarde. El' IS daar dus geen vuur denk

baar ) althans naar onze voorstelling van het vuur dat onder

houden moP-t worden door de zuurstof ; evenmin water , dat 

.op de Maan m 't luchtledig gebracht , onmiddellijk zou ver

dampen . Geen water , geen vuur ) geen lucht , geen warmte, 

wat dan ? Naar onze voorstelling een dor en doodsch land

schap van hooge bergen , kraters en enorn1e vlakten. Zoo 

bij volle Maan de vriendelijke schijf aanziende , zouden wij 

niet aan een bergland denken. Wij zien er toch geen scha

du wen. Maar waaron1 ? omdat het zonlicht op den middag 

loodrecht valt op de Maan. Doch ook op den rand vert00nen 

zich geen schaduwen! Eenvoudig omdat de bergen aldaar zelve 

hun van ons afgekeerde schaduwen bedekken . 

Niet bij Volle lYlaan dUi::! , lDaar bij de kwartierstanden be
schouwen wij het henlellichaan1 door de teles eoop. Wij zien 

dan ook in de donkere deelen van de n1aanschijf son1nlÏge 

bergen , daar deze zoo hoog gelegen zijn dat hun toppen 

voor ons verlicht worden , ofschoon hun massa zich in 't duister 

verliest. In die standen van de Maan zien wij dan de bergen , 

of liever hun schaduwen , en uit de grootte van die schaduw 

en uit den hoek , waaronder het licht van de Zon op den Maan

berg valt , berekenen wij de hoogte. Betrekkelijk veel hooger 

dan op de veel grootere Aarde zijn de bergen op de zooveel klei

nere Maan. Zoo is de Tycho 6 1 5 1  M. , de Leibnitz 7610  M., 

terwijl · de .Ll!ount E1verest tot voor twee jaar de hoogst bekende 

bergtop op Aarde , slechts 8840 M. bereikt . Die bf-trekkelijlc 

grootere hoogte verklaart zich doordat op de Maan de aan� 

trekkingskracht zooveel zwakker is dan die op de Aarde. Men

schen, zoo zij op de JYIaan leven) zullen er langer zijn dan de Aard

n1enschen ; en evenzoo heeft de vulkanische werking op de Maan , 

die daar de bergen schiep, hoogere bergen doen ontstaan omdat 

de zwaartekracht JllÎnder aantrekking . uitoefende op de stof. 

De bergen op de Maan zijn 't in algemeen cirkelvorn1ige wal

len en laten zich splitsen in vier hoofdgroepen : walvlald.ell l 
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de grootste formatiën met middellijnen van 1 00 tot 2.00 kilo

meters ; voorts ringgebergten, kraters en diepten. De groote met 

hooge wallen omgorde vlakten vindt men 't meest in het zuidelijk 

halfrond, terwijl de noordelijke Maan-hemispheer meer overdekt 

is met wat men noemt )) zeeën" , d. w .  z. Maan-zeeën zonder 

water) wat wij hier dus vlakten zouden noen1en. In fraaie afbeel

dingen 1) toonde spreker ons landschappen en kraters op de Maan 

en wees ons ook de tweede soort van kratervormige verheven

heden , wier middellijn gewoonlijk een 20-tal kilometers be

draagt en waarvan de boden1 àf hol- àf bolvormig is ; dan 

de kraters, dat zijn kleinere bergen, zeer regelmatig gevormd 

en waarvan er reeds niet n1inder dan 30 000 op de Maan be

kend z;ijn ; en de kraters z;onder wal , die zich als diepten voor

doen . Eigenaardig is h et , uit het verschil in voorkoll1en van 

denzelfden krater nu en vroeger, dat de maanschors tot op den 

huidigen dag nog vulkanisch schijnt te werken. 

Ook de uitgestrekte vlakten (0 . a .  de Mare serenitatis) ver

toonen nog de ruwste oneffenheden : groeven , voren ) bergade

ren , diepten , soms van 1000 M. breed ) die de Maan-zeeën in 

alle richtingen doorsnijden. Eigenaardig is de overeenkomst 

in uiterlijk met een vulkanisch berglandschap op Aarde en 

een dito op de Maan . Spreker had ter vergelijking gekozen het 

gezicht in vogelvlucht op het Vesuvius-landschap en een berg

rug op ue Maa10. De gelijkenis (Fig. III) is opvallend. 

Spreker moest zich hier J hoe noode ook , bekorten. Hij had 

ons slechts een gedeelte van de kennis die wij van de Maan 

bezitten, medegedeeld.  Nog dagelijks breidt zich die kennis uit, 

dank zij de steeds volmaakter wordende telescopen ; en de tijd 

is wellicht niet ver meer af , dat wij door onze kijkers de be

woners op de Maan kunnen waarnemen. Dan zullen wij er 

misschien nog eens toe komen - zooals de geestigste sterre-

1 )  Een «( m aanlan d schap» is afgelJeeJd in de Vdc Serie vat! ueze Voor
drachten , bij prof Gl'uthe's vCl'haHdeli / l� ov�r «de M,àa�I.» . 
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kundige van een geestige natie ) C a nl i 1 1  e F 1 a In nl �L r i o  n , 

zich uItdrukt , om door lichtsignalen in correspondentie te 

treden met de Maan-bewoners . Maar als die correspondentie , 

zooals hier op Aarde maar al te vaak , dan maar niet ontaardt 

in een bloedigen oorlog. Wee dan , ons Aardbewoners ! De 

Aarde zou dan het onderspit moeten delven , daar de projectie

len van de Maan ons spoedig zouden bereiken (in nlÎnstens 

4 u. 20 min.) , terwijl onze artil lerie de Maan nooit bereiken 

kon. 
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III. I ' (' , 
1 " 1 , 1  I .  

PROF. DR. P. H .  seHOUTE. 

Over het c i j fers c h r i ft der O u d e  vo lken.  

" Sprak prof. SCI-IOU'rE van Groningen voor een groot aan tal 
belangstellenden in hieroglyphen , in 't bijzonder deed hij dit 
voor den verslaggever ) - en behoefde de spreker de indul

gentie niet in te roepen , daar de voordracht van zijn wiskun

dig onderwerp helder en logisch was en bovendien toege

licht door karakters , voor den verslaggever is een beroep 

op den welwillend en lezer hoog noodig , want het gesprokene 

is alleen met behulp van figuren goed weer te geven." 

Aldus luidde de aanhef van ons oorspronkelijk. in  het lJag� 

blad verschenen verslag van deze voordracht. Wij willen nu 

trachten door een breeder uitgewerkte schets van het gespro� 

kene , in die leemte te voorzien. Dankbaar erkennen wij de me

dewerking ) door den geleerden sp'reker ons bij deze taak wel

willend verleend. 

N adat de Aarde zich zoover had afgekoeld , dat zich op haar 
vaste korst organismen konden ontwikkelen ; nadat in t1jdruim

ten die de spanne tijds waarvan de geschiedenis kennis draagt 
in duur ver overtroffen, zich telkens nieuwe en hooger georga

niseerde levende wezens hadden gev o rmd 1 verscheen eindelijk 
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de mensch, door zijn buitengewone vatbaarheid en ontwikke

lingsvermogen verheven boven alle andere schepselen , bij zijn 

geboorte hulpbehoevender, op het toppunt zijner ontwikkeling 

machtiger dan een van die allen . Wat men in 't klein ziet bij de 

ontwikkeling van elk menschelijk individu , geschiedt ook in 't 

groot bij de ontwikkeling van het menschdom . Gelijk onze kin-

deren geheel hulpeloos zijn en van hun geboorte af van menschen 

onderwijs ontvangen , zoo moest het menschdom in den beginne 

van de lager staande schepselen leeren. Van de dieren zal het 

hebben afgezien hoe den dorst te lesschen , den honger te stillen 1 

zich in holen te beschermen tegen het vuur en de wilde dieren . 

De  eers te mensch was dan ook zwakker dan het dier. Geen dicht 

haarkleed bedekte zijn lichaam , en in den 8trijd met de ver

scheurende dieren was hij niet gewapend on1 n1et "hand en tand" 

de overwinning te behalen . Maar juist in die zwakte lag 

's menschen kracht. Zijn onvermogen naar 't lichaam prikkelde 

hem tot oefening van het denkvermogen , tot uitvinden , tot 

scheppen , tot zegevieren over het dier ; en op de verkregen 

ondervinding voo;rthouwende , voerde werkelijk het dier den 

fi1ensch naar den boom der kennis ; n1aar de vruchten lJlnkte 

de mensch zelf. Dat streven naar de meerderheid schiep ook 

de behoefte van den mensch on1 zijn gedachten aan anderen 

mede te deelen , wat aan de taal het aanzijn gaf. De eene n1ensch 

leerde den andere verstaan, niet slechts zoo als het eene dier het 

andere verstaat waar het eenvoudjg het uitdrukken van bijzon

der s,terke aandoeningen door klanken geldt, maar ook daar waar 

bepaalde gebeurtenissen of zelfR begrippen worden meegedeeld . 

Begripsvorming en taalvorn1ing gingen daarbij hand aan hand . 

Het noodzakelijkste , het uitdrukken van hoeveelheden in 

telwoorden , zal bij de oudste volken zeker vooraf zijn gegaan. 

Dat .dit ,meer is dan een hypothese , bewijst reeds het feit dat, 
tellen ) in zoover ,daaronder alleen het bewuste samenvoegen 

van e.enige gelijks00,rtige voorwerpen verstaan wordt , geen 
uitsluiténd menschelijk vermogen is. Ook de eend telt hare 



jongen ; en mag men aan een bericht In de dagbladen ge
loof slaan , dan is het zelfs onlangs ,gebleken dat kraaien , 
niet alleen bij hun kroost , maar zelfs in 't algemeen de 
hoeveelheden 1 ,  2, 3 van elkaar kunnen onderscheiden. Op 

'" dit laagste standpunt staat ook een Zuid-Afrikaansche volks
stam , die , in den letterlijken zin des woords, niet tot tien tellen 
kan en die toch verscheiden personen bevat , die zich van een 
kudde van 400 à 500 runderen zulk een nauwkeurige voorstelling 
kunnen vormen , dat zij het onmiddellijk opmerken wanneer bij 
den terugkeer uit het weiland enkele exemplaren ontbreken, en 
dadelijk weten welke het zijn. Zoo neemt men ook dien aanleg 
voor het tellen hij het jonge individu waar , bij onze kinderen , 
die een bijzonder sterk herinneringsvermogen hebben waar het 
hun speelgoed betreft. Zij kennen de stukken van hun bouw
doos niet als deelen van het geheel , maar elk stuk op zich zelf 
prenten zij in hun klein geheugen , dat het te beter onthouq.t 
omdat het zich met niets anders heeft bezig te houden. In onze 
taal zijn zelfs nog de sporen overgebleven van het onvermogen 
om van den aard der voorwerpen af te zien en alleen op hun 
aantal te letten , o . a. hieruit blijkende dat een hoeveelheid van 
ongeveer dezelfde waarde dikwijls met de saamgenomen voor
werpen van naam verandert. Zoo spreekt men van een kudde 
schapen , een vlucht duiven , een koppel patrijzen enz. 

Het eigenlijke of menschelijke tellen onderstelt dat alleen . 
op het aantal gelet wordt en dat de aard der voorwerpen , als 
hulpmiddel om het tellen te gemoet te komen , terugge
drongen zal zijn. Het terugdringen van dat hulpmiddel , dat 
een niet onbelangrijk vermogen tot abstraheeren vereischt , is 
een der eerste uitdrukkingen van het menschelijk vernuft .  In 
den voorhistorischen tijd, bij den Arischen volksstam, die de taal 
gesproken heeft , waaruit alle Indo-Germaansche talen zijn 
ontstaan , neemt men reeds het vermogen waar om tot 
honderd te tellen , wat hieruit blijkt dat de verschillende 
namen van de getallen tot honderd in de bedoelde dochtertalen 



(Sanskriet , Perzisch , Grieksch , Latijn , Slavisch , Ke ltisch , 

enz.) in verband met de wetten der klankverschuiving een 

gemeenschappelijken oorsgrong hebben ) terwijl eerst bij 

duizend vers
'
chil optreedt. En wat was nu de oorspronkelijke 

beteekenis van die namen ? Algemeen zijn de etymologen van 

gevoelen , dat ze geen stamwoorden hebben gevormd. 

Toch hebben sommigen een poging gedaan on1 in de tel

woorden voor 1 ,  2 en 3 den 1sten , 2den , 3den persoon ik ) 

gij , hij te herkennen ; anderen hebben in deze telwoorden aan

duidingen meenen te zien van voorwerpen , waarbij de b e

doelde hoeveelheid op den voorgrond treedt : zij hebben 2 

door " vleugels ", 3 door " klaverblad", 5 door )) hand " willen 

verklaren. Zooveel is zeker dat in het Sanskriet een wijze van 

tellen voorkomt , waarbij 1 door maan of aarde , 2 door oog , 

vleugel , arm of klauw , 3 door Rama , vuur of hoedanigheid , 

4 door Veda , leeftijd of oceaan , 5 door pijl of element , 6 door 

jaargetij ) 7 door wijsgeer of klinker , 12 door zon , 20 door 

nagel , 32 door tand wordt aangeduid ; en dat ook latere 

perioden aan dergelijke symbolen rijk zijn ; terwijl het niet veel 

nl0eite kost om uit te maken , dat deze symbo len bij thans 

nog onbeschaafde volken als de oorsprong van de telwoorden 

moeten gelden. 

Het ligt voor de hand ) dat ook het meest ontwikkelde voor

stellingsvermogen en het meest ijzersterke geheugen niet bij 

machte waren voor alle opvolgende hoeveelheden steeds nieuwe 

woorden te vinden en te onthouden. Van daar de noodzakelijk-

, heid om de groote getalen met behulp van slechts eenige klei

nere aan te duiden , m. a. w. om van het eenvo udig tellen tot 
het ingewikkeld rekenen over te gaan. Alvorens de vraag te 

behandelen , hoe dat bij de volken der oudheid heeft plaats 

gehad, schetste spreker even den aard van o ns tegenwoordig 

tellen. Zooals we weten , kunnen we alle getallen met behulp 

van negen cijfers (de cijfers van een tot en met negen) voor

stellen door middel van twee overeenkomsten ; voore erst dat 



we de hoeveelheden 10 , 1 0  X 10 , 10  X 10  X 10  enz . .als 
nieuwe eenheden beschouwen en ze nieuwe nanlen , t ien , 
honderd , duizend , enz . toekennen ; ten tweede dat we aan de 
negen cijfers . behalve de volstrekte waarde , nog een betrek
kelijke waarde ' toekennen en ze als eenheden , tientallen , 
honderdtallen , enz. beschouwen , al naar gelang ze van de 
rechter- naar de linkerhand de eerste ) tweede , derde plaats 

innemen , enz . Zoo stelt ons het, symbool 45 een hoeveelheid 

voor , die uit de samenvoeging van 5 eenheden en 4 tientallen 

bestaat) en hebben we ter vaststelling van de hoeveelheid, die 5 

eenheden en 4 honderdtallen bevat ) nog een teeken noodig dat 

het ontbreken van de tientallen in deze laatste hoeveelheid 

aanwijst , de nul ; hierdoor wordt dan verwarring van de tweede 

hoeveelheid 405 met de eerste 45 onmogelijk. 

Dit stelsel schijnt ons hoogst eenvoudig ) omdat wij van 

kinds been af met ons zoogenaamd tientallig stelsel heb ben 

leeren vertrouwd worden ; doch in werkelijkheid is het zeer 

ingewikkeld en is het menschelijk geslacht eerst na een onbe 

rekenbaar langen tijd tot deze eenvoudige voorstelling ge

komen. Spreker hoopte dat dit duidelijk zou blijken , wanneer 

hij achtereenvolgens zou hebben uiteengezet langs welken 

weg de verschillende oude volken tot hun nieuwe eenheden 

gekomen zijn , hoe zij ze tot het voorstellen van grootere 

hoeveelheden hebben vereenigd en hoe zij ze door teekens 

hebben voorgesteld . 

Het oudste rekenen bestond waarschijnlijk in het rang

schikken of van de te tellen voorwerpen , of van andere voor

werpen die de plaats van deze innemen. Deze plaatsvervanging 

was dan �omtijds een gevolg van het niet meer aanwezig zijn 

van 't geen men tellen moest (voorbeelden : de in cirkels ge

rangschikte steenen der grafheuvels in noordelijk Europa , of 

de strepen w�armee een getatoueerde roodhuid op zjjn lichaam 

aanteekening houdt van het aantal der verslagen vijanden) ; 

maar zij kan ook ten doel gehad hebben , kleine , meer hanteer-



bate voorwerpen als schelpen ) steentjes , de bewerking van 
het tellen te doen ondergaan . Werkelijk rekenden Grieken en 
Romeinen nlet steentjes en konlt in het Griekscih " 'f'�CPI�Slll " 

(rekenen) van 'f'�cpoc; , en evenzoo in het Latijn " calculare ' 1  

(rekenfm) van calculus , terwijl zoowel 'i'�cpoc; als calculus een 
steentje aanduiden. Had men bij dit rekenen met kleine hoe
veelheden te doen , dan was een eenvoudig middel ter aan
schouwing steeds aanwezig in de vingers der handen en - wat 
ons gelaarsde volken minder helpen zou - in de teenen der 
voeten. Evenals twee perSOllen , die elkaars taal niet verstaan , 
door gebaren zich verstaanbaar trachten te maken , evenals de 
doofstomme zich van die gebarentaal bedient , zoo zullen ook 
de oud e volksstammen , die bijna geen getal kenden , het reke
nen door 't gebruik maken van handen en voeten hebben aan
gevuld. De telwoorden 1 � 2 ,  veel , of 1 ,  2, ontelbaar, waren bij 
vele volksstammen in Amerika almee de eenige rijkdom aan 
telwoorden en toch duidden zij grootere hoeveelhedep. aan , 
maar dan altijd met de handen . Nog heden ten dage deed een 
Engelsch reiziger bij een inlandschen volksstam de ervaring 
op , dat , toen hij een stamhoofd vroeg hoeveel vijanden hij 
had verslagen , deze begon met zich de namen te herinneren , 
elk van hen door een zijner vingers voorstelde en eindelijk , na 
veel inspanning en na zich telkens vergist te hebben , waarbij 
hij dan weer opnieuw begon , door 't driemaal ofheffen van de 
hand het denkbeeld vijftien trachtte uit te drukken. 

Eigenaardige uitdrukkingen aan dit tellen op de hand ont
leend , komen bij verschillende volken voor. Zoo zegt de 
Zoeloe voor 8 :  " houdt twee vingers weg " ,  voor 9 :  " houdt 
een vinger weg " ; wil hij aanduiden dat er 7 paarden op stal 
staan , dan drukt hij dit uit door te zeggen dat " de paarden 
op stal hebben gewezen", welke zonderlinge uitdrukking ver
klaard wordt , als men weet dat de Zoeloe ) wanneer hij telt, 
begint met de pink van de linkerhand en de vingers van die 
hand afgeteld hebbende , op den duim van de rechterhand 
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overgaat , zoodat het getal zeven (de paarden hebben gewezen) 

overeenkomt met den wijsvinger van die hand ; zes door te zeg

gen : "neem den duim" ; vijf " eindig de hand" enz . 

Bij dien ouden vorm van rekenen , het tellen op de vingers , 

leerde men dus bij den tienden vinger 10  als nieuwe eenheid 

aannemen. Niet zoo gemakkelijk is de verklaring , hoe de 

meeste volken er dan toe gekomen zijn om 10 X 1 0  of 100 weer 

als nieuwe eenheid te kiezen. Immers men had na 70 , 80 , 90 
kunnen voortgaan met 10 X 10 tientig , 11 X 10 elf tig , 12  )< 10  

twaalf tig t e  noemen , o f  reeds een der voorgaande ti envouden 

bijv. 6 x 1 0  als nieuwe eenheid kunnen nenlen. En dit is dan 

ook door sommige volken gedaan. Zoo vinden wij in het oud

friesch dialect het woord tolftich of 12 X 10 voor 120 , en zul

len we later in een anderen hoek der wereld, bij de .Babyloniërs, 

zien, dat dit volk met 60 als nieuwe eenheid na 10 heeft gerekend. 

Dat echter de meeste oude volken een tweeden stap deden in 

de richting van ons tientallig stelsel, door 10 X 10 als nieuwe 

eenheid aan te nemen , kan verklaard worden uit een soort van 

coöperatief tellen, dat nog waargenomen wordt bij Afrikaansche 

volksstammen, die het grondidee van ons tientallig stelsel reeds 

in zich hebben doen ontkiemen , door, waar zij hoeveelheden 

tusschen de 1 00 en 1000 aanschouwelijk willen voorstellen , 

verschillende personen als dragers van · eenheden , van tientallen 

en van hondertallen te doen optreden, hetzelfde wat wij th ans 

bereiken door de plaatswaarde der cijfers . Dit coöperatief stelsel 

verklaart nu hoe de nleeste volken et toe komen moesten om 

10 X 10 weer als nieuwe eenheid aan te nemen. Want daar de 

persoon) die met zijn vingers de tientallen aangaf , ook tien v in

gers had, moest men bij 10  X 10  een derde als drager der hoe

veelheid 1 0  X 10 engageeren en deze hoeveelheid als n ieuwe 

eenheid aanmerken. 

Het stelsel tien vond dus zijn oorsprong in het menschelijk 

lichaam. Maar met het stelsel vijf of het stelsel twintig is dat 

eveneens het geval . 
3 
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Is een hand afgeteld , of zooals de Griek zegt " afgevijfd " 

van het werkwoord ,,7rEfl//raçElv " afvijven , dat in het algemeen 

op de vingers tellen beteekent , dan kan men halt houden en 

vijf als nieuwe eenheid aannenlen. Had nlen de twee handen 

afgeteld , dan volgden de voeten en twintig kwam als nieuwe 

eenheid voor den dag. Komen nu beide stelsels voor , dan is dit 

een bewijs te meer voor de juistheid der beschouwingen over 

de afkomst van het tientallig stelsel . En werkelijk is dit bij 

5 in mindere , bij 20 in nleerdere mate het geval . Zoo wordt 

6 bij sommige volken "hand en een ", 7 "hand en twee"  enz . 

waarbij dan vijf -== hand een nieuwe eenheid uitnlaakt. Zoo 

vond ALEXANDER V O N  HUMBOLDT bij den Amerikaanschen stam der 

Muyska's ,  elf door " voet een" - ct w. z. een op den voet nadat 

de handen zijn afgeteld ; twaalf door " voet twee" enz . uitgedrukt, 

en de hoeveelheid twintig -== "mensch" of " geheele mensch" als 

nieuwe eenheid aangenomen.  

Zoo is , volgens Pater GILlI , bij de Tamanaks aan de Orinoco 

20 een geheele Indiaan , 21 een op de hand van een tweeden 

Indiaan , enz . Zoo hebben de Maya's in Yukatan afzonderlijke 

woorden voor 20, 20 X 20 of 400, 20 >< 20 x 20 of 8000 , ja 

zelfs voor 20 x 20 x 20 x 20 of 160 000 , en noemen de Aztéken 

in Mexico 20 het getelde , 400 het haar , 8000 den buidel , enz . 

En ook in de moderne · talen vindt men 20 op den voorgrond 

en bijna overal met afzonderlijken naam aangeduid. Zoo heeft 

het Engelsch naast twenty " score", het Duitsch naast zwanzig 

" eine Stiege " dat onveranderd voorkomt in het Groningsch 

dialect , dat van " een stieg eyers " spreekt , het Deensch 

" snees", dat ook in het Friesch voorkomt. Maar Jt sterkst 

vertoont het zich in 't Fransch en Deensch.  Terwijl het Fransch 

als Ronlaansche taal een geregeld stelsel van tien bezit , als 

cinquante , sOÎxante , septante , huitante en nonante (welke 

woorden werkelijk op de grenzen van België nog voorkomen) , 

is het plompe stelsel met twintig als eenheid toch naast dit tot 

ontwikkeling gekomen en septante verdrongen door soixante-
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dix , huitante door quatre-vingts , nonante door quatre-vingts

dix , ja men vindt zelfs six -vingts 1 20 , sept-vingts 140 , huit

vingts 1 60,  en, als naanl voor een hospitaal, quinze-vingts 300. 

Èn in het Deensch is 60 == tresindstyve , 80 == firesindstyve , 

ja  zelfs halvtresindstyve ==- 50 )  halvfirdsindstyve == 70 , halv

fimsindstyve :::::: 90 , terwijl 5 /<. 20 'weer " hundred" is .  

N aast de stelsels 5 ,  1 0 , 20 , treft men ) behalve het twee

tallig stelsel , dat LEIBNITZ bij de Chineezen meende te moeten 

aannemen en waarop spreker straks nog zou terugkomen in 

verband met het zoogenaamde IJ Chineesche breiwerk", hier en 

daar ook het' zestallig en het elftàllig stelsel aan , die , naar 

een zeer gegronde gissing van spreker , beiden ook uit het 

tellen op de hand zijn te verklaren , daar evenals nlen in het 

tientallig stelsel tot het vormen der verschillende getallen 9 
cijfers behoeft , nlen tot het zelfde doel in het zestallig stelsel 

5 ,  in het elftallig stelsel 10 cijfers noodig heeft. En nu kan 

men de 5 cijfers door de vingers van de eene hand , de 10 cijfers 

door die der beide handen aangeven. Zoo redeneerende , moet 

men tot de conclusie komen , dat èn zes- èn elftallig stelsel 

menigvuldiger geweest zouden zijn dan 5 en 10 zijn , als de 

mensch in zijn ontwikkeling de natuur geheel gevolgd had. 

Zijn dan alle stelsels te beschouwen als ontstaan uit het 

rekenen op de vingers ? Dit durfde spreker nog niet beweren. 

Want behalve de eenheid 60 der Babyloniërs , vindt men in 

Egypte nog een stelsel , waarin 7 de boventoon had , en wordt 

1 8  in het Welsche dialect dennaw of 2 X 9 geschreven. Maar 

wel kunnen we zeggen , dat deze afwijkingen uiterst zeld

zaam zlJn. 
De spreker gaf thans een duidelijke voorstelling hoe men 

groote hoeveelheden door middel van kleine heeft leeren uit

drukken. HANKEL heeft eerst fledert eenige jaren de eenvoudige 

wet ontdekt , dat bij de samenstelling van verschillende cijfers 

tot een getal steeds in de richting van het schrift de grootere 

teekens aan de kleinere voorafgaan. Die wet volgen wij in 
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onze getallen op , wat het schrift betreft : in 268 bv. gaan de 

grootere honderdtallen aan de tientallen en deze weer aan de 

eenheden vooraf ; in het uitspreken daarentegen begaan wij de 

onregelmatigheid om eerst de eenheden en daarna de tientallen 

te noemen. Bij de Babyloniërs daarentegen plaatste men de 

grootste teekens aan de rechterhand , ook overeenkonlstig de 

richting van hun schrift .  Eindelijk bij de Ch ineezen staan de 

grootste hoeveelheden bovenaan , wijl zij van boven naar be

neden schrijven. 

De verschillende cijferteekens werden nu behandeld , in de 

eerste plaats bij de Egyptenaren , wijl hun schrift het karakter 

van beeldschrift het best bewaard heeft. De hieroglyphen inge

houwen in de obelisken en gedenksteenen' , afgeschilderd op de 

wanden van tempels en grafkelders , laten zich bij den eersten 

oogopslag als afbeeldingen van menschen , dieren , ledematen , 

voorwerpen van da,gelijksch gebruik ) enz . herkennen. N atuur

lijk vervormden zich deze teekens bij het sneller schrijven. Op

zettelijk of toevallig afgerond )  lieten zij dikwijls hun waren 

oorsprong niet meer herkennen en gingen zij in het hieratisch 

schrift over. Is dit laatste schrift altijd van rechts naar links 

gericht , bij de oorspronkelijke hieroglyphen is de richting nu 

eens van links naar rechts , dan weer van rechts naar links in 

verband met het feit , dat men de opschriften op de twee zij

wanden der tempels zoo aanbracht , dat de binnentredende 

maar had voort te gaan om de regels te lezen , op den linker

zijwand dus van links naar rechts ) op' den rechterzij wand van 

rechts naar links. Had men nu in hieroglyphische opschriften 

getallen voor te stellen , dan stonden daartoe verschillende 

wegen open. Nu eens herhaalde men wat eenige malen genomen 

moest worden en duidde men negen goden aan door het teeken 

voor god negenmaal neer te s chrijven ; dan weer schreef men 

de telwoorden ) wat van zeer veel gewicht is , omdat men daar

door een menigte Egyptische telwoorden heeft leeren kennen. 

Maar het menigvuldigst gebruikten de Egyptenaren bepaalde 
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teekens voor de hoeveelheden , cijfers die in 1 799 door den 
Fransehen geleerde JOMARD ontdekt en in 1812  door hem ver
klaa;rd zijn. Zij zijn voor 't grootste deel in het zg. " graf der 
getallen" gevonden , dat CHAMPOLLION niet ver van de pyramide 
van Giseh ontdekte en waarin nlen voor den rijken eigenaar de 
sterkte der kudde aanteekende. 

Wat die cijferteekens (zie Fig. rVa) eigenlijk voorstellen , is 

niet van allen duidelijk. Algemeen neémt men aan , dat 1 door 

eerr rechten stok , 10 000 door een wijzenden vinger , 100 000 

dO'or een kikvors eh (kaulquappe) en 1 000 000 door een ver-

,b3lasd mens eh wordt aangewezen .  Zoo  is het teeken voor 1 00 

volgens sommigen een priesterstaf , volgens anderen een palm

stengel; dat van 1000'volgens sonlmigen een lotusbloem) volgens 

anderen een lamp. Gelukkig kunnen we dit als van onderge

schikt belang in 't midden laten en ons wenden tot de samen

voeging van deze cijfers tot getallen. Uit de Fig. rVb , die met 

het getal 52379 overeenstemt , zal die samenvoeging opgehel

derd worden. Wijl het schrift van rechts naar links gericht is , 

vinden we de 10 000-tallen rechts , de eenheden links . Boven

dien worden de gelijke eenheden mede van de rechter- naar de 

linkerhand in groepen van vier stuks afgedeeld om het tellen 

van dezen gemakkelijk te maken (evenals wij dit bij ons de turf

schippers zien doen met het streepje als vijf dwars door de vier). 

En eindelijk blijkt uit de wijze , waarop de cijfers verbonden 

zijn , die men "naastelkaarvoeging" of Juxtapositie noenlt , dat 

het alleen vóor het overzicht maar niet voor de waarde der be

doelde hoeveelheid noodzakelijk is de cijfers te rangschikken ; 

want wijl elke hoeveelheid slechts een absolute waarde heeft 

en alle betrekkelijke waarde aan de plaats ontleend ontbreekt) 

vindt men door optelling toch dyzelfde som , hoe de verschil

lende deelen 0C?k op elkaar volgen. 

Korten tijd na de ontcijfering van het hieroglyphenschrift 

werden door CHAlIfPOLLION ( 1 824: en '26) ook de hieratisc he 

cijferteekens verklaard . Daar d'é 'naastelkaarvoeging van gelijk e 
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eenheden in dit schrift niet voorkomt , maar het voor de negen 

eenheden , de negen tientallen , de negen honderdtallen , ver

schillende teekens (zie Fig. IV c) bezit , is aan de eene zijde het 

aantal cijfers dat gebruikt wordt , veel grooter , maar wordt 

aan de andere zijde dan ook elke hoeveelheid door een geringer 

aantal teekens voorgesteld. Zoo schrijft nlen 486 in het hiera

tisch schrift met 3 ,  in het hieroglyphenschrift met 1 8  teekens . 

Brachten de Egyptische priesters het hieroglyphenschrift 

met de pen op den papyrusrol over , in Chaldea krasten de 

oude Babyloniërs hun schrift nlet een hard voorwerp in een 

verhardende kleinlassa.  Van wege de wigvormige gedaante . 

noemen de Duitschers dit schrift " keilschrift " , terwijl wij meer 

van " spijkerschrift" spreken . De cijfers worden hierhoofdzake

lijk uit drie elementen opgebouwd : de staande wig, de liggende 

wig en de winkelhaak . De staande wig stelt de eenheid voor , 

de winkelhaak het tiental , terwijl de liggende wig eerst aan 

de sanlenstelling van het getal 100 deelneemt. Door neven

elkaarstelling worden nu deze drie elenlelüen tot getallen ver

eenigd ) en om ruimte te sparen worden de gelijke eenheden , 

wiggen of winkelhaken , dikwijls in rijen van drie boven elkaar 

geplaatst . Zoo is 24 voorgesteld door Fig. IV cl. Stelde dit het 

volk tusschen Euphraat en Tiger in staat de getallen tot 

honderd in scllTift te brengen) met 100 voorgesteld door Fig. d, 

konlt naast het beginsel der nevenelkaarstelling , dat op de 

optelling berust , een geheel nieuw beginsel in 't spel , waarbij 

de vernlenigvuldiging een rol speelt . Staat namelijk in afwij

king van de wet van opvolging , die verlangt dat het grootere 

aan het kleinere vooraf ga , een kleinere hoeveelheid voor 1 00 , 
dan wijst die kleinere hoeveelheid aan , hoeveel maal men 100  
nenlen nloet .  Zoo i s  in Fig . . cl ook 10  X 1 00 of  1000 voorge

steld en beteekent het daarop volgende teeken niet 20 X 1 00 
of 2000 , maar 1 0  X 1 0  X 100 of 1 0  000. En nlet deze schrijf

wijze ging men voort tot in de honderdduizenden ; de hoeveel

h eid millioen kel�de 1nen toen nog niet. 
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Spreker wees er op , hoe n10eilijk het thans nog valt ons eén 

goede voorstelling te vormen van groote hoeveelheden , zoodat 

men wel kan nagaan hoe deze in de oudheid betrekkelijk 

spoedig een onbepaald karakter aannamen en zich in de on

vergelijkelijke oneindigheid oplosten. Wie zal de vele bijbel

plaatsen ) die na de ballingschap onder den nawerkenden Baby

lonischen invloed geschreven zijn , wat de getallen aangaat , 

letter�ijk opvatten ? Zoo in 1 Samupl 1 8 ,  v. 7 :  " SAUL heeft 

zijn duizenden verslagen , maar DAVID zijn tienduizenden" ; in 

Daniel 7, v .  10 : " duizend maal duizenden dienden Hem en 

tienduizend maal tienduizenden stonden vóór I-Iem" . Blijkbaar 

moeten deze getallen beschouwd worden als de overgang tot nog 

meer ontelbare hoeveelheden , aangeduid als " het stof der aarde, . 

het zand der zee') : of als in Genesis 1 5 , v. 5 :  " zie op naar 

den henlel en tel de sterren ) zoo talrijk zal ook u w zaad zijn", 

een opgaaf die slechts door den Allerhoogste kan worden vol

bracht volgens Psalm 147 , v . 4 :  "Hij telt het getal der sterren 

en noemt ze allen bij name". 

V óór van de Babyloniërs af te stappen , deelde spreker mede 

hoe hun eenheid 60 ontdekt is door den Engelschen assyrioloog 

HINCKS bij de ontcijfering eener inscriptie , die aangeeft hoe 

veel deelen der Maan verlicht zijn op ,elk der dagen van nieuwe 

tot volle maan. Daarbij nam HINCKS aan , dat waar er een stip 

stond tusschen twee cijfers , het vóór de stip geplaatste zestig

tallen aanduidt. Werkelijk verkrijgt men dan , als men de 

maanschijf in 240 deelen 'verdeeld denkt , eenigermate nabij de 

waarheid komende getallen. Van de eerste rij wordt dan elk 

volgend getal door verdubbeling uit het voorgaande afgeleid 

en treedt verder vern1eerdering met 1 6  daarvoor in de plaats . 

In dezer voege : 5 ,  10 , 20 , 40 , 1 .20 (1 stip 20 d. w .  z. 60 plus 

20) of 80 , 1.36 (1 stip 36 d. w. z. 60 plus 36) of 96 , 1 . 52  (1 

stip 52 cl. w. z .  60 plus 52) of 1 1 2 ) 2 .8  (2 maal 60 plus 8) of 

1 28 , 2 . 24 (2 maal 60 plus 24) of 144: . . . . . . . . .  3 . 1 2 (3 maal 

60 plus 1 2) of 1 92 , enz . tot 240 toe. In 1 854 werd deze theorie 



schitterend bevestigd door de ontdekking van den geoloog 

W. K. LOFTUS , die in het Euphraatdal twee kleine steentafeIs 

vond , aan beide zijden met spijkerschrift bedekt , waarop ook 

in de waarden der producten het stipteeken voorkomt voor-, 

snellende de eenheid 60.  Zoo bevat een dier tafeltj es de vier� 

kánten der eerste 60 getallen , als 1 X 1 -:;::: 1 ,  2 X 2 == 4 ,  
3 X 3 == 9· . . . ' 7 X 7 == 49 , en dan volgt de waarde 8 X 8 

voorgesteld door 1 .4 (1 punt 4 of 1 X 60  plus 4) d. i .  64 ; de 

waarde 58 X 58 door 56 .4  (56 punt 4 of 56 X 60-tallen plus 

4) do. i. 3364 , de waarde 59 X 59 door 58 .1  , enz . enz . Daarop 

volgde nu 3600 als nieuwe eenheid , in de getallenwaarde voor
gesteld door 1 met een punt , zoodat aan de andere zijde der 

tafel de hoeveelheid 1 6  'y 1 6  X 1 6  stond afgebeeld als 1 .8 .1 6 , 

cl., i. 1 X 3600 plus 8 X 60 plus 1 6  eenheden . 

Diezelfde hoeveelheid 60 nu komt voor op de herleidings

tafels voor de Assyrische en Babylonische nlaten. I-Ioe  die oude 

v0lke:a er toe kwanlen on1 het stelsel 60 aan te nelllen , zal 

waarschijnlijk in de sterr��unde zijn oorsprong vinden.  Maar 

hier0mtrent staat niets vast. 

Onder de wijsgeerig-godsdienstige begrippen der oude Chal

deeën namen hun c1roomerijen over de waarde der getallen een 

belangrijke plaats in , en bekend is het hoe zij der godheid die 

den n1eesten invloed uitoefende , het hoogste cijfer toekenden 

in de, reeks van �: tot 60 ) zoodat iedere god zijn bepaald cijfer 

had , waarbij bovendien nog een rij breuken werd opgen1erkt, 

die betrekking schijnen te hebben gehad op de geesten , ge

rangschikt naar de lllate van hun invloed. VVaarschijnlijk heeft 

deze voorliefde voor de getallensynlboliek zich van de Babylo

niërs op de Joden overgeplant. Dergelijke aanduiding toch van 

personen door getallen komt ook veelvuldig voor in de Gewijde 

Geschriften . Als voorbeelden mogen dienen de hoofdstukken 

7 en 8 van het boek Daniël , de Openuw"ing van Johannes , de 

J oodsche !(abbala en de Gematria. In de laatste werd het e�ne 

woord door het andere vervangen , wanneer de S0111 der c1jfers , 
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die de rangorde der letters in het alphabet aanwijst , bij · beide 

de zelfde was. " Als nu ABRAHAM hoorde dat zijn broeder ge

vangen was ") zoo heet het in Genesis 1 4 , v. 14 , " wapende hij 

zijn dienaren 3 18  in huis geborene" - dan staat 318 hier , 

volgens de verklaarders , voor Eliezer. Zoo moet de leeuw , die 

in Jesajah den .val van Babylon verkondigt , niemand anders 

zijn dan HABAKUK , wijl beide woorden ,, leeuw" en " HABAKUK" 

in het He breeuwsch , voor de som van de rangcijfers der let

ters , beiden 216  opleveren . Zoo moet Openbaring 13 v. 1 8 : 

"Hier is de wijsheid : die het verstand heeft , . . . . .  het getal 

des beestes : want het is een getal eens menschen en zijn getal 

is 666",  waar over het bekende groote beest gesproken wordt , 

door de opmerking verklaard worden , dat de woorden " Keizer 

NERO" op dezelfde wijs een som 666 opleveren. Waaruit dan 

tevens duidelijk wordt , wat er onmiddellijk aan voorafgaat 

in het voorgaande vers : " die dit merkteeken heeft , of den 

naam des beestes , of het getal zijns naams" . 

Bekend is het wijders dat het getal 7 bij de Joden der 

oudheid voor het heilige getal gold ; minder bekend daaren

tegen dat de Joden van den tegenwoordigen tijd nog een zeer 

oud telrijm in aandenken houden , dat luidt als volgt : 

Wie kent één ? Ik , zegt Israël , ken één ; één is God , de 

Heer van hemel en aarde. - Wie kent twee ? Ik , zegt Israël , 

ken twee ; twee zijn de tafelen des Verbonds , maar één is 

God , de Heer van hemel en aarde. - Wie kent drie ? Ik , zegt 

Israël , ken drie ; drie zijn de aartsvaders en twee de tafelen 

des Verbonds , maar één is God , de Heer van hemel en aarde , 

enz . tot en met : Wie kent dertien ? Ik , zegt Israël , ken 

dertien ; dertien zijn de' goddelijke onderscheidingsteekenen , 

en twaalf de stammen Israëls , en elf de sterren , en tien de 

geboden , en negen . . . .  maar waartoe meer. 

En zoo staat ook de getallensymboliek in verband met de 

voorstelling van getallen door de letters van het alphabet , 

dat we bij Joden , SyriëFs en Grieken vinden . Zoo waf:! b�j de 



Joden aleph == 1 ,  bet == 2 ,  gemel .:::: 3 )  enz . Bij deze schr�f

wijze gebruikte men het tientallig stelsel. Zoo schreef men 

12 : jod )  bet)· maar 15  niet jod , he of 10  en 5 ;  omdat j en h 

de beginletters zijn van Jeho va , werd 1 5 , in plaats van uit 

10 en 5 ,  uit 9 en 6 gevormd .  

Wil men de  9 eenheden , de  9 tientallen en  de  9 honderd

tallen alleen door verschillende leUerteekens voorstellen , dan 

heeft men 27 letterteekens noodig. Nu bevat het Grieksche 
alphabet 24 letters ; door er drie letterteekens aan toe te 

voegen , konden de Grieken dus hun doel bereiken. \Verkelijk 

hebben zij dit gedaan (zie Fig. IVe) ; aan een der dialecten ont

leenden zij de " wan", aan het Hebreeuwsch de nkoppa" of 

Latijnsche q ,  aan het Phoenicisch de n sanpi". ; en zoo stellen 

nu de 8 eerste letters , met de " wan " als 9, de eenheden , de 

8 middelste letters , met de " koppa" als 90 , de tientallen en 

de 8 laatsten , met de " sanpi" op de plaats van 900 ) de 

honderdtallen voor. Bovendien worden deze getallen door het 

toevoegen van een komlna aan de rechterhand nlet 1 000 

vermenigvuldigd en is dus x '  == 1000 , (3' == 2000 , enz . Zoo 

wordt ons jaartal 1883 door x' ûJ7rry voorgesteld. 

Spreker nlaakte het hier duidelijk ) hoe dit alphabetisch 

cijferschrift uit een wiskundig oogpunt niet de voorkeur ver

dient boven
· 
dat hetwelk we het eerst bij de Grieken aan

treffen. Reeds ten tijde · van SOLON vinden "we bij hen cijfer

teekens in gebruik ) die de hoofdletters voorstellen van de 

beginletters der overeenkomstige telwoorden. Zij zijn I = 1 , 

� == 10 , H == 100 , X ·:= 1 000 , M == 10000 , en worden ge

combineerd ,. zooals Fig. IVf aangeeft ) in de cijfers voor 50, 

500 , 5000. Deze teekens worden gewoonlijk Herodiaansche 

teekens genoemd ) onldat zij omstreeks 200 n .  Chr. door een 

Byzantijnsch schrijver , Herodianus , venneld zijn. Vergelijkt 

nlen het bovenvernlelde beeld van 1 883 nlet 
'
de uitdrukh::ing 

van dat getal in Herodiaansch schrift (Fig . IV g) , dan blijkt dat 

het Herodiaansche schrift voor een zelfde getal lueer teekens 
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vereischt. En toch is de overgang van het Herodiaansche schrift 

tot het meer eenvoudige alphabetschrift beslist een achter

uitgang , met het oog op de · overzichtelijkheid der eenvoudigste 

bewerkingen , die men de getallen in de rekenkunde doet onder

gaan. Dit kan uit de beschouwing van de figuren blijken. 

Zoo kwanl spreker tot de Romeinen met hun cijferschrift , 

waaraan het Heriodiaansche cijferschrift der Grieken reeds ,zal 

hebben herinnerd . Wij bevinden ons hier op bekend terrein. 

Immers , wie kent niet de cijfers op de wijzerplaten onzer uur

werken ? Het zijn de bekende teekens I ,  V, X ,  L ,  C ,  D ,  M ,  

waaruit de bewoners van het oude Rome hun getallen samen

stellen. Zij schreven 8 als 5 en 3 (VIII) , maar 9 als 10 min 

1 (IX) , 49 als 50-1 , 40 als 50-10 , 99 als 100-1 , enz . 

Het nieuwe beginsel treedt hier dus op, dat e�n kleinere groot

heid voor een grootere geplaatst , hiervan afgetrokken nloet 

worden. Deze nieuwigheid daargefaten , staat het stelsel in 

bruikbaarheid , met het oog op rekenkunstige bewerkingen , 

met het Herodiaansche stelsel der Grieken gelijk , maar is , 

evenals dit stelsel , in eenvoudjgheid nog zeer bij ons tien

tallig stelsel ten achter. Wel vinden we hier voor 't eerst 

dat de plaats van invloed is op de waarde der cijfers (wijl 

Cl = 101  en IC = 99 is) , maar de wijze waarop nlen hier 

van de plaats der cijfers gebruik maakt , is wel zeer primitief. 

Eindelijk schetste spreker het tientallig stelsel in zijn oor

sprong en waarde . Hij voerde ons weer tot de Indiërs terug 

om aan te toonen hoe de plaats waarde , die bij ons tientallig 

stelsel voorkomt , van Indischen oorsprong is . Om hiervan 

een voorbeeld te geven , zij herinnerd , dat 4 b�j de Indiërs 

o .  a. door " oceaan " wordt voorgesteld (omdat er naar hunne 

lneening vier wereldzeeën zijn) en 1 2  door " zon " (omdat de 

zon in 1 2  muzen , de teekens van den dierenriem , staan kan), 

en nu is oceaan-zon 412  J en zon-oceaan 1 24 .  lI ierbij stelt 

dus oceaan werkelijk 400 of 4 voor , naar gelang van de 
plaats die het woord inneemt. 
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De grondslag en de groote waarde van het tientallig stelsel 

is de " nul " .  Het ligt nog in 't duister , of het oude Babylon 

reeds nullen gekend heeft ; maar zeker telde men ze onder de 

Arabieren , zoodat het waarschijnlijk is ' dat ook de Indische 

volken , waaraan de Arabieren hun cijfers ontleenden , de nul 

kenden . Te recht acht MAx MULLER het van groot belang OlU 

te weten , wanneer en bij welk volk de nul het eerst voorkwam ; 

want dat cijferteeken mag wel gewaardeerd worden als het 

aanvangspunt van alle exacte wetenschappen , aan welke wij de 

ontdekking va,n de teleskoop , de stoommachines , de electrische 

telegraaf en de telephoon te danken heb ben. Zoo ziet mén da,t 

in sOlllmige gevallen een nul nog iets n1eer beteekent dan nul. 

De oorspronkelijke naam voor de nul waR cif1'on (ledig) 

dat als zefiro in het Italiaansch overging en door de- Frall

schen tot zero werd gemaakt. Van dit cifron kOlllt ons woord 

cijfer, dat werkelijk in het Engelsch nog "nul " beteekent. 

Waar wij 'zeggen " hij is een nul in 't  cijfer '\  zegt de' Engelsch

n1an " he is a n1ere cipher " .  Ons woord nul n10et daarentegen 

van Indischen oorsprong zijn . 

Aan de Arabieren die , zooals bekend is , de overbrengers 

van de Oostersche geleerdheid naa,r ,Vest-Europa zijn , hebben 

wij onze tegenwoordige cijfers te danken . Een blik op Fig. IVh 

doet echter zien ) dat ze na dien tijd nog veel vormverande

ring hebben ondergaan . \Vel kon1t de vorm der cijfers bij de 

West-Arabieren reeds meer met dien der onze overeen , dan 

bij de Oost-Arabieren , lllaar het verschil is toch nog groot .  

Bedenkt 111en echter , dat de cijfers eerst na, de uitvinding 

van de boekdrukkunst een onveranderlijk karakter hebben 

aangenomen , dan' kan deze verandering vóór dien tijd 0 1 1S 

niet vreemd schijnen , en is het dus ter verklaring van onze 

cijfers niet noodig zijn toevlucht te nemen tot andere n1iddelen 

en ze b .v . ,  zooals de figuur doet zien , af te leiden uit de 

sal11envoeging van een aantal kleine streepjes gelijk aan de 

hoeveelheid die het cijfer moet voorstellel'l. 
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Geheel andere teekens bezaten de Chineezen. Spreker lichtte 

dit toe door een teekening (Fig . lVi) ) waarvan de eerste rij de 

oud -Chineesche cijfers voor de negen eenheden , voor 1 0 )  100 , 

1 000 , 10000 aangeeft . Uit het er naast gestelde getal 215  

van boven naar beneden geschreven volgt ,' dat dit stelsel 

slechts ten deele plaatswaarde heeft. Zoo komt ook bij de 

cijfers , die de Chineesche handel van lateren tijd gebruikt , in 

zekeren zin plaatswaarde voor , maar nog niet zoo eenvoudig 

als wij die kennen. In dit schrift is het getal 465 voorgesteld. 

Schijnt ons nu het tientallig stelsel de volmaaktheid zelve , 

toch zou aan het twaalftallig nog de voorkeur gegeven nloeten 

worden. Want wijl 1 2  door 2 ,  3 ,  4 ,  6 gedeeld kan worden , 

en 1 0  slechts door 2 en 5 ,  worden de bewerkingen in het 

twaalftallig stelsel eenvoudiger dan in het tientallig. Te recht 

zegt dan ook TYLOR, de schrijver van " Primitive culture" ,  waar 

hij over dit punt spreekt : " the case is the not uncommon one 

of high civilisation bearing evident traces ot the rudeness of 

its origin in ancient barbaric life " .  

Nog eenvoudiger zijn de bewerkingen in het talstelsel twee , 

dat LEIBNITZ aan de Chineezen toekende . In dit stelsel waar de 

eenheden 1 ,  1 0) 100 ,  1000 enz .  door 1) 2, 4, 8 enz . vervangen 

zijn en het teeken 1 1 1  , als bestaande uit eenheid ) tweetal en 

viertal , dus met ons cijfer 7 overeenkomt , heeft men , behalve 

de nul , slechts één cijfer ) de 1 , noodig. In verband hiermede 

worden sommige bewerkingen in dit stelsel uiterst eenvoudig. 

Zoo herleidt zich de optelling eenvoudig tot 1 en 1 is 2 ,  0 ,  ik 

houd er 1 .  En de tafel van vermenigvuldiging bestaat hier uit 

het axiom� 1 X 1 == 1 .  Maar er staan groote bezwaren tegen

over. De getallen worden zeer groot. Zoo wordt onze 9 voor

gesteld door 1001 , enz .  

Het tweetallig heeft. geleid tot  de  verklarin.g van twee pun

ten , die spreker ten slotte nog besprak en toelichtte . lIet eerste 

is de " Jekim", een Chineesch symbool , toegeschreven aan 

China's oudsten wetgever Fohi (zie Fig. IV7c) . Het had de gelet-
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terde Chineezen en de Westersche geleerden tot wanhoop ge

bracht , tot eindelijk de beroemde wiskunstenaar LEIBNITZ door 

vergelijking der verschillende figuren met de rij der getallen 0, 

1 )  2 ,  3 . . . zooals zij in het tweetallig stelsel geschreven wor

den, het raadsel oploste en aanwees dat de figuren van den 

" J  ekim" in werkelijkheid niet van deze getallen verschillen. 

Hierbij had hij slechts te bedenken , dat de Chineezen van boven 

naar beneden schrijven en nu te onderstellen dat een doorgaande 

stTeep de eenheid , een afgebroken streep de nul vooTstelt , om 

tot volkonlen overeenstemming te geraken. In dit raadsel dat 

hij zoo gelukkig ontcijferd had , zag hij een beeld van de schep

ping der weTeld ui� niets . Evenals hier elk getal uit de eenheid 

en uit niets (nul) was opgebouwd , was de wereld uit niet ge

schapen. Het denkbeeld behaagde hem in die mate ) dat hij een 

Christen-zendeling opdroeg , dit voor den Keizer van China te 

ontwikkelen en dezen zoo mogelijk tot het Christendom te be

keeren . De geschiedenis nleldt niet , of dit plan is uitgevoerd ; 

in elk geval , het heeft geen effect gesorteerd. 

Het tweede punt is het zoogenaamde Chineesche ringenspel) 

in het Fransch JJ baguenaudieT" of ringenknooper , een " wis

kundige verpoozing " (1) waarnlede prof. SCHOUTE zijn met 

levendige belangstelling gevolgde verhandeling besloot . Het 

werktuig bestaat in hoofdzaak uit twee deelen : de spoel en het 

stelsel Tingen. De spoel is een metaaldraad in den vorm vall 

een lang gerekten rechthoek , aan den eenen kant voorzien van 

een handvat , dat men in de linkerhand houdt, terwijl men met 

de rechterhand de aan de spoel opgehangen ringen :erplaatst. 

Het spel komt nu hierop neer ) dat men de ringen door verschil

lende achtereenvolgende bewerkingen van de spoel moet los

maken . In den handel komt het werktuig met 7 , 8 of 9 ringen 

voor. Wijl het aantal bewerkingen verdubbelt bij het vermeer-

('1 )  Een meer breedvoerige schets van het Chin eesche rill genspel gaf 
prof. S CH OUTE  in een zij n er «wiskund ige verpoozillgel l )) in « E igen Haard » 

(Jaargang 1 883 , No. 35). 
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ren van het aantal ringen met éen , zou het aanbrengen van een 

grooter aantal ringen het spel minder aantrekkelijk maken. 

Hoe verplaatst men nu die ringen ? lVlet den eersten ring ge

schiedt dat eenvoudig door hem met de rechterhand vast te 

houden en het spoeltj e met de linkerhand terug te trekken ; 

maar de eerste ring dan neergelaten zijnde , kan men niet den 

tweeden , ma�r wel den derden neerlaten. Omgekeerd : zijn al 

de ringen neergelaten , dan kan men, na den eersten te hebben 

opgehangen, alleen den derden diezelfde bewerking doen onder

gaan. In het algemeen is de verplaatsing van een enkelen ring 

onderworpen aan de volgende wetten : 

Wet 1 .  Onafhankelijk van den stand der andere ringen kan 

men altijd den eersten ring neerlaten als hij opgehangen en 

ophangen als hij neergelaten is . 

Wet 11. Een willekeurige ring is alleen dan verplaatsbaar 

als de aan de rechterzij onmiddellijk volgende ring de eenige is 

die aan deze rechterzij is opgehangen. 

Dit ringenstelsel bestudeerde een vernuftig raadsheer aan het 

Hof van Appel te Lyon , de heer L. GROS. Onder het pseudo

niem van een nederig notarisklerk , legde hij in 1872 zijn be

vindingen neer in een brochure , waarin hij dat ringenstelsel in 

verband bracht met het tweetallig stelsel . 

Aan de zeven ringen , opgehangen zijnde , gaf hij om beurten 

de cijfers 1 en 0 ,  zoodat zij in het tweetallig stelsel het getal 

1 01 0101 , dat is 85 in het tientallig stelsel , vormden. Nu wil 

het geval dat men een dergelijk zeven-ringen-stelsel juist op 85 

verschillende manieren kan verplaatsen . Dat aantal verplaat

singen neemt met het aantal ringen ongelooflijk snel toe ; bij 5 

ringen kan men het werk (21 zetten) in 20 seconden verrichten ; 

bij 1 0  ringen heeft men reeds 682 zetten te doen , waarvoor 

10 m. 45 s .  vereischt wordt ; bij 15 ringen is het aantal zetten 

geklommen tot 2 1845 en de tijd tot 5 u. 41 m. 20 s. ; bij 20 

ringen tot  699 050 zetten in 1 82 u. 2 m .  40 s .  ; bjj 25 ringen tot 

22 369 621 zetten in 5825 u. 25 m. 20 s . ; en bij 30 ringen is 
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het aantal zetten reeds zoo groot , dat men er , den dag ·op 1 0  u .  

gesteld , 18640 dagen of ruim 50 jaar voor noodig heeft. En 

voor 64 ringen zou het aantal zetten 1 2297829382473034410 

bedragen en daarvoor een tijdruimte van 800000 nlillioen jaren 

noodig zijn. 

Met deze duizelingwekkende taak , te verrichten met een 

allereenvoudigsten toestel ) besloot spreker zijn wiskundige ver

handeling. 
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DR. P. P. C .  HOEK. 

Over  h et d i er l ij k  l even  i n  d e  d iepte n van d e n  O ceaan . 

Als men zegt dat de geologie is de kennis van de korst 

der Aarde , dan verstaat men daaronder niet uitsluiten d (Ic 
wetenschap van de bestanddeelen ) waaruit die korst bestaat � 

maar vooral de voorstelling die men zich moet nlaken van de 
wijze waarop het wordingsproces plaats greep . Van daar d at 

de geologen , als ze over hun wetenschap handelen , in hun 
theoriën en beschouwingen trachten op te klimmen tot de aller

eerste toestanden van het bestaan der Aarde. De t�jden zijn 

reeds lang voorbij van den strijd tusschen dé Neptunisten en 

de Vulkanisten. Beide theoriën hebben langzamerhand plaats 

gemaakt voor één veel rationeel er theorie ; in dit opzicht 

althans heerscht . tegenwoordig  in  het k�mp der geol ogen geen 

verdeeldheid meer,.)
' 

aangezien men algemeen aanneemt dat 

beide machten , die van h et water en van het vu u r ,  hebben 

samengewerkt om de korst van de Aarde te vormen. Eveneens 

neemt men algemeen aan ) dat de kracht , die van het vuur 

uitgaat , een verstorenden , en de macht die door het water 

wordt ontwikkeld , een meer nivelleerenden invloed uitoefent. 

Geen actueeler feit om d eze voorstel 1 ing toe te l ichten , kon 
I� 
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de spreker uit Leiden zeker aanvoeren dan de ontzettende 

gebeurtenis , die nog zoo versch in 't geheugen ligt ) van de 

uitbarsting in Straat-Sunda. Bij een dergelijke uitbarsting wordt 

een deel van de bestanddeelen welke de schors van de Aarde 

vormen , opgeworpen tot heuvels en bergen , die dikwijls een 

zeer aanzienlijke hoogte bereiken. Hier zien wii dus het Vulka

nisme aan het werk en het ontstaan van ruggen en oneven

heden is van dit werken het gevolg. Tegenovergesteld is de 

werking van het water. Als . . regen neervallend op de hoogten 

streeft het voortdurend de lager gelegen gedeelten van het 

aardoppervlak te bereiken : op zeer verschillende wijzen tracht 

het de hoogten weer gelijk te n1aken en de bestanddeelen 

mee te sleuren naar de diepten der zeeën. De bespreking der 

wijzen waarop het water dit tot stand brengt , zou spreker 

te ver van zijn onderwerp afleiden ; dus genoeg dat het voor 

een deel mechanisch geschiedt, terwijl voor een ander deel de 

processen als zuiver chemische en physische beschouwd moeten 

worden. 

Spreker zou onze aandacht bepalen bij die zee , wier opper- . 

vlak zoo groot is dat het drie vierden van het oppervlak der 

Aarde Înneemt . Vooraf ging een schets van den physischen 

toestand der oceanen , waarna n1eer uitvoerig werd stilgestaan 

bij het dierlijk leven zooals het zich in de zeeën openbaart . 

. Tot voor weinige jaren was onze kennis van de zee nog 

een zeer onvolkoll1ene. Wel wist men dat zij hier en daar een 

zeer aanzienlijke diepte had ; maar de denkbeelden omtrent 

die diepten en vooral ollltrent" den om vang van de massa water 

waren zoo vaag , dat men zelfs in twijfel ' trok of de zee overal 

wel een bodem had. Ten aanzien van den aárd van dien bodem 

miste de wetenschap eIken grondslag en nog veel meer was 

dit het geval voor zooverre ,het dierlijk leven op dien bodem 

betrof. Een toeval bracht aan het licht dat ook op groote 

diepten in de zee dieren le;ven . De eerste telegraafkabel tusschen 

Frankrijk en de Afrikaansche kust was gebroken (1860) , en 
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toen men dien kabel had opgehaald van een diepte van eenige 

honderde vademen , bleek hij geheel bezet met dierlijke organis� 

men , als 't ware een kabinet van natura�iën vormende aan 

een telegraafkabel. De fransche geleerde MILNE EDwARDs be

schreef verschillende dezer diervormen en bij het lezen van zijn 
opstel herinnerde men zich hoe twintig en meer jaren geleden 

niet minder toevallig de loodlijn soortgelijke dieren van een 

aanzienlijke diepte had opgehaald. Ook durfde men nu de 

meening uitspreken , dat eenige zeer zeldzame diervormen , die 

lang geleden aangespoeld waren, uit diepe lagen van den Oceaan 

afkomstig waren geweest . Intusschen kwam het breken van 

kabels meer voor en zoo verschaften deze tot aan het jaar 1 864 

de eerste sporadische mededeelingen onltrent dieren uit de 

aanzienlijke diepten van den Oceaan. In gemeld jaar deed zich . 
een feit voor , dat allerbelangrijkste gevolgen had voor het 

diepzee-onderzoek.  Het gelukte namelijk aan een N oorsch 

zoöloog CM. SARS) nabij de Lofodden uit een diepte van 300 

vademen op te halen een exemplaar van de Rhizocrinus (lof

fotensis)) dat bij vergelijking met andere diervormen , die n1en 

kende uit de wateren van de vVo Indische eilanden , bleek een 

allerbelangrijkste diersoort te zijn. 

Tot dusver had men namelijk van die diersoort slechts het 

bovenste gedeelte gekend , dat nu bleek zich losgerukt te 

hebben van den bodem der zee , waar het dier vastgegroeid 

leeft. Die ééne vondst had voor de zoölogie grootsche ge

volgen , want de personen die zich in Engeland met het onder

zoek van 'dat dier van de Lofodden bezig hielden) hebben daar

n1ede de Engelsche Regeering bewogen tot het geven van h aar 
krachtigen financieelen steun aan de eerste w elbekeucle eXIJe
ditie· (met de Lightning) die in 1 867 werd uitgerust om. de 

exploratie van de diepere gedeelten der zee te beginnen. Sedert 

is de eene expedibe de andere gevolgd. Bij slechts één v an die 

tochten , de beroemde reis van de Challenger , zou spreker sti l 
staan. Nadat men van 1 8 6 7  - ' 72  tal van kleine expedities had 
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uitgezonden ) zag men in dat men op die wijze . het doel weinig 

nader kwan1. Een groote 'expeditie moest op 1t getouw worden 

gezet n1et de vrije beschikking over een vaartuig van grooten 

omvang. The Royal Society werd voor het plan gewonnen , en 

haar invloed was van dien aard ) dat de Admiraliteit een 001'
logskorvet met stoomvernlogen (de Challenger) , bemand met 

250 koppen , afstond voor een reis om de wereld.  Aan den 

konlmandant en zijn wetenschappelijken staf werd volle vrijheid 
gegeven om de reis zóó in te richten dat zij zoo goed mogelijk 

aan het doel koi1 beantwoorden. Van die vrijheid heeft de 

expeditie een zeer ruim gebruik gemaakt. In Dec. 1 872 ver

trokken , bleef zij 3 1/'1. jaar onderweg en volvoerde in dien tijd 

het te voren vastgestelde progran1ma1 om bepaalde punten der 

zee te onderzoeken, met loffelijke nauwgezetheid .  Elk nauw

keurig onderzocht punt kreeg een nommer en werd als " station1 ' 

aangeduid. Op elk station begon men lengte, breedte en diepte te 

bepalen , onderzocht men zorgvuldig het specifiek gewicht van 

het water op verschillende diepten , verrichtte de chemische 

analyse van de stoffen , die men van ' den bodem ophaalde en 

verzamelde n1en de dieren van den bodem , van de lagen van 

geringer diepte en van het oppervlak der zee . Op die wijze is 

door de Challenge1" over de wereldoceanen een aantal van 400 

stations met het schitterendst resultaat , dat ver de �erwach

ting overtrof , onderzocht geworden . rroen men dan ook twee 

en een half jaar gevaren had en de haven van I-Iongkong 

binnenliep 1 was het schip zoo vol geladen met buit , dat men 

zich genoodzaakt zag het grootste gedeelte vooruit naar het 

vaderland te zenden. Men had toen 2/3 van de reis volbracht , 

en toen in 1 876  de expeditie behouden in Engeland terug

keerde , bleek ook het laatste gedeelte van de reis veel licht 

te hebben verspreid over de kennis
. 
van de diepe zeeën . 

. 
lIet voorbeeld van Engeland werd spoedig gevolgd door 

andere natiën. Noorwegen , de Ver. Staten , Duitschland , 

Italië en sedert 1 882 ook Frankrijk (lnet de schepen Travail-
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leur en Talisman) rustten expeditiën uit om deel te nemen 

aan dat bij uitstek internationaal onderzoek .  Ons land -

zeide spr. - mag J helaa.E.l i  daarbij- nog niet genoenld worden. 

Was Nederland geen zeevarende natie , ja , dan konden wij 

dat onderzoek gerust aan anderen overlaten ; maar dat ons land, 

met zijn aanzienlijke vloot en nlachtige hulpbronnen ) zich tot 

dusver onbetuigd heeft gelaten , spreker meent dat het voor 

de e
-
er der natie te betreuren is . Intusschen , geheel vreemd 

bleef Nederland niet aan het onderzoek.  Spreker herinnerde 

aan den kleinen kruistocht in 1 877 voor dat doel in de Noord

zee ondernomen ) waarbij men overstak naar de Engelsche 

kust , de Doggersbank en Helgoland bezocht ; voor.ts aan het 

onderzoek van de fauna van de Zuiderzee en de Zeeuwsche 

stroomen ; en ook aan de reizen in de Arctische zeeën van 

de W?n. Barents , die in ruime mate dienstbaar werden ge

maakt aan het onderzoek van de fauna dier wateren . Maar 

die tochten op kleine schaal komen niet in vergelijking
-
met 

de schitterende resultaten op dit gebied door andere natiën 

verkregen . , 

Spreker zou nu de resultaten van de Challenger en andere 

groote expeditiën vluchtig schetsen . Zij leidden al dadelijk 

tot de wetenschap dat Cle diepten der zee veel aanzienlijker 

waren dan men meende . De grootste diepte , die de Challenger 
peilde , bedroeg 9 à 1 0000 meter ) overeenkonlende met de 

hoogte van den hoogsten tot heden bekenden berg, de Mount 

Everest . :Hieruit gevolgtrekkingen af te leiden voor een over

eenkomst in Jt algemeen tusschen de configuratie van den 

bodem van de oceanen en het oppervlak van het vaste land , 

zou echter verkeerd zijn. Immers de gemiddelde diepte van 

de zee is 5000 M. , de gemiddelde hoogte van het continent 

slechts 300 M . , zoodat een terugwijken van het zeewater 

ten bedrage van een paar honderd meter slechts weinig 

verandering zou brengen in het voorkomen der zeeën ) 

daarentegen een daling van het vasteland tot een even groot 
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bedrag verreweg het grootste deel zou doen verdwijnen. 

De bodem nu van de wereldzeëen is belegd met ruggen , 

die tot afscheiding dienen van enorme bassins van verschil

lende diepten . Die ruggen zijn niet steü , 11laar loopen zoo 

zacht glooiend af , dat een locomotief met genlak er tegen op 

zou rijden . Uit het vergelijkend onderzoek van den bodem der 

Oceanen heeft n1en voor het ontstaan van die zeeruggen de 

verklaring n1eenen te vinden , dat de Oceaan-bassins waar

schijnlijk dadelijk bij de vorming van de · aardkorst zijn ont

staan en dat de voortdurende veranderingen , die het vasteland 

ondergaan heeft , slechts weinig invloed op de wereldzeeë.n 

hebben uitgeoefend. 

Aan het oppervlak is de temperatuur van de verschillende 

zeeën zeer verschillend. De uiterste grenzen zijn onder het 

nulpunt in de Poolzeeën en tot 60 à 70° F. aan den evenaar. 

Maar deze temperatuur is op een diepte van 900 vademen 

onder den evenaar reeds gedaald tot 5u C. en onderzoekt n1en 

de zee noordelijker op geringer diepte , dan treft n1en altijd 

weer die zelfde temperatuur van 5° C. aan. Zoo vindt men 

op zekere diepte van de groote zeeën altijd de zelfde tempe

ratuur , en is zij in alle Oceanen op 3000 vademen diepte tot 

het nulpunt gedaald. Voor de expeditie met de Challenge'l' 
was het weggelegd dit feit te constateeren en een antwoord 

te geven op de vraag , aan wel�e oorzaak die lage tempera

tuur van het water op aanzienlijke diepte moet toegeschreven 

worden . De waarne"mingen leidden namelijk tot de conclusie 

dat het zeer koude water van de Zuidpool-zeeën komt en 

van daar zijn weg gemakkelijk vindt naar het noorden , zóó 

dat het de temperatuur van de diepere gedeelten van alle 

Oceanen laag houdt . Het water van de Noordpool-zeeën zou 

hetzelfde doen ) ware het niet dat zijn verspreiding door de 

nauwe toegangswegen naar het zuiden zeer belemmerd werd. 

Waal'aan nu die geweldige stroomillg is toe te schrijven ) zie

daar een probleem , waarvoor reeds verschillende verklaringen 
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aan de  hand zijn gedaan. Een van die meeningen , door den we

tenschappelijken chef van .de Challenger-expeditie (Sir W YVILLE 
THOMSON) geopperd l mag niet onvermeld blijven. Die geleerde 

is van oordeel , dat , daar in het noordelijkste deel der Aarde 

de verdamping van het water verreweg de condensatie over

treft en aan de Zuidpool juist het omgekeerde plaats heeft , 

het gevolg hiervan moet zijn , dat de stroonling van het 

Zuiden de overhand heeft. 

Als wij nu 'van de temperatuur afstappen en den bodem der 

zee gaan beschouwen , dan hebben wij in de eerste plaats te 

letten op de zoogenaanlde bezinksels . De bodem der zee is w'el 

de oorspronkelijke bodem zooals hij gevormd werd bij het 

stollen van de schors der Aarde , maar die oorspronkelijke 

korst vertoont zich nergens meer aan het oppervlak J ook niet 

op den zeebodem , want deze is overal bedekt met bezinksels 

van zeer verschjllenden oorsprong. Nabij de kust zijn het, de 

kustbezinksels 1 afkomstig uit de rivieren , die ze in grootere 

en kleinere deelen meevoeren van de hellingen en de oevers ', 

waarlangs haar wateren stroomen . Het vormen van deltas aan 

den mond der rivieren is een verschijnsel , dat van het aan

voe,ren van slib en gruis door de rivieren het gevolg is. 

Dergelijke kust bezinksels vindt men evenwel niet alleen in 

de nabijheid van de kusten , maar tot op een afstand van 200 

Eng. mijlen in zee. Onderzoekt men op grooteren afstand den 

zeebodem , dan zijn het de zoogenaamde oceaanbeûnksels , 

die de bron zijn geworden van een zeer belangrijk ond�rzoek . 

Tot diepten van 2000 vademen vindt men slib dat bestaat uit 

kleine en groote kiezel- en kalkpanters 01 deelen er van , af

komstig van levende wezens , die door sommigen voor dieren , 

door anderen voor planten worden gehouden . lIet voortgezet 

onderzoek n.l .  bracht aan Jt licht , dat hier de grens tusschen 

plantaardi ge en dierl �jke organism.en zeer JIlOeiJ) j k  getrokken 

kan worden. De hekende Duits che geleerde IIAEcKEL heeft dat 

bezwaar trachten te ondervangen door een derde r�j van le vende 
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wezens aan te nemen en als protisten te beschouwen al die 

vormen , waarvan het moeielijk te beslissen viel of men met 

dieren dan wel lllet planten te doen had. Die handige zet van 

lIAEcKEL bleek intusschen het bezwaar slechts te verdubbelen , 

daar nlen nu niet alleen de grens tusschen planten en protis

ten , lllaar ook die tusschen protisten en dieren te bepalen 

had. I-IAEcKEL's protisten-theorie heeft dan ook niet veel aanh an

gers gevonden. De Rhabdosphere , een der diepzee-vormen , is 

men meer en nleer gaan beschouwen als.. een plant, en de Radio

lariën als dieren die zich door hun met een laagje plasma bedekt 

kiezelpantser onderscheiden. Van deze en andere diepzeedieren 

werden ons fraaie afbeeldingen vertoond. 

Spreker nlocht niet nalaten hie� � in zijn verhandeling de fa

meuse geschiedenis van de Bathybüls in te vlechten, waaraan een 

theorie verbonden is , die tot heel wat geschrijf aanleiding heeft 

gegeven . Tijdens een der expedities zou a.I .  een slijnlachtige stof 

van den bodem opgehaald z�jn, want deze kwam voor den da� uit 

flesschen die gedeeltel ijk met zand en slib en gedeeltelijk  nlet 

alkohol gevuld waren . I-IuXLEY onderzocht die stof , doopte ze 

Bathybius J-Iaeckelü en meende er een _ eiwitachtig lichaam in 

te herkennen , waarin kleine ronde el81llenten DJanwezig waren . 

Er werd victorie geroepen , want - nleencl.e nlen - wat nlen 

gevonden had was de oorspronkelijke sljjnl , die overal op den 

bodem ,der zee werd aangetroffen en waaruit het dierlijk  leven 

zich zou ontwikkeld hebben. HAECKEL schreef er een verhande

ling over en trachtte aan te toonen dat die stof niets anders was 

als 't geen op den bodem der zee leeft als het oorspronkelijke 

protoplasma. Die theorie lokte ernstige bestr1jdillg uit , en geen 

wonder. Toen men toch het onderzoek nauwkeuriger verrichtte 

bleek het, dat die stof eerst dan ontstond als lllen op het bodem

slib alcohol goot .  Er scheidt zich dan een vlokachtige massa af, 

en deze zeer neutrale stof, die niets anders was als gips , had 

nlen een tijd lang aangezIen voor . . . . den oorsprong van het 

dierlijk leven ! 
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Heeft men nu op verschillende plekken de bezinksels van den 

Oceaan onderzocht en bevonden dat zij voor een goed deel be

staan uit dergelijke kiezel- en kalkpantsers , en daalt men dan 

lllet de dreg tot nog aanzienlijker diepten af , dan haalt nl�n 

een 'eigenaardige roode , eenigszins chocolaadkleurige massa te 

voorschijn , die bij onderzoek klei blijkt te zijn . Zoo gebeurde 

het ook , dat aan boord van de Challenger die chocolaadkleurige 

massa telkens werd opgehaald , en de onderstelling dat die ma

terie van de vroegste tijden af den Oceaanbodem zou hebben 

bedekt)  bleek al spoedig zeer onwaarschijnlijk te zijn. Veel èer 

zag men in dat ook dit bruine slib wel niets anders dan een 

bodembezinkeI kon zijn. Onwillekeurig :Ieerde spreker hier 

weer tot de Krakatau-ramp terug. De enorme banken van 

puimsteen , waarvan men zich de beschrijving herinnert , waren 

de uitbraaksels van de Krakatau-vulkaan . Dat puimsteen drijft 

geruimen tijd aan het oppervlak , tot het eindelijk , doortrokken 

van .0eewater en daardoor zwaarder geworden 1 gaat zinken en 

eindelijk den zeebodem bereikt . Daar ondergaat het veldspaath 

van de puimsteen de inwerking van het koolzuur en wordt 

allengs omgezet in een waterhoudend silicaat van ahm1inium 

dat er uitziet als een chocolaadkleurige massa .  Overal nu ) waar 

men tot aanzienlijke diepten in den Oceaan is afgedaald , treft 

men die bruine slib aan) want de druk van het water is daar zeer 

hoog , en deze druk, gepaard aan de :.n werking van het koolzuur 

uit het water, tast de schelpen, die van het oppervlak afkonlstig 

zijn , aan en verwerkt ze tot een dubbel koolzuurzout van kalk 

dat in oplossing komt . Waar de schelpdieren aan het oppervlak 

zeer overvloedig zijn ) treffen wij kalkho
'
udende neerslagen op 

veel grooter diepte aan , dan waar zjj betrekkelijk schaarsch 

zijn. Zoo wordt dan ook weer gezorgd voor den gestadigen 

aanvoer en kringloop van kalk , wellce alle zeedieren , die deze 

stof noodig hebben, uit het water moeten ontleenen . 

Recapituleerende, vonden wij dus ) door spreker voorgelicht , 

nabij de kusten de rivierproducten j op diepten tot 2000 vác1e-
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men schelpen en andere overblijfselen van dieren , die of aan het 

oppervlak of op dle diepten hebben geleefd ; op de nog grootere 

diepten puimsteen en klei ) waarin tanden van haaien , beende

ren van walvisschen en dergelijke overblijfselen , die goed be

stand zijn tegen de inwerking van het zeewater. Op al die 

diepten nu - het onderzoek van de Challenger bracht het aan 't 

licht - is dierlijk en ook pl�ntaarclig leven. Alle groepen van 

dieren zijn er vertegenwoordigd. :Men heeft gevonden ) dat vis

schen tot op diepten grooter dan 3 mijlen kunnen leven. Ook 

weekdieren trof men er aan ; afdeelingen van de gelede dieren 

als krabben en kreeften in rijke verscheidenheid ; voorts vond 

men er dieren , die terug te brengen zijn tot de afdeeling der 

wormen , tot die van de stekelhuidigen , zooals de welbekende 

vijfvoetige sterren en de zeeappels ; verder polypen , koralen , 

sponzen : overal , op alle diepten , vond men diergroepen . 

Had n1en zich voorgesteld zeer afwijkende vormen te zullen 

vinden , minstens zeeslangen en reuzen -octopussen , zooals 

VrcToR HUGO een monster beschrijft in zijn Travailleur de la 

Mer - volstrekt niets van dergelijke wonderdieren werd ont

dekt. Uitsluitend haalde men uit die ontzaggelijke diepten 
dieren op 1 die zich zeer goed laten opnemen in het tegenwoor

dig systeem der zoöl ogen . Zoo weinig verschil deed zich bij 

vele der diepzeevormen voor , dat men zich verbaasde hoe 

dezelfde dieren onder zoo verschillende omstandigheden kunnen 

leven. 

Die on1standigheden zijn inderdaad wel waard , dat zij wat 

nader worden toegelicht . De massa water bv. die op een dier) 

dat in diep water thuis hoort , drukt , is enorn1 : een ton voor 

elke 1000 vademen op elke 0 Eng. duim ; en als men dan be

denkt dat er dieren zijn , die thuis behooren in lagen van 3 tot 

4 % duizend vadelllen ) dan kan 111en zich inderdaad moeielijk 

voorstellen , h oe het dierlijk leven daar plaats heeft .  

Het wonderbaarlijke verdwijnt evenwel als 111en in het oog 

houdt , dat een zeedier geheel doortrokken is  van water ) en 
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daar ook dit water dien zelfden druk ondervindt , zoo  kan 

men zich voorstellen dat de ontzaggelijke waterdruk het dier 

evenmin hindert als ons de luchtdruk bij het uitsteken van 

onze hand. Niet minder belangrijk zijn de andere omstandig

heden. Zoo  weet men dat op 200 vademen diepte geen spoor 

van zonnelicht meer doordringt . Blinde dieren treft men dan 

ook reedt: aan op een- diepte van 55 vademen. Verder is het 

op die aanzienlijke diepten wel niet absoluut stil , Jl1aar van 

de stroomingen in de boven] ager treft men geen spoor meer 

aan ; alleen moleculaire bewegingen beroeren daar nog het 

water. De onlgeving daar in die diepten van den oceaan is 

dus koud J donker , stil - zoo unheimisch mogelijk - en de 

uitval van MOSELEY , een der expeditie-leden van de Challenger , 

is zeer natuurlijk : " Jt moet daar wel de vervelendste plaats 

zijn om te leven , die men zich denken kan p '  
Het eenige wat de  dierengemoederen daar af en  toe  in  be

weging brengt , is een van 't oppervlak vallend stuk voedsel 

dat na 5 dagen vallens een diepte van 4000 vademen water 

bereikt . Men kan zich voorstellen hoe de diepzeedieren elkaar 

die prooi zullen betwisten. 

Uit een palaeontologisch oogpunt kan men gerust beweren 

dat de zee de bakermat van het dierlijk leven is . De zee

dieren zijn ongetwijfeld van alle vormen de oudste geweest ; 

allengs zullen dan diervorm_en zijn ontstaan , die in zoet water 

konden leven , en uit die zoetwaterdieren zullen zich traps

gewij s  diegenen ontwikkeld hebben , die hun woonplaats op 

de kusten hadden en vandaar uit mag dan het vastel and be

volkt zijn . Maar die bakermat van het dierlijk leven zal dan 

hoogstwaarschijnlijk niet in de diepe zeeën moeten gezocht 

worden , maar in betrekkelijk ondiep water. De diepzeedieren 

zoowel als de bewonert: van het vasteland zijn waarschijnlijk 

van j ongeren datum. 

Over het algemeen hebben de dieren der diepe zee een zeer 

verre geographische verspreiding , en van faunen , d . w .  z. van 
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samenlevende diervormen die aan een bepaalde streek eigen 

zouden zijn , is in de
' 

diepe zeeën geen sprake. Dat er aan

vankelijk een neiging bestond om dergelijke diepzee-faunen 

wél aan te nemen , werd gerechtvaardigd door het vinden 

van karakteristieke diervormen op den bodem van het Atlan

tische Oceaan-bassin ; maar die zee zuidelijker onderzoekende , 

vond men de zelfde vormen , die zich ook herhaalden bij het 

onderzoek van de Stille Zuidzee , en thans is het bewijs ge

leverd dat beneden de 500 vademen de faunen een groote 

eenvormigheid vertoonen. 

W::tal' nu de grens is van de zg. kustfaunen , op 100 vade

men diepte : meende men tot 1 860 aan de grens te zijn van 

het dierlijk leven , op grond van het onderzoek der Egeïsche 

zee door FOR,BES (in 1 836) , die verklaarde beneden die diepte 

niets te hebben gevonden . Hem verwonderde dit niet , omdat 

daar het leven voor de planten , die het licht niet kunnen 

ontberen , een onmogelijkheid was . Die redeneering Ct priori 
kan i:Lllicht. invloed uitgeoefend hebben op het onderzoek van 

FORBES , die waarschijnlijk op grooter diepte slechts zeer 

vluchtig gedregd zal hebben omdat hij van te voren van een 

negatief resültaat overtuigd meende te kunnen zijn. Ook " al 

is het een feit , dat beneden de grens tot waar het dagl icht 

doordringt geen planten leven , dan sluit de conclusie dat de 

dieren in de diepe lagen het genot van versche planten nloeten 

derven , niet uit , dat die dieren zich voeden met hetgeen van 

de oppervlakte zinkt , waar het dierlijk leven zich direct voedt 

met planten. Zeker is het thans , dat tot in
" 
de diepste diepten 

van den oceaan dieren leven . En toen men tot die zekerheid 

was gekomen en een ernstig onderzoek instelde naar die 

diepzee-faunen , wat lag toen nleer voor de hand dan dat 

men groote verwachtingen koesterde omtrent allerhande inte

ressante diervormen , die men daar zou vinden. Het systeem 

der zoölogen vertoont tal van zich goed a�.n elkander aan

sluitende dieryormen en diergroepen , maar wijst niet minder 
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talrijke gevallen aan , waarin overgangsvormen geheel ont

breken. Hoe schoon ware het niet geweest als het diepzee

oriderzoek die leemten had aangevuld en als het vermoeden 

bewaarheid was geworden , dat die diepe zeeën , die overeen

komen met de oude geologische lagen J zouden blijken te be

vatten diervormen , die in het systeem ontbraken. Die ver

wachtingen nu zijn ten eenenmale beschaamd. De belang

wekkendste diervormen heeft men juist niet in de diepe zee , 

maar in water van 1 00 tot 4 à 500 vademen gevonden. 

Van deze , eerst in latere jaren ontdekte dieren , liet spreker 

ons het skelet zien van een op de kust van Portugal ge

vangen Hyalonema , een sponsvorm met kiezelnaalden in den 

vorm eener lange pluim , die aan 't dier een gracieus voor

komen geeft .  Deze Hyalonema , die ook nabij de kust van 

Japan wordt gevonden en bij de J apansche visschers reeds 

van de vroegste tijden schijnt bekend te zijn , is nu een dier

vorm uit de diepe zee. Verrassend was voor spreker de over

eenkomst geweest , die hij waargenomen had bij de hem 

tot onderzoek toevertrouwde dieren door de W1n. Barents

expedities meegebracht , met de door hem bestudeerde dieren 

uit de groote diepten der zee , zooals Collossendeis en Nymphon, 

groote zeespinnen l die met hun lange vangarmen aan den wand 

waren afgebeeld. Dezelfde aanverwantschap bestaat tusschen 

den Eendenmossel van het oppervlak der zee (welbekend te 

Scheveningen , waar die grillige dieren vastgegroeid aan een 

stuk wrakhout , dikwijls aandrijven) en verschillende vormen 

van het geslacht Scalpellum , die met de straks genoemde 

twee diervormen leeft in zeer diep water van bv. een uur 

gaans . Het karakteristiek onderscheid tusschen deze aanver

wante dieren ligt voor een deel in hun grootte .  De ge

noemde soorten van Zeespinnen bijv .  kende men vroeger slechts 

dwergachtig , hoogstens 1 cM. groot , terwij l  de in de diepe 

zee gevangen exemplaren een lichaanl hebben van 1 1/'2 palm 

en pooten , die drie voet kunnen bespannen . Of nu de vol-
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strekte rust , waann de dieren op groote diepte leven , de 

schijnbare afwezigheid aldaar van den strijd om het bestaan , 

dien men overal elders aantreft , invloed uitoefent op hun 

verschillend voorkomen , is al even moeielijk te beantwoorden, 

.als dat het onvoorzichtig zou zjjn om gevolgtrekkingen af 

te leiden uit de verwantschap , die nlen tot heden heeft aan

getroffen tusschen diervormen van het oppervlak en in de 

diepte. Het schijnt dat de wetenschap op dit gebied veel 

licht te verwachten heeft van het onderzoek der lagen , die 

tusschen het oppervlak en de groote diepten zijn gelegen. 

Tot heden is men er nog niet in geslaagd een toestel te 

vinden ) waarmede men zeker is alleen die dieren op te 

halen , welke in die overgangslagen leven. Een sleepnet zou 

daarvoor noodig zijn , dat men op een bepaalde diepte kan 

openen , slepende houden en weer · 
sluiten. 

Spreker noemde eenige bekende zeedieren , die voor de 

kennis van de ontwikkeling van het dierlijk leven in de zeeën 

van 't grootste belang zijn en die voor het meerendeel niet 

tot de bewoners der diepe zeeën behooren , welke laatsten 

in dat opzicht niets belangrijks schijnen op te leveren. Men 

verklaart dit door aan te nemen ) dat de oceaan oorspron

kelijk gevuld was me t een zeer heete vloeistof , die nauwelijks 

den naam van water kon dragen. De diepste lagen zullen ' 

toen meer .tijd noodig gehad hebben om tot den tegenwoor

digen toestand te geraken ) zoodat het dierlijk leven zich 

veel vroeger in het ondiepe water zal hebben ontwikkeld. 

Bedenkt men hoe kort geleden het onderzoek van de diepe 

zee werd begonnen en hoe moeielijk hier de waarneming 

is ) dan verwondert het niet dat er nog vele vraagstukken 

omtrent het leven op de groote diepten onopgelost z1Jn. 

V olkomen duidelijk is het bv. dat d aar dieren leven , WIer 

zintuig voor het gevoel enorm ontwikkeld is ; maar even 

onduidelijk , dat daar te midden van dieren zonder oogen , 

ook monsters leven met zeer groote oogen . Die onlstandig- . 
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heid schijnt er op te wijzen dat daar op den bodem der 

oceanen een ander licht straalt dan het daglicht. Trouwens 

het is bekend , dat de Challenger meermalen uit groote 

diepten helder phosphoresceerende dieren ophaalde en dat die 

expeditie den naam gaf van Lantaarndragers aan dieren , die 

op den rug een over den kop uitstekenden arm dragen nlet 

haakjes , die een helder licht uitstralen. Zij zijn de bakens 

rondom welke andere dieren zich verzamelen. Ztj bewijzen 

dezen den zelfden dienst als een lantaarn in Londen 's straten, die 

op een mistigen dag · den Londenaar helpt zijn weg VInden. 

Ook gehoororganen zijn bij sommige diepzeedieren ge

vonden , maar 't is de vraag of die organen bij die dieren 

wel als zoodanig fungeeren ; overigens is hun geheele orga

nisme er op ingericht om te leven in lagen , waar geen 

klimaat , geen temperatuU}:sverschil , geen dag en geen nacht 

heerschen. Alleen kunnen wij nagaan , dat zij aan voedsel 

geen gebrek hebben . Zuurstof is daar ook voorhanden : water 

van 447 5 vademen bleek daarmee even ruim bedeeld als 

water aan het oppervlak. 

Slechts noode brak spreker af. Het onderwerp was te 

rijk voor één avond. Nochthans had Dr. HOEK zijn doel ten 

volle bereikt door ons te schetsen , hoe de Zoölogie er 

tegenwoordig naar streeft , niet in de eerste plaats om het 

aantal bekende diervormen te vergrooten , maar om kennis 

te v erspreiden omtrent den bouw en de leefwijze van het 

dier in het algemeen , om op die wijze te geraken tot een 

beter inzicht van wat lllen onder een dierlijk organisnle 

heeft te verstaan. En al moge dan dat onderzoek geen 

direct nut afwerpen voor de practijk van het dagelijksch 

leven en voor de vermeerdering van het nlaatschappeltjk 

welzijn , het woord van GOE'rHE bbjft altijd waar , dat er een 

hoogere ontwikkeling ,  een hoogere beschaving toe noodig is 

om belangstelling en eerbied te koesteren voor wetenschap , 

die afgezien van bijoogmerken aan haar zelve genoeg is . 
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DH. A VAN HASSELT .  

Over  Koo l oxyde  e n  W atergas (d e b randstof d e r  toe komst) . 

De voordracht van den in Diligentia bekenden spreker uit 

Assen , Dl'. A. VAN :HASSEL'I' , liep over twee stoffen 1 waarvan 

het eene , het kooloxyde , maar al te goed bekend is , o. a. uit 

de JJ genlengde berichten" in de dagbladen , het andere , het 

watergas, daarentegen aan verreweg de meesten der toehoorders ' 

tanlelijk nieuw in de ooren zal geklonken hebben . 

Er zijn tal van stoffen in de natuur , die wij als groote 

vrienden en tevens als groote vijanden kennen : om een voor

beeld te noemen - de zuurstof uit de dampkringslucht , die 

onnlÏsbaar is voor al wat leeft , die ons vele nuttige producten 

verschaft ) die ' de bron is van warmte en arbeidsvermogen ; 

l11aar die ook als een geduchte vijand kan optreden , als bv. 

een felle brand onze bezittingen in enkel e oogenblikken in de 

asch legt. In het plantenrijk zijn vele vergiftige stoffen ) die 

door onvoorzichtig gebruik het leven bedreigen , maar die ook 

als geneesnliddel of als genotmiddel den mensch nuttig kunnen 

zijn. Bovendien heeft de sCheikunde zuren, bases en ontploffings

middelen van allerlei aard leeren bereiden , waarvan het gebruik 
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àf  den mensch tot heil kan verstrekken àf  door onvoorzichtige 

of misdadige toepassing zijn verderf kan veroorzaken. Onder 

deze stoffen , die als onze vriend en als onze vijand tevens 

optreden , neemt ook het kooloxyde een plaats in. En nu, naast 

het licht der toekomst J ook een nieuwe en veelbelovende 

brandstof van zich doet spreken , namelijk het watergas , waar

van kooloxyde een belangrijk bestanddeel uitmaakt , achtte de 

spreker het van belang , laatstgenoemde stof in haar dubbele 

hoedanigheid in dezen kring bekend te maken . 

Wat is kooloxyde ? Om die vraag te beantwoorden , toonde 

spreker eerst door een proef aan , welk verbrandingsproduct 

er ontstaat , wanneer men over houtskool, tot zijn ontbrandings

temperatuur verhit , het gas zuurstof laat stroomen. De zuur

stof verbindt zich dan met de gloeiende kool , en als men 

het gasvormige verbrandingsproduct opvangt , herkent nlen 

het als kooldioxyde of koolzuur J daar de vlam van een in dat 

gas gedompelde kaars onmiddellijk uitdooft om reden het kool

zuurgas de verbranding niet kan onderhouden. Een ander 

herkenningsmiddel , dat men hier met koolzuur te doen heeft , 

is het leiden van dat gas door een heldere kalkoplossing , die 

dan dadelijk wit troebel wordt door de zich afscheidende kool

zure kalk. 

Als verbrandingsproduct kregen wij dus koolzuur , een kleur

loos gas , dat , zooals wij uit de proef zagen , de verbranding 

van een kaarsvlam niet kan onderhouden . Maar sommige 

verbrandingen daarentegen wel. Spreker nam daarvan de proef) 

om ons tevens aan te toonen , dat van dat kleurlooze kool

zuurgas de zwarte kool een bestanddeel is . Zijn er metalen, 

die zich reeds bij de gewone temperatuur met de zuurstof uit 

de lucht verbinden , of bij indompeling in water de zuurstof 

daaraan dadelijk onttrekken , het natrium en het kalium bv. -

tegenover koolzuur zullen die metalen zich bjj de gewone 

temperatuur volkomen onzijdig gedragen ; lllaar verhit men 

het kalium in een Dolbuis en laat men dan koolzuur er over-
5 
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heen strijken , dan gaat onder een fraai lichtverschijnsel het 

kalium met de zuurstof van het koolzuur een innige verbinding 

aan. lIet yerbr�ndingsproduct van het metaal zet zich als een 

witte stof vermengd met de zwarte kool tegen het glas af. 

Van het kleurlooze koolzuurgas was dus de zwarte koolstof 

een bestanddeel. O�k J?let de magnesium-proef lichtte spreker 

op schitterende �ijze �oe , dat sommige stoffen het vermogen 

bezitten) de zuurstof ��n het koolzuur geheel te onttrekken. 

Wat zal nu gebeuren) als nlen dat koolzuurgas over gloeiende 

kool laat strijken ? Spreker bracht tot dat einde in een platina

retort stukjes kool in gloeiing , leidde daar koolzuur over 

heen en trachtte het ontwijkende gas aan te stekel1 . Werkelijk 

ge1ukte dat. Er stroomde dus uit de buis een geheel ander 

gas dan koolzuur , een gas namelijk dat brandbaar is en dat 

men kooloxyde noemt. Het koolzuur had bij deze proef de 

helft van zijn zuurstof aan de gloeiende kooldeeltj es afgestaan, 

die er zich mede verbonden hadden tot kooloxyde ) dat -

omdat het nlÎnder zuurstof bevat dan koolzuur - nog meer 

kan opnemen , derhalve brandbaar is en voor ons oog ver

brandde met een blauwachtige vlam tot . . .  koolzuur. 

Uit deze samenstelling van het kooloxyde-gas (12 d. koolstof 

en 16 d. zuurstof) vergeleken met de samenstelling van het 

koolzuur (12 d .  koolstof en 32 d. zuurstof) blijkt het reeds 

klaar ) dat waar geen voldoende aanvoer van lucht is , m. a. 

w. waar de zuurstof niet voldoende is om koolzuur te vormen , 

daar een onvolledige verbranding ontstaat , een verschijnsel 

dat men dagelijks gewaar wordt bij slecht trekkende kachels 

of in vuurhaarden , die te vol gestopt zijn met brandstof , 

zoodat de lucht door het rooster slechts zeer karig kan toe

treden. De blauwe vlanlmetjes bewijzen dan dat de brandstof 

voor e.en goed deel niet in koolzuur, maar in kooloxyde overgaat. 

De scheikunde nu geeft de �iddelen aan de hand om 

door ontleding van tal van organische verbindingen het kool

oxyde in zuiveren staat te bel�eiden. Men vel'kijgt dan een gas , 
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dat vO.lkO.men kleur- en reukelO.O.s IS , brandbaar , O.ngeveer 

even zwaar als de lucht en dat men O.O.k , evenals zO.O.vele andere 

gassen , in den laatsten tijd heeft leeren vlO.eibaar maken. 

Wanneer men dat gas zo.o. ziet branden met een fraaie blauwe 

vlam ; die veel hitte geeft , dan rijst al dadelijk het vermO.eden , 

dat het kO.O.lO.xyde vO.O.r den mensch nuttig kan zijn . En werke

lijk is dat gas een O.nschatbaar hulpmiddel bij het afscheiden van 

de metalen , vO.O.ral van het �izer , uit de ertsen. Het kO.O.lO.xyde 

heeft niet alleen neiging O.m zich met de zuurstO.f uit de lucht 

te verbinden, maar kan dat gas O.O.k O.nttrekken aan de verbin

dingen van de metalen met de zuurstO.f. De prO.ef nlet glO.eiend 

kO.perO.xyde nemende , waarO.ver spreker kO.O.lO.xyde liet strO.O. 

men , kwam het kO.per uit de  verbinding vrij . De prO.efnenler 

liet O.ns ten O.vervlO.ede het metaal met zijn natuurlijke kleur 

zien , dO.O.r het verkregen bruinrO.O.de pO.eder aan een hevige 

persing te O.nderwerpen , w�ardO.O.r het kO.per den vO.rm van een 

dun glinsterend plaatj� aq,nnam. 

Dergelijke reductie, van het metaal-erts geschiedt nu O.p 

grO.O.te schaal in de hO.O.gO.vens. Men maakt daar het kO.O.lO.xyde 

dO.O.r eerst kO.O.lzuur te bereiden en dat gas te laten strijken 

dO.O.r lagen glO.eiende cO.kes 0.1 houtskO.O.l , die afwisselen met 

lagen ijzererts . De cO.kes wO.rdt dan eerst dO.O.r een krachtig en 

luchtstrO.O.m tO.t glO.eihitte gebracht : er vO.rmt zich kO.O.lzuur en 

dat kO.O.lzuU17 strijkt dOO.r de g1<!>eien,de. kO.O.L heen en staat daar 

aan de helft van. zijn stuur.stof af, z.oodat kO.O.lO.xyde is verkregen, 

dq,t. O.p zijn beurt q.�J1' het ijzerO.Kyde, de . . zuurstof weer O.nttrekt 

en het meta;1l d-q.� vrijmaa,Jd. Dat ijzer.gaat in het heete ge

deelte van den O.\\en tO.t smelting: O.:ver , te gelijk met de slakken, 

die zich uit d� bijmengselen. vO.rmen en het ijzer in de krO.es 

O.nder in den O.ven met een gla)3laag O.verdekken , zO.O.dat het 

metaal vO.O.r nieuwe oxydatie wO.r,dt behO.ed. 

Bij het hO.O.gO.ven-prO.ces zullen wij . niet langer stilstaan. Spr. 

schetste het O.ns sl�chtf3. in vluchtige trekken O.m het beginsel 

duidelijk te maken., waq,tO.p · hier de werking van het kO.O.lO.xyde 
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berust , dat , juist omdat het een gas is , veel gemakkelijker 

met het oxyde van het nletaal in aanraking kan komen. 

Dat nlen on1 op die manier 1 000 kilo ijzer te verkrijgen , 

2000 kilo cokes noodig heeft als men koude lucht , en 1 500 

kilo cokes , als n1en warme lucht gebruikt , toont reeds duide

lijk aan dat in die hoogovens heel wat brandstof verloren gaat : 

niet minder dan 80 pCt. en bij zeer groote ovens toch noch 
minstens 65 pCt. Ziedaar met welk verlies de machtige in

dustrie nog steeds werkt. Men vrage dus niet , hoe het met de 

verspilling van de brandstof gesteld is in onze woningen . 

Ondanks den grooten vooruitgang op zoo velerlei technisch 

gebied , ondanks de steeds toenemende theoretische kennis van 

warmte effect en specifieke warmte , staan wij in de practijk , 

wat de verwarming onzer woningen betreft , nog op een zeer 

laag peil. Maar niet alleen in onze woningen. Bij goed inge

richte stoomketels komt hoogstens 50 pCt. van de brandstof 

ten goede aan de verwarming van het water. Bij onze kamer

verwarming daalt dat percentage nog veel lager ; en 't is be

wezen dat de Eskimo , wiens Tookgeleiding eenvoudig uit een 

gat in z1jn hut bestaat , met veel nleer voordeel stookt dan de 

Londenaar , die niet nlÏnder dan 1 9/20 van z1jn brandstof nut

teloos laat vervliegen in de lucht. Het gelijkt overdrijving , 

maar een ernstig scheikundige heeft beweerd , dat van de 8000 

millioen kilo's steenkolen , die jaarlijks in Londen worden 

verbruikt , 7000 millioen kilo's bestemd zijn onl het heelal te 

verwarmen en de ongezonde nevels te produceeren ) die perma

nent de reuzenstad als nlet een gordijn onlhullen . Bekend is 
't ook hoe voor eenige jaren een comn1issie:uit het Engelsche 

Parlement berekende , dat wanneer het zoo voortgaat met het 

steenkolenverbruik , de hoeveelheid in Engeland nog aanwezig 

binnen 2 à 300 jaren uitgeput zal zijn. En nu moge 't niet t.e 
ontkennen vallen , dat er nog vele steenkolenlagen op de aarde 

niet ontgonnen zijn ) het feit dat het kapitaal der industrie aan

getast word t ,  js evenmin te ontkennen. Als lllell zich dus niet 
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wil overgeven aan het zorgeloos " après nous Ie déluge" , is  

zuinigheid met onze brandstof geraden. 

De  tijd van de overmatige verkwisting van brandstof in de 

open haardvllren begint reeds tot het verlede n te behooren en 

n'en déplaise den bitteren uitval van BILDERDIJK tegen 

11 . . • D at hoofd der herzenlooz ell , 

D at , offe rpriester van den dood , 

De vuurvlam in zij n  kacheldozen 

En vloekbare ij zerkisten sloot . 11 

en dat hij onder meer lieflijkheden een J) e indloos branden" . toe

wenschte , zijn ook bij ons de ijzeren kachels in gebruik ge

komen. Maar al is het gebruik van brandstof daardoor veel 

zuiniger dan vroeger , zoolang die stof in vasten toestand wo rdt 

aangewend , zal de verbranding altijd hoogst onvolledig mo ete n 

blijven , getuige het onderzoek van de verbrandingsproducten 

dier vaste brandstof , waaruit bleek dat het volumell van het 

zich vormende kooloxyde tot 15 pCt. bedraagt tegen slechts 

1 1 .8 pCt. koolzuur. Wil men een maatstaf van het nut eener 

volledige verbranding , dan wete men dit 1 kilo koolstof , als 

het tot  kooloxyde verbrandt , in staat is om 2473 liters water 

1 graad in tenlperatuur te doen rijzen ; terwijl die zelfde hoe

veelheid brandstof , volledig verbrandende tot koolzuur , die 

verwarming mededeelt aan 8080 literfl water. In den vorm van 

kooloxyde ontwijkt dus enorm veel brandstof nutteloos door 

den schoorsteen. En dat dit bij het gebruik maken van vaste 

brandstof wel n iet anders kan , is duidelijle Immers die vaste 

stof sluit de lucht af en verhinde rt haar gelijkmatige verdeeling 

door de massa. Voert men daaren tegen in den 0 ven of den 

haard veel meer �ucht aan dan tot de verbranding van de kool

stof noodig is , dan vergete men niet dat die lucht voor 4/f) ui t 
stikstof bestaat ) die ook verwarmd den schoorsteen verlaat . 

Voorts ontwijken er door de toetreding van veel koude lucht 

producten van droge destillatie , en koolwaten:ltoffen gaan daar

door verloren , die nog zeer brandbaar zijn. 
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Dat het stoken dus een groote kunst is, behoeft geen betoog. 

Als een opmerkelijk staaltje hiervan deelde spreker mede , dat 

bij gehouden wedstrijden op dit gebied tusschen ervaren vak

mannen ) de uitkomsten van het nuttig gebruik der verstookte 

brandstof tot 40 pCt. verschil opleverden. Men kan hieruit 

afleiden. , tot welke proportiën dit cijfer zou rijzen, als ook eens 

onervaren keukenmeiden tot dergelijke concoursen werden 

uitgenoodigd. 

In Pruisen worden jaarlijks 100 millioen gulden aan brand

stof alIèèn voor vaststaande stoommachines besteed , waarvan 

meer dan de helft der waarde verloren gaat. Hoeveel van 't 

geen op ons huishoudelijk budget voor brandstof staat uit

getrokken , zou werkelijk voordeelîg worden gebruikt. En 

als vrij nu nog maar meer genot hadden tegenover dat ver

lies ! Maar het stoken met éokes en steenkolen berokkent 

ons niets dan last en verdriet . Het dagelijks vullen van de 

kolenbakken uit de kelders of van de zolders ; het niet willen 

branden van de kachels ; de last van het " aanIllaken II ; de alles 

doordringende stof en vuiligheid - ziedaar slechts enkele 

narigheden van deze primitieve verwarmingsmanier voor onze 

huizen. Daartegenover stelde spreker het gebruik van brandstof 

in gasvormigen toestand. De meeste van de opgesomde en niet 

opgesomde bezwaren verdwijnen dan als rook. Dan geen rook , 

geen roet , geen stof noch schadelijke gassen ; dan geen berg

plaatsen meer voor de brandstof , want ze stroomt u dan ad 

libitum toe door eenvoudig te draaien aan een kraan , die den 

aanvoer regelt en , met alle brandgevaar , ook alle verkwisting 

buitensluit. Ook de schoorsteenen , waarover 111en dikwijls 

zoo bitter klaagt , kunnen dan , met kleinere pijpen 1 veel een

voudiger zijn ingericht. Geen wonder-zeide spreker- dat het 

gebruik van het lichtgas als brandstof in den laatsten tijd zoo 

enorm is toegenomen én voor huiselijk gebruik én in fabrieken. 

Toch is ook bij deze gasvormige brandstof het verlies enorm; 

slechts 20 à 30 pCt. van de hitte der steenkool wordt nuttig 
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besteed. Wel heeft het generator-gas , waa,raan SlErvr ENS zijn 
naam verbonden heeft , in dit opiicht verbetering aangebracht , 

door het winstcijfer tot 70 pCt. op te voeren ; nlaar de meeste 

voordeelen worden verkregen wanneer men van de koolstof 

een gasvormige brandstof maakt door de bereiding van water

gas. Nieuw is die stof geenszins . De wijze van bereiding , zooals 

spreker ze ons in een fraaie proef liet zien , door over gloeiende 

houtskool een stroom van waterdamp te laten strijken en in 

een gashoudertj e het daardoor zich vormende watergas op te 

vangen f kende men reeds lang. Maar wat gebeurt er bij dit 

proces ? De tot hooge gloeihitte gebrachte kool onttrekt aan 

de waterdamp de zuurstof en wordt kooloxyde , die zich met 

de tegelijk vrij wordende waterstof vermengt tot een kleurloos 

mengsel van twee gassen J welke met een weinig licht gevende 
\ 

en zeer veel hitte ontwikkelende vlam branden. Het houden 

van platinagaas in de vlam of het vermengen van het watergas 

met de danlpen van een vloe�bare koolwaterstof (petroleum

aether bv.) , is het middel om de vlam een zeer schoon en intens 

li,cht te doen verspreiden en daardoor op zeer eenvoudige wijze 

het watergas als lichtgas te gebruiken. 

Op groote schaal wordt dit nieuwe warmte- en lichtgas 

in Amerika bereid en reeds zijn daar 25 plaatsen, o .  a. Baltimore, 

St. Louis , Toronto , door watergas verwarmd of verlicht , 

waarbij men , wat de kosten betreft , veel voordeeliger uitkomt 

dan met gewoon lichtgas . In Europa zijn o. a. proeven ge

nomen te Stockholm en te Frankfort. Van de laatsten gaf spr. 

ons een denkbeeld door de beschrijving van een teekening , 

di e de doorsnede van een steenenoven voor de bereiding van 

watergas voorstelde . Het beginsel komt hierop neer , dat de 

stoom eerst in den oven geleid wo rdt , als de tot gloeiing 

gebrachte cokes en de verbrandingsproducten de met vuur

vaste steenen opgevulde afdeelingen van den oven genoegzaanl 

verwarnld hehben . De stoom , door de warmte van de steenen 

oververhit , treedt dan in aanraking nlet de gloeiende co ke8 , 
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zoodat het watergas zich vormt en bij het ontwijken naar den 

gashouder op zijn weg de Rteenen van de andere afdeelingen 

verwarmt. Intusschen zijn de cokes minder warm geworden. 

Men keert dan het proces om , voert de lucht van boven in 

tot dat daar de cokes weer aan 't gloeien geraken en laat 

dê1n de stOOlU aan den anderen kant weer toetreden . 

Met dit watergas nu verkreeg men bij de proeven te Frank

fort 50 pCt. nuttige warmte. Dit is reeds een belangrijke 

schrede voorwaarts , ofschoon het nog ver verwijderd is van 

de 92 pCt . wanllte , die volgens de theori e uit de brandstof 

nuttig besteed kan worden J als men 8 pCt. in rekening brengt 

om het water
. 
gasvormig te n1aken. Bij verbetering van de 

proeven en bij toepassing op groote schaal , zooals op een 

enkele plaats reeds is geschied, zal n1en natuurlijk ook in Eüropa 
� . 

de voordeelen leeren waardeeren van het watergas , dat in 

Amerika èn als warn1testof èn als beweegkracht reeds een 

groote rol speelt. Vooral voor de kleine industrie heeft het 

watergas een groote toekomst en als zoodanig heeft het dus 

een sociale beteekenis . Ook aan het electrisch licht , waarvan 

het alg8111een gebruik nog slechts afhangt van de quaestie 

van goedkoope beweegkracht , schijnt het watergas groote diens

ten te zullen bewijzen. Om kort te gaan : het voorafgaande 

is wel geschikt om de grootsche verwachtingen omtrent deze' 
brandstof te rechtvaardigen en in de verbeelding de buizen te 
zien aanleggen , tot aanvoer van dit verwanllingsgas in onze 
wonIngen. 

Zooals spreker reeds toelichtte ,  is van dait Wêttergas het kool

oxyde een der werkzame gassen. Vel'eenigd 11let het andere brand

bare gas " waterstof" , kan het der lllensc hheid van groot nut zijn; 

daarentegen als bestanddeel van l J  kolenc1aIllP" , heeft dit gas al 

heel wat rampen over de wereld gehracllt . Spreker las een der 

" gemengde berichten " voor uit het Dagblacl van 22 Nov 11 . ,  
waarin een correspondent n1elc1ing n1aakte van een allertreurigst 

geval van vergiftiging door kolendamp , �aarvan twee meisjes  
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de slachtoffers werden. Dat dergelijke vergiftigingen , hetzij 
door een ongeluk hetzij met opzet , niet sporadisch voorkomen, 
weet ieder die tot de get

,
rouwe dagbladlezers behoort. Spreker 

had een maand lailg het gemengde nieuws in een paar der 
voornaamste bladen gevolgd , opzettelijk met het doel om de 
gevallen van vergiftiging door kooloxyde op te teekenen. Alleen 
in de week van 1 5/22 Nov. had hij , behalve het bovenver
melde ) nog twee dergelijke berichten gelezen , zoodat in één 
week niet minder dan vijf personen alleen in ons vaderland 
den dood door kolendamp vonden. In Rusland , in Zuid-Europa, 
in Frankrijk komen die gevallen bijna dagelijks voor : in het 
Dept. de la Seine alleen 150 in één jaar. 

Ziedaar dus het kooloxyde onze vijand , een te gevaarlijker 

vijand omdat geen onzer zintuigen dat reukelooze en kleur

looze gas aan ons verraadt . Die kolendamp nu , waarvan 
"
11et 

kooloxyd het gevaarlijke bestanddeel is , ontstaat door onvol

ledige toetreding van de lucht in brandend of liever smeulend 

vuur : in kachels waarvan men de schuif sluit wanneer het 

vuur is " doorgebrand " ,  zoodat men geen last meer heeft van 

den rook ) doch een veel erger vijand binnen haalt ; in kachels 

zonder pijpen , met gloeiende kolen
, 
gevuld, die n. b. nog wel 

voor slaapkamers worden aanbevolen ; in testen , die nog 

geen archaeologische rariteit zijn, vooral niet in 't  noorden 

van ons land ; in doofpotten , die men vergeten heeft te sluiten; 

in vuurmanden , die verderfelijke verzamelplaats van gloeiende 

kolen die alleen schijnen uitgevonden om den zuigeling reeds 

bij het intreden' in de wereld aan de inademing van kooloxyd 

te gewennen ; in met kolen gevulde strijkijzers , die heillooze 

verspreiders van het vergift kooloxyd , die , helaas , weer in 

de mode schijnen te komen. 

Omdat de tijd van al dat ontuig nog volstrekt niet tot het 

verledene behoort , was het zeker wel f'en der meest practische 

proeven van spreker ) toen hij uit een klein gloeiend kooltje -

dat , in een open schaaltje geplaatst , nog onder heel wat 
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verkeerde dan de ko.o.l vuurs o.nder de asch van een test be

do.lven - de o.pstijgende damp do.o.r een trechter o.pving en 

liet strijken do.o.r een o.plo.ssing van palladiunlchlo.ruur. Die 

helder geel gekleurde o.plo.ssing was reeds na verlo.o.p van enkele 

nlinuten zwart gekleurd , de eigenschap die ko.o.lo.xyd o.p dit 

pallac1ililllzo.ut uito.efent. 

Ho.e werkt die ko.lendamp ? Het vro.egere begrip , dat dit 

gas de lo.ngen verbrandt , lllo.est men laten v'ár811 ) sedel:t het 

o.vertuigend gebleken is do.o.r pro.even van CLAUDE BERl\TAIW en 

anderen, dat het zich verbindt met de kleursto.f va� ó'n;s blo.ed 

en dan de o.o.rzaak is dat de blo.edlichaampjes o.ngeschilèf wo.l�dèn 

o.m de vo.o.r het levenspro.ces o.nmisbare verbinding met Zllur

sto.f aan te gaan. De verschijnselen van deze blo.edvérgiftiging 

do.o.r ko.lendamp zijn dan o.o.k : zware ho.o.fdpij
'
nen , verlang

zaming en dan weer pl?tselinge versnelling van den hartslag , 

beneveling van het bewustzijn en dergelijke verschijnselen , 

die dikwijlR zo.o. hevig zijn , dat hulp in den vo.rm van frissche 

lucht niet meer kan baten. 

Men wane vo.o.ral niet dat slechts een kleine ho.eveelheid 

ko.o.lo.xyd niet schaden zal : vergiftigingen zijn aangeto.o.nd do.o.r 

1/2 pCt.  ko.o.lo.xyd en nlÎnder in de inademingslueht .  Het 
schudden van blo.ed met ko.o.lo.xyd-ho.udende lucht do.et o.rlillid
dellijk het blo.ed reageeren. Die pro.even sprekeü zo.o. o.nd

'
übbel

zinnig mo.gelijk. En nu de bro.nnen van ko.o.lo.xyd. Deze zijn 
zeer talrijk. Oo.k de tabaksro.o.k beho.o.rt er o.nder . Niet nlÎnd'er 
dan 10  pCt. van dat giftige gas dampen wij uit o.nze sigaren. 
Do.o.r deuren en spleten van kachels kan het in de kamer 
geraken als de trek o.nvo.ldo.ende is . Ventileeren vari o.nze ver
trekken zij dus o.o.k ditmaal wederom de leus ! Ën dan het 
watergas - vro.eg spreker - het watergas , dat zülk een 
gro.o.t gehalte aan ko.'olo.xyde (theo.retisch 50 pCt.) b evat ! HaFLlt 
men zich daarnlee geen vijand in huis ? Die vraa'g is niet ulo.eilijk 
te beantwo.o.rden. Er is veel nlÎnder kans dat bij heL verbranden 
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van watergas kooloxyd ontstaat dan bij het gebruik van vaste 

brandstof - eenvoudig omdat , zooals boven bleek , de ver

branding van watergas vollediger is . 

Het eenige gevaar zou kunnen zijn het lekken van de buizen 

en het openlaten van kranen , maar dat zelfde gevaar loopt 

men eveneens bij het gewone lichtgas , dat ook kooloxyde 

bevat en bovendien nog giftige koolwaterstoffen. Men zij dus , 

even als ,bij dit gas , op zijn hoede en verscherpe die door 

de voorzorg om het watergas , door de een of andere stof er 

bij te mengen , reukgevend te maken. Dan zal het watergas 

allerminst gevaarlijk zijn en gerust in onze woningen toege

laten kunnen worden. 

Welk een aanlokkend tafereel der toekomst hing spreker 

ons ten slotte op : een huiskamer door electrische lampen 

beschenen , dé lustig brandende vlammen van watergas en -

last not least - een behoorlijke ventilatie .  Zelfs de stoof zal 

dan de vuurtest kunnen ontberen , want warm water of een 

zoutoplossing voorziet oneindig beter in de behoefte - of , 

wat wel het best yan alles is , de geheele stoof is verwezen 

naar de antiquiteitenkamer omdat het tegenwoordig geslacht 

heeft plaats gemaakt voor een ander , dat beter gevoed en 

met krachtiger bloed in de aderen ) kunstmatige verwarming 

niet meer noodig zal hebben . Dat zij zoo ! 

De fraaie proeven verhoogden zeer de belangstelling in 

deze bij uitstek practische verhandeling van Dr. VAN I-IAsSELrl' .  



VI. 

Over Oeste rs. 

Met een weemoedig woord opende de hooggeleerde spreker 

uit Utrecht, prof. HUBREcHT, zijn voordracht. Hij trad als plaats

vervanger op van een man, die den 11  d e n  Januari in dezen kring 

zou zijn opgetreden , ware het niet dat de dood hem in 't j ong

ste najaar , helaas maar al te vroeg , van de zijnen had wegge

rukt. Professor RINK , wien groote gaven geschonken waren , 

die reeds op jeugdigen leeftijd, behalve de doctorsbul, ook het 

diploma van civiel-ingenieur verwierf en die gedurende eenige 

jaren het sieraad mocht ziju van de Groningsche Hoogeschool , 

werd door spreker herdacht in gevoelvolle woorde"n , een hulde 

die in dit Genootschap , welks leden nlenigmaal het voorrecht 

smaakten dr . RINK's physische voordrachten te hooren , uitne

lllend op haar plaats was . De vergadering betuigde hoorbaar 

haar instemming met deze inleidende woorden van prof. 

HUBRECHT .  

Alleen op den naam afgaande - zoo ongeveer begon spreker 

zijn verhandeling - is het onderwerp : " de oes ters" zeker zoo 

smakelijk en frisch als men lllaar wenschen kan. 't 'iV as in-
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tusschen een andere vraag , of men van de  wijze waarop hij 
�ijn onderwerp zou behandelen, hetzelfde zou kunnen zeggen , 

en of hij er wel in slagen zou , zijn gehoor te behoeden het 

voorbeeld te volgen van die oester , die , door te gapen , het 

slachtoffer werd van een boosaardige krab . O ns dunkt J dat de 

spreker, in stede van den lust tot geeuwen , integendeel de be

langstelling van zijn gehoor in hooge mate opwekte. Velen 

betreurden het zelfs , dat de spreker zijn onderwerp te spoedig 

moest afbreken. 

De Oester , zooals zij in de natuur voorkomt , vormde het 

eerste gedeelte van de rede . Aan geen bepaalde wereldstreek 

gebonden , komt de oester algemeen over de aarde verspreid 

voor , bij voorkeur op plekken van den zeegrond , die hard J 
steen- of schelpachtig zijn. In een zandbodem ontwikkelt het 

dier zich veel minder gunstig en slib is bepaald doodelijk voor 

dit weekdier. Van de zg. oesterbanken , welke deze dieren 

vormen ) maakt men zich dikwijls een verkeerd denkbeeld. Die 

banken toch zijn geen verhevenheden op den bodem der zee , 

waarop de oesters zich vastzetten , maar de oester-koloniën 

zelven , die groote uitgestrektheden van den zeebodem kunnen 

beslaan , vormen die banken . Dergelijke natuurlijke oester

banken nu vindt men in de nabijheid van Borkum en Terschel

ling, op de Fransche kust en elders . Buitengewoon talrijk zijn 

die verzamelingen van oesters vooral aan de oostkust der Ver. 

Staten van N.-Amerika. In de lagunen langs die kust , hier en 

daar , is de op.sterproductie zoo aanzienlijk , dat de kustbewo

ners , bij gebrek aan transportmiddelen , den overvloed dikwijls 

gebruiken om er het land mede te bemesten. 

Waar op die wijze duizenden oesters in een kolonie samen

wonen , behooren zij allen tot een zelfde soort .  Zoo is de N oord

Europeesche oester de " Ostrea edulis " ( eetbare oester) , waar

van weer verschillende varieteiten , o. a .  de var . hippopus 

(paardenpoot), te onderkennen zijn aan verschil in smaak en in 

prijs. Zoo loopen de Engelsche , Fransche en de N ederlandsche 
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oester bv. in varieteit zeer uiteen , maar allen behooren tot de 

species edulis. Weer een andere soort is  de " ostrea angulata 1 1  

o f  Portugeesche oester ) die men aantreft aan de  zuidkust van 

Frankrijk , in de Spaal1sche wateren en ook in de Middelland

sche Zee. Een ongewone , weinIg symmetrische schelp karakte

riseert haar1 en ook in smaak staat zij ten achter bij de Noord

Europeesche oester . Een derde soort eindelijk is de " ostrea 

virginiana 
1
' )  die haar naam ontleent aan de kust van den 

Staat Virginië .  Ook deze species is te herkennen aan het uiter

lijk van haar schelp , ten deele ook aan de blauwe indruksels 

binnen de schelp ter plaatse waar de spieren van het dier zijn 

vastgehecht. Bij de N.-Europeesche oester zijn die indruksels 

wit. Een opmerkelijk verschil is nog ) dat terwijl andere soor

ten de eieren dadelijk vrij laten , de Ostre,a edulis of N.-Europ. 

oester de larven geruimen tijd bij zich houdt ) alvorens de jonge 

diere:q aan hun lot over te laten. Overigens is de vergelijkende 

studie tusschen de verschillende oestersoorten nog niet ver ge

noeg gevorderd , om zekerheid te hebben omtrent de verdere 

anatomische verschillen , welke de eene soort van de andere 

onderscheiden . In 't algemeen kan men zeggen , dat de oesters , 

wat haar inwendig maaksel betreft , vrij wel overeenkomen , en 

dat van de bekende punten van verschil , de verschillende voor

waarden van ontwikkeling ,  de levensstadiën bij de jonge larven 

vooral van belang zijn voor de cultuur van de oesters. 

De oester als individu beschouwende , beschreef spreker ons 

dit weekdier als een tweekleppig schelpdier , van de schelp

dieren , die in een hoorn huizen , onderscheiden door het bezit 

van twee kleppen of schelpen , die lateraal van hEt lichaam 

van de oester geplaatst zijn en waarvan de bolle schelp - de 

andere is meer plat - op den bodem is vastgehecht . (Zie in 

Fig . V een geopende oester , waarvan , door doorsnijding van 

de sluitspier of band, de vlakke schelp is verwijderd , zoodat 

men het weeke lichaam ziet , rustende in de gewelfde schelp .) 

Tegen de schelpwanden strekt zich de zg. mantel (mt) uit 
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als . een dubbele plaat ) die het oesterlichaam aan beide zijden 
omsluit. Aan den rand van dien mantel heeft bij de zich ont
wikkelende oester de afzetting plaats van de kalk, die de schelp 
vor�t , a

.�
�vankelijk zeer dun en teer ; en tegelijkertijd wordt 

tegen �� binnenvlakte de laag paarlemoer afgezet ten koste 
van ��;g. ��itensten wand van den mantel , waardoor de kalk
laag $'��otere stevigheid erlangt. 

Die sch91pgroei heeft in de zomermaanden in sterker mate 

plaats dan 's winters. De beide schelpen worden ·aan den boven

ka�t 
-
a���

C
eng�houden door den slotband (sl) , die veerkrachtig . f '  

is en ��e men bij de operatie van het openen van de oester 

begint door te steken. In gezonden toestand , sluit het dier 

de sc��lp door middel van een spier (sp) , die aan beide helften 

is vastgehecht ) en die men , de operatie van het openen van 

de oester voortzettende ) doorsnijdt . Het verdere lichaam van 

de oe�t�r is geheel vrij van de schelp . I-Iet is week en koploos. 

Ma�r dat belet de oester niet om een baard te dragen. Zoo 

noemt men de kiewen (k) en een deel van den mantel . Ook vindt 

men a
.an �at koplooze lichaam een zenuwstelsel en een mond

op�ning , die toegang geeft tot een darmkanaal , dat achter de 

slu
.
itspièr eindigt . Een ander orgaan van de oester is de lever , 

�e aap. . h�t dier den fijnen smaak geeft. 
Gebonden aan de plaats waar

, 
zij zich heeft vastgehecht , is 

het voor de oester totaal onmogelijk om haar voedsel zelf te 

zoeken. Het dier moet dus lijdelijk afwachten of de stroom 

voedsel toevoert , in den vorm van algen , infusoriën en andere 

kleine zeeq.ieren , soms ook kleine schaaldieren ; maar het hoofd

voedsel blijft algen. Het eenige orgaan ) dat behulpzaam kan 

wezen bij dien aanvoer van voedsel door het zeewater in de 

schelp , zijn twee kleine aanhangsels , de zg. mondvoelers of 

mondlappen (ml) naast den mond geplaatst. Maar behalve die 

mondvoelers heeft men geen andere zintuigen bjj de oester waar

genomen ) of het moeten zijn enkele draden aan den rand van 

den mantel , die bij aanraking een merkbare reactie in het 
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lichaam opwekken en dus tot het vermoeden hebben geleid , 

dat 111en hier wellicht met een zintuig te doen heeft. 

lIet circulatie- en respiratie-systeem bestaat uit een hart 

(met twee kamers) , bloedvaten en kieuwen (k) . Deze laatste 

organen zijn voortdurend in aanraking met het zeewater, en
, 

zoo ontleent het bloed , als het in de kieuwen is aangeland , 

aan dat water de zuurstof , een der éerste levensvoorwaarden 

voor het dier . Gezuiverd door die zuurstof, stroomt het bloed van 

de kieuwen in het hart , dat zich boven de sluitspier bevindt, uit 

het hart weer naar de verdere weefsels en na daar zijn functies 

verricht te hebben , keert het bloed , zuurstofarmer en kool

zuurrijker J weer naar de kieuwen terug. 

De nier
'
en van de oester zijn door een groot deel van het 

lichaam verspreid in den vonn van met elkaar communicee

rende holle ruin1ten. 

Bet ovarium eindelijk is de plaats waar de eieren van de oester 
geproduceerd worden , on1 dan langs een opening naar buiten 

te worden gebracht , of bij de Ostrea edulis een tijd lang in haar 

baard bewaa rd te worden. Nadat de eieren-productie is afge

loopen , verandert de oester van sekse : zij is dus hermaphrodiet. 

Ziedaar de inwendige structuur van de oester , zooals spreker 

ze nog duidelijk maakte door een den10nstratie met behulp 

van eenigè teekeningen op flinke schaal en met de dieren 

zelven , waarvan eenige varieteiten op tafel lagen. 

De Figuur V op onze plaat vereischt , na hetgeen er in 

den tekst reeds van gezegd is J nog de volgende nadere 

beschrijving . In Fig. V is de oester afgebeeld in 'de linker

schelp , na verwijdering dus van de rechterschelp . A B is , 

wat men noemt , de orale of naar de mondopening gekeerde 

zijde van het lichaam ; C D de ab01" ale , daarvan afgekeerde 

zijde. De mond en de mondlappen zijn niet duidelijk te zien . 

lIet gedeelte van den mantel , dat de orale mantelruimte aan 
de rechterzijde overbrugt , is weggenomen , waardoor de orale 

uitlooper Cv) n1et de urogenitaal-spleet (pq) te zien komt . Kort 
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voor het uiteinde van den uitlooper ligt tusschen dezen en 

de sluitspier het kieuwganglion , een van de twee knoopen 

van het zenuwstelsel (de andere knoop is het mondganglion) . 

Van dit kieuwganglion gaan verschillende zenuwen uit , waar

van de dikste (z) , bestemd om een groot deel der kieuwen 

te innerveeren , op de grens van sluitspier en oralen uitlooper 

lo opt. 

Om nu nog even tot de oesterschelp terug te keeren , is het 

duidelijk dat gedurende het leven van de oester de twee helften 

van haar woning , als haar althans geen gevaar van buiten 

dreigt ) steeds min of meer geopend zijn ten einde het water en 

daarmede het voedsel gemakkelijk te laten toetreden . Na het 

voorgaande is het toch duidelijk ,  dat een oester niet gezond 

kan zijn wanneer het zeewater niet voortdurend over de opper

vlakte der kieuwen kan stroomen , waardoor de bloedverver

sching en de respiratie mogelijk worden . Bij de verzending 

van de oesters in vaatjes is men natuurlijk niet in de n1ogelijk

heid om voor een gestadigen aanvoer van versch zeewater te 

zorgen ; en daar het er toch om te doen is , de oesters levend 

over te brengen , pakt men de schelpen zoo vast mogelijk 

tegen elkaar ) ten einde te voorkomen dat de schelpen zich 

openen en de hoeveelheid zeewater daarbinnen , die voldoende 

is om er een poos op te teren , wegloopt. Aldus kunnen de 

oesters het vrij lang uithouden ; zij komen meestal levend op 

de plaats van bestemming , en voldoen aan den eisch van 

levend te worden gegeten . Met of zonder baard wordt de 

oester verorberd - ergo het geheele individu , zooals het zich 

binnen de schelp bevindt , springlevend gelijk men bv. een 

levende kikvorsch , een levend insect . . . . niet zou eten. Zeer 

zeker - meende spreker te recht - zullen we�nige oester

liefhebbers in de onderstelling leven dat zij een dier van zulk 

een gecompliceerd maaksel als lekkernij nuttigen . Daarbij 

komt nog , dat het volstrekt niet bewezen is , dat een oester 

in bewustzijn zoo veel lager zou staan dan een ander week-
6 
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dier. Zulk een sprong in ' t  donker zou  altha11s spreker niet 

durven wagen. Veeleer was spreker geneigd het eten van 

oesters onder de geschetste omstandigheden ter kennisneming 

a::m te bevelen aan hen , die sterk ijveren voor de afschaffing 

der vivisectie , ook daar waar die met wetenschappelijke be

doelingen en tot heil der menschheid geschiedt (1). 
Spreker was thans genaderd tot een gewichtig onderdeel 

van zijn onderwerp : hoe vormt zich een oesterbank ? Als in 

het ovarium de eieren zijn gevormd , deelen deze zich in ver

schillende deelen : zij klieven zich , maar de deelen blijven 

samenhangen , tot elk ei eindelijk een kogel van aaneengesloten 

cellen is geworden , een celkolonie , waarin de arbeid als 't 

ware verdeeld wordt , daar de eene groep zorgt voor de vor

ming van de darmcellen der j ollge larve , de andere groep weer 

voor de cellen die een ander orgaan zullen samenstellen enz . 

Zoo ontwikkelt zich eindelijk de larve , die wat haar dimensie 

betreft , nog op een zeer lagen trap staat en zich 111et vrij 

groote snelheid door 't zeewater beweegt met behulp van 

trilharen , uitloopers van de cellen , het zg. velum. Zooals 

daareven reeds werd uiteengezet , worden die j onge oester

larven bij de -Amerikaansche en Portugeesche soorten dadelijk 

in zee vrijgelaten , terwijl . de moederoester van de N oord

Europeesche soort haar kroost nog eenigen tijd in haar baard 

koestert , alvoi'ens het de wijde wereld in te zenden. 

Gedur811 de het eerste stadium van de larvevorming is de 

ontwikkeling nog niet veel verder gevorderd clan tot de daar

even beschreven klieving in saamgekleefde cellen. De millioenen 

larf jes zien er dan wit uit. De oester heeft dan wit broed 

in de baard en de oesterkweekers geven daarom aan het 

individu den naam van nlelkoester. In de volgende stadia ont-

( 1 ) .  Een onzer ij verigste voorstalj ders van dierenbesche rming verze

kerde ûnlangs dat hij , uit weerzin te gen het wreede paling stroop en, 
d at voedsel nooLt gebr uikt en zich even zeer van garnalen onthoudt. En 

zoo zullen er ook wel zij n , die om de redenen , door prof. I J .  geschetst, 

noo it  oesters eten.  
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wikkelt zich kleurstof (pigment) in  de  cellen , en  de  witte kleur 

van het broed gaat over in een donker blauw (zwart broed) . 

Het oogenblik is nu weldra gek01;nen , dat de N. Europeesche 

oester haar zorg voor het kroost niet verder noodig acht. De 

jongen worden losgelaten en verlaten gewoonlijk als een wolk 

de beschuttende hulsels van de moeder , om het vrije , onafhan

kelijke leven in te treden. Intusschen met het klinlnlen van zijn 

dagen , wordt het onbezorgde vrije leven van h�t j onge individu 

verwisseld door de vastzittende ,  monotone existentie van de 

volwassen oester. Hoelang 's oesters vrije zwemtijd duurt , is 

nog ten eenenmale onbekend. In de vrije natuur is het nog niet 

mogen gelukken zulk een laag van oesterlarven te vervolgen 

tot het oogenblik dat de individuen zich vastzetten. Evenzeer 

is elke poging daartoe in een aquarium mislukt. Men zag daar 

de larven dagen lang zich bewegen , maar het oogenblik van 

de aanhechting ) de veranderingen die de jonge larve onder

gaat eer zij zich gaat vastzetten , zijn nog niet waargenomen -' 

althans niet bij de N.-Europeesche oester. Dat de oplossing 

van dit vraagstuk - waarin men wat de Portugeesche oester 

betreft gelukkiger is geweest - van groot belang is voor onze 

oestercultuur , zou uit het laatste gedeelte van spr. 's rede 

blijken. 

Voor den oesterkweeker komt het er vooral op aan zich te 

verzekeren van een steeds nieuw en voorraad volwassen oesters . 

Twee wegen kan hij daartoe inslaan : de banken nlet zijn korren 

en dreggen af te stroopen " maar dan slacht hij de kip nlet de 

gouden eieren ; en de tweede weg ) het verkrijgen van jonge 

oesters door opkweeking. De eerste methode , die vroeger veel 

werd toegepast , o .  a. op de vroeger zoo rijke oesterbanken van 

de Zuiderzee , met het resultaat dat zij spoedig verarmden en 

thans geheel
. 
zijn uitgeput , heeft plaats gemaakt voor de 

eenige rationeele methode , het opkweeken van jonge larven 

tot nieuwe generaties van oesters . Intusschen klinkt het in the

orie mooi , maar in de practijk bleek h et , dat al had men te 
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beschïkken over honderdduizendtallen van larven , die j onge 
dieren zich niet tot vastzetten laten dwingen. Zij sterven na 
verloop van een dag of acht , zonder zich vast te hechten. De 
aquarium proeven zijn tot dusver geheel lnislukt. Daarentegen 
is men te ' rade gegaan om de natuur te hulp te roepen. In het 
open zeewater heeft men op den bodem zoodanige voorwerpen 
neergelegd , dat de jonge oesters aanleiding vinden om zich 
daaraan vast te hechten. In Frankrijk gebruikt nlen daartoe 
takkebossen , ook wel dakpannen , elders linnen met een dunne 
kalklaag bestreken ; maar bij ons te lande vervullen gekalkte 
dakpannen algemeen de rol van collecteurs . 

Gewone dakpannen worden daartoe in een mengsel van kalk 
gedoopt , waardoor een steenachtig ruw oppervlak wordt ver
kregen , dat voor de jonge oesters bijzonder aantrekkelijk 
schijnt om er zich op vast te zetten. Laagsgewijs worden die 
pannen zoodanig in vier of vijf rijen boven elkaar gestapeld , 
dat er openingen tusschen blijven. Voert de s Lroom de j onge 
oesters langs en door die pannen , dan hechten zij zich daaraan 
vast en altijd tegen de ondervlakte van de pan , waarschijnlijk 
omdat die het ruwst blijft en de bovenvlakte spoedig slibdeelen 
aanneemt. In welk stadium van ontwikkeling een jonge oester 
zich vast hecht , zij hier even herinnerd. Zij verkeert dan in de 
periode , waarin de schelp zich begint te vormen. Het dier ont
leent daartoe de kalkdeelen aan het zeewater , wordt zwaarder , 
zinkt en hecht zich vast. De oesterkweeker wacht tot de 
jonge individus een zekere grootte hebben bereikt. De kalk
laag wordt dan met een mes van de pan afgelicht en de 
aanslag van kleine oesters - hij arme oogsten 3 à 6 op elke 
pan , bij rijke pogsten 40 à 50 - verzameld in van metaal
gaas voorziene bakken , waardoor het zeewater gemakkelijk 
kan doorstroomen en de op jonge oesters beluste krabben 
worden ge weerd. Vervolgens biedt de oesterput de gelegen
heid om de jonge oesters een tijdelijke verblijfplaats binnen
dijks te geven. In Engeland geeft men die bakken den 
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eigenaardigen naam van nurseries ,. hier te lande worden zij 
ook wel genoemd hospitalen ; en werkelijk verdienen zij 
dien naam , want hier hebben de jonge oesters , wier teere 
schelp bij 't afkrabben van de pan soms gekwetst mocht 
zijn , gelegenheid o,m weer op haar verhaal te konlen en aan 
te sterken. Het verdere opgroeien van het dier kan nu weer 
beter geschieden iny het buitenwater , in terreinen (perceelen) 
die zich onderscheiden door de eigenschap van den groei der 
oesters te bevorderen. Pannen- en zaaiperceelen treft men 
aan in dat gedeelte der Oosterschelde , dat zich tusschen Tho
len en Zuid-Beveland bevindt en dat perceelsgewijze wordt 
verpacht. Daar wordt nu de cultuur gedreven , waarvan de 
hoofdzaak is het bemachtigen van de larven , hetgeen de 
oesterkweeker geenszins altijd in de hand heeft. Wanneer 
toch het weer .tegenloopt en de maanden Mei tot Sept. zich 
kenm.erken door veel koude en wind , dan oefent die weers
gesteldheid op de vrij in zee in lagen zwevende oesterlarven , 
een verderfelijken invloed uit . Treft men daarentegen een 
lange periode van warme dagen ) als het water geruinlen tijd 
a?htereen ongeveer 20 gr. temperatuur behoudt , dan kan 
men vrij zeker zijn van een overvloedigen oogst. Daar komt 
ervaring bij om de pannen het voordeeligst te leggen dáár, 
waar de stroolll vermoed kan worden de jonge oesters te 
zullen aanvoeren ; maar ook slechts ervaring , want de twee fac
toren voor een gunstigen aanslag ) de plaats waar de nloeder
oester haar broed zal afgeven en de strooming die dat broed 
zal nleevoeren J ontsnappen aan de schatting ) zoodat de plaats 
waar de pannen te plaatsen om zeker te zijn van een goeden 
aanslag ) alleen langs empirischen weg is te bepalen. De 
ervarjng heeft dat geleerd bij de perceelen in de Ooster
schelde ) waarvan een schetskaart achter spreker was opge
hangen. Die plekken zijn nog altijd gun8tig voor het plaat
sen van pannen en het opvangen van broed ) en de Yerseke-be,mlc 
verkeert gelukkig nog niet in het stadium V!111 ui tpu.ttin g 
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zooals de  eenmaal vruchtbare banken aan de  Zuiderzee-kusten. 
Ook verderop langs de kust van Zuid-Beveland en langs de 
zuidkust van Tholen gelukt het in goede jaren een voor
deeligen oogst van de collecteurs te halen. 

Is de oester in het tweede en derde jaar reeds geschikt voor 

den handel , de wetenschap heeft geleerd dat eerst bij vier- en 
vijfjarige oesters de ovaria het krachtigst meewerken om jonge 
oesters te produceeren . Het practisch handelsbelang staat hier 
dus tegenover het theoretisch belang eener krachtige veTlueer
dering van de oesterbevolking. Nochtans verarmt die bevolking 
niet merkbaar , zoodat het op den weg lag der Con1missie van 
het Zoölogisch station aan de N ederlandsche kust, die zich ook 
met de cultuur en de levenswijze van de oester bezig houdt) 
om zich de vraag te stellen, hoe het komt dat, niettegenstaande 
de oester voornamelijk op den leeftijd van twee en drie j aren 
gevangen wordt , er o. a. in de Zeeuwsche wateren toch nog 
zulk een groote hoeveelh eid broed voorkonlt. Slechts ten 
deele beantwoorden de 2- en 3-jarige oesters zelf die vraag. 
In1mers ook zij produceeren larven. Maar wat de rest betreft , 
had men een vermoeden ) dat die afkomstig zouden zijn van 
banken in natuurlijken toestand. Er werden toen door de leden 
van het Zoöl. station dreggingen ondernomen op tal van pun
ten aan de kust , maar nergens vond n1en belangrijke hoeveel
heden natuurlijk gegroeide oesters . l\1en kwam toen op het denk
beeld of de steenbestortingen, welke de Waterstaat geregeld 
aanbrengt en onderhoudt tot versterking van den voet der dijken) 
die de Zeeuwscl1e kust tegen de hooge waterstanden beveiligen) 
of die ruwe steenn1assa wellicht een goede plaats voor den 
aallslag van oesters zou blijken te zijn. Er was daar vroeger 
nooit gedregd en het onderzoek lag dus voor de hand. Dank 
zij de medewerking der autoriteiten gelukte het , door middel 
van een duiker) aan dien dijkvoet onderzoekingen te verrichten 
en het resultaat was inderdaad zeer verrassend . Op die plekken 
waar de reeds jaren oude steenbestortingen flink door het 
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zeewater bespoeld en vrij van slib waren , vond men volop 
oesters van alle leeftijden en dus ook de oudere individus , die 
nog nooit met korren of dreggen hebben kennis gemaakt , maar 
steeds onder de gunstigste omstandigheden zijn blijven voort
telen. En die omstandigheden zijn ook gunstig in de Zeeuwsche 
Stroomen om de jonge larven juist daar en niet elders te doen 
vastleggen. Spreker gaf hiervan een duidelijke voorstelling door 
een larve als voorbeeld te nemen , die bij Bergen- op-Zoom bij 
eb door den sterken stroom wordt meegevoerd. Bij het eindigen 
van de eb is dat deeltje nog niet in volle zee , zoodat het bij 
opkomenden vloed weer de terugreis kan aannemen. Zoo zweeft 
het oesterbroed in de O .  Schelde gedurende eenigen tijd op en 
neer in een natuurlijk bekken , tot het zich daar vastzet . 

Nog met andere onderzoekingen hield de Commissie van het 
Zoöl. station zich bezig , o. a. met de zeer gewichtige vraag , 
hoe de oesters te dwingen binneIi een besloten ruimte haar 
broed af te geven. Aanvankelijk heeft men dat onderzoek ree ds 
met een pO,sitief - hoewel numerisch gering - resultaat be
kroond gezien , en als men een volgend seizoen in de gelegen
heid wordt gesteld on1 het onderzoek voort te zetten , belooft 
dit onderdeel van de werkzaamheid der Commissie veel voor de 
wetenschap en de practijk. Wellicht slaagt men er eenn1aal 
nog in om de oestervisscherij in de Zuiderzee weer tot vroegeren 
bloei terug te brengen. 

Uit het voorafgaande , door spr. ten slotte geresumeerd , 
was overvloedig gebleken dat de cultuur van oesters er bovenal 
naar streeft on1 de natuur te ondersteunen. Wij kunnen ons 
niet anders dan verheugen in de mee� rationeele methode , die 
in den laatsten tijd bij de oestercultuur heeft voorgezeten en 
nemen voor onze stad gaarne acte van de mededeeling van 
spreker , dat de herleving der Zeeuwsche oestercultuur vooral 
te danken is aan het doorzicht van eenige Haagsche ingeze
tenen ) die in 1 870  er den stoot toe gaven 
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VII. [ ' . 

. Dr.  F. G. GRONEMAN. 

O n s  oordee l  b ij h et z i en .  

Zonder aan de  verdiensten van vOrIge voordrachten in  dit 
seizoen ook maar eenigszins te kort te willen doen , mogen wij 
ten aanzien van de verhandeling van dr GRONEll'IAN , den spreker 
uit Groningen, die voor Jt eerst in deze kring optrad , niet nala
ten te constateeren dat zij , reeds wat het onderw�rp betreft , 
velen aantrok , die mededeelingen op zuiver physisch gebied 
in te hoogere mate waardeeren nu zij in den laatsten tijd wer
kelijk schaarsch begonnen te worden. 

Wat doen wij als wij zien ? Deze vraag nam de spreker tot 
uitgangspunt � en uit al 't geen hij naar aanleiding van die 
vraag mededeelde , bleek ten duidelijkste ) dat een antwoord 
op die vraag niet gemakkelijk kan gegeven worden. Reeds op 
de meer eenvoudige vraag : wat is uw llleening wel) dat de licht
stralen van het voorwerp naar het oog , dan wel, van het oog 
naar het voorwerp wordeiI uitgezonden ? - had spr .  uleermalen 
ten antwoord ontvangen : wel , van het oog naar het voorwerp ! 

Ziedaar reeds een bewijs , dat velen niet weten wat zij doen ) 
als ze zien. 

Dat de actie van het zien geheel onbewust geschiedt en dat 
kennis van de theorie van het licht gelukkig niet noodig is om 
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te zien en goed te zien , dit bewijzen bv. onze Scheveningsche 
visschers , die , veel eerder dan wij straatbewoners , aan een stip 
aan de kim ontdekken , dat een schifJ de kust nadert . Over dat 
" oordeel bij het zien ", dat visschers , ofschoon dus onbewust , 
gemeen hebben met ieder ander , die er meer van meent te 
weten , zou spreker een reeks verrassende mededeelingen doen , 
die aan diepzinnigheid van gedachten groote helderheid van 
betoog paarden. 

Om zijn gehoor behoorlijk in te leiden tot het onderwerp , 
moest een korte beschouwing van den bouw van het oog als 
optisch instrument voorafgaan , ter beantwoording van de 
vraag : hoe beeldt de buitenwereld zich in ons oog af? Dan zou 
spreker vluchtig uiteenzetten , op welke wijze tot ons bewust
zijn komt wat zich in ons oog afbeeldt ·, zonder in bijzonder
heden te treden omtrent de hersen- en zenuwwel'king ; om 
eindelijk een denkbeeld te geven , hoe wij door bewuste gewaar
wordingen komen tot een oordeel over de buitenwereld. 

Wat den bouw van het oog betreft , zullen wij nog korter zijn 
dan spreker. Indertijd heeft dr. VAN DOOREMAAL in dit zelfde 
Genootschap een even uitvoerige als deskundige beschrijving 
van het oog gegeven (zie de IVd p- serie van nDiligentia " p .  77) .  
De herinnering aan die voordracht zal bij velen DOg wel leven
dig zijn. Tot recht begrip van 't geen volgen zal , zijn intus
schen enkele hoofdtrekken noodig. Men weet dan dat de licht
stralen door het bolvormig hoornvlies het oog binnentreden in 
de pupil of oogappel, die door een ringvormig veerkrachtig gor
dijn , dat zich uitzet en samenkrimpt ,  is afgescheiden van een 
zeer doorschijnend voorwerp met gebogen opervlakken , de zg. 
lens van het oog ; dat verder de holte vóór de lens �.s aangevuld 
met een waterachtig vocht en achter de lens met een geleiachtige 
massa , en dat in het fond van de oogk:1s , achter tegen het 

harde oogvlies aan , het netvlies is gespannen , dat daar, om zoo 
te zeggen , de rol vervult van het gevoelige papier waarop de 

photograaf zijn lichtbeelden laat vallen. 
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Hoedanig is nu de werking van die deelen op het oogenblik 
dat de lichtstralen in het oog vallen ? Duidelijker dan wij het 
kunnen schrijven , maakte spreker in een eigen model van een 
lens het effect van de lichtbreking aanschouwelijk. Wanneer 
van uit een lichtgevend punt een kegelvormige bundel stralen 
op een lens valt , dan worden die stralen op hun weg door de 
lens zoodanig gebroken , dat zij zich wederom vereenigen in 
een punt. Deze twee punten liggen altijd met zeker vast punt 
van de lens (het zg. optische middelpunt) op één rechte lijn , 
soms aan één kant) soms aan verschillende kanten der lens . 
Vallen er zonnestralen op de lens, dan concentreeren deze zich 
in het zg. brandpunt. Komt de " lichtbron" dichter bij de lens, 
dan gaat het " beeld" verderaf. Is de lichtbron zeer dicht bij , 
dan zullen de gebroken stralen blijven uiteenwijken. Dit geval 
komt bij het gewone zien niet voor. Hier staat daarentegen 
de lichtbron doorgaans veraf en vornl zich het beeld dicht 
achter de lens . 

Het beeld van elk punt van een voorwerp ligt dus , zooals 
wij gezien hebben , altijd in éénzelfde rechte ltjn lllet dat punt, 
een lijn die door het nüddelpunt van de lens loopt en beeld en 
voorwerp vereenigt. Ligt nu dat punt wat hooger of wat lager,  
dan zal die lijn om gezegd middelpunt draaien en zoodanigell 
stand aannenlen , dat het beeld omgekeerd , dus wat lager of 
wat llOoger da�l haar eersten stand komt te liggen . Hooger 
gelegen punten van het voorwerp zijn dus in het beeld lager ; 
en lagere punten van het lichtgevend voorwerp hooger gelegen 
in het beeld . Ergo de beelden zijn olllgekeerd. 

In een proef nlaakte spreker het vervolgens duidelijk , hoe 
van lichtgevende voorwerpen , op verschillende afstanden van 
de lens geplaatst , de beelden op het scherm niet te gelijk even 
scherp kunnen zijn. Dat dit ook het geval is in het oog , spreekt 
dus van zelf, en werd door een proef , die de toehoorders zelf 
konden nemen , aangetoond. 

Hoe worden wij dan echter in staat gesteld om zoowel van 
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ver afgelegen voorwerpen als van dichtbij geplaatste scherpe 
beelden op te vangen , niettegenstaande de afstand van lens en 
netvlies steeds dezelfde blijft ? Door het " accomodatie-vermo
gen" , dat door onzen landgenoot CRAMER ontdekt is en door 
HELMRoLTz en DONDERS tot een onderwerp van nader onderzoek 
is gemaakt. Om een juist inzicht in dit vernlogen te geven , 
plaatste spreker voor zich op tafel het schematisch model 
van een paar oogen , die in natura in een bewegelijk vetrijk 
weefsel geplaatst zijn , waarin ze kunnen draaien, en wel altijd 
zóó dat beide oogen te gelijk ongeveer dezeifde beweging ma
ken. De model-oogen dan waren doorstoken van dunne ijzeren 
stangen ) voorstellende de gezichtslijnen , dat zijn die lijnen 
waarlangs de stralen recht op het oog moeten invallen om 
rechtdoorgaande die plek van het netvlies (netvliesgroctfje) te 
bereiken , waar alleen zuivere scherpe beelden worden gevornld. 
Het punt , dat nlen dan scherp ziet , heet blikpunt. Wil nlen 
nu zeker punt van de buitenwereld goed waarnemen , dan richt 
men die beide gezichtslijnen op dat " blikpunt" . Tegelijk onder
gaat vooral de voorvlakte van de lens een zeer kleine veran
dering in hare ronding , die zoodanig is ) dat de stralen van 
het blikpunt uitgaande door de lens nauwkeurig in het net
vliesgroefje vereenigd worden. Die verandering geschiedt ge
heel onbewust en regelt zich naar den afstand van het gefixeerde 
punt. Alleen het blikpunt zien we scherp . Iets minder duidelijk 
worden wij gewaar ) wat er vlak naast ligt in het gezichtsveld. 
Maar ook wat verderaf ligt , tot bijna rechts en links van ons , 
of vrij hoog boven of diep onder het blikpunt , schenkt ons 
gewaarwording , zooals wederom ieder toehoorder naar de aan
duidingen van den spreker bij zich zeif kon constateeren. lIet 
gezichtsveld , begrensd door den neus , de wangen , de slapen 
en de wenkbrauwen , wordt door de beweging der oogen en 
vooral nog door het omwenden van het hoofd aanzienlijk uit-

gebreid. 
Spreker was hier aan het gedeelte zijner verhandeling gena-
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derd, waarin hij zich had voorgesteld de vraag te beantwoorden, 
"hoe wij tot het bewustzijn komen van 't geen in ons oog ge
beurt" . Geuleenlijk verbeeldt men zich , dat men dit al vrij wel 
weet . Maar dan juist rijzen er legio vragen J. en de slotsom is 
dat we er eigenlijk niets van weten wat in het oog ' plaats grijpt. 
Het zien is geen verrichting , die we van nature goed verstaan 
te volbrengen. Het moet geleerd worden. Er zijn voorbeelden 
geweest van blind geboren personen ) die na een gelukkige 
operatie ziende werden , maar dan bv. het onderscheid niet 
konden waarnemen tusschen een bol en een kubus , ofschoon 
zij :wel degelijk wisten in welke opzichten het eene voorwerp 
het andere niet was. Ze konden het op 't gezicht niet uitmaken 
en dan naderden zij , ten einde raad , beide voorwerpen , be
tastten ze en duidden onmiddellijk den kubus en den bol aan. 
Hoe konlt dat ? Eenvoudig omdat die personen nooit hadden 
leeren zien. Als ons hieroglyphen worden voorgelegd , clan zul
len wij de beteekenis er van niet doorgronden ; daarentegen wel 
als met eenige schrappen , die het Hollandsche woord " tafel" 
uitdrukken , het begrip van dat voorwerp ons voor den geest 
komt ) dat wederom totaal onbegrijpelijk is voor een Engelsch
man , die met zijn eigen schrappen (letters) is opgevoed. In die 
schrap of wat , daar zien wij het begrip " tafel" in : dat heb
ben we geleerd. En zoo hebben we ook leeren zien . 

Onze eerste gewaarwording van een voorwerp , bv. een stoel , 
is geweest dat we er hoegenaamd niets van begrepen . Die ge
waarwordingen veranderden doorclat wij den stoel in allerlei 
houdingen plaatsten . . Daanllee niet tevreden , gingen wij hem 
0 0  k betasten ; wij gingen er op zitten , op staan ; wij keerden 
hem om ; wij voelden de zachtheid van het kussen en de gladheid 
van het hout ; wij klopten er tegen om het geluid waar te 
nemen dat het hout geeft ; ja , we vereenzelvigden ons met 
het voorwerp door den reuk en den smaak : in één . woord , op 
honderderlei manieren kregen wij indrukken van het voorwerp , 
en die indrukken herhaalden zich zoo dikwijls en we onthielden 
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ze zoo goed , dat ze zich ten slotte vereenigden tot een voor
stelling , �m die voorstelling noemden wij een JJ stoel" . Het 
oordeel dat wij ons op die wijze vornlden , is ons privaat idee 
van een stoel . I-Ioe een ander zich een denkbeeld van een stoel 
vormt , dat kunnen wij n iet weten , omdat wij niet in onzes 
naasten geest kunnen doordringen. Ja , wij weten eigenlijk 
evenmin iets van 't geen in ons eigen brein gebeurt ; en 't is de 
vraag , of wij dat wel ooit zullen gewaar worden. 

Hoe men moet leeren zien , hiervan deelde spreker nog een 
voorbeeld uit eigen ervaring mede . Als knaap had hij thuis 
vaak een afbeelding gezien van het Paleis te Alllsterdanl en ' 
toen hij nu voor 't eerst in de hoofdstad kwam en zijn vader 
hem op den Dam bracht , viel dat Paleis hem tegen : hij had 
er zich heel wat anders van voorgesteld. Toch heeft hij , bij 
latere bezoek�n , in de algemeene bewondering voor dat heer
lijke b ouwgewrocht niet onder gedaan . Zoo zal menig ander 
een dergelijke ervaring hebben opgedaan. Menigeen viel op 
het eerste gezicht de Keulsche Dom tegen ; doch na herhaal
delijk dat gebouw gezien te hebben , begon men behagen te 
scheppen in de schoone lijnen. Eenmaal het oog geoefend heb
bende , leert men ook op het eerste gezicht de schoonheid van 
een voorwerp waardeeren. 

In al die gevallen moeten we dus leeren zien. Want het zien 
is niet aangeboren ; eerst gaandeweg , door onophoudelijke 
oefening en inspanning van de intellectueele vermogens , komen 
wij er toe. 

Spreker zou nu vluchtig stilstaan bij de vraag , die zich uit 
het voorafgaande van zelf ontwikkelt , - hoe wij J op grond 
van onze waarnemingen met het oog , tot ons oordeel over de 

buitenwereld komen. Reeds de groote denker KEPPLER was bij 
de studie van het oog tot de conclusie gekonlen , dat de beelden 
op ons netvlies 't onderstboven moeten staan. En we zien de 
wereld recht op ! I-loe dat probleem op te lossen ? KEPPLEH gaf 
er een zielkundige verklaring aan , en wij kunnen ons met dat 
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antwoord ook wel vereenigen : het hangt er slechts' van af, wat 
men hier onder ziel verstaat . Wij hebben geen bewustzijn van 
het beeld dat zich in ons oog vormt : ergo weten wij nog veel 
n1inder dat het mensch , dat wij zien , in ons oog met de beenen 
naar omhoog en n1et het hoofd naar omlaag staat. Maar we 
hebben geleerd , de gewaarwordingen , die wij van de voor
werpen hebben , te combineeren met andere gewaarwordingen. 
Wij hebben ons steeds vereenzelvigd met de voorstelling dat 
ons hoofd naar omhoog , onze voeten naar beneden zijn gekeerd; 
wij voelen steeds dat wij naar den grond worden getrokken in 
de richting van het hoofd naar de voeten ; en verder zien wij 
altijd , dat ieder ander n1ensch ook met zijn voeten tegen den 
grond staat ) dat hij dus even zoo staat als wij . 

Aldus redeneerende , n10eten wij wel concludeeren , dat alleen 
bij dengene , die zich verbeeldt het bewustzijn te hebben van 
de omgekeerde beelden in het oog , het idee kan opkomen dat 
we de wereld op haar kop moeten zien. 

Een ander op zich zelf vreemd verschijnsel bij het zien is , 
dat wij van elk voorwerp twee indrukken , in elk der oogen 
één , krijgen - en dat wij nochtans maar één wereld zien . 
Ziet men in gewone gezichtshouding naar een voorwerp , dan 
vertoont zich het beeld van dat voorwerp enkel ; maar drukt 
n1en het eene oog met den vinger een weinig op zijde , dan 
projecteeren zich de beelden van twee voorwerpen op de net
vliesgroefjes. Het dubbelzien dat een dronkaard doet , ontstaat 
eenvoudig hierdoor , dat de n1an niet meer in staat is om de 
juiste richting aan zijn beide gezichtslijnen te geven. Eigenlijk 
zien we allen dubbel , omdat wij slechts é�n voorwerp te gelijk 
scherp kunnen zien , d. w. z. het blikpunt. Maar op het 
overige zijn we gewoon minder te letten. Een duidelijke proef 
kan ieder nemen) door één vinger dicht, een anderen vinger verder 
van de oogen te plaatsen. Fixeert men dan den voorsten vinger, 
dan ziet men dezen enkel en scherp , den achterste daaren
tegen vaag 'en dubbel. In normalen toestand ontwikkelt de 
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mensch echter zulk een verbazende virtuositeit in het snel ver
plaatsen van zijn blikpunt) dat men geen tijd heeft om dubbel 
te zien. 

Een en ander geschiedt echter werktuigelijk . Het bewustzijn 
speelt bij het zien zulk een povere rol , dat we ons zelfs niet be
wust zijn van veel zaken , waarvan we ons desnoods het bewijs 
zouden kunnen verschaffen. De vingerproef daareven leerde het. 

lYlaar vervolgen wij de waarnemingen van het oog, die tot 
een oordeel over de dingen buiten ons leiden. Hoe krijgen wij 
bv. een oordeel over een horizontale lijn ? In een rustige hou
ding van de oogeri , de blikken eenvoudig rechts of links wen
dende , beschrijven de gezichtslijnen wat wij noemen een hori
zontaal vlak. Die beweging maken wij onwillekeurjg dikwijls , 
want overal om ons heen zien wij dergelijke lijnen , zoodat wij 
onze oogen geleerd hebben , horizontale richtingen te volgen 
en andere richtingen daarmee te vergelijken. Nu kan echter 
onze ervaring ons hier wel eens een poets spelen en de reden 
zijn dat we ons vergissen. De kim is zoo horizontaal mogelijk , 
en toch als wij te Scheveningen van achter een duin te voor
schijn komen en de zee in 't oog krijgen ) dan lijkt het wel of 
zij oprijst naar de kim. In nog veel sterker dwaling vervalt de 
luchtreiziger. Men zou meenen , dat deze , hoog in de lucht op
gestegen , nu eindelijk eens eenig idee zou krijgen van den bol
vorm der aarde. Juist het tegeno vergestelde: de aardbol vertoont 
zich voor zijn oog als een kom. Dat komt eenvoudig omdat de 
hoogte waarop hij zich bevindt nog maar betrekkelijk zeer 
luttel is , de hoek waaronder hij den horizon ziet , derhalve 
slechts een paar graden telt ) en hij zich dus verbeeldt dat de 
kim op gelijke hoogte is met hem zelf ; maar dan ziet hij naar 
omlaag en het contrast voor z{jn oog , dat zijn plaats zoo veel 
hooger is dan die der aardbewoners , doet hem de kluts kwijt 
raken en brengt hem in den waan dat de aarde een holle konl 
vormt. Zoo za] een Hollander) of wie dan ook , die aan vlak , hori
zontaal land gewoon is ) in een bergland zich niet zoo spoedig 
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een oordeel kunnen vormen over de helling der wegen en 
bergen. Vandaar het optisch bedrog , dat spreker in Zwitser
land had ondervonden , dat hij de hutten op de berghellingen 
achterover meende te zien staan omdat hij de helling onwille
keurig wat meer horizontaal schatte. 

Evenals de horizontale lijn , heeft men ook de vertikale leeren 
beoordeelen naar de rechte houding van het lichaam en door 
't voortdurend zien naar lijnen) welke in de natuur die richting 
volgen. Evenwijdige lijnen zijn uit den aard van de gelijkmatige 
richting , die de oogen daarvoor volgen , niet moeilijk te be
oordeelen. Wijken zij af , en vormen zij hoeken , dan valt het 
vreemde van die afwijking van zelf op ) maar dan wordt het 
weer moeilijk om de mate van afwijking , d. w. z. de grootte 
van deil hoek te schatten. Bij een kleinen hoek doen wij allicht 
wat bij , en een grooten of stompen hoek ramen wij gemakkelijk 
iets kleiner. Een aardige proef op de som zijn de evenwijdige 
lijnen , gekruist door schuine lijnen , die met de eersten stompe 
e� scherpe hoeken vormen . De evenwijdige lijnen zijn op die 
wijze samengesteld uit beenen van die hoeken , en zij wijken 
uit of veranderen schijnbaar van richting omdat wij die hoeken 
overschatten of kleiner ramen en dus de beenen verwijden of 
vernauwen. Dat men dus bij ,het zien elk oogenblik moet 0 01'

deelen , had spreker duidelijk en klaar aangetoond ; ook dat men 
't in die kunst al tamelijk ver heeft gebracht , maar tevens dat 
nlen er nog lang niet is . 

Het zien en het oordeel bij het zien - zoo zeide spreker 
ten slotte - doet ons beseffen dat het leven een leerschool is , 
waarvan de hoogste klas door niemand wordt bereikt. 

De belangstelling in dit onderwerp was zoo levendig dat de 
meeste toehoorders na afloop van de voordracht nog bleven 
onl den heer GRONEMAN met enkele deels oorspronkelijke proe
ven het gesprokene nader te hooren toelichten. 
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J. VAN DAlVI 

Over  het  Oor  e n  het  H o o r e n .  

De spreker uit Wageningen had een onderwerp gekozen, 

Waarover de stof niet in één avond uitgeput geraakt. Dat bleek 

aan het slot , toen spreker , tot leedwezen van het auditorium , 

zijn mededeelingen moest beperken , met de goede tijding even

wel dat zijn opvolger het onderwerp zou voortzetten. 

Den 20Hen Dec. 1829 werd te Hannover in New-Hampshire 

(Ver. Staten) een meisj e geboren , Laura Bridgnlan , die op 

den leeftijd van 20 maanden het gezicht , het gehoor , den reuk 

en gedeeltelijk ook den smaak verloor , zoodat ze van de ver

schillende zintuigen niet veel meer dan het tastgevoel had over

gehouden. Reeds als kind ongelukkig , werd dit meisje nog be

klagenswaardiger op den leeftijd, waarop andere kinderen zich 
trapsgewijs beginnen te ontwikkelen . Hoe ook door de natuur  

misdeeld , bereikte dit ongelukkige kind toch , onder de  leiding 
van den uitstekenden doofstommen-onderwijzer DI'. I-IowE, een 

vrij hoogen graad van ontwikkeling. Op haar tiende j aar kon 

zij kleine getallen optellen en aftrekken , gebruikte het vinger

alphabet met groote vlugheid en schreef eene leesbare hand. 
Zij leerde breien en haaien , en wist den tijd zoo nauwkeurig af 

7 
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te meten , dat zij nooit aan het uur van naar bed gaan behoefde 
herinnerd te worden. 

Wij zien dus dat , ook met slechts één zintuig gewapend , 
voor . den mensch nog een zekere graad van ontwikkeling te 
bereiken is. Maar een wezen , ten eenenmale van zintuigen ont
bloot , is voor ontwikkeling geheel ongeschikt. De zintuigen 
zijn als 't ware de poorten , waardoor bij het individu de kennis 
en de ontwikkeling binnentreden. 

Voor één van die zintuigen, het oor, vroeg spreker onze aan
dacht. 

Om de beteekenis der verschillende deelen van het gehoor
orgaan te begrijpen , dienen wij eerst een begrip te hebben van 
't geen wij onder geluid hebben te verstaan. 

Als men een' slinger uit zijn' evenwichtstoestand brengt en 
weer loslaat , maakt hij een zeker aantal schomlllelingen , die 
veroorzaakt worden door eene in haar wezen ons onbekende 
oorzaak , waaraan men den naam van zwaartekracht geeft .  Het 
eigenaardige dier schommelingen bestaat hierin ) dat telkens de 
zelfde bewegingstoestanden na gelijke tijden terugkeeren. Der
gelijke periodieke bewegingen nu kunnen ook op andere wijze 
tot stand komen. Spreker begon daartoe zijne reeks van proe
ven - waarvan de eene al beter gelukte dan de ander - met een 
dun stalen staafje , aan 't eind vastgeschroefd en daardoor in 
evenwichtstoestand gehouden, uit dien toestand te brengen door 
het staafje  te buigen en weer los te laten. flij deed het staafje 
zwiepen , d. i .  het passeerde zijn vroegerel1 evenwichtstoestand, 
keerde daarop tot dien toestand terug en geraakte in eene reeks 
van schommelingen. De oorzaak was hier eene andere : namelijk 
de veerkracht. Wij kunnen deze beweging niet slechts met het 
oog , maar ook door het tastgevoel waarnemen. Neemt men de 
staaf wat korter en buigt men wederom , dan hebben de schom
melingen sneller plaats ; eindelijk bij steeds voortgezette ver
korting zoo snel , dat het oog ze moeielijk of in het geheel niet 
meer waarneemt , terwijl het tastgevoel ons van de plaats heb-



be;r;tde beweging nauwelijks kon overtuigen. Nu komt echter 
e�n ande;r zintuig ons te hulp om die snelle , heen en weer
gaande bewegingen, trillingen, waar te nemen, namelijk ons oor. 

Ieder lichaam , dat geluid geeft , verkeert in eene dergelijke 
trillende beweging, en de waarneming van die snelle, periodieke 
bewegingen is wat wij " hooren" noemen. 

Die waarneming van de trillende beweging door het gehoor
orgaan maakte spreker duidelijk door het aanstrijken van een 
stemvork , waarvan de schommelingen zich met de voor die 
waarneming vereischte snelheid opvolgen. Om ons te over
tuigen dat het geluid van de stemvork door beweging ver
o orzaakt wordt , had spreker tegen de vork een kogeltje 
van lak a�n een draad opgehangen. De vork aangestreken 
z.ijnde , werd dat kogeltje telkens met kracht weggestooten, en 
zoo lang het geluid duurde ) bleef het tegen het metalen been 
tikken. 

Zoo is dus elk geluidgevend lichaam in trillende beweging 
en deelt die beweging mede aan de stof , hetzij vast ) vloeibaar 
of luchtvormig , waarmede het in aanraking verkeert. Spreker 
nam hier een eigenaardige proef onl de voortplanting van het 
geluid (beweging) aanschouwelijk te maken. De aangestreken 
.stemvork bracht hij in aanraking met het einde van eene lange 
lat , aan het andere einde voorzien van een klankkast je .  De 
lucht in  dat kastj e kwam duidelijk hoorbaar in  trillende be
weging , die zij had overgenomen van de lat , welker deeltjes 
de beweging hadden voortgeplant. 

Op dergelijke wijze nu plant zich de bewegingstoestand van 
el� geluidgevend lichaam door de lucht voort , evenals de be
weging , die in 't water veroorzaakt wordt , wa:q.neer men er 
een steen in werpt. Let wel : de deeltj es van het water verplaatsen 
zi,ch dan niet " wat men al licht zou meenen , als men rondom 
den . steen de golf kringen zich ziet uitbreiden , in de richting , 
waarin die golfkringen voortgaan , maar elk opvolgend deeltje 
neemt de op en neer gaande beweging van zijn buurman over. 
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Het schijnt alleen alsof het door den steen getroffen water- naar 
ons ' toekomt ; maar een stukje hout , op het water gelegd , blijft 
,daar op en neer drijven J een bewijs dat het water zelf zich 
niet verplaatst in de richting , waarin , de bewegingstoestand 
zich voortplant. Zoo ook wanneer men een stemvork in de 
lucht zich laat bewegen. Er ontstaat dan in de luchtlagen 
rondom de beenen der vork eene dergelijke periodieke beweging, 
en wel zóó dat in zeer korteil tijd , de luchtdeeltjes , die op 
grooten afstand van de bron der beweging zijn , aan die be
weging meedoen. Slechts éene seconde is noodig om de deeltjes 
op 300 meters afstand die zelfde beweging deelachtig te doen 
'worden. 

Spreker liet niet na , hier de bekende proef met de lucht
pomp te nemen om aan te toonen hoe bij afwezigheid van 
lucht rondom een trillend voorwerp , geen geluid wordt waar
genomen. 

Na aldus meegedeeld te hebben wat geluid is en hoe het zich 
voortplant , kon spreker overgaan tot de beschrijving van de 
verschillende deelen van het gehoororgaan , waarvan hij tevens 
door eene schematische teekening eene aanschouwelijke voor
stelling gaf. V olgen wij in hoofdtrekken de beschrijving , die 
spreker gaf van de drie afdeelingen van het oor : het uit
wendig oor , het middenoor en het inwendig oor. De eerste 
afdeeling is weer in twee deelen gesplitst : de oorschelp met 
de dikwijls sierlijke windingen , eene soort van trechter, die 
toegang ' geeft tot den uitwendigen gehoorgang , een kanaal 
dat bij den volwassen mensch 2 à 2 112 cM. lang , bij het kind 
daarentegen slechts zeer kort is , zoodat dan de overige deelen 
al zeer dicht bij de schelp liggen. Die eenigszins gebogen uit
wendige gehoorgang , deels door been deels door kraakbeen 
omgeven , wordt aan het einde afgesloten door een dun , maar 
tamelijk krachtig vlies , het trommelvlies , waarachter zich het 
middeno�r of de trommelholte bevindt, eene ruimte, die in nor
malen toestand geheel is gesloten , en die benedenwaarts uitloopt 
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in eene nauwe buis (de zg. buis van Eustachius) met een eenigs
zins verwijde opening . Deze buis , die uitkomt achter de neus
holte , is gewoonlijk gesloten , nlaar opent zich onder anderen 
bij het slikken. Spreker zou straks op die trommelholte terug 
komen. Genoeg , dat wij ze nu kennen als het middenoor. Daaraan 
sluit zich aan het inwendig oor. Dat nlen deze derde afdeeling 
doolhof heeft genoemd , is, inderdaad niet zonder reden , en 
een volledig begrip van dit ingewikkelde instrument heef� men 
zelfs tot op den huidigen dag nog niet . In het harde been , het 
zg. rotsbeen J is die derde geheel afgesloten oorholte uitge
houwen in een allerzonderlingsten vorm. Die holte is gevuld 
met eene vloeistof , die men water zou kunnen noemen , en in 
die vloeistof bevindt zich een vliezige uitbreiding , die grooten
deels de wanden van de beenige holte volgt . De ruimte, door dit 
vlies omsloten, bestaat uit twee zakjes ,  met elkaar i� verbinding 
en ook gemeenschap hebbende met de drie halfcirkelvormige 
kanalen en met de verdere ruimte in de holte van het inwendig 
oor. Ook die zakjes en kanalen zijn gevuld met een vloeistof, die 
echter iets dikker van consistentie is. Wat die verdere ruimte 
betreft , waarmede de voorhof in gemeenschap staat) daar komt 
het voor 't oor nog wel 't meest op aan ; want daar ligt het 
ingewikkeldste instrument : het slakkenhuis , dat werkelijk dien 

vorm heeft en waarvan eene doorsnede laat zien, dat het door 

deels beenachtige , deels vliezige tusschenschotten verdeeld is 

in drie afdeelingen J waarvan er één , de middelste , in verbin

ding staat met een der straks genoemde vliezige zakjes , de 
overigen met de ruimte van het binnenoor, rondom het vliezige 
gedeelte. 

Keeren wij nu nog even op onzen weg terug en wel naar 
het middenoor , of de middelste afdeeling van het gehoorwerk
tuig , dat van den uitwendigen gehoorgang gescheiden is door 
het trommelvlies . Aan dat zwak gespannen vlies is aan de zijde 
van het middenoor een klein �tukje been , dat den vornl heeft 
van · e en hamer , en met dien hamer door een gewricht ver-
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bonden een tweede beenstukje , het aanbeeld , dat weder ver
bonden is luet een derde beentje , hetwelk om zijn' vorm de 
stijgbeugel genoemd wordt. Tusschen aanbeeld en stijgbeugel 
treft men nog een klein beenstukje aan, het lensvorlnig beentje 
genoemd. Men stelle zich de ligging van die beentjes nu goed 
voor : zij vormen als 't ware een brug van het uitwendig oor 
door het middenoor geslagen naar het inwendig oor , zoodanig 
dat de halner zich aansluit aan het trommelvlies ,  en de stijg
beugel aan den buitenwand van het middenoor. Maar het voet
stuk van dien stijgbeugel raakt niet het been, dat de afscheiding 
vornlt tusschen middenoor en inwendig oor , doch een dun vlies, 
dat gespannen is over eene opening in die beenen afscheiding, 
wellce het ovale venster genoemd �ordt. Iets lager heeft die 
beenen wand eene tweede door een vlies gesloten opening ) "het 
ronde venster" genaanld. De functie van beide vliezen staat 
natuurlijk in verband nlet de voortplanting van de trillingen. 

Aan de eene zijde dier vliezen bevindt zich de lucht in de trom
melholte of het lniddenoor , aan de andere zijde de vloeistof 
van het inwendig oor. Geraakt nu het vlies van het ovale ven
ster aan 't trillen , dan wordt het overbrengen van die be
wegingen op de vloeistof in het inwendig oor gemakkelijk ge
maakt , doordien het vlies van het ronde venster in tegen
gestelde richting uitwijkt van die ) waarin de uitwijking van 
het ovale venstervlies geschiedt. 

Spreker zou thans in korte trekken de beteekenis van deze 
verschillende deelen van het oor nagaan . Omtrent de functie 
van de schelp heeft men zich lang in gissingen verdiept. De 
theorie van BOERHAVE , dat a l  die windingen zouden dienen om 
de geluidstrillingen terug te  kaatsen naar het inwendige van 
het oor om daardoor het geluid te versterken , lag wel voor 
de hand , 11laar de ervaring bleef in gebreke de proef op de som 
te leveren . Althans mannen, aan wie in den oorlog  een oor werd 
afgehouwen , ondervonden nauwelijk:! merkbare verzwakking 
van hun gehoorzintuig. Dat kan nu misschien wel hieraan 
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liggen, dat het zoo gemakkelijk niet valt de verschillende graden 
van geluidssterkte waar te nemen , maar ook de proeven van 
physiologen ) die de windingen d er oorschelp met was dicht 
maakten , leidden tot eene negatieve uitkomst . Ook voor het 
beoordeelen van de richting , waarin geluiden tot ons komen, 
schijnen die windingen van geringe beteekenis te zijn. Het 
hooren met de beide ooren is daarvoor van veel meer gewicht. 
Het verschil in sterkte-namelijk van den indruk, door een geluid 
op het rechter- en het linkeroor gemaakt , stelt ons in staat 
om , bij eenige oefening , de richting waarin een geluidgevend 
voorwerp ten opzichte van ons geplaatst is 1 vrij nauwkeurig 
te schatten . Nochtans kan men zich 1 gelijk ieder bij ervaring 
weet ) in dat opzicht zeer vergissen. Geblinddoekt in eene kamer 
geplaatst , waar men vreemd is , zal het bv. moeielijk vallen 
dadelijk de plaats aan te wijzen 1 waar eene tikkende pendule 
staat . Vooral bij kinderen kan men opmerken , hoe moeielijk 
het is zich te oriënteeren naar de plaats , van waar geluiden 
tot hen komen. 

Over den uitwendigen gehoorgang zou spreker niet uit
weiden . Hij zou dan te veel komen op het ge bied van den 
geneeskundige , wiens hulp dikwijls 11loet worden ingeroepen 
voor belangrijke ziekteverschijnselen in dat deel van het oor. 
Zooals wij gezien hebben , wordt de gehoorgang afgesloten 
door het trommelvlies . Om de functie van dat vlies a-an
schouwelijk te maken , had spreker een papier gespannen op 
een houten ring. Na wat zand op het papier te hebben ge
strooid , streek hij eene stemvork in de nabijheid aan : het 
papier ging meetrillen en het zand verwijderde zich van de 
plaatsen ) waar het vlies (papier) door die trilling sterk in 
beweging was gebracht , terwijl het op andere minder sterk 
trillende plekken bleef liggen ) en door deze verschuivingen 
van de zanddeeltj es eene zeer fraaie figuur zich op het papier 
afteekende. 

Wanneer nu de lucht in den gehoorgang , door een geluid-
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gevend voorwerp in trilling gebracht ) tegen ons tronlmelvlies 
aanstoot , brengt zij dat vlies op dergelijke nlanier in beweging. 
Van dat tr01llmelvlies wordt de trilling dan voortgeplant , door 
de rij van beentjes ) op het vlies van het ovale vens�er , dat aan 
de andere zijde sluit tegen het vocht in het inwendig oor. Daar 
nu dat inwendige oor een geheel afgesloten ruimte is en vloei
stoffen ) naar men weet ) alleen door groote kracht kunnen 
worden sanlengedrukt , zou de verdere voortplanting van het 
geluid hier belenllllering ondervinden , ware het niet dat de 
beide vliezen in den wmld van het inwendig oor , zooals wij 
daareven zagen , in tegengestelde richting uitwijken. 

Alvorens het inwendig oor binnen te treden , had spreker 
nog iets van het middenoor te zeggen , in verband met het 
trolllmelvlies . Dat vlies neelllt de trillingen niet altijd even 
genlakkelijk op. 't Kan toch gebeuren dat de spanning van dat 
vlies nie t de nonnale is. Bij het snuiten van den neus bv. perst 
men lucht door de achter de neusholte uitmondende Eusta
chiaansche buis in het middenoor , waardoor het trommelvlies 
noodzakelijk naar buiten gebogen en dus sterk gespannen wordt. 
Het vlies trilt dan niet meer nlee ) althans niet nlet lage 
tonen ; en van daar het verschijnsel van tijdelijke doofheid dat 
bij het snuiten van den neus nu en dan intreedt en hetwelk 
men verhelpt door te slikken : de buis opent zich dan weer , de 
overtollige lucht ontwijkt en de nornlale spanning van het 
trolllnleivlies herstelt zich. Een ander llliddel Olll die tijdelijke 
doofheid te verhelpen en dat wij vaak onbewust toepassen , be
staat hierin, dat men den vinger zacht in den gehoorgang indrukt. 
De lucht in den gang wordt dan saIllengodrukt en het vlies 
naar binnen gebogen , waardoor de buis zich opent. 

Dergelijke verschijnselen van tijdelijke doofheid , berl1stende 
op verschil in spanning der lucht ter weerszijden van het trolll
llleivlies, worden ook waargenomen door luchtreizigers en door 
hen , die in duikerklokken naar de diepte afdalen . 

Tegen al te hevige en plotselinge samenpersingBll van de 
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lucht is het trommelvlies niet bestand. Artilleristen ondervinden 
wel eens de gevolgen van den dreun der kanonschoten .op hun 
trommelvlies . Toch zijn de gevallen van verscheurde trommel
vliezen bij kanonniers zeer zeldzaam, Een onverwachte slag 
tegen het oor heeft niet zelden in dat opzicht nadeeliger ge
volgen . Dat is blijkbaar eene manipulatie, waarop de natuur niet 
gerekend heeft. Treft nu iemand dat ongeluk , dan is hij daarom 
nog niet geheel doof. Wel is de scherpte van het gehoor dan 
aanmerkelijk verminderd, en geen wonder, want de overbrenging 
van het geluid moet dan hoofdzakelijk rechtstreeks van de lucht 
in de trommelholte op het vlies van het ovale venster geschieden. 
De  patient zal in zoodanig geval beter kunnen hooren , als de 
lucht in zijn gehoorgang eenigszins verdicht wordt ; dan is er 
minder groot verschil · in dichtheid tusschen de stof , waarin 
het geluid ontstond , en de stof waarin het moet overgaan. 

In normalen toestand is de weg, waarlangs het geluid tot het 
inwendig oor wordt overgebracht , door het trommelvlies en 
de gehoorbeentjes. Er is echter nog een andere weg : nl . door 
de beenderen v:.an het hoofd. Het geluid buiten ons neemt dien . 
weg niet in eenigszins aanmerkelijke mate , tenzij het een vaste 
middenstof passeert , die direct het hoofd aanraakt. Hiervan 
kan men �ich op eenvoudige wijze overtuigen door eene pook 
aan een touwtje tusschen de tanden te houden. Men sla dan eens 
tegen die pook , met een sleutel bv. , en men hoore eens welk 
een vervaarlijk geluid door de tanden en vervolgens door de 
schedelbeenderen tot ons bewustzijn komt. Opmerkelijk is de 
aanzienlijke versterking van het geluid , die men bij deze proef 
waarneemt , indien men den gehoorgang ) döor zacht met den 
vinger te drukken , afsluit. 

Zoo blijkt het ook, als wij bv. een liedje neuriën lTIet gesloten 
ooren , dat het geluid veel sterker klinkt dan wij het bij open 
ooren. waarnemen. De verklaring hiervan is waarschijnlijk deze, 
dat de trillingen van de schedelbeenderen in sterke nlate langs 
den keten van gehoorbeentjes , het trommelvlies en den uitwen-
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(Egen gehoorgang naar buiten worden voortgeplant, even als wij 
Ül genoenlde organen een uitst�kend middel hebben leeren ken

Hen om geluiden van buiten naar het inwendig oor voort te 

} llanten. Drukt nlen nu zachtjes met den vinger den gehoorgang 

dicht ) dan wordt het geluid teruggekaatst en aldus belet naar 

huiten te dringen . Drukt men den vinger sterk tegen den gehoor

gang , dan wordt geen versterking van beteekenis waargenomen, 

omdat alsdan de hillingsbeweging rechtstreeks van de schedel

heenderen op dpn vinger overgaat en verder voortgeplant wordt . 

])e volgende proef , door prof. MACH in Weenen beschreven ) zet 

aan de juistheid van bovengenoemde verk1aring veel waarschijn

lijkheid bij .  Door eene deur was een caoutchouc-buis gestoken. 

Als nu aan eene zijde van de deur door iemand een liedje werd 

geneuried en die persoon de opening der buis aan het oor hield , 

kon een ander in de aangrenzende kanlel' het geluid veel sterker 

waarnemen , dan wanneer eerstgenoemde persoon het eind der 

l mis bij voorbeeld aan het voorhoofd hield. 

En nu het inwendig oor. Slechts even trad de spreker er bin

nen. De tijd  om er lang te verwijlen ) was te beperkt. Hij be

schreef ons even het slakkenhuis, waarvan een doorsnede ons drie 

afdeelingen te zien gaf. De middelste daarvan , v,nl boven en be

neden door een vlies begr�nsd, staat in gemeenschap met een der 

v liezige zakjes , waarover wij vroeger spraken, en wel nlet het 

ronde. De vloeistof in de beide andere afdeelingen , die alleen in 

den top van het slakkenhuis door een zeer fijne opening nlet 

elkaar gemeenschap hebben , neemt de ruimte van het oor in , 
welke niet door het vliezige deel wordt omsloten . Daarheen 

r.endt de gehoorzenuw , die van de hersenen komt , zijn twee 

takken , de een naar het slakkenhuis , de andere naar de zakjes 

en de halcirkelvormige kanalen . De bewegingstoestand ) dien 

wij tot het inwendig oor vervolgd hebben , wordt nu op de 

talrijke einden van den gehoorzenuw overgebracht en langs 

dien zenuw overgeplant naar de hersenen . Eerst dan hOOl'en 

we. Het hooren doen we dus met de hersenen. 
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In die- zakjes en aan den ingang van die halfcirkelvormige 

kanalen staan met de zenuwuiteinden stijve haartjes en andere 

harde licp.aampjes in verbinding, die ges chikt zijn onl als de 

vloeistof in 't inwendig oor aan 't trillen gaat , nlee te trillen en 

de beweging ep de zenuwuiteinden over te brengen. Maar de 

andere zenuwtak loopt naar de middelste afdeeling van het 

s1akkenhuis , en zijne uiteinden staan daar in verbinding met 

organen , die voor het waarnemen van geluiden stellig van de 

grootste beteekenis zijn : wii bedoelen de vezelen van Corti , 

elk samengesteld uit twee staafj es , die met elkaar een hoek 

maken en in groot aantal regelmatig naast elkaar geplaatst 

zijn op den vliezigen , veerkrachtig en bodem der genoemde 

afdeeling. De beteekenis van die staafjes zal duidelijker wor

den , als men de proeven heeft gevolgd , die spreker nam met 

twee gelijk gestemde stemvorken ) d. w. z. die den zelfden toon 

geven. Het aanstrijken van de eene vork is dan gen oeg om de 

andere te doen meetrillen. Maar ook alleen in het geval dat 

beide vorken , aangestreken wordende , den zelfden toon geven, 

wordt de een door de ander in medetrilling gebracht. Een on

gelijk gestemde york , hoe dicht ook bij een van andere toon

hoogte , die aangestreken was , gebracht , bleef totaal zonder 

beweging. De trilling van de ander liet haar koud. Een derge

lijke proef was het zoogenaamd zingend vlammetje in een gla

zen buis , dat spreker tot zwijgen bracht en vervolgens weer 

deed zingen door zelf den toon van gelijke hoogte voort te 

brengen. 

Het verschil in hoogte van tonen berust hierop , dat bij hoo

gere tonen het aantal trillingen in den zelfden tijd aanzienlijker 

is dan bij lage tonen. Hoe grooter het aantal trillingen van een 

geluidgevend lichaam , des te hooger de toon dien het voort

brengt . Een toon beneden een zeker aantal trillingen (1 6 bv.) 

verneemt de normale mensch niet meer , doch even zeer komt 

een toon van een aantal trillingen boven een bepaald ma

ximum niet meer tot onze waarneming. Dat dit maximum ver-
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schilt bij het eene individu en het andere ) deed spr. ons be
merken door fluittonen voort te brengen van steeds stijgende 
hoogte. Velen in het gehoor hoorden den steeds stijgenden toon 
nog , toen spreker , die er 't dichtst bij stond , reeds had ver
klaard het geluid niet nleer waar te nemen. 

Hoe komt nu de waarneming van toonhoogte tot stand? Daar 
toe dienen de bovengenoemde Cortische vezelen van verschil
lende lengte en spanning , die hier de rol van snaren vervullen , 
welke , op verschillende toonhoogte gestemd , door verschil
le�de tonen in medetrilling gebracht worden , terwijl het ge
heele instrument 't best vergeleken kan worden met eene piano 
in 't klein. En dat begrip nu eenmaal vasthoudende , kunnen 
wij ons voorstellen , dat lage tonen , voortgeplant naar het in
wendig oor en het slakkenhuis , daar vezels of snaren doen 
trillen , die op tonen van dat kleine aantal trillingen zijn ge
stenld ; terwijl andere vezels of snaren met de hoogere tonen 
medetrillen. De trillingen dier cortische vezelen nu worden 
lnedegedeeld aan de uiteinden der gehoorzenuw, welke daar
lnede in verband staan , en brengen in de hersenen een ver
schillenden indruk teweeg , naar gelang verschillende cortische 
vezelen worden aangedaan. 

Spreker had getracht een denkbeeld te geven , hoe de ge
luiden tot ons bewustzijn worden gebracht door het inwendig 
deel van ons oor. Gaarne zou hij meer in bijzonderheden zijn 
getreden ) bepaaldelijk over het waarnemen van toonsterkte 
en toonhoogte . Maar hij moest het aan zijn opvolger overla
ten , die waarschijnlijk den draad zou opvatten , daar waar 
spreker zich dien wegens het vergevorderde uur moest laten 
ontglippen. 

Toch liet hij zijn gehoor niet gaan zonder het een belangrijken 
wenk nlee te geven die als toepassing van het gesprokene kan 
dienen . Die wenk is : verwaarloos toch niet bij het kind het 
gehoororgaan , dat zulk een belangrijken invloed uito etent op 
onze intellectueele ontwikkeling. Een kind } nlet eenig gebrek 
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aan het gehoor , wordt somR doofstom, als de ouders er niet op 

letten. Doof en stom gaan hier toch hand aan hand. Het kind 

leert eerst spreken , doordat het anderen hoort en die anderen 

tracht na te bootsen. Verneemt het geen geluiden , dan spant 

het zich ook niet in om die zelf voort te brengen. Het doove 

kind blijft dan nog stom bovendien . Spreker deelde hiervan 

een merkwaardig staaltje mee. Een kind , dat nooit leerde 

spreken , omdat het niet kon hooren , werd bij een professor 

gebracht. Dezen bleek het , dat het kind niet geheel doof 

was , doch krachtige geluiden ) dicht bij het oor voortgebracht, 

vernam. Het trachtte de geluiden, die tot zijn bewustzijn door

drongen , na te bootsen, en slaagde daarin werkelijk. Zoo leerde 

het kind nog tamelijk goed spreken . 

Nog eenige proeven werden door spreker aan het einde der 

voordracht genomen en vele vragen hem gedaan , die van 

groote belangstelling ' in het onderwerp getuigden. 
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Dr. J. CAMPERT. 

Over Consonnanten e n  O ls&onnante n . 

In overleg met den spreker die over "het oor en het hooren" 
sprak , had Dr. CA:M:PERT een onderwerp gekozen , dat zich be
woog op het gebied van de natuurkundige grondslagen der 
muziek. De voordracht bestond eigenlijk uit een reeks met 
groote zorg voorbereide , allerbelangrijkste proeven, duidelijk 
voor de zintuigelijke waarneming door het gezicht en door 
het gehoor en J dank zij sprekers heldere toelichting , ook 
recht bevattelijk voor de waarneming door het verstand. 

Spr. betrad dus het gebied der kunst , maar hij deed het aan 
de hand van de natuurkennis , om duidelijk te maken den 
natuurkundigen grond van de verschillen in de opeenvolging 
en het samenklinken van verschillende tonen , die op het men
schelijk oor den indruk maken van welluidendheid. De streng 
wetenschappelijke grondslagen dus van de muziek en niet de 
"poëtische idee" die den mensch , zelfs den geoefenden muziek
kenner , dikwijls zonderlingen parten speelt. Een opmerkelijk 
staaltje hiervan deelde spr. mede in zijn inleiding , namelijk 
wat OTTO JAHN verhaalt van BEETHOYENS sonate in Es-dur (Op. 
81) welke het opschrift draagt : " les adieux , l'absence et Ie 
retour " . 



�IARX schr� .. ef van deze sonate : " Dat het oogenblikken zijn 
uit het le�e.n van een minnend paar , is men vooraf geneigd 
aan te nemen , en de compositie geeft het bewijs". Ten slotte 
blijft deze schrijver echter in 't onzekere , of BEETHOVEl'f een 
gehuwd of een ongehuwd paar op het oog heeft gehad. 

Een ander schrijver ) LENZ , zegt van het slot der sonate : 
"De minnenden openen hun armen als trekvogels hun vleugels" . 

BEETHOVEN nu schreef op de 1 i} afdeeling der sonate : 1J B�j 
het vertrek van Z .  K. H. Aartshertog Rudolf) den 4n Mei 1 809".  

En op de 2e afdeeling : " Bij de terugkomst van Z .  K. H. 
Aartshertog Rudolf , den 30n Januari 1810". 

"Hier zijn dus" - z/oo besluit weer OTTO JAHN - " aan
leiding en omstandigheden door BEETHOVEN zelf aangegeven ; 
maar in den toon moet zich vergist hebben of de meester 
of zijn uitleggers." 

Tot zijn eigenlijk onderwerp overgaande , verklaarde spreker 
in de eerste plaats de wet van PYTHAGORAS. Aan dezen wijs
geer uit de grijze oudheid was het reeds bekend ) dat twe(� 
snaren van dezelfde stof , die dezelfde spanning en gelijke . 

lengte hebben , een gelijken toon geven ; en dat als een del' 
beide snaren tot op de helft wordt verkort , de kortere do 
hoogere octaaf doet hooren. Bij verkorting van de eene snaar 

met een derde , als dus de verhouding wordt niet zooals b� j 
de octaaf van 2 : 4 ,  doch van 2 : 3 ,  dan is de toon van do 
kortere snaar ook hooger , en men noemt dan dien hoogeren 
toon een quint. Zoo onderscheidt men de intervallen van do 
octaaf , van de quint , van de quart en van de terz , kortonl 

de opeenvolgende tonen van de gamma , die spreker in een 
proef met acht stenlvorken achtereen volgens liet hooren. 

Van deze wet van PYTHAGORAS kwam de spreker ilU geleidelijk ' 

tot het onderzoek ven de trillingsgetallen van verschill ende 
tonen. De overgang was te gemakkelijker onldat spreker hiel' 
in herinnering kon roepen wat zijn vo organger over de voort

planting van de luchttrillingen gezegd had . Als bekend mag 
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dus worden ondersteld dat , als een bepaalde toon wordt voort
gebracht , in de onlringende luchtlagen zich dan een heen etl 
weer gaande beweging van de deeltjes openbaart en dat van 
het aantal trillingen in de secunde de hoogte van den toon 
afhangt. Hoe die toonhoogte bepaald kan worden) leert op 
primitieve wijze het " rad van Savart", bestaande uit een of 
meer kleinere raderen aan een spil , die zij gemeen hebben 
met een wiel , dat met verschillende snelheid rondgedraaid kan 
worden en die beweging aan de kleinere getande raderen mee
deelt . Houdt men nu tegen het getande tad een voorwerp , 
een blad karton bv., en wentelt men het wiel snel om ) dali 
komt ook het papier in snelle beweging eh laat een toon 
hooren , waarvan de hoogte (aantal trillingen) afhankelijk is 
van het aantal tanden van het rad en het aantal omwentelingen 
van het wiel in een bepaalden tijd. Hoe sneller het wiel wentelt, 
des te hooger de toon j en vermindert de omwentelingssnel
heid , dan verraadt zich die langzamer beweging onmiddellijk 
dqor daling van den toon. 

Is de verhouding van het aantal trillingen in hetzelfde tijds
verloop nu van 1 : 2 ,  dan noemt men de beide tonen , die men 
alsdan hoort , een lagere en een hoogere octaaf. Doen bv. van 
twee stemvorken de een 256 trillingen in de secunde , de andere 
tweemaal zooveel , of 51 2 trillingen , dan geeft deze laatste 
stemvork het hoogere octaaf. 

Een instrument van later vinding om met groote juistheid 
de toonhoogte te bepalen ) is de " Sirene", waarvan het prin
cipe berust op elkaar regelmatig opvolgende luchtverdichtin
gen en luchtverdunningen. De pijp waardoor de lucht wordt 
aangevoerd mondt uit in een luchtkas of trommel nlet een 
doorbo.ord deksel , waarvan de gaten correspondeeren kunnen 
met die van een insgelijks doorboorde schijf , boven den deksel 
gelegen , zoodat wanneer de sch:gf om zijn as wentelt , de • I 
openingen van trommeldeksel en schijf het eene oogenblik 
tegenover elkaar komen te liggen en de lucht dus passeeren 
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kan , het andere oogenblik elkaar afsluiten , zoodat de lucht 
in haar passage belemmerd wordt . Te gelijk wordt door den 
schuinen stand , dien de openingen tegenover elkaar innemen, 
een automatische beweging van de spil verkregen door den 
luchtstroom zelf. 

Door den luchtstroom te regelen heeft men het nu in zijn 
hand om aan de schijf een bepaalde snelheid te geven en aldus 
den toon van de door de achtereenvolgende luchtverdichtin
gen en verdunningen veroorzaakte trillingen te wijzigen. Een 
vertikale spil , in het midden van de schijf bevestigd en zeer 
licht beweegbaar, heeft aan het boveneinde een schroef zonder 
eind , die de beweging overbrengt op een getand rad , ' dat 
z00danig achter een wijzerplaat is aangebracht , dat het de 
wijzers in beweging brengt en deze dus aanwijzen het aantal 
wentelingen 't welk de schijf in �én seconde maakt. Ziedaar 
dan de gegevens om het trillingsgetal of de hoogte van de tonen 
te vinden. En wel op deze wijze : 

De toon , waarvan men het aantal trillingen wil bepalen, 
laat men hooren en de snelheid van de sirene wordt zóû ge
regeltil , dat deze denzelfden toon geeft. Dan lascht men üet 
telwerk in ) waarvan de wijzers vooraf op nul zijn geplaatst, 
�n ,zet op hetzelfde oogenblik een secundeklepper in gang. 
Na 5 secunden bijv. doet men de verbinding van het telwerk 
met de spil ophouden ; dan leest men het aantal wentelingen 
door de schijf gemaakt af , vermenigvuldigt dat nlet het aantal 
openingen in de schijf en deelt dat product door 5 om het 
aantal trillingen in één secunde te leeren kennen. 

Tot recht begrip van 't geen volgen zou , verklaarde spreker 
bier eerst wat men te verstaan heeft. onder 'golf lengte van 
een toon. Als een luchtlaagje in beweging komt en heen en 
weer gaat , dan zal de trillende beweging in den tijd , dien het 
deeltje  daarvoor nooclig heeft , zich over een zekeren afstand 
bebben voortgeplant : dien afstand noemt men de golflengte . 
. Bij een luchtlaagje is �ie beweging heen en weer gaande ; 

8 
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In watei daarentegen openbaart zich die beweging in op- en 
neerwaartsche richting , waarbij elk waterdeeHje op zijn plaats 
blijft , zooals de vorige spreker duidelijk had gemaakt door 
te herinneren aan de op- en neergaande beweging , die een ' 
houtblokje verkrijgt, wanneer een golfbeweging zich over de 
oppervlakte van een stilstaand water voortplant. 

Op eigenaardige wijze werd die op- en neerwaartsche be
weging ook door 'dezen spreker verzinnelijkt door middel van 
een toestel , bestaande uit een rij van knopjes in één rechte 
lijn doch op verschillenden hoogten, zoodat wanneer die knopjes 
op en neer worden bewogen , elk knopje zich in een verschil
lenden bewegingstoestand bevindt. Stelt men zich nu voor ) 
dat die knopjes luchtdeeltj es zijn , dan zal in den tijd waarin 
bv. een van die deeltjes zijn beweging op en neer volbrengt, 
die trillende beweging zich over zeekren afstand hebben voort:
geplant , en die afstand is de golflengte. Vernemen wij nu den 
toon van een stenlvork ) die 512  trillingen in de secunde maakt, 
en te gelijk den toon van een andere vork ) die in den zelfden 
tijd 1024 malen trilt , dan zullen die tonen in denzelfden tijd tot 
ons komen ) maar in beide gevallen is dan de golflengte van 
de trillende luchtdeeltjes verschillend. In het laatste geval toch 
zullen 1024 golflengten op denzelfden weg te vinden zijn, waarop 
er in het eerste geval 512  voorkomen. 

Bij den toon van 1024 trillingen is de golflengte dus twee
maal kleiner dan bij den toon' van 512  trillingen. 

Wat gebeurt nu als de waarnemer zich verplaatst ten op
zichte van de geluidsbron ? Stellen wij ons voor dat een hoornist, 
op een 10cOlllotief staande , een toon aanslaat die 100 trillin
gen in de secunde volbrengt , terwijl de waarnenler zich op 
den weg bevindt. Verwijdert zich dan de locomotief , dan zullen 
die honderd trillingen langer tijd noodig hebben om het oor 
van den waarnemer te bereiken. De toon moet dus dalen. Gaat 
daarentegen de hoornist naar den hoorder toe ,  dan is de weg 
'voor de trillingen korter en de toon Tijst. Deze proeven werden } 
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eenige tientallen jaren geleden , door onzeu landgenoot Buys 

BALLoT genomen, en de aldus door hem waargenomen afwijkin
gen van de toonhoogte waren in overeenstemming met de 
boven gegeven beschouwing. 

Als nu de luchtdeeltjes te gelijker tijd door twee verschil
lende trillingsbewegingen worden beroerd , m. a. w. als ver"" 
schillende tonen zich te gelijker tijd door de lucht voortplanten, 
dan zal het . kunnen gebeuren , dat wel de uitwijking der lucht ... 
deeltjes grooter wordt , doch de golflengte dezelfde blijft en dus 
ook de toonhoogte dezelfde , maar alleen sterker zich doet 
hoor.en. Het kan echter ook gebeuren dat tengevolge van de 
eene trillende beweging het luchtdeeltje zich naar boven voort
plant en tengevolge van de tweede trillende beweging het naar 
beneden wil uitwijken , met het resultaat dat het deeltje op 
zijn plaats blijft en , in plaats van versterkt geluid , in 't geheel 
geen geluid wordt waargenomen. Het is dus mogelijk dat, geluid 
en geluid samenklinkende, het effect is : geen geluid. Een andere 
resulteerende golflijn kan ontstaan doordat twee tonen zich te 
zamen zoodanig voortplanten , dat het gecombineerd geluid 
door ons oor weer ontleed wordt in zijn samenstellende deelen. 

De uitwerking van twee verschillende trillende bewegingen 
op luchtdeeltjes werd door spreker zeer fraai aanschouwelijk 
gemaakt jn een proef , die met groote zorg was voorbereid en 
die bij uitnemendheid geschikt was om de toehoorders het ge
sprokene duidelijk voor oogen te stellen. Wij willen hier het be
ginsel van die. proef aanstippen. Men stelle zich dan voor een 
glazen buis (c) aan een plankje vastgeklemd , en aan het 
uiteinde voorzien .van een kurkschijfje , dat uitkonlt in den 
mond van · een metalen buis (a) van den vorm in Fig . VI 
aangegeven. Op. het andere uiteinde van de metalen buis is 
een glazen buis (á) geschoven , die eenig stuifmeelpoeder be
vat. De andere arm van de metalen buis (b) kan uitgeschoven 
worden , op de wijze als bij een schuiftrompet. Bij het begin 
van de proef zijn a en b even lang. 
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, De  eerste glazen buis wordt nu  in trilling gebracht, het kurk
schijfje verkrijgt een trillende beweging, en deze beweging plant 
zich nu aan weerszijden door a en b voort tot aan de luchtdeeltjes. 
in de tweede glazen buis , die de trilling overnemen , blijkens 
den toon dien men waarneemt . Maar men kan die beweging ook 
zien aan bovengenoemd stuifmeelpoeder , dat zich dan heen en 
weer beweegt.  Te gelijk met de luchtdeeltjes trilt dan het 
fijne poeder. Wat gebeurt er nu) als men het kanaal b verlengt , 
door de .schuiftrompetvormige buis aan die zijde b zoo ver uit 
te halen dat de lengte van kanaal b één halve golflengte méér 
bedraagt dan de lengte van kanaal a ?  Dan zal, terwijl de eerste 
glazen buis in trilling gehouden wordt , die trillende beweging 
zich via a en via b voortplanten. Een luchtlaagje in de tweede 
glazen buis zal ten gevolge van de ééne beweging naar rechts 

uitwijken en ten gevolge van de andere beweging naar links : 

het luchtlaagje blijft derhalve in rust , en ook de poederdeeltjes 
bewegen zich niet. Trekt men de buis b nog verder uit , zoodat 
het verschil met het kanaal a een geheele golflengte bedraagt , 
dan bewegen zich de poederde�ltj es ook weer. Deze interes-. 
sante proef werd door spreker met behulp van kalklicht en een 
spiegel geprojecteerd , zoodat de duidelijkheid . niets te wen
schen overliet. 

vVat gebeurt er nu bij het samenklinken van twee of meer 
tonen en 

'
wat is de oorzaak van het al of niet welluidend samen

klinken dier tonen ? 
De trillingsgetallen van de . verschillende tonen kon men 

men meten, en zoo wist men de verhouding van de trillingsge
tallen der to'nen , als zij een octaaf vormen of een quint ; en 
ook als zij een dissonant. doen hooren ; bijv. de tonen c en d ,  

wier trillingsgetallen zich verhouden als 8 : 9. 

Maar al wist men de verhou�ing tusschen de trillingsgetallen, 
men moest zich er nlede tevreden stellen , dat de mensche
lijke ziel in staat ,is dat welluidende en wanh�idende onqerscheid 
te voelen. Was de verhouding 3 : 4 qls bij de quart ) dalf hoorde 
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me.Ii een consonnant ; was zij  8 : 9 ,  of  1 5  : 1 6 ) dan sprak nlen 
van ·ee,n dissonant . 
( -Maar de verklaring van dat verschijnsel ! Het was eerst voor 
:ijELMHOLTZ' weggelegd , ze op te bou1,Ven uit· de '111aterialen , die 
reeds l�ng aanwezig waren. In 't begin der vorige , eeuw wist 
toch SAUVEDR reeds , dat .als twee �onen saD?-enklirtken', die 
�lech,ts weinig in. toonhoogte verschillen " een verschil in inten;
siteit zich · doet hOÇ>ren , waaraan men den naam .van zwevingen 
(b"attementen) -geeft. M;et twee orgelpijpen werden die zwe
vingen doo�' spreker voortgebracht , waarbij men duidelijk eerst 
'het .unisonu waarnam , en ' later de verschillen in . intensiteit. 
Voor een oor , dat niet muziekaal ontwikkeld is , zijn die zwe
iVingen' ireeds een middel om te beoordeelen of twee tonen uni
�ono 'zijn of niet. Is het verschil in toonhoogte gering en het 
,aantal zwevingen in de secunde niet groot , dan is dat zwevings
reffect . niet onaangenaam, en wordt dan ook in orgelspel zeer 
gewaardeerd. 

Ook met stemvorken verklaarde spreker den aard van de 
zwevingen. Hij streek twee gelijk gestemde stenlvorken aan, 
die elk 5 1 2  trillingen in de secunde maken. Men hoorde ze 
vloeiend samenklinken. Zoodra had hij de eene verzwaard , 
zO'odat zij bijv. 5 1 1  trillingen voortbracht , of de zwevingen 
openbaarden zich bij het aanstrijken en namen' bij aanzien
lijker verzwaring van het eene instrument steeds sneller tempo 
aan , totdat bij zeer groot verschil in toonhoogte het aantal 
zwevingen eindelijk zoo talrijk was geworden , dat het oor 
ze niet meer als zoodanig kon hooren. 
, Denken we ons nu twee stemvorken , die beiden precies 
hetzelfde aantal nlalen in de secunde, trillen , bv. 100 ) en die 
te gelijk worden aangestreken. Het effect zal dan zijn dat 
beider tonen harmonieus samenvloeien. Maar als men een 
van beiden opvoert tot 101  trillingen in de secunde . en de 
ander kaar toonhoogte van 100 tr. laat behouden , dan zal de 
eerste vork na een halve secunde 50y2 trillingen , de tweede 
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50 trillingen volbracht hebben. Na een halve secunde is er 
dus verzwakking van het geluid ; na een volle secunde , wan
neer de eers't vork 101  trillingen , de tweede 1 00 trillingen 
heeft gemaakt , is er versterking van het geluid waar te 
nemen. Wij hooren dus in één secunde één zweving. 

Wordt het verschil in trillingen grooter , bv. 100  en 104, 
dan zullen zich 4 z'Vevingen per secunde laten hooren , enz. 

Wederom nam spreker een fraaie proef. Na die zwevingen 
gehoord te hebben ) zouden wij ze ook zien. 'Een lichtbundel 
wierp een beeld op een scherm , maar op den weg van dien 
bundel waren twee stemvorken in horizontale richting ge
plaatst met de uiteinden der beenen , waaraan spiegeltjes 
waren beTestigd , schuin tegenover elkaar. De lichtbundel 
viel op den eenen spiegel , werd van daar teruggekaatst op 
den spiegel aan dB tweede stemvork en van daar voor de 
tweede maal teruggekaatst naar het scherm. Een vast beeld 
vertoonde zich , toen de stemvorken nog in rust waren. Maar 
een van dezen aangestreken zijnde en dus in op en neer 
gaande beweging gebracht , deelde zich die beweging natuur
lijk ook mede aan den lichtbundel . Alleen zag men op het 
scherm geen rond beeld van een lichtbundel. Daarvoor waren 
de bewegingen van de. stemvork (1 92 trillingen in de secunde) 
te snel. Men zag een lichtstreep . 

Toen de proefnemer nu ook de tw eede stemvork aanstreek, 
te gelijk met de eerste , zag men in het algemeen ook een 
lichtlijn. Had men beide stemvorken te gelijk aangestreken 
en de ééne een beweging in den éénen zin gegeven , terwijl 
de andere een even groote beweging in den anderen zin had 
ontvangen , dan zou het lichtbeeldje in rust gebleven zijn. 
Hier zag men , toen beide vorken in beweging waren , een 
vertikale lichtende lijn ; en verzwaarde spreker een der vorken, 
zoodat zij eenige trillingen in de secunde lninder maakte dan 
de andere , dan zag men de lijn langer en korter worden , 
dus op en neer gaan , en wel in hetzelfde tempo als de zwevin-
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gen , die men hoorde. Hooren en zien van de zwevingen ging 
hier dus samen. 

Er is nog een instrument , verwant aan de " sirene ", die 
spr. hierboven had verklaard ) dat deze zwevingen zeer krachtig 
vertoont. Het is de " dubbele sirene ".  Men denke zich twee 
sirenes boven elkander geplaatst , beider beweegbare schijven 
aan een gemeenschappelijke as verbonden ; de windkast van 
'de bovenste kan door middel van een kruk , onafhankelijk 
van de beweegbare schijf , bewogen worden. In beide schijven 
zijn 4 rijën openingen , die overeenkomen nlet even zulke rijën 
in de . windkasten ; door middel van knopjes IS men in staat 
een rij te openen of te sluiten . 

In de onderste sirene hebben de 4 rijën 
18 12 10 8 openingen. 

in de bovenste 1 6  1 5  1 2  9 
Men kan dus 2 tonen voortbrengen die unisono zijn ; 

maar draait men de kruk welke de bovenste windkast ten 
opzichte van de draaiende schijf verplaatst , dan zal de toon 
van de bovenste sirene iets hooger of iets lager worde� dan 

. die . van de onderste , en het gevolg zal zijn dat men zwe
vingen hoort ) die bijzonder krachtig worden wanneer . er 
kokers op gezet worden , welke als resonatoren dienst doen 
en den grondtoon van het instrument versterken. 

De verschillende intervallen laten zich met dit instrument 
duidelijk voortbrengen : 

het octaaf 8 1 6  
quint 1 2  1 8  
quint 1 2  16 

nog eens octaaf 9 1 8  
8 : 9 

Moeten WlJ ons nu neerleggen bij de verklaring dat de 
menschelijke ziel in verhoudingen , door kleine geheele ge
tallen voorgesteld , genoegen schept J of is er een meer 
bevredigende verklaring te vinden van dissonant ?  
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Een gering aantal zwevingen maakt op het gehoor ,geen 
Öl?-aangenamen indruk ; in orgels worden zij , wel opzettelijk 
voortg�bracht door 2 pijpen te laten spreken , die tónen 
geven :veinig in hoogte verschillend ) bij het neerdrukken 
van denzelfden toets . Zoo doende' krijgt men een bévend 
geluid dat de menschelijke stem nabootst en den indruk 
kan 

'
verhoogen , dien de muziek beoogt te maken. Het be

hoeft geen betoog - zeide ' spreker - hoe overdrijving ,hier 
schaadt en hoe vele zangers zich hieraan schuldig maken , 
zoo nl�t één pas in het belachelijke overgaande. 

' Wor�t het aantal zwevingen grooter , dan wordt de indrtlk 
onaangenamer. Stijgt het aantal zwevingen tot 33 , a�n heeft 

het gevoelig oor de zwaarste proef te , doorstaa�l. \ 

Men kan d�ze gewaarwording (vergelijken met die welke 
h�t oog ondervindt van een flikkerend licht ; en met onze 
gevoelszenuwen ondervindeil wij hetzelfde : 'de druk met een 
nagel op de huid is veel minder hinderlijk dan het krabben 
met dien nagel onder dezelfde drukking. 

V olgen de lichtflikkeringen elkander op nlet zeer groote 
snelheid , dan worden ze niet meer opgemerkt , en evenzoo 
'zal de wanklank verdwijnen , wanneer het aantal zwevingen 
grooter en grooter wordt. Volgens HELMHoLTz is de grens , 
waarbij zij geheel verdwijnen , 1 32.  

Maar doet zich nu bij het samenklinken van verschillende 
tonen nog niet een ander verschijnsel voor ? Spreker had de 
beantwoording van die vraag voor het slot van zijn verhan
deling gekozen . Dat andere verschijnsel - het kan hier slechts 
vluchtig herinnerd wórden - zijn de boventonen , die alleen 
een geoefend muziek aal oor ' Iran onderscheiden en die de oor
zaak zijn van het verschillend timbre , dat het eene instrument 
en het andere oplevert. In grondtrekken liet spreker 'ons dat 
verschil in ldank hooren , als de lucht in een glazen buis in 
trilling wordt gebracht en te gelijker tijd de daarmee con·es
pondeerende toon op de piano wordt aangeslagen . Door in de 
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buis een stukje gloeie�çl gaas te brengen (proef van Rijke), 
hool'en wij een bepaq,��en· ,tQon , een toon die bijv. vrij wel 
overeenkomt met , de Cis Slaat men dan tegelijker tijd op de 
piano een toon aan , bijv. C of D. , dan zal men den pianotoon 
zwe.vingen hooren maken met de Gis in de orgelpijp. De toon 
ván 

'
d� gia�en buis ma�kt met Cis van de piano ' geeii 'zwèvin

gen. Toch hoort men een verschil in klank. Het 'verschll in 
kl�nk wordt dan veroorzaakt door de boventonen , die bij 
dezelfde gro�dtonen verschillend in aantal en in intensjteit � I ! l 
kunnen zijn. ' 

Na hetgeen wij zooevén over de boventonén 'hebben gezegd, 
is het duidelijk dat deze tonen ook medewerken tot het al 
of niet ontstaan van wanklank. 

Brengen wij op een piano twee tonen voort , die een oc
taaf interval hebben en waarvan de grondtoon 264 trillingen 
maakt ) dan is het mogelijk de trillingsgetallen van elk dezer 
boventonen op te schrijven , en �oor het verschil dier tril
lingsgetallen twee aan twee te bepalen , kan men nagaan of 
het samenklinken aanleiding moet geven tot wanklanken al 
dan niet : 

Octaaf 1 2 

264 528 

528 1 056  

792  1 584 

1056 2 1 1 2  

1 320 2640 

1 584  3168  

1 848 3696 

Een verschil kleiner dan 264 komt niet voor , zoodat er 
van wanklank geen sprake kan zijn. 

Kleine terts 5 6 
264 31 6 .8  

528 433 .6  

792 950.4 



1 1  • . 1 056 1267 .2 . . .  53 

1320/1 584.0 

1 584 1 900.8 . . .  53 

1 848 '/221 7 .6 

In d�t. laatste geval is , er wanklank , daar er verschillen 
van 53 zijn� 

Dr. Campert moest hier zijn onderwerp afbr�ken. pe ve�'
handeling had blijkbaar een welluidenden , consonne'erenden 
indruk gemaakt. 
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Over Kustver l i c hti n g .  

De experimenteertafel in  "Diligentia" was in dit seizoen 
ook opgesteld voor den heer M. ONNEN , officier der genie, die 
het woord zou voeren over de verlichting van onze kusten. 
Achtereenvolgens zou spreker de geschiedenis der kustveflich ... 
ting schetsen ; een overzicht geven van de regels , waarnaar 
men bij de verdeeling van de lichten op de kust te werk gaat ; 
bij de verschillende soorten van vuurtorens stilstaan ; de samen
stelling en inrichting der toestellen verklaren ; de zichtbaarheid 
van de lichten van uit zee bespreken ; en eindelijk het een en 
ander mededeelen over de toepassing van het electrisch licht 
voor de kustverlichting. 

Reeds in de hooge oudheid , ten tijde van HOMERUS , had men 
in het ontsteken van vuren op de kust een middel om de 
scheepvaarders te waarschuwen , dat zij in de nabijheid van 
het land waren . Later heeft men torens gebouwd en daarin , 
ten gerieve van de scheepvaart , vuren ontstoken. Van den 
oudsten dier bekende torens , die van PTOLEMAEUS PHlLADELPHUS 

(280 j. v. C.), kan men zich thans nog een denkbeeld maken 
uit de tot op den huidigen dag bewaard gebleven teekenin-
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gen. Andere vuurtorens , uit dien tijd dagteekenende , zijn die 
van Capio en van Osti , terwijl op de Fransche en Engelsche 
kusten nog de ruïnes van door de Rmneinen gebouwde vuur
torens worden aangewezen , waarvan di� van Boulogne in de 
13(le eeuw nog in gebruik was . 

De vooruitgang van de scheepvaart deed het aantal vuur
torens op de verschillende kusten toenemen en de menschheid 
op middelen bedacht zijn , om-z.e sterker lichtgevend te nlaken . 
De vuren werden vervangen - door toortsen en deze maakten 
later wederom plaats voor lampen , die door olie of vet ge
voed werden. In die phase bleef de kustverlichting vrij wel 
stationnair tot het laatst der yorige eeuw , toen de Franschman 
ARGAND in 1 7 84 door zijn lamp met dubbelen lichtstroom een 
groote verbetering aanbracht. 

Had men zich tot dusver alleen toegelegd op versterking 
'van, :het l lichtgevend� vermogen ) een ' zee'y. belangrijk: beginsel 
werd nu daarnevens op de kustverlichting toegepast: het �treven 
.namelijk 0nl ·dat lichtgevend ' vermogen 'in één bepaalde rich
tilli( te . vergr·ooten'. Het is ·t och · duidelijk dat bij een kust
licht "het uitstralen naar alle zijden niet noodig , zelfs niet 
:gewenscht is " maar alleen een bepaald gedeelte van dmi ·horizon 
door "de. :  hchthron verlicht, en ' wel zoo sterk ,mogelijk verlicht 
moet , wordén; Aanvankelijk gebruikte men ,daartoe een saineÎl� 
stel van parabolisChe spiegels (reflectoren) , in een ,kring ge
pla'atst en: in wier brandpunten lanlpen 'wareil opgesteld. Het 
aantal van die spiegels en lampen �'egélde ' 'zich dan naar de 
grootte van het deel v,�i1' den horizon , dat , men wenschte te 
verlichterL 'Over het 'effect van deze soort van kustverlichting 
liet spreker oordeelen door een samenstel van vier dergelijke 
lainpen luet · reflectoren '.te ontsteken.'. Dat het onderhoud van 
:al : die , lampen ert reflectoren veel zorg en oplettendheid ver
eischte , . behoeft . geen betoog. Met de uitvinding van de lens 
van' FRESNEL ) waarvoor slechts één lamp vereisclIt wordt , werd 
·dan ook op het gebied der kustverlièh tin g een , belangrijke 
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schrede:in de g;ewenschte richting gedaan . Zij' is van zulk gro.o.t 
nut en practische to.epassing geblekenj dat het stelsel van 
FRESN'ELj wat het beginsel betreft , waarschijnlijk wel niet ver
beterd zal wOl;den. Om dat beginse l  duidelijk te nlaken, herin"" 
nerde spreker aan de 'w eb , dat evenwijdige lichtstralen do.o.r éel1 
co.nvexe · lens zo.o.danig wo.rden gebro.ken , dat ze 'zich o.nderling 
in één, punt· , het brandpunt ·, snijden ; en dat o.mgek�erd óo.l� 
de lichtstralen , ' die van een in dat brandpunt· geplaatste licht
IDron wo.rden uitgezo.nden, in· een evenwijdige richting worden 
gehracht. Dit , geldt echter ' van de ' centrale stralen van den 
bundel. De stralen , die do.o.r de · randen van de lens . gáan , 
wijken van· <i1at gemeenschappelijk brandpunt ·af. Ed üu is 
juist de verdienste van 'dè Fresnel-Iens , dat daarbij ' die' spheti
sche aberrati.e wo.fdt o.pgeheven .· Hij v.erdeelde daarto.e' de lens 
in co.ncentrische ringen , die een gemeenschappelijk brandpunt, 
in . . de . as van het samenstel gelegen ·, hebben. De' lichtbro.n 
iSJ .�o.o.r een. zek�r aantal, dergelijke in een veelho.ek geplaatste 
lensep. o.mgeven (zie Fig. VII) �  Van uit het brandpunt (licht ... 
br:o.n) worden o.p , die wijze even veeil lichtbundels naar buiten 
gezo.nden . als er lensen rondom die lichtbro.n zijn geplaatst. 
Een } dergelijk sa-menstel van ' lensri:t:lg.en is ' bij , de · vuurtorens 
met draaiend . licht in gebtujk . 

. ,Bij ,de vuurto.ren� met· v:ast licht zijn bij 'de ,rens prismas , ge
plaatst , die . de lichtstralen evell'�ijdig do.en lo.o.pen . aan de 
ho.o.fdas yau de lens . Wil men een .d,ergelijk vast licht do.en 
flikkeren ., .cl.au gebruikt men bo.vendi�n no.g' een. , vertikale 
Fresnel-Ierts ., . die een gedeelte : van het , oppervlak d,er. . .oo.r
spro.nkelijke ,lens bedekt , waardo.o.r zich vo.o.r het o.o.g van' den 
}Vaarnem�r. een .eigenaardige" lichtbundel ver.to.o.nt . . 

S.pr .. zo.u thans een o.verzicht geven . van d'e regels , die men 
bij de verdeeling van de vuurto.rens o.f lichtbaken langs dè 
�ust in acht ne,emt .. Werden .de Ï:Jllg�ng.en van havens en 
�e mo.l1�·�P\j lvap. . gro.o.t� . rivie,ren (lang , bescho.uwd als de 

.�er;lÏgt;f 'i�eglen van, de . ku�t , die men van . . een zo.o. , kr�cht:i:g 
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mogelijke verlichting behoorde te voorzien ) in de laatste jaren 

hebben de steeds toenemende eischen van de scheepvaart er 

toe geleid om :ook op andere punten van de kust , waar de 

gévaren voor de schepen dikwijls het grootst zijn , vuurtorens 

van den eersten rang te plaatsen. Als plaatsen voor die vuur

torens van den eersten rang heeft men gekozen de hoekpunten 

van een denkbeeldigen veelhoek) dien men, met de voornaamste 

kapen langs de kust als hoekpunten , om het land kan trekken. 
Die plaatsen gegeven zijnde , worden daar vuurtorens gebouwd 
zoo hoog mogelijk en voorzien van zoo krachtig mogelijke 
lichttoestellen. 

De onderlinge afstand dier lichtbaken moet dan in verband 
gebracht worden met het lichtgevend vermogen , dat van 
dien aard behoort te zijn , dat het voor een schip onmogelijk 
IS de kust te naderen zonder minstens een van die bakens 
in 't ge�icht te krijgen. Tusschen die torens van den eersten 
rang moeten andere hulpmiddelen aanwezig zijn om de schepen 
op hl1u vaart langs de kust den weg naar de haven te wijzen ; 
en die hulpmiddelen zijn dan de tusschen de lichtbaken van 
den eersten rang geplaatste vuurtorens van den tweeden tot 
en met den zesden rang , wier intensiteit zich regelt naar den 
afstand waarop �e zichtbaar moeten zijn om de schepen te 
waarschuwen voor de banken en ondiepten en omtrent de 

richting van de zeeengten , die tot het verlichtingsgebied be
hooren van den daar geplaatsen vuurtoren van den eersten 
rang. Waarschuwt op die manier deze laatste vuurtoren voor 
de nabijheid van de kust en wijzen de tot dat gebied behoorende 
torens . van lager en rang aan de schepen den weg langs de 
kust , dan .zijn verder één of twee · lichten op het havenhoofd 
voldoende om die schepen behouden in de haven te doen 
aanlanden. 

De afstand ' waarop een vuurtoren van den eersten rang 
van uit zee zichtbaar is , varieert van 33 tot 50 kilometers , 
terwijl die afstand . voor de vuurtorens van minderen rang 



afwisselt tusschen 37 en 3 kilollleters . Ue vraag doet zich nu 
voor , hoe de gezagvoerders van uit zee de vuurtore�ls yan 
den eersten rang van elkander kunnen onderscheiden , ten 
einde zek�r te zijn van de plaats waar zij zich bevinden , al
vorelfS . de kust dichter te naderen. Daartoe wordt de onder
linge afs�and van die torens zoo danig geregeld

,
' dat ook bij 

de , grofste ) fout , die een gezagvoerder bij zijn plaatsbepalin� 
maakt , een ,vergissjng omtrent de plaats waar hij een vuur
toren in 't oog krijgt , niet mogelijk is . Bij het begaa� 

,
van 

zulk een grove fout zullen de torens van den eersten rang dan 
altijd waarschuwen om van de kust af te houden en den vol
geng.en dag af te wachten om dan de plaatsbepaling juister 
te . doen.  Js .de fo�1t in de plaatsbepaling minder groot , dan 
moet ,de Ye�gissing dadelijk bemerkt worden , ,als

' ! 
eJe� {toren 

yan den tweeden rang in 't gezicht komt. 
, Daar ,waa� de aard vall de kust niet toelaat om twee vuur

tprens van, den eersten rang zoodanig te plaatsen .l ,d�� de 
lichten elka�r kruisen , moet in de open ruimte daar tu�s�h �n 
e�n d�r9.e vuurtoren van den eerste� rang geplaatst worden. 
Ook kan een kaap , die door haar ligging i� aangewezen 
om er een vuurtoren van den eersten rang te plaatsen , zeer 
nabij het een of ander belangrijk punt zijn gelegen , bijv. bij 
d�:b. ingang van een gewichtige haven , waar dan bovendien 
nog een v ll1Jrtor�n van den eersten rang wordt opgericht. 

Bij de keuze van de soort van vuurtorens heeft men te 
letten pp : de intensiteit van het licht ; den aard van het 
lic,ht , en het gedeelte van den horizon , dat door den vuur
toren verlicht moet worden. Naar, de intensiteit van het licht J 
die afhankelijk is van de sterkte van de lichtbron en de grootte 
van de lens , onderscheidt men tegenwoordig zeven soorten 
van vuurtorens , die elk gekenmerkt worden door den brand
punts afstand , varieerende van 97 cM. tot l �O mMo vVat den 
aard van het ,licht betreft " onderscheidt men vuurtorens met 
vast , met draaiend , met wit , met gekleurd , I?et enkelvou�ig 
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eh met samengesteld licht. Die met draaiend licht kunnen om 
de minuut of de halve minuut flikkeringen geven. De vuur
toren te Scheveningen bv. wordt door de zeevaarders herkeni 
aan zijn fl-ikkeringen om de halve minuut met afwisselend rood' 
en wit jicht. Soms geeft men er bij draaiende lichten de voor
keur aan om :tusschen de flikkeringen het licht geheel te 

• doen verdwijnen , terwijl men elders daarvan het voordeel niet 
inziet. Blijft in Frankrijk bij deze soort van vuurtoren:s het
licht ook tusschén de flikkeringen schijnen , in Engeland en 
Amerika - ziet men meer voordeel in de periodieke verduis
teringen. 

D'e - snelhëid waarmede deze flikkeringen elkaar opvolgen 
en die geregeld wordt door het loopwerk , waardoor de ver-

- tikale FresnelHms zich langs de ringvormige lensen voortbé..i 
w:eegt - die snelheid is in de vuurtorens ook afwisselend; 
en naar - de mate dier snelheid duren de flikkeringen langer 
of ko�ter. Eindelijk kan men het licht ook nog rood of groen 
kie�lYeri ) door de lens te bedekken met een glazen plaat van 
een ' dier kleuren. Het groene licht kiest men dan bij vootkèur 
voor de havenhoofden. Alleen lette men er op , dat de lens, 
die het gekleurd licht werpt , grooter zij dan de lens , die 
net' witte licht doorlaat. Immers , als men een groene' of roode 
glasplaat voor de lens houdt , dan belet nlen de niet-groene 
of niet-roode stralen om uit te stralen , ill . a. w. men ver
zwakt het licht. ' 

Al - deze gegevens omtrent de l�chttorens zijn nu' verzameld 
in handleidiiigen of vademecums voor den gezagvoerdèr ,  
waarin de ' verlichting van bepaalde kü:stlanden nauwkeurig 

- beschreven' is , opdat de gezagvoerder JJ te avond en te ontijde" 
ae plaats ' kan nagaan waar hij zich bevindt. Zoo bestaan 
'del�gelijke beschrijving'en voor Nederland en voor : N ederl .  
Indië, EÜl ' zal men bijv:, in de eerstbedoelde) bij Schëvèningen 
vinden - aangetee:kend : elke halve 'minuut een schitterend licht" 
'aJwisselcncl wit eü' rood, 
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En nu de lichtbron , die in het brandpunt van het straks 
beschreven sanlenstel van lenzen is geplaatst .  Zij kan zijn 
een gewone olielamp , een gasvlam of een electrische lichtbron. 
Bij de olielampen bedient Dien zich van twee soorten. In de 
eene brandt patent-olie en is de lamp ingericht als de ouder
wetsche moderateurlamp ) met 1 tot 4 pitten van een bepaalde 
middellijn ; terwijl in de andere minerale olie (petroleunl) wordt 
gebrand , en de pitten de olie zelf opzuigen , waarbij dan de 
lichtwachter te zorgen heeft dat het olieniveau in het reser
voir constant blijft. De ze olielampen zijn zoo geplaatst , dat 
het meeste licht gevende deel van de vlam in het brandpunt 
van de lens konlt. Lamp , lenzen en loopwerk (dat bij dr.aaiende 
lichten de beweging aan de lenzen nleedeelt) zijn .boven op 
den ijzeren of steenen toren geplaatst , in een glazen lantaarn 
ter bescherming tegen de invloeden van het weer. 

Een koepelvormig dak dekt dien lantaarn en in dat dak 
treedt door een opening de schoorsteen naar buiten , die het 
lampenglas omsluit dat binnen het samenstel van lenzen de 
vlam ontsloten houdt. In een drietal modellen van de vuur
torens te Kijkduin , te Scheveningen en te IJ nllliden 1 wees 
spreker ons die inrichting aan. 

I-Iet licht van een vuurtoren kan nu verschillend gekleurd 
worden om bepaalde seinen van gevaar of veilig aan de schepen . 
te geven. Zoo heeft men op sommige vuurtorens een inrich
ting om nevenlichten te doen verschijnen , die voor de scheep
vaart een bepaald signaal aanduiden. Op een eiland aan de 
Schotsche kust {s van een dergelijk licht het lantaarnopper
vlak verdeeld in acht sectiën , die afwisselend het hoofdlicht 
rood of wit , met of zonder het secondaire witte of roode 
licht , of ook wel geen van beiden vertoonen . 

Voor deze so ort van vuurtorens is ook een toe::;tel uitge
vonden , waardoor �en het gekleurde licht kan missen. Men 
geeft dan de vereischte signalen door het vaste licht in flik
kerend licht te veranderen door gebruik te maken van een 

9 
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toestel , die het best vergeleken kan worden met een zonne
blind , waarvan de latten vertikaal voor den lantaarn zijn aan
gebracht. Een uurwerk opent en sluit die latten , waardoor 
lllen regelmatige afwisselingen van licht en donker krijgt. 

Een eigenaardig soort van vuurtorens zijn die welke op 
nloeilijk genaakbare punten in zee gebouwd zijn . Zij hebben 
geen eigen licht , maar ontvangen het van vuurtorens op de 
kust , wier licht terugkaatst op spiegels of lenzen ) waarvan 
eerstbedoelden voorzien zijn. Dan onderscheidt nlen nog de 
drijvende lichtbaken op punten waar niet kan gebouwd worden. 
Die lichtschepen hebben een lange mast , aan den top voor
zien van een ijzeren ring , waaraan een lantaarn hangt. Behalve 
vast , kan het licht der lichtschepen ook draaiend zijn. De 
ijzeren ring wordt alsdan door een uurwerk in beweging 
gebracht. 

Spr. was hier genaderd tot het onderdeel van zijn voor
dracht , dat over de zichtbaarheid van de vuurtorens van uit 
zee handelde . Een vuurtoren houdt op zichtbaar te zijn ) 
doordat de rondheid van de aarde hem aan het oog onttrekt. 
Het is dus zaak den toren zoo hoog mogelijk te bouwen . 
Verder zal de afstand waarop hij zichtbaar zal zijn , afhangen 
van de sterkte der lichtbron , van de gezichtssterkte van den 
waarnemer en van de doorschijnendheid van den dampkring. 
De intensiteit nu van de lichtbron bepaalt men naar een vaste 
eenheid , waarvoor men aangenonlen heeft het licht van een 
carcellamp met een pit van 40 mMo diameter , die een bepaalde 
hoeveelheid olie in het uur verbrandt . Den tweeden factor , 
de gezichtssterkte van den waarnemer , bepaalt men naar de 
hoeveelheid licht , die een persoon op één ki�onleter afstand 
nog kan waarnemen. Eindelijk de derde factor , de door
schijnfmdheid van den dampkring , wordt afgemeten naar den 
afstand van 8,6 kilom.,  waarop bij helder weer kunstlicht 
van een bepaalde intensiteit nog zichtbaar is. Men noemt 
het weer gewoon , als de eenheid van licht zichtbaar is op 
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een afstand van 7 ,4 kilom. ; nevelachtig als die afstand slechts 
4)9 k. bedraagt ; en daalt de afstand beneden de 4,9 k. ,  dan 
spreekt men van mistig weer. Hierbij dient nog gereleveerd, 
dat gekleurd licht op minder grooten afstand zichtbaar is , 
omdat dat licht verzwakt is door vermindering van het aantal 
lichtstralen. 

Aan de toepa�sing van het electrisch licht - het laatste 
gedeelte van spreker's verhandeling - op de kustverlichting 
kon niet gedacht worden zoolang alleen met behulp van 
elementen electrische stroomen voortgebracht konden worden. 
Eerst toen men er in slaagde ) arbeidsvermogen in een elec
trischen stroom om te zetten , hetgeen dagteekent uit den tijd 
van F ARADAY , kwam deze ook op het denkbeeld om de be
langrijke  ontdekking , die van zoo ver strekkende gevolgen 
zou zijn , op de verbetering van het kustlicht toe te passen. 
N adat de eerste proeven een bevredigend resultaat hadden 
opgeleverd , werd de eerste vuurtoren met

· 
electrisch licht in 

1 858  te Southforeland , in werking gebracht , in 1 862 gevolgd 
door den vuurtoren van Dungeness . Ofschoon de werking 
zeer goed voldeed , nam het aantal · electrische lichtbronnen 
voor de kustverlichting niet belangrijk toe. Vooreerst was 
dat toe te schrijven aan de betrekkelijk groote sommen ) die 
de aanschaffing van de electrische toestellen kostte ; dan was 
de bediening duurder , omdat zij een bekwamer personeel 
vereischte ; en eindelijk bleek het electrisch licht minder dan 
elk ander kunstlicht in staat om zich door een mistige atmos
pheer een weg te banen. Dit absorbe'erend vermogen van 
nevelachtige lucht op electrische lichtstralen is zelfs zóó groot, 
dat de eenheid van dit licht bij mist op een afstand van 25 

meters niet zichtbaar is . 
Om dit te verklaren , wete men dat nevel en mist de meeste 

violette en blauwe stralen van het witte licht absorbeeren 
en de roode stra�en het gemakkelijkst doorgaan . Dit verklaart 
de fraaie lichteffecten bij 't op- en ondergaan. van de z o n .  
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Dan wordt een deel van de stralen door de lage waterrijke 
deelen van den dampkring geabsorbeerd en aanschouwt het 

oog het kleurenspel van de roode , gele en oranje-stralen. 

Het electrisch licht nu is rijker aan violette en blauwe stralen 
dan elk ander kunstlicht ; en wanneer dus van een olie-, kalk
of gaslicht de intensiteit even groot is als die van een elec
trisch licht , zal dit laatste minder goed door den mist heen 
dringen i omdat het door de absorptie van gemelde stralEn 
verzwakt wordt. fIet verschil is zoo aanzienlijk i dat bv. het 
licht van een gasvlam van 550 carcellampen door een mistigen 
dampkring evenzeer weet door te dringen als een electrisch 
licht van 3200 van die e

.
enheden. Daarbij komt dat een gas

vlam van die sterkte 6 maal n1Ïnder kostte dan een electrische 
lichtbron van gemeld vermogen. 

Ziedaar dus een sterke concurrentie , ten nadeele van het 
gebruik van elec�risch licht voor vuurtorens van minderen 
rang. Voor lichten van den eersten rang blijft het ontegen
zeggelijk het machtigste licht , dat nu bij mist geen bezwaar 
ontmoet i omdat hier de intensiteit van het licht , dank zij 
den sterken electrischen stroom die door krachtige dynan10 
electrische werktuigen wordt opgewekt , zooveel grooter is .  
Overigens kan n1en tegen het bezwaar van · mist aanvoeren, 
dat de mistige dagen betrekkelijk zeldzaam zijn. De ervaring 
heeft dan ook geleerd , dat de electrische lichtell opgesteld 
aan Kaap · Lizard en te Southforeland gedurende bijna het 
geheele jaar, het eerste tot aan de grenzen der geographische 
zichtbaarheid (d . i . 37 geogr. mijlen) , het tweede tot op een 
afstand van 22 g. m. waarneembaar bleef. In Frankrijk houdt 
men zich verzekerd , dat waar nu de vuurtorens zonder elec
trisch licht slechts de helft van 't jaar aan alle eischen vol
doen , zij hun dienst gedurende minstens 5/0 van het jaar 
goed zullen verrichten , wanneer hun olie- of gaslicht ver
vangen zal zijn door een electrische li chtbron. 

fIet gebruik van dit licht heeft dan ook dit voordeel , 
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dat door zijn grootere intensiteit de duur van de donkere 

intervallen verkort kan worden door de lenzen kleiner te 

nemen. Aan de roode flikkeringen kan men dan tevens dezelfde 

intensiteit meedeelen als aan de witte .  Toch waren die voor

deelen en de middelen om de nadeelen op te heffen nog niet 

in staat om in 1 870  het aantal electrische vuurtorens grooter 

dan zeven te doen zijn. Engeland had er 3 ,  Frankrijk 2 ,  

Rusland 1 ,  Egypte 1 .  De groote stoot wachtte op de voor

treffelijke vinding van GRAMlHE, wiens dynamo-electrische toestel 

het opwekken van zeer krachtige electrische stroonlen belang

rijk vereenvoud�gde. 

Ook op de kustverlichting werd deze machine toegepast. 

Te Rio-Janeiro is op dit oogenblik de nlachtigste lichtbaak 

opgesteld , waarvan spreker door het doen rondgaan van 

photographiën een denkbeeld gaf. Haar lenzen hebben een 

brandpuntsafstand van 1 M. 40 . In Frankrijk worden allengs ) 

krachtens een in 1 881 aangenomen wet , i/:2 der bestaande 

vuurtorens van electrisch licht voorzien. Ook in Italië , Spanje, 

België en de Ver. Staten is men voornemens dat voorbeeld 

te volgen . Het is dan ook werkelijk uitlokkend genoeg voor 

vuurtorens van den eersten rang. Immers de intensiteit van 

de lichtbron kan men hier zoo opvoeren en voor den waar

nemer behouden door vermindering van de divergentie der 

lichtstralen , dat nlen bv.  bij draaiende lichten het resultaat 

hereikt van afwisselende roode en witte flikkeringen van een 

sterkte van 100 000 à 1 50 000 carcellampen. Vergelijkt men 

hiermee de intensiteit van vuurtorens van den eersten rang 

nlet olielicht , waarbij men slechts een maximum van 9000 c . l. 

bereikt , clan pleit het groot vermogen der electrische vuur

torens beslist te huntlen voordeele .  
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XI. 

PROF. J. A. SNIJDERS CJZN .  

O ve r  d e n  e l ecfr i schen  to e stand v a n  d e n  d am p kri n g .  

I. 

De spreker uit Delft , de hoogleeraar aan de Polytechnische 
school SNIJDERS ) had een ongezochte gelegenheid om een 
woord van hulde te brengen aan wijlen zijn tijd- en studie
genoot prof. RINK , die in Sept. 11. in de kracht des levens 
aan de zijnen en aan de wetenschap ontviel. Nu twee jaren 
geleden trad I{INK iIi dezen kring op , een voordracht houdende 
over " weervoorspellingen" , en levendig is nog de herinnering 
aan zijn heldere uiteenzetting van de grondbeginselen der mete
orologische wetenschap . Het onderwerp , door prof. SNIJDERS 
voor dezen en een volgenden avond gekozen , staat filet die 
voordracht in nauw verband. Terwijl prof. RINK een begrip 
. gaf van de krachten en de wetten , volgens welke de temperatuur 
en de drukking van de lucht verandei'en , zou de Delftsche 
hoogleeraar meer in 't bijzonder een ander onderdeel van 
de 1neteorologie behandelen ) dat men de electrische damp
kringsleer zou kunnen noen1en. Het is voor iedereen duidelijk 
dat de studie der llleteorologie niet volledig is , tenzij zij zich 
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ook uitstrekke over de electrische verschijnselen , die , als zij 
den vorm van onweders aannemen , tot niet nlinder ontzag
wekkende natuurtooneelen aanleiding geven als de stormen , 
wier aankOlust ons uit Amerika als de nadering van baro
metrische depressiën bericht wordt. Te meer verdient dit onder
deel der meteorologie onze aandac�t , ollldat het onderzoek 
er van als 't ware nog in zijn kindsheid is. 

Reeds sedert lang heeft men de werktuigen om de tenlperatuUr 
en de drukking der lucht , en de kracht en de richting van den 
wind te bepalen met hoogen graad van volkomenheid leeren 
construeeren en zich ook ten volle rekenschap weten te geven 
van den aard der grootheden, die bij de meting van die verschijn
selen tot maatstaf moeten genomen worden. Wat daarentegen 
de electrische verschijnselen betreft , had men ruÎlll twintig jaren 
geleden nog geen begrip van den aard der grootheden , die 
gemeten moesten worden. Thans is uien op dit gebied verder. 
De nat�urkundige THOlYISON slaagde er toch in , nauwkeurige 
en gevoelige electron1eters te vervaardigen , waarmede men 

, 
zich van den electrischen toestand van den dampkring op elk 
oogenblik kan overtuigen Ook de grootheden, die hier gen1eten 
moeten worden , werden bepaald - grootheden , die berusten 
op de eigenschappen der statische electriciteit. Die eigen
schappen , tot wier bespreking nl en gewoonlijk niet zoo spoedig 
overgaat, on1dat de proeven door allerlei Olllstandigheden -
welke straks duidebjk zullen worden - bij voordrachten licht 
gevaar loopen te nlislukken , had · spreker tot inleiding gekozen. 
In een volgende voordracht zou dan een beschouwing over 
de luchtelectriciteit en hoe die gemeten wordt , des te beter 
begrepen worden. 

Slechts even in de historie terugtredende , h erinnerde spreker 
hoe het verschijnsel der electriciteit 6 eeuwen vóór Christus 
het eerst ontdekt werd door TUALEs van Mylete . Deze Grieksche 

w.!Jsgeer nanl waar hoe barnsteen (Gr. èlectJ"un) , gewreven 

wordende , de eigenschap verkr �.jgt om b chte voorwerpen aa,n 
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te trekken � en de omstandigheid dat aan die stof het eerst 

dat vermogen ontdekt is ) heeft aan al de verschijnselen van 

dien aard den naanl van electrische verschijnselen (electriciteit) 

gegeven. 
Meer dan een verklaring van den naam geeft ons de hooge 

oudheid niet. De kennis toch van de Grieksche wijsgem'en op 

dit gebied is 22 eeuwen lang stationair gebleven. Eerst in 

1 600 ontdekte de Engelsche geneesheer GILBERT , dat niet alleen 

barnsteen , maal' ook een reeks andere stoffen ) waarvan glas 

en hars de typen zijn � het vermogen bezitten om ) gewreven 

zijnde � lichte voorwerpen aan te trekken. Dat daarnevens een 

andere groep van voorwerpen die werking niet vertoonde � 

was toen nog onverklaarbaar. De proeven , die men in de 1 7 e 

eeuw nam , herhaalde spreker. Met een gewreven glazen staaf 

bracht hij vlierpitball�tj es in l)eweging , voorwerpjes dus die 

wegens hun lichtheid gemakkelijk beweegbaar zijn. Maar dat 

ook zware voorwerpen op die wijze aangetrokken worden , 

wanneer zij slechts zoodanig ondersteund worden , dat er weinig 

kracht noodig is om den weerstand , door hun zwaarte of door 

de wrijving veroorzaakt , te overwinnen - werd niet minder 

duidelijk aangetoond. Een z"ware lat werd in evenwichtstoestand 

op een eivormigen steen geplaatst en vervolgens de gewreven 

glazen staaf in de nab�jheid van die l at gebracht. Onmiddellijk 

zag men , aan het draaien van de lat in de richting van de 

staaf , dat ook dat zware voorwerp aan de electl'ische werking 

gehoorzaamde . Op gelijke 'wijs liet spreker - om zich tot 

eenvoudige proeven te ' bepalen die ieder kan herhalen - nlet 

zijn gewreven glazen staaf een papieren hoepel en een uit

geblazen ei voortrollen. Reeds een enkele streek met een 

flanellen l�p over een ebonie,ten haarkanl is voldoende � om 

nlet die kam lichte , voorwerpen aan te hekken . 

IIad spreker lllet 4eze proeven dus het betoog geleverd , 

dat de electrische aantrekkingskracht zich op alle voorwer

pen , lichte en zware , doet gevoelen , als zij slechts gemak-
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kelijk beweegbaar zijn ) hij ging thans tot het tweede punt 

over en maakte ons duidelijk , hoe dÏ<� aantrekbng weder

keerig is , nl. a. w. hoe de niet-gewrevene lichamen ook de 

wel-gewrevene of electrische -voorwerpen aantrekken. In een 

los aan een nletalen draad opgehangen beugel legde spreker 

een wandelstok en naderde dien stok m.et de gewreven glazen. 
staaf , zoodat de stok werd aangetrokken. En nu de glazen 

staaf in den beugel leggende en die ] taderende nlet den stok, 

werd ook de staaf aangetrokken door het niet gewreven en 

dus niet electrische lichaam , den stok. De aantrekking is 

dus wederkeerig. 

Heeft nu de aantrekking ten gevolge , dat het gewreven 

(electrische) lichaanl met het niet-gewreven (niet-electrische) 

voorwerp in aanraking komt , dan neenlt onder bepaalde 

omstandigheden het niet-electrische lichaam een deel van de 

electriciteit van het andeye over. Ook dit verschijnsel werd 

duidelijk door de proef met een stroohalm , zoodanig in hori

zontale richting opgesteld dat zij ' gemakkelijk om het steun

punt op en neer kon bewegen . Een -verguld vlierpitballetje, 

dat te voren niet de nlipste aantrekking op den bewegelijken 

stroohalm uitoefentle , werd in aanraking gebracht met een 

geëlectriseerde glazen staaf , en onmiddellijk daarna trok het 

een der uiteinden van den stroohalnl krachtig aan. Het bal

letje had dus electriciteit van de glazen staaf overg81 lOnlen. 

De stroohalnl vervulde hierbij ) even als bij vele der volgende 

proeven , de rol van electroscoop , d. i. van een lichaam, dat 

door zijn gemakkelijke beweegl laarheid een uiterst gevoelig 

werktuig is om den electrischen toestand van een daarbij 

gebracht voorwerp aan te duiden. 

Ziedaar het stadium , waarin de electriciteitsleer in 1 600 
rerkeerde , en wederom bleef zij geruinlen tijd sta,tionr .Ïr, tot 

1 727 ) in welk jaar STEPHEN Gl'tAY tot de ontdekking kwam 

dat lichanlen , die men nooit te voren door wrijving electrisch 

had kunnen maken , wel die werking openbaarden als zij op 



138  

bijzondere wijze verbonàen werden met lichamen , die wel 
electrisch te maken zij.n. Zoo had men bv. in kurk -door 
wrijving nooit electriciteit kunnen opwekken. Toen GRAY 
echter een glazen buis ) aan een der uiteinden met een kurk 
gesloten , wreef , bemerkte hij het verrassend verschijnsel, dat 

_ ook de kurk lichte voorwerpjes aantrok. Hij nam toen ook 
proeven n1et andere voorwerpen ) die tot heden geen electrische 
werking getoond hadden , beter gezegd die meli niet direct 
door wrijving electrisch had kunnen nlaken , en bevond wer
kelijk dat ook die lichamen , de electriciteit van andere ge
electriseerde lichamen konden overnemen. De verklaring lag 
nu voor de hand ) waarom men tot dusver de electriciteit in 
het eene lichaan1 wel , in het andere niet had zien werken. 
Het bleek toch dat de lichan1en ten opzichte van de electrische 
weTking onderscheiden kunnen worden in geleidende en niet
geleidende lichamen . Als men een houten of metalen voor
werp in handen neemt , dan kan n1en daarin door wrijving 
wel degelijk , even goed als in een glazen staaf of een pijl? 
van hars of lak , electriciteit opwekken , n1aar de electriciteit 
vloeit direct door het lichaam van _ den proefnemer af in den 
grond, Andere V O O l  werpen , van glas en hars bv " blijven 
electrisch : zij zijn voor de overbrenging (geleiding) va·n de 
electriciteit niet geschikt, Overtuigende proeven ten bewüze 
van die stelling volgden hier , waaruit bleek , hoe de ll1etalen 
uitmuntende geleiders zijn - en ook het menschelijk lichamn. 
Bedenkt n1en hoe de in goede geleiders opgewekte electriciteit 
genlakkelijk f'en uitweg vindt door het lichaam van den mensch) 
dan is het duidelijk waarom 111en lang in den waan bleef ver
keeren , dat sommige stoffen niet electrisch genlaakt konden 
worden . 

Onder het korte been van den straks beschreven stroohalm
electroscoop had spreker ee11 koperen schijfje  geplaatst , dat 
door een glazen voetje gedragen werd. Dit schijfje was bij 
de eerste proef door een n1eta,len draad van ongeveer 3 J\1eter 
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lengte verbonden met een koperen ring , die eveneens door 
een vertikale glazen staaf g�dragen werd. Werd nu de ring 
met een gewreven glazen buis aangeraakt , dan nam hij een deel 
van de daarop aanwezige electriciteit over, en dan zag men 
onmiddellijk aan de beweging van den stroohalm , dat de 
electriciteit van den koperen ring dóor den metalen draad 
naar het koperen plaatj e was overgebracht of geleid. Verving 
de spreker de metalen door een katoenen draad , dan duurde 
het veel langer vóór de stroohalm aan de electrische aan
trekking gehoor gaf. Katoen is dus een minder goede geleider . 
En werd het katoen nu vervangen door een draad van zijde , 
dan zag men hoe de electriciteit volstrekt niet geleid werd. 
De stroohalm bleef namelijk onbewegelijk : ergo de zijde is een 
niet-geleider. Dat daarentegen water tot de betrekkelijk goede 
geleiders behoort, bewees spreker door denzelfden zijden draad 
te bevochtigen : de electrische werking plantte zich nu on
middellijk van den ring naar het koperen plaatje  voort , ge
tuige de beweging van den stroohalm. Hiermede is tevens 
verklaard , hoe het komt dat proeven op 't gebied der statische 
electriciteit in een vochtige atmospheer gewoonlijk mislukken . 
Er zet zich dan op het oppervlak der glazen staven en voeten, 
die de metalen conductors dragen en het wegvloeien naar den 
grond van de daarop aanwezige electriciteit moeten tegen
houden , een dunne laag gecondenseerde waterdamp af, waar 
l angs de electriciteit , tot verdriet van den proefnenler , een 
gemakkelijken weg naar de aarde vindt . 

De niet-geleidende stoffen noemt nlen isolatoren. :Hars en 
glas bv. behooren er toe .  En tusschen deze en de goede ge
leiders heeft men de groep van de half-geleiders , waartoe 
o .  nl . papier en hout behooren. 

De ontdekking van GRAY werd spoedig gevolgd door een 
niet minder gewichtige , van den Franschman D U FAY , die zes 
jaren later tot de zekerheid kwam dat er twee soorten van 
electriciteit nloeten zijn .  Hij ontdekte namel�ik , dat een licht 
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voorwerpje , bv. een vlierpitballetje , door een geëlectriseerde 

glazen staaf aangetrokken zijnde , onn1iddellijk daarna afge

stooten wordt . Dat balletje heeft van de electrisch� staaf elec

triciteit overgenomen , en zoodra is dit niet geschied of het 

balletje wordt door de staaf afgestooten . Hij bevond dus , dat 

voorwerpen , 11let dezelfde electriciteit geladen , elkaar afstooteu . 

Maar hoe leidde DuFAY nu uit dit · nieuwe feit af , dat er twee 

soorten van electriciteit Uloeten zijn ? Spreker lichtte dit toe, 

door in een opgehaI;'gen beugel een gewreven glazen staaf te 

leggen en die staaf , ter plaatse waar ze het n1eest g"eëlectri

seerd is ) te naderen met een tweede glazen staaf , waardoor 

zich in de eerste een sterke afstooting openbaarde . Werd 

daarentegen btj de liggende glazen staaf een gewreven hars

stang gebracht , dan zag men in de staaf geen afstooten:d� , 

111aar een aantrekkende werking. De proef werd nu omge

keerd en de harsstang in den beugel gelegd. De glazen staaf 

er nu bijgebracht zijnde , zag n1en dat de stang van hars door 

het geëlectriseerde glas werd aangetrokken ; maar de werking 

veranderde onn1iddellijk in een afstootende , zoodra hars btj hars 

wetd gebracht. 

Deze proef leidde DUFAY tot het besluit , dat er twee soor

ten van electriciteit moeten ztjn. Uit het voortgezet onderzoek 

bleek nall1eltjk , -dat alle lichamen ) die door wrijving electrisch 

worden , zich of als glas of als hars gedragen ; en deelt nlen 

nu aan een geïsoleerden geleider van n1etaal (conductor) elec

triciteit van gl as mede , wa,arna men den conductor aanraald 

met een voorwerpje , geladen met een kleine hoeveelheid hars

electriciteit , dan blijkt het dat )11en daardoor den electrischen 

toestand van den conductor verzwakt heeft ; terwijl door telkens 

weer nieuwe kleine hoeveelheden hars-electriciteit aan den con

ductor mede te deelen , deze eindelijk al ztjn electriciteit schijn

baar heeft verloren ; althans zijn electrische 'werking houdt 

op , tot dat er zoo veel har�-electriciteit is toegevoegd , dat 

deze de overhand heeft beh aald en de oorspronkelijk luet 



glas-electriciteit beladen conductor alleen hars-electriciteit 
blijkt te bevatten. De beide soorten in �én geleider in behoor
lijke hoeveelheid bij elkaar gevoegd heffen dus elkaars werking 
op ; van daar de meer gebruikelijke nalllen van positieve en 
negatieve electrIciteit ; zijn ze in ongelijke mate op denzelfden 
conductor gebracht , dan openbaart z�ch naar buiten alleen de 
werking van die soort van electriciteit , waarvan de grootste 
hoeveelheid aan den conductor is medegedeeld. 

Gaan wij nu nog eens na wat er gebeurt bij opwekking 
van electriciteit door wrijving , dan kan men zich overtuigen, 
dat beide soorten te gelijk ontstaan door de volgende proef, 
die spr. ons voordeed. Plaatst men zich op een glazen isolator, 
zoodat de opgewekte electriciteit niet door het lichaanl in den 
grond kan wegvloeien , en wrijft men in die positie een glazen 
staaf , dan verzamelt zich in die staaf de positieve en in den 
lap benevens in ons lichaam de negatieve electriciteit . Met den 
lap of met den vinger kan nlen dan den stroohalm aantrekken of 
een in een beugel opgehangen gewreven harsstang afstooten. 

Wij kunnen ons nu voorstellen , dat in elk voorwerp een 
groote hoeveelheid van beide electriciteiten aanwezig is ) maar 
in neutralen , cl. i. elkaars werking opheffenden toestand. Als 
nu , door wrijving van een voorwerp tegen een ander , een deel 
van de negatieve electriciteit van het gewreven lichaam op 
het andere overgaat en evenveel positieve gaat van het wrijvende 
over op het gewreven lichaam , dan z�jn beide lichamen in 
een electrischen toestand van tegenovergestelde soort gekomen. 
Dat bij deze wrijving van voorwerpen de eene soort van elec
trici teit vroeger niet ontdekt i$ geworden) is weer zeer duidelijk : 
zij vloeide toch door het lichaam in den grond weg. Maar 
werd dat lichaam geïsoleerd -- spreker nam de proef IT18t 
zijn zoontje , dat hij op een bankje met glazen voeten plaatste) -
en streek de proefnemer vervolgens zijn object  met een ebonieten 
kam door het haar , dan werd dit positief electrisch en de 
negatieve verzamelde zich in het wrijvende voorwerp , de kanl . 
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De proef op de sonl nemende en el' uit halende wat hij er in 
gebracht had , deed spr . zijn zoontje de hand naar lichte voor
werpen uitstrekken en onmiddellijk trqkken de vingers die 
aan : ja , spr. haalde zelfs een knappende vonk uit zijn wang. 

De eigenschappen , die wij tot heden leerden kennen , stellen 
ons in staat om van tal v.an andere verschijnselen een verklaring 
te geven. Het valt ons nu ook gemakkelijk om te begrijpen , 
dat wij de neutrale electriciteit van een goeden geleider in 
haar bestanddeelen ontleden kunnen , ook al wordt die geleider 
niet gewi-even , maar eenvoudig blootgesteld aan den invloed 
van een in de nabijheid geplaatst geëlectriseerd lichaam. 
Noemen wij den geleider B en het met positieve electriciteit 
geladen lichaam A )  dan trekt dit lichaam de ongelijknamige 
electriciteit van B aan naar de zijde waar A zich bevindt en 
stoot de gelijknamige náar de tegenovel'gestelde zijde van den 
geleider B af. Er heeft in dien geleider dus scheiding van 
de beide soorten van electriciteit plaats, wat hier kan geschieden 
omdat B een geléder is . In den vroeger neutralen geleider 
zijn dus de beide soorten van electriciteit gescheiden , wat men 
noemt het opwekken van electriciteit door inductie. Een van 
die beide soorten , de ongelijknamige vergeleken met die van 
het induceerende lichaam , wordt door deze laatste als het 
ware vastgehouden of gebonden ; de gelijknamige echter , die 
door de electriciteit van het induceerende lichaanl wordt af
gestooten , vloeit van den conductor af , als haar daartoe de 
gelegenheid aangeboden wordt , bv. als de conductor met den. 
vinger wordt aangeraakt. Zoo hebben wij dus een neutraal 
lichaam (de conductor) electrisch ge�laakt , d.w.z. geladen nlet 
ongelijknamige electriciteit , door dat lichaam bloot te stellen 
aan den invloed van een ander positief electrisch voorwerp . 

De vraag is nu , welken invloed een geëlectriseerd lichaam 
uitoefent niet op een ander geleidend liehaanl in zijn nabij
heid , maar op zijn niet-geleidende omgeving , b .v. op d� om
ringende lucht , die een isoleerende stof is. Vroeger meende 
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men dat deze onder den invloed van een geëlectriseerd lichaam 
in het geheel geen verandering onderging en dat de elechische 
aantrekkingen en afstootingen tusschen van ellraar verwijderde 
lichamen zich openbaarden zonder dat de middenstof (de lucht) 
daarbij een rol speelde. 

FARADAY heeft het eerst de nleening geopperd ) dat inderdaad 
de electrische werking van het eene lichaam op het andere 
niet zou kunnen worden overgebracht, als de isoleerende midden

stof daarbij niet werkzaam was. Evenals de trillingen , die het 
geluid veroo rzaken, slechts door een middenstof kunnen worden 
overgef>lant , zoo heeft men zich ook iets dergelijks te denken 
van de onmisbaarheid del' niet-geleidende omgeving van een 
geëlectriseerd lichaam voor de voortplantin g der electrische 
inductie en het daarbij optreden vaT' aantrekkende en afstootende 
krachten. Denken wij ons b.v. een geladen geleider en de 
lucht er om heen. Die lucht , of liever elk van de deeltjes 
lucht bevat ook neutrale electriciteit . 

Maar zal nu de negatieve electriciteit in zoo'n deeltje lucht ) 
die door den geleider wordt aangetrokken , zich in de lucht 
kunnen voortbewegen ? Neen ; onldat de middenstof hier niet 
geleidend is . Wel zal de negatieve electriciteit van het lucht
deeltje naar de positieve van den conductor toe en de positieve 
van het luchtdeeltj e daarvan af gericht worden, maar bewegen 
kunnen zij zich niet , omdat de lucht niet geleidt. De lucht
deeltjes worden dus , onder de induceerende werking van het 
geëlectriseerde lichaanl ) wat men noemt ) gepolariseerd. 

Een dergelijk , hoewel niet geheel hetzelfde verschijnsel doet 
zich voor bij de magnetische inductie . Vóór zich in een ijzeren 
staaf magnetische werking openbaart , zijn al haar deeltj es 
op zich zelf reeds magneten , die echter in allerlei richtingen 
door een liggen en daardoor elkaars werking naar buiten 
opheffen. Zoodra men nu echter de ijzeren staaf nadert met 
een der polen, b.v.  de noordpool van een sterken magneet , 
zullen de deeltjes van de staaf gedraaid worden , zóó dat zij 
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allen hun zuidpool naar den 11lagneet toe en hun noordpool 
daarvan afkeeren ; de staaf is dan zelf gepolariseerd geworden 
en ook hier kan nlen zich voorstellen , even als b�j de electrische 
polarisatie der lucht , dat het richten der deeltjes begint in 
die punten der staaf , die zich het dichtst bij den induceerenden 
magneet bevinden, en dat deze werking zich van daar af door 
de staaf met llleer of nlinder groote snelheid voortplant. 
Bij het overeenkomstige electrische verschijnsel zou in de lucht
laag , die met een positief electrisch lichaam in aanraking is , 
in alle moleculen de negatieve electriciteit zich ophoopen aan 
de zijde die naar het lichaam gekeerd is, en de positieve elec
triciteit in de daarvan afgekeerde helft dier nl01eculen. Deze 
positieve electriciteit zou op dezelfde wijze werken op de neutrale 
electriciteit van de luchtdeeltj es der tweede laag ; dezelfde 
scheiding en wijze van verdeeling zou zich van laag tot laag 
voortplanten tot eindelijk een geleider wordt bereikt, op wiens 
naar het induceerende lichaam toegekeerde deel van zijn op
pervlak de laatste laag van negatieve electriciteit wordt te 
voorschijn geroepen. Zoodra in de lucht een geëlectriseerd 
lichaalll gebracht wordt , zou die polarisatie der luchtdeeltjes 
zich doen gevoelen en zich zeer snel voortplanten tot op de 
grenzen zelfs ) waar de induceerende werking van het geëlee
triseerde lichaam nog waarneelllbaar is , om onlllÏddell�jk weer 
te verdwijnen , zoodra aan dit lichaam zijn lading ontnomen 
wordt , en het tot den neutralen toestand terugkeert . Het 
spreekt van zelf , dat als er in dezelfde ruimte meerdere elec
trische lichamen aanwezig zijn , die alle hun induceerende 
werking op de omgeving uitoefenen , de richting waarin de 
polarisatie in een bepaald punt zich doet gevoelen ) te gelijker
tijd van al die oorzaken afhankelijk is en 11let den vorm , 
het aantal , den stand en de lading dier geleiders verandert) 
en bovendien afhankelijk js van de plaats van het punt zelf, 
waarin men die richting beschouwt of kennen wil . Onl van 
het beloop dier richtingen in bepaalde gevallen een heldere 
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voorstelling te geven , bracht spreker de toestanden over op 
het analoog magnetisch gebied , omdat men zich kan voor
stellen dat een magneetpool een dergelijke magnetische in
duce erende werking op zijn omgeving uitoefent als de elec
trische inductie , die van een geladi:m geleider uitgaat. 

'
Eerste 

proef : Gesteld , wij hebben een vertikaal geplaatst magneet
staafj e , dat lang genoeg is om de werking van de bovenste 
pool , bijv. de zuidpool , als onmerkbaar te mogen beschouwen 
op een heel klein magneetstaafje , dat zich dicht bij de onderste, 
de noordpool bevindt. Het naaldje zal dan overal dien stand 
aannemen , waarbij zijn zuidpool naar de induceerende noord
pool van de staaf, zijn noordpool daarvan af gericht is. Neemt 
men , in plaats van één naaldje , ijzervijlsel) dat als een ver
zameling van kleine , gemakkelijk beweegbare naaldj es te 
beschouwen is , dan zullen de deeltjes daarvan zich , onder de 
werking van de induceerende noordpool , op bepaalde wijze 
rangschikken en stralen vormen , die alle yan ,die pool schijnen 
uit te gaan, en de nu zichtbaar geworden banen aanwijzen) waar
langs zich de inductie-werking voortplant. Een dergelijk mag
netisch spectrum projecteerde spreker op het scherm. Het was 
verkregen door de werking van één magnetische pool. Tweede 

proef : Er werden nu twee magneetstaafjes vertikaal boven 
een glasplaat , met ijzervijlsel bestrooid , geplaatst - en wel 
het eene staafje met de zuidpool , het andere met de noordpool 
naar beneden . Aan het lichtbeeld op het scherm zag' men nu 
de deeltjes zich rangschikken volgens kromme lijnen , die de 
ongelijknamige polen van de magneetstaafjes verbinden . Der'de 

proef : Spreker keerde nu de twee gelijknamige noordpolen 
der beide magneetstaafjes naar, het ijzervijlsel , en onmiddellijk 
zag men de deeltjes zich anders rangschikken, nameljjk volgens 
kron1me lijnen , die zich allen van de polen afkeeren . Men 
zag duidelijk hoe de kromme ljjnen afweken van den weg van 
de eene pool naar de andere , en hoe zij nu elkaar als het 
ware afstootten ; er is bij deze proef geen enkele hjn meer , 

1 0  
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die van de eene naar de andere pool loopt. Geen wonder , 
want elk magnetisch deèltje wordt met zijn noordpool door 
de gelijknamige polen van de induceerende magneten afge
stooten, en even sterk wordt de zuidpool van het deeltje door 
die polen aangetrokken ; het resultaat is het aannemen van 
een richting , waarbij de as van elk deeltje zich zoo na mogelijk 
loodrecht op de verbindingslijn der polen plaatst en niet in 
de richting dier verbindingslijn zelve . 

Stelt men zich nu die zelfde polen voor als bolvornüge ge
leiders , die (2e proef) met ongelijknamige eledriciteiten ge
laden zijn of (3è proef) gelijknamig geëlectriseerd z Ün , dan 
is het duidelijk hoe diezelfde kromme lijnen een beeld geven 
van de richtingen, waarin zich in elk pnnt van de omgeving 
of het zoogenaanlde electrische velel de electrische inductie 
doet gevoelen . Spr. had ten overvloede op groote schaal af
beeldingen laten maken van

' 
de hierbij gevoegde figuren 1 en 2) 

waarin A en B de ongelijknarrlig of gelijknamig geëlectriseerde 
geleiders zijn , en de getrokken lijnen de bovenbedoelde krom
men zijn , die men den naam van krachtlijnen gegeven heeft. 
Met , behulp van de bij die lijnen geplaatste pij ltjes is het 
gemakkelijk zich voor te stellen in welken zin zich een klein , 
met positieve electriciteit geladen , lichaampje bewegen zou 
onder de werking der beide bollen , als het bv. in e of cl 
(Fig. 1) of in b (Fig . 2) was geplaatst. De raaklijnen aan de 
krachtlijnen in die punten geven n.l .  de bedoelde richtingen aan . 

l\1en heeft gemaks- en duidelijkheidshalve als regel aan
genomen om door de pijltjes bij de krachtlijnen steeds de 
richting aan te wijzen , waarin de positieve electriciteit zich 
bewegen zou ; de bewegingsrichting der negatieve · electriciteit 
zou juist de tegenovergestelde zijn . 

SpT. had van de zoogenaamde magnetische spectra gebruik 
gemaakt onl te verklaren wat lllen onder een electr1�sch spectrum 

heeft te verstaan , en wel omdat een zichtbaar beeld van elec
trische krachtlijnen tot nog toe moeielijk te verkrijgen is . 
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Gedeeltelijk kwam spr. hieraan nog op de volgende wijze te 
gemoet. In de onmiddellijke nabijheid van een geladen conductor, 
zijn de krachtlijnen die den conductor verlaten of er op aan
komen , loodrecht op zijn oppervlak gericht ) zooals in de 
fignren 1 en 2 te zien is . Spreker nam nu een zeer ·fraaie proef 
om aan te toonen dat werkelijk een lichaam) dat zich richten 
kan onder den invloed van een geëlectriseerden conductor ) 
zich in de nabijheid van zijn oppervlak loodrecht daarop en 
dus in de richting der electrische krachtlijnen plaatst. Hij legde 
tot dat einde in een aan een draad hangend papieren beugeltje 
een staafj e van tourmalijn , welke stof de eigenschap heeft om 

reeds bij verwarming - dus niet alleen door induceering -
haar neutrale electriciteit gescheiden te zien , zoodat de positieve 

zich begeeft naar het eene , de negatieve naar het andere 
uiteinde van het staafje -- wel te verstaan zoolang men ver
warmt ; want koelt men het staafje af , dan keeren de polen 
zich om. In dien toestand van het staafje - waarbij n1en dus 
van inductie geen gebruik had behoeven te maken om de 
positieve en de negatieve electriciteit aan bepaalde plaatsen 
in het staafje te binden - richtte nu spr. het staafje op den 
conductor en het plaatste zich overal loodrecht op zijn opper
vlak. De richtingen dus , waarin de krachtlijnen van den con
ductor uitgaan , zijn altijd loodrecht op het oppe�vlak van 
dien conductor. 

Waar spreker ons tot heden mede bezig had gehouden , 
't waren all en electroscopische onderzoekingen . Wij hadden in 
een reeks van proeven electroscopen of aanwijzers van den 
electrischen toestand leerel1 kennen . Voor de kennis van de 
electrische gesteldheid van de lucht is het echter noodig verder 
te gaan en de sterkte of graad van haar electrischen toestand 
ook te meten. 

De vraag, wèlke grootheid hier gemeten moet worden , zal 
eerst duidelijk worden , als men hier wederOITl een vergelijking 
laat voorafgaan met de grootheid , die op een ander gebied 
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van de natuurkunde , de warmteleer , genleten wordt , namelijk 
de temperatuur van een lichaam. 

Als men een voorwerp aanraakt , dan zal onze hand in 't 
algemeen den indruk krijgen van warmte of koude . Maar 
zal nu het , lichaam dat de meeste warmte bevat , - ons abso
luut ook den indruk geven van den hoogste'n warmtegraad te 
bezitten ? Volstrekt niet. Hèt is best mogelijk dat van twee 
lichamen datgene 't welk de minste hoeveelheid warmte beslo
ten houdt , op ons gevoel den indruk maakt van het meest 
hiervan bedeeld te zijn. We krijgen toch niet den indruk van 
de totale hoeveelheid warmte in 't lichaanl voorhanden , maar 
van de mindere of meerdere sterkte van opeenhooping dier 
warmte : dàt noemen wij de temperatuur bepalen. De warmte
graad of temperatuur , die een lichaam bij nlededeeling van 
een bepaalde hoeveelheid warmte verkrijgt , hangt ook af van 
de massa of de grootte van het lichaam en van den aard del' stof. 

Heeft men aan een maRsa ijzer van één kilo en aan een an
dere massa ijzer van twee kilo dezelfde hoeveelheid warmte 
meegedeeld , dan zal de warmtegraad in de massa van één kilo 
hooger zijn. Evenzeer heeft de aard van de stof invloed op den 
warmtegraad. Eenzelfde hoeveelheid warmte meegedeeld aan 
één kilo water en aan één kilo hout 1 ijzer of steen zal aan die 
even zware massa's geen gelijken graad van warmte geven. Bij 

aanraking van het water en van het hout za l de warmte-indruk 
verschillend zijn. Eindelijk als men twee lichamen met elkaar 
in aanraking brengt , zal de warmte op beide in evenwicht zijn 
of niet ; in ,het laatste geval gaat el' een zekere hoeveelheid 
warmte van A op B of onlgekeerd over. Wat die warmtebe
weging bepaalt , is niet het verschil in warmtehoeveelheden , 
die beide lichanlen bevatten , maar wel het verschil in warmte

graad of temperatuur. Zoo is het dus mogelijk dat een zekere 
hoeveelheid warmte van het lichaam A zich begeeft naar B ,  
hoewel B van te voren reeds een grootere hoeveelheid ,varnlte 
dan A bezat , eenvoudig omdat ze op B tot een minder hooge 
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tenlperatuur opgevoerd is. Het temperatuursverschil van twee 

punten , dj e door een warmtegeleider verbonden zijn , bepaalt 

de richting en sterkte der warmtebeweging tusséhen die pun

ten . Hetzelfde is nu het geval met de electriciteit . Gelijke hoe

veelheden electriciteit aan verschillende lichamen toebedeeld , 

zullen zich in 't algemeen in die lichanlen openbaren door een 

verschil in werkiilg ) in sterkte van den electrischen toestand. 

Deze zal niet alleen afhangen van de op het lichaam aanwezige 

hoeveelheid electriciteit- ,  maar ook van den vorm en de grootte 

van het oppervlak) waarover die hoeveelheid zich heeft verspreid, 

even als de temperatuur van een lichaam afhankelijk is van de 

massa , waarover de warnlte van het lichaanl verdeeld is . En 

wat ook hier weer bepaalt of de electriciteit op twee nlet el

kaar in aanraking gebrachte lichamen in evenwicht zal zijn , 

dan wel of zij zich gedeeltelijk van A naar B zal begeven , is 

niet het aanwezig zijn op A van een grootere hoeveelheid dan 

op B ,  maar wel het gelijk of grooter zijn b�j A van de groot

heid , die men nu als maat voor de sterkte van den electrischen 

toestand nemen kan en met den naam van electrische tempera

tuur zou kunnen bestempelen . In de electriciteitsleer wordt 

die grootheid de potentiaal genoemd. Bij quantitatieve bepa

lingen in de electriciteitsleer is dit voornamelijk de grootheid , 

die men meet en op de nauwkeurige nleting waarvan tegen

woordig de electrische meetwerktuigen worden ingericht. Bij 

geleiders , die met electriciteit geladen zijn , is de potentiaal 

nl. de grootheid , waarvan de kennis het belangrijkst is voor 

de verklaring der electrische verschijnselen ; in de isoleerende 
. omgeving is het de eenige ) die men , ter onderscheiding van 

den electrischen toestand in verschillende punten , nleten kan . 

Op dezelfde w�jze als wij thermonletrische bepalingen doen 

om den warnltetoestand van lucht , water of Jt een of ander 

voorwerp te leer en kennen , door den thermOlneter in of bij 

dat voorwerp te brengen - zoo gaat m.en o ok te werk bij het 

doen van electrometrische bepalingen. De electronleter wordt 
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met den geleider verbonden door een metalen geleidenden 
draad , het werktuig neemt door de electriciteitsbeweging naar 
den electrometer toe of er van af denzelfden potentiaal aan 
als de geleider , het wijst dien aa,n in zekere maat uitgedrukt ) 
en de waarnemer leest hem af. 

De electronletrische bepalingen , die voor ons tegenwoordig 
doel van het meest belang zijn en die dan ook door den spreker 
in zijn volgende voordracht uitvoeriger zouden behandeld wor
den ) zijn die van de lucht .  Noch even stipte hij ech ter aan, 
waarom in een isoleerende 11liddenstof in verschillende punten 
zeer uiteenloopende electrische t81llperàturen worden' aange
troffen. Om dit op te helderen werd de warmte wederom tot 
voorbeeld gekozen. Zoolang bij een warmtegeleidend lichaam 
alle deelen niet dezelfde temperatuur hebben verkregen , kan 
de warmte in dat l1 chaam niet in evenwicht zijn. lietzelfde is 
het geval met de electriciteit . 

Daar waar de potentiaal het hoogste is , tracht de elec
triciteit weg te vloeien, en wel in die mate) dat op elk punt van 
een geleider dezelfde electrische tenlperatuur ontstaat en de 
electriciteit in den geleider dus in evenwicht is . Die weg
vloeiing kan intusschen alleen in een geleider geschieden : niet 
in een isoleerende onlgeving , zooals de lucht . Daar kan de 
electrische toestand op verschillende punten zeer uiteenloop en 
en is bovendien in elk dier punten voortdurend aan verandering 
onderhevig .  

Op dezen grondslag zou prof. SNIJDERS over veertien dagen 
zijn verhandeling over het onderzoek naar den electTiscl�en 

toestand van den dCt111,pkring vervolgen. Met groote belangstel
ling hebben wij deze eerste voordracht gevolgd , Zij sluit zich , 
door haar belangrijken inhoud , heldere uiteenzetting en fraaie 
proeven op waardige wijze aan bij de vroegere verhandelingen 
in dezen kring over statische electriciteit . 
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11. 

t • ' ) 
" 

Aan het slot van ons vorig' verslag hebben wij , aan de 

hand van den spreker , stilgestaan bij de vraag, welke grootheid 

bij electronletrische onderzoekingen gemeten moet worden , 

en tevens gezien , hoe men daarbij van Jtzelfde beginsel uit

gaat als bij het bepalen van den warmtetoestand der voor

werpen. Opmerking verdient ,het , dat waar men op 't gebied 

der warnlteleer direct begonnen is , de temperatuur (graad 

van warmte) van bepaalde voorwerpen te nleten , en men zich 

eerst later rekenschap heeft weten te geven van het meten 

der absolute warnlte-hoeveelheden in lichanlen - olllgekeerd 

eerst in de laatste 30 jaren , het begrip van potentiaal of 

electrische tenlperatuur zich ontwikkeld heeft en men be

gonnen is ) die te meten , terwijl men reeds vroeger zich met 

het nleten van electriciteitshoeveelheden had bezig gehouden . 

Kortelijk zij hier nogmaals toegelicht wat men door den poten-

tiaal of de maat van de sterkte van den electrisch en toestand 

te verstaan heeft. Als men twee conductors (bv. twee bolvor

mige geleiders) elk met een verschillende hoeveelheid positieve 

electriciteit laadt en beiden tot elkaar doet naderen tot ze elkaar 

aanraken , dan is het nog volstrekt niet uitgemaakt dat de elec

triciteit zich bewegen zal van den bol af, d ie de grootere hoe

veelheid bevat , Dat zal all een gebeuren) als deze laatste bol ook 
een grootere electrische temperatuur heeft ,  Is een der bollen 

in dit laatste opzicht in de meerderheid , dan zal , ook wan

neer de electriciteit zich op dien bol in kleine7'e hoeveelheid 

bevindt )  de beweging van af zijn oppervlak naar dat van 

den met een grooter hoeveelheid electriciteit geladen bol 

plaats hebben. Die oorzaak van de electriciteitsbeweging , die 

sanlenhangt met de mate van opeenhooping van de electriciteit 

op het oppervlak van den gelei der , noemt lTIen electrischen 

potentiaal of temperatuur . 

Die electriscb e temperatuu r is in alle punten van het opper-
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vlak van den geleider even groot , als de electriciteit op den 
geleider in evenwicht is . Is de potentiaal in eenig punt hooger) 
dan tracht de electriciteit van daar weg te vloeien , en wel 
in die mate , dat eindelij!{ op elk punt van den geleider 
dezelfde electrische temperatuur bestaat. Maar hoe is het nu 
gesteld in de isoleerende omgeving van de voorwerpen , in 
de lucht ? Kán men daar ook van electrische temperatuur 
spreken, en zoo ja , is dan de electrische temperatuur of poten
tiaal ook daar op alle punten even groot ? Denkt men zich 
in de ruimte tusschen twee conductors (Fig . 1) t:vee punten 
m en n op een zelfde krachtlijn a b c  gelegen , dan hebben 
wij uit de vorige voordracht geleerd , hoe een positief elec
trisch deeltj e in m zich naar het punt n tracht te bewegen 
in de richting van de krachtlijn. Dat streven naar beweging 
nu sluit reeds in zich dat er tusschen beide punten m en n 

temperatuurverschil bestaat . Was de electrische temperatuur 
in m en n even groot , dan zou er geen streven zijn van de 
positieve electriciteit om zich van m naar n ) of van de nega
tieve ) om zich in omgekeerde richting te bewegen , maar dan 
zouden die punten ook niet door een stukje van een kracht
lijn verbonden kunnen zijn. Te minder bezwaar is er tegen 
om aan te nemen , dat werkelijk in verschillende punten der 
ruimte tusschen A en B verschillende electrische temperaturen 
bestaan , omdat we gezien hebben , dat bij de inductie de 
middenstof wel degelijk een actieve rol speelt en in elk punt 
de drager is van een bijzonderen electrischen toestand. Dat 
de positieve electriciteit der lucht zich niet werkelijk van m 

naar n beweegt en het bij het streven daartoe blijft , dat 
dat potentiaalverschil niet opgeheven wordt , zooals bij een 
geleider het geval is ) is eenvoudig een gevolg van de niet
geleidbaarheid der lucht. De electriciteit . kan zich niet door 
die middenstof "an het eene pun� naar het andere begeven, 
maar daardoor blijft dan ook het potentiaalverschil tusschen 
de punten m en n bestaan. 
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Wij kunnen dus aannemen dat de potentiaal van de  lucht 
daalt in de richting van de krachtlijn , dat is de lijn langs 
welke de positieve electriciteit door den eenen conductor 
wordt aangetrokken en d'oor den anderen wordt afgestoo
ten.  Die kr'achtlijnen loopen boogsgewijs tusschen de opper
vlakken der ongelijknamig geëlectriseerde conductors . Daar
entegen zal de positieve electriciteit in 'in in geen enkele 
richting loodrecht op de krachtlijn het streven openbaren om 
zich te bewegen , omdat blijkbaar in zulk een richting zich 
geen electrische aantrekking of afstooting doet gevoelen . Punten 
zooals p en 'in ,  die op verschillende krachtlijnen gelegen zijn 
en verbonden zijn door een boogje 1 dat loodrecht op beide 

krachtlijnen staat) moeten dus ook denzelfden potentiaal hebben. 
Zoo kan men zich voorstellen , dat de vereeniging van lijntjes 
zooals mp , pq 1 qr , die allen loodrecht getrokken zijn op de 
verschillende krachtlijnen tusschen twee geleiders , een nieuwe 
kromme lijn vormt , die in de teekening de punten van gelij

ken potentiaal aanwijst , de potentiaal nl . van het punt dat 
we begonnen te beschouwen , het punt ni. En denkt men zich 
de krachtlijnen niet alleen in het vlak der figuur getrokken 1 
nlaar in de ruimte alle punten van de oppervlakken der bollen 
A en' 

B verbindende , dan zullen de punten zooals 'in ,  P 1 q 
en r behooren tot een gebogen oppervlak , dat al die kracht
lijnen loodrecht snijdt en de eigenschap heeft , dat in al zijn 
punten de electrische temperatuur dezelfde is . Zulke opper
vlakken worden vlalclcen van gelyken potentiaal of niveauvlakken 

genoemd. In de figuren 1 ,  2 en 7 zijn deze oppervlakken 
door stippellijnen voorgesteld. In fig. l is de potentiaal van 
den bol A 1 die met posi tieve electriciteit geladen is 1 grooter 
dan die van B ,  diA ondersteld is met een even groote hoeveel
heid negatieve elect�iciteit geladen te zijn, en tusschen deze 
bollen neemt de potentiaal geleidelijk af als men zich van A 
langs de verschillende oppervlakken van gebjken potentiaal , 
die in de figuur geteekend zijn , naar B begeeft. In Fig . 2 is 
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ondersteld , ch"t de bollen A en B met een even groote hoeveel

heid gelijknamige (hier positieve) electriciteit voorzien zijn ; 

de potentialen van A en B zijn dan even groot , maar in de 

omgeving der bollen wordt de potentiaal kleiner als men zich 

in de richting van een krachtlijn van een der bol len verwijdert 

en daarbij de in de figuur geteekende aequipotentiale opper

vlakken passeert . 

Voor deze beide eenvoudige onderstellingen omtrent de 

wijze , waarop het electrisch veld ontstaat 1 is het mogelijk 

het beloop der krachtlijnen en den vorm der aequipoten

tiC\le oppervlakken nauwkeurig te construëeren ; in de me�ste 

gevallen 1 als het aantal electrische lichamen , die hun wer

king in een punt der omgeving doen gevoelen , grooter is ) 

hun vorm minder regelmatig en hunne ladingen geheel wil

lekeurig , van grootte zijn , is het ondoenlijk het beloop der 

krachtlijnen en aequipotentiale oppervlakken door berekening 

of constructie te vinden , en kan n1en alleen door proefneming 

iets omtrent de verdeeling der electris�he temperaturen in de 

ruimte te weten komen. Dit is b .v. het geval als er sprake is Vém 

het bepalen van den electrischen toestand van den dampkring .  

Men bedoelt dan ook het  leeren kennen van het beloop 

der vlakken va,n gelijke electrische temperatuur en op ell\: 

oogenblik de grootte van die temperatuur in elk dier vlakken : 

op dezelfde wijze als men in een ander deel der meteorologie in 
bepaalde punten van den dampkring op verschillende tijdstippen 

de thermometrische temperatuur en de l nchtdrukking bepaalt . 

In een schematische afbeelding 1 die hier in Fig . 3 verkleind 

is weergegeven : gaf SpI . ons een voorstelling van die aequi

potentiaal-oppervlakken in de lucht . Op de teekening is een 

deel van de buitenste oppervlakte van de aarde afgebeeld , 

in een hoekige lijn 1 die het beloop van den grond en de 

verhevenheden " op dien grond volgt. Daar Ive nu voor ons 

doel de electriciteit op het oppervlak der aarde in rust mogen 

çlenken en deze , een geleider zijnde , dus in alle punten clen-



155  

zelfden potentiaal lnoet hebben , i s  het oppervlak der aarde 
zelf , met al zijn onregelnlatige verhevenheden en verdiepingen 
als een oppervlak van gelijken potentiaal te beschouwen ; als 
het eerste , waarop andere volgen , die aanvankelijk ook een 
dergelijk onregelmatig beloop vertoonen ) tot dat op een zekere 
hoogte in den dampkring de invloed van de oneffenheden op 
het aardoppervlak minder merkbaar wordt en de niveauvlakken 
meer en meer het beloop gaan volgen van het normale opper
vlak der aarde. Het doel van de electrische meteorologie is 
nu ) onl in bepaalde punten van het luchtruim op verschillende 
tijdstippen de electrische temperatuur te meten. 

Bij de vraag ) welke werktuigen men daartoe gebruikt , her
innere men zich dat de electrische potentialen te vergelijken 

zijn nlet de temperaturen in de warnlteleer ; men begrijpt dus 
ook dat het werktuig , waarvan men hier gebruik nlaakt , in 
beginsel overeenkomt met den thermometer. Maakt men bij 
het meten van de warmte-temperatuur gebruik van een bepaald 
effect der warnlte, nl. de uitzetting en inkrimping der lichamen) 
onl electrische tenlperaturen te meten bedient men zich van 
een UItwerking , die zich altijd openbaart als er lichanlen van 
verschillenden potentiaal in elkanders nabijheid zijn , namelijk 
hun aantrekkende en afstootende werking . Men voelt reeds 
dat dit een gemakkelijke maatstaf is tot het meten van elec
trische temperaturen . Een zeer nauwkeurig werktuig voor het 
meten van potentiaal-verschillen is door Th omson bedacJ;t , 
te weten de quadrant-electrometer . Het is hier de plaats niet 
voor een volledige beschrijving van dit werktuig ) waarmede 
spreker werkte en waarvan hij de inrichting ook verklaarde 
met behulp van een model en een teekening , die in de figuren 
4 ,  5 en 6 is teruggegeven. Wij zullen volstaan nlet te zeggen , 
dat het vaste deel is een cJlindervormige koperen doos A (Fig. 5) 
in vier quadranten . verdeeld , terwijl het bewegeliïke deel van 
het instrument J binnen in de doos geplaatst, een lichte vleugel 
is , van aluminium , B J in den vorm van een 8 gesneden en jn; 
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de figuur door stippellijnen aangeduid. De vleugel is aan een 

dubbelen cocondraad opgehangen en draagt van onder een 

licht platinadraadje G, waartegen een hol spiegeltje e vertikaal 

bevestigd is, terwijl van onder twee dwarsstaafjes D van platina 
zijn aangebracht , die in een glazen vat E , met geconcentreerd 

zwavelzuur gevuld , ondergedompeld zijn. De vier quadranten 

V[Ln de doos zijn paarsgewijze door middel van n1etaaldraden 

met elkaar verbonden en wel telkens tw"ee tegenover elkaar 
staande , zooals a met b ,  en c met d. De geheele inrichting 

is nu gepbatst in een metalen kast A (Fig. 4) ) waarvan de 
in de teekening openstaande deur en de door glazen gesloten 

vensters in het bovengedeelte , gelegenheid geven de wijze 
van plaatsing der verschillende deelen te zien . De cocondraden , 
waaraan de vleugel hangt , gaan door de glazen buis B naar 
boven , waar zij door het schro�fje p l,anger en korter kunnen 
gen1aakt worden 1 om den vleugel in de doos op de juiste d. i .  
ter hal ver hoogte te stellen en door het schroefje q verde,r van 
elkaar verwijderd of dichter bij elkaar gebracht kunnen worden) 
on1 de gemakkelijkheid van beweging van den vleugel te ver
kleinen of te vergrooten en daardoor de gevoeligheid van den 
electrometer te regelen. De twee quadrantenparen zijn door 
koperdraadjes in verbinding gebracht met de op het deksel 
uitkomende en van de kast geïsoleerde knopjes a en b ,  waar
door het mogelijk wordt elk der paren een electrische lading 
mede te deelen. Het derde knopje c dient om eveneens den 
vleugel te laden. Dit knopje  staat in verbinding met een 
platinadraad F. fig. 5 ,  die ook in den bak met zwavelzuur 
uitkomt. Wordt nu c fig. 4 in verbinding gebracht met een 
geleider , waarvan n1en den potentiaal meten wil , dan zal 
zich de lading van dien geleider" 

n1eedeelen aan den vleugel 
langs het knopje c ,  deu platinadraad F ,  het zwavelzuur en 
eindelijk den platinadr[L[Ld G (Fig. 5) tot zoolang de ge
leider en de vleuQ'el denzelfden potentiaal hebbpn o'ekrerren '--' 0 b '  
die wegens de geringe capaciteit van den vbngel in den regel 
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niet noemenswaard.ig verschillen zal van den potentiaal , dien 
de geleider eerst had en dien men meten wilde. Zijn nu de 
q uadrantenparen op de straks te beschrijven wijze in ver
binding gebracht met geleiders , die op verschillenden , maar 
voor beiden standvCtstigen potentiaal gehouden worden , dan 
zal het eene paar quadrant en sterker aantrekkend op den 
vleugel werken dan het andere , of wèl het eene paar zal den 
vleugel aantrekken , het andere hem afstooten. Het gevolg 
daarvan is dat de vleugel , die eerst met zijn lengte-as 
recht boven een der spleten in den bodem van de koper�n 
doos is opgesteld , een uitwijking verkrijgt , die des te grooter 
is naarmate de vleugel zelf tot hooger potentiaal geladen is, en 
waarbij de wringkracht der draden de electrische aantrekking 
of afst.ooting tegenwerkt. De dwarsstaafjes D, die in het zwa
velzuur gedompeld z1jn, hebben ten doel den vleugel in zijn nieu
wen stand spoedig in rust te brengen. Het spiegeltje C dient om 
de beweging van den vleugel , door de beweging van een op 
het spiegeltje gevallen en daardoor terug gekaatsten lichtbun
dei , buiten het instrument zichtbaar te maken en te meten. 

In Fig . ti is voorgesteld hoe een lichtstraal L :uit een 
proj ectielamp met DRuMMoNDs kalklicht A komende en door 
een vlakke plaat van spiegelglas in den · wand van de meta
len kast gaande , op het holle spiegeltje valt en in de rich
ting L 1 wordt · teruggekaatst naar het scherm CE. Op dat 

. scherm wordt een scherp beeld gevormd van de lichtopening 
in de projectiekast en een daarin aangebrachten pijl ; de stand 
van het beeld van dien pijl kan op een op het scherm aan
gebrachte schaalverdeeling worden afgelezen , en de uitwijkin
gen uit zijn oorspronkelijken stand , die aldus gemeten worden, 
zijn nu de maat voor de draaiingen van den vleugel en daar-

. door ook van de potentiaalveranderingen , die deze ondergaat, 
�ls hij

' 
achtereenvolgens met geleiders van verschillende elec

trische temperatuur in verbinding wo�dt gebracht. I-Iet zwavel
zuur in den' glazen bak dient 1 behalve voor de beide boven 
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reeds aangeduide doeleinden J nog om de  lucht in de kast, als de 
deur gesloten is , droog te houden en daardoor de isoleering der 
verschillende deelen . die nooclig is voor het standvastig blijven 
hunner ladingen en potentialen , meer volkomen te doen zijn. 

Als uitgangspunt bij de metingen van electrische tempe
raturen neemt nlen aan den potentiaal van de aarde . Men kiest 
dien tot nulpunt der temperatuurschaal , ofschoon hij niet het 
absolute nulpunt van potentiaal vertegenwoordigt. Men handelt 
daalbij geheel als bij het meten van warmte-temperaturen , 
waarbij eveneens de temperatuur van bevriezend water als nul
punt van telling wordt aangenomen , ofschoon veel lagere tem
peraturen mogelijk zijn. Bezwaar levert dit niet op , Ollldat 
het in beide gevallen niet het doel is de absolute waarden 
der temperaturen te bepalen , maal' wel de grootte van poten

tiaal- en temperatuurverschillen te leeren kennen . Het nul
punt moet alleen voldoen aan de voorwaarde , dat het een 
standvastige temperatuur vertegenwoordigt , die ten allen tijde 
gemakkelijk aan andere lichamen mee te deelen is . En wat 
kan als zoodanig beter dienst doen dan de aarde , die als 
geleider in alle deel en van 1n.aar oppervlak dezelfde electrisehe 
temperatuur heeft en die ook behoudt , omdat ) wegens haar 
zeer groote capaciteit , veranderingen in de sterkte harer lading 
slechts zeer geringe veranderingen van potentiaal tengevolge 
kunnen heb ben ? 

Dit voorop gesteld zijnde , is het gemakkelijk thans nog 
te verklaren , hoe aan de quadrantenparen in den electro
meter standvastige potentialen worden medegedeeld . Men 
tracht daarbij aan het eene paar quadranten een negatieven 
potentiaal te geven , die evenveel lager is dan dien der aarde; 
als de potentiaal van het andere paar dien der aarde over
treft. Zoodoende worden dan de potentialen van beide quadran
tenparen door dezelfde getallen , maar nlet tegengestelde 
teekens uitgedrukt. Tot die lllededeeling van negatieve en 
positieve ladingen stelt in staat een batterij van galvanische 
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elementen D (l?ig. 6) , waarin d e  scheiding van d e  neutrale 
electriciteit plaats grijpt ) eenvoudig door de aanraking van 
de verschillende stoffen die er in voorkomen en door de 
scheikundige werking van die stoffen op elkaar. Men weet , 
hoe dan in zoo'n element de negatieve electriciteit zich 
naar de zinkplaat , de positieve zich naar de koperplaat 
begeeft ; of - zooals prof. BOSSCHA het eenige jaren geleden 
in Diligentia in een voordracht over de telephoon duidel�jk 
maakte - hoe de werking in een galvanisch element ver
geleken kan worden met die van een zuig- en perspomp , 
d. w .  z .  hoe van den kant van den zinkcylinder af de posi
tieve electriciteit wordt opgezogen en hoe deze naar de kool

plaat toe wordt opgeperst ; in welke mate hangt natuurlijk 
af van den aard en de oppervlakte der stoffen , die niet elkaar 
in aanraking zijn ; maar altijd met dit resultaat , dat de posi
tieve pool van het element een hoogeren potentiaal erlangt 
dan de negatieve pool. Worden nu die polen door een koper
draad met elkaar verbonden , dan komt , tengevolge van het 
potentiaalverschil dier polen ) de positieve electriciteit in be
weging ; zij stroomt door den draad van de koper- naar de 
zinkpool .  Het potentiaal verschil der polen zou door die be
weging hoe langer hoe kleiner worden , indien niet in het 
element zelf door de werkingen , die de stoffen op elkaar 
uItoefenen , de pomp om zoo te zeggen aan het werk bleef 
en de koperpool voortdurend tot hooger potentiaal ) tot 
hooger niveau geladen hield als de zinkpool. Op die wijze 
ontstaat een standvastige galvanische stroom , dien wij echter 
in dit geval niet behoeven . Met de polen P en Q van de 
batterij van kleine DANIELL-elementen worden de knopjes a en 
b (fi g .  4 en 6) op het deksel van den electrOlueter verbonden , 
zoodat het eene quadrantenpaar in verbindin g kornt met de 
zinkpool en het andere met de koperpool der batterij , zonder 
dat er een gesloten geleiding ontstaat . De werkingen in de 

batterij hebben dan alleen het geringe verlies van electriciteit 
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aai} t e  vuilen dat door onvolkomen isolatie verlorerl gaat. 
De elementen knnnen dus kleiner afnletingen herben , maar 
moeten des te grooter in aantal zijn , naarmate luen het ge
heele potentiaalverschil der quadrantenparen aanzienlijker wil 
maken ; dit is toch met het aantal der gebezigde elementjes 
evenredig . IndIen men nu nog het midden van de batterij 
M in verbinding brengt met den grond , dan zal het punt 
M den potentiaal der aarde aannemen , en de quadrantenparen 
zullen een negatieven en een positieven potentiaal verkrijgen 
van gelijk numeriek bedrag. Bij zijne proeven met den elec
trometer gebruikte spr. voor de lading der quadrant en een 
batterij van 100 kleine Daniell-elenlenten , waarvan het midden 
naar de aarde was afgeleid . Onder die �mstal1digheden is de 
uitwijking , die de vleugel verkrijgt ) evenredig met het poten
tiaalverschil van de twee quadrantenparen (dat standvastig is) 
en tevens met de electrische temperatuur van den vleugel zelf, 
die illen meten wil . Dat die evenredigheid , althans voor zoover 
die den potentiaal van den vleugel betreft ) werkelijk bestaat 
is theoretisch te bewijzen , maar werd door spr. proefonder
vindelijk aangetoond. Van een andere batterij van dergelijke 
kleine Daniell-elementen , waarvan hij er achtereenvolgens 
10 , 20 en 30 gebruiken kon , werd de zinkpool met den 
grond in verbinding gebracht en de koperpool met den vleugel 
van den electrometer, zoodat deze bij drie verschillende proeven 
tot potentialen geladen werd , die evenredig waren met de aan
tallen der gebruikte elementen 10 , 20 en 30.  De uitwijkingen 
van het lichtbeeld op het schernl uit den oorspronkelijken even
wichtsstand, dien het innalll toen de vleugel niet geladen was en 
dus denzelfden potentiaal had als de aarde , waren werkelijk 
evenredig met de getallen 1 ,  2 en 3, en zoo volkomen nalHV
keurig zelfs , dat spr. , na de uitwijking met 1 0  elenlentjes 
te hebben bepaald ) vooraf tot in centimeters nauwkeurig de 
punten kon aanwijzen , waar het beeld van den pjjl op het 
schernl bij de 21! en de W proef zou konlen stil te staan , 
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en dan ook werkelijk stilstond. De schaal , waarover het licht
bèeld zich bewoog , was langs den wand gespannen en in 
decimeters verdeeld. Hij had dus proefondervindelijk bewezen, 
dat de electrometer dienen kan tot het meten van potentialen 
of electrische temperaturen van geleiders , w�araan lllen op 
de eene of andere wijze een electrisch e la�ing heeft n1eege · 
deeld , of ook van punten in het luchtruim , indien n1e11 een 
daar opgestelden geleider noodzaken kan den potentiaal van 
een bepaald punt in den dampkring aan te nemen. Hoe dit 
geschieden kan , zou spr. ons vervolgens meedeelen. 

Stelt men in een punt van het luchtruim , dat op eenige 
hoogte boven de daken der omgevende gebouwen gelegen 
is , een geïsoleerden geleider op ) die door een geïsoleerden 
n1etaaldraad met den electrometer verbonden is , dan blijkt 
uit de uitwijking van den vleugel , dat de potentiaal van den 
geleider bijna altijd hooger is dan die van de aarde , en wel 
zoo dat men op een zelfde tijdstip des te hooger electrische 
temperaturen waarneemt , naarmate mel� zich verder van het 
aardoppervlak verwijderd heeft. Dit is te verklaren door aan 
te nemen ) dat men op grootere hoogten in den dan1pkring 
komende , een positief geëlectriseenle massa nadert , of ook 
daardoor dat D?-en zich van een negatief geëlectriseerde nlassa 
( de aarde) verwijdert ) of eindelijk daardoor , dat zoowel het 
eene als het andere het geval is en de aarde dus voortdurend 
een negatieve lading bezit , terwijl er in de hoogere deelen 
van den dampkring een daaraan beantwoordende positieve 
·ladjng aanwezig is. (Zie de verandering van potentiaal tus
schen de twee ongelijknamig geëlr.ctriseerde bollen van Fig. 1) .  
De laatste onderstelling is de meest waarschijnlijke ; als toch 
de aarde haar negatieve lading niet van buiten af gekregen 
heeft 1 wat

. 
zeer onwaarschijnlijk is , moet die lading door 

scheiding van neutrale electriciteit op de aarde zelf ontstaan 
zijn en dan moet zich ergens anders , n1isschien in de hoogere 
lagen van den dampkring, de tegelijkertijd ontstane positieve 

1 1  
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electriciteit verzameld hebben. Dit vraagpunt voorloopig 
verder latende rusten , moet nu alleen de vraag beantwoord 
worden : van welk punt van den dampkring neemt de ge
leider den potentiaal aan en wordt deze dus door den elec
trometer aangewezen ? Indien men met een neutralen geïso
leerden geleider B (Fg. 7) een positief geladen bol A nadert ) 
weet men dat op den geleider door inductie de neutrale 
electriciteit gescheiden wordt en de negatieve electriciteit zich 
naar het boveneinde , de positieve zich naar het ondereinde 
van den geleider begeeft. De sterkste opeenhooping van positieve 
en negatieve electriciteit zal men aan de uiteinden van den 
geleider vinden ; ergens bij a b ,  een weinig hooger dan het mid
den van den geleider gelegen , zal de dichtheid van de elec
triciteit = 0 zijn ; men noemt deze laag de neutrale doorsnede. 
I-Ioewel op den geleider in verschillende punten van zijn op
pervlak de dichtheid der electriciteit zeer verschillend is , heeft 
hij toch overal denzelfden potentiaal , omdat , onder den invloed 
van het lichaam A ,  de electriciteit op B overal in evenwicht is ; 
was de potentiaal van B niet in alle punten even groot , dan 
zou zij in beweging konlen. I-Iet oppervlak van den geleider 
B is dus een aequipotentiaal oppervlak. Maar dan is het duide
lijk dat het daar ter plaatse brengen van den geleider B een 
geheele verandering in den vorm der aequipotentiale opper
vlakken en het beloop der krachtlijnen tengevolge moet heb
ben gehad. Toen B er nog niet was, waren de krachtlijnen, die 
van den bol A uitgingen rechte lijnen , de oppervlakken van 
gelijke electrische temperatuur concentrische bollen. Brengt 
men nu den geleider B in de nabijheid van A ,  dan zal slechts 
één der oorspronkelijke aequipotentiale oppervlakken het op
pervlak van den geleider kunnen snijden , terwijl alle andere 
eene instulping naar boven of naar beneden zullen moeten 
verkrijgen , zich om het oppervlak van den geleider zullen 
nloeten heenbuigen , zooals in de figuur aangewezen is . Dit is 
duidelijk , omdat de waarde van den potentiaal voor alle pun-
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ten van den geleider dezelfde is , en die punten dus niet 
kunnen samenval len nIet punten in de ruimten ', die tot opper
vlakken van verschillenden potentiaal behooren. Te gelijkertijd 
zullen de krachtlijnen , die altijd en overal loodrecht op de 
aequipotentiale oppervlakken :t;ijn gericht , een geheel ander 
beloop verkrijgen en , wat het bovenste gedeelte van B betreft, 
dat met negatieve electriciteit geladen is , van A af daar naar 
toe loopen , terwijl zij op het onderste gedeelte van B daarvan 
weer zullen schijnen uit te gaan. In alle punten van het opper
vlak van B ,  waar negatieve electJ:iciteit aanwezig is , z al deze 
aantrekkend werken op een in de nabijheid geplaatst positief 
electrisch deeltje ; onmiddellijk tegenover en bij p moet zich 
dus een punt q in de ruimte bevinden met hoogeren potentiaal 
dan p heeft .  Onlgekeerd zal een .positief electrisch deeltje s 

zich van den geleider trachten te verwijderen , als het zich be
vindt tegenover een punt r daarvan , dat zelf een positieve 
lading heeft. D e  potentiaal in s zal dus lager zijn dan die van 
r of van p. Hieruit volgt dat het aequipotentiale oppervlak in de 
ruimte , dat zich aan den geleider aansluit , van hetwelk de ge
leider als ·het ware den pot.entiaal overneemt 1 den geleider 
snijdt volgens de zoogenaamde neutrale doorsnede ) waar de 
afscheiding van ' de positieve en negatieve ladingen van den 
geleider gevonden wordt . Wist men nu nlaar , wáár zich op 
elk oogenblik voor eIken geleider die neutrale doorsnede be
vindt , dan kon men ook nauwkeurig de punten in de ruimte 
aanduiden , welker potentiaal de geleider aanneernt en de elec
trometer daardoor aanwijst. Maar de plaats van die neutrale 
doorsnede op den geleider is veranderlijk als de electrische 
massa's , die op den geleider werken , van plaats of van grootte 
veranderen ; men meet dus op die wij:t;e niet de electrische 
temperatuur van een bepaald punt van de ruimte ) of als we 

het boven gezegde op onze metingen toepassen , van den ' 
dampkring. Men moet de neutrale doorsnede nood:t;aken een 
bepaalde plaats op den geleider in te nemen, wil nl en zeker 
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weten van welke punten in den dampkring men den poten
tiaal meet ; he't best is te zorgen dat de neutrale doorsnede 
zich geheel naar het boveneinde verplaatst , dat dus de nega
tieve lading van den geleider geheel wordt weggenonlen. 
Dit kan men niet doen door den geleider aan te raken en 
met den grond in verbinding te

, 
brengen , want dan zou juist 

de positieve lading , die niet door A vastgehouden of ge
bonden wordt , verdwijnen , en tevens zou de potentiaal van 
den geleider gelijk worden aan dien van de aarde , dus , o. 
De geleider moet geïsoleerd blijven , maar door een bijzon
dere werláng nloet nlen de negatieve electriciteit gelegenheid 
geven den geleider te verlaten. Noodzaakt men de geïndu
ceerde neg�tieve electriciteit even snel af te v loeien als ze 
ontstaat , dan verplaatst de neutrale doorsnede zich onder alle 
omstandigheden geheel naar het uiteinde van den geleider en 
neenlt deze dus den potentiaal aan van die bepaalde laag van 
den dampkring , waar dat uiteinde zich bevindt. 

I-Ioe nu het overdragen van de negatieve electriciteit van 
den conductor op de hem onlringende lucht te bevorderen ? Uit 
zich zelf leent de lucht , die een niet geleidende stof is , zich 
daartoe niet . De luchtdeeltj es bieden weerstand aan elke po
ging om electriciteit aan een geleider af te staan of daar
van over te nemen. Maar wanneer men dien conductor 
puntig laat uitloopen zal de ophooping van electriciteit aan 
het puntig uiteinde zoo groot worden , dat de weerstand J 
dien de lucht biedt , overwonnen wordt , en de deeltjes lucht 
in de nabijheid van de punt een deel van haar electriciteit 
overnemen. De electriciteit kan dus , niet aanwezig blijven op 
een geleider , die van een punt is voorzien. Zij stroomt af 
op de lucht J TIlaar zoodra de dichtst bij zijnde deeltjes van 
den geleider electriciteit hebben overgenomen , worden zij 
door dezen afgestooten ; zij nlaken plaats voor andere' lucht

deeltjes , die op hun beurt electrisch worden en afgestooten 
worden ; zoodat men zich voorstellen kan, hoe aldus de punt 
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van den geleider een eleetrisch en wind voor zich uits toot , 
die door spreker zichtbaar werd gemaakt door in de nabij 
heid van den conductor eener electriseermachine , die van een 
punt was voorzien , een kaarsvlam te plaatsen ; deze werd 
door de zich snel verplaatsende luchtdeeltjes uitgebluscht , 
terwijl aan den conductor zelf geen blijvende electrische lading 
kon worden luedegedeeld. N o.gmaals voorzag spreker den 
conductor van een vertikale stang , die omgebogen was en 
aan haar uiteinde een pluim van neerhangende papierstrooken 
droeg. D oor de electriseermachine te laten werken, werden deze 
s.trooken met positieve electriciteit geladen ; zij stootten dienten
gevolge elkaar af en vormden een zoogenaamd Medusahoofd. 
Dezen papierbos naderde spreker nu met een puntigen ge
leider , dien hij in de hand hield. De papierstrooken werkten 
indueeerend , trokken de negatieve electriciteit aan naar het 
puntige uiteinde , waar ze niet kon blijven maar afstroomde , 
terwijl de positieve electriciteit zich door het lichaam van 
den proefnemer naar den grond begaf. De door de afstroo
ming negatief geëlectriseerde luchtdeeltjes kwam en nu met 
de papierstrooken in aanraking en neutraliseerden die ) wat 
dadelijk zichtbaar werd door het bijeenvallen van de pluim, 
die daareven nog als een raagbol haar strooken uitgespreid 
had gehouden. De punten werkten hierbij als ontladers van 
geëlectriseerde geleiders ) waarvan zij deel uitmaakten (proef 
met kaars vlam) of waar zij tegenover stonden (Medusah oofd) . 

Op de laatste wijze stelde Fl�ANKLIN zich het eerst de wer
king van den bliksemafleider op een voorbijtrekkende on
weerswolk voor oogen. 

Kan men op een puntig lichaam de electriciteit niet vast
houden , evepmin kan men het doen op een lichaam , dat met 
een branderia voorwerp in geleidend verband staat .  De warnle 
gasvormige produèten eener vlam zijn zeer goede geleiders van 
de electriciteit en voeren bij hun opstijgen voortdurend gedeel
ten .. van de electrische lading van den conductor mede. 
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Van deze werking der punten en vlammen lllaakt men nu, 
in de zoogenaamde stang van Fn,ANKLIN en de lantaarn van 
VOLTA , gebruik voor het doen wegvloeien van de geïnduceerde 
negatieve electriciteit van een geleider , die voor het meten 
van electrische potentialen in den danlpkring dienen moet . 
Bij de puntige stang van FRANKLIN verplaatst zich de neutrale 
doorsnede , als de punt zéér fijn is , tot aan het puntig einde 
zelf. Bij de vlam van de koperen lamp van VOLTA bevindt 
zich de neutrale doorsnede eveneens dáár , waar de geleider 
ophoudt ) dat is even boven de vlam , waar de opstijgende 
gaskolo111 genoeg is afgekoeld , om haar geleidend vernl0gen 
te hebben verloren . 

I-Ietzelfde doel , de wegvoering der geïnduceerde negatieve 
electriciteit van den geleider , kan eindelijk , ook nog bereikt 
worden door een geïsoleerden 111etalel1 bak met water te vullen 
en dat door een opening in het uiteinde eener horizontale me
talen buis , die buiten het gebouw uitsteekt , langzaam te laten 
wegvloeien . De neutrale electriciteit van den bak en van de 
uitlooPPlip viordt door de inductie van de dampkringselectri
citeit ontleed ; zoolang als noodig is , voeren de 'waterdruppels , 
waarin de straal zich verdeelt , de negatieve electriciteit nlede ; 
is deze geheel weggevo81'd , dan heeft de neutrale doorsnede 
alweder het punt bereikt , waar de geleider ophoudt ) d i .  waar 
de straal zich in druppels verdeelt. Deze inrichting heet de 
waterdrop collector van TrroMsoN. 

Van welk dezer n1Ïddelen nlen zich nu ook bedient , in alle 
gevallen kan men nauwkeurig de plaats aanwijzen , waar zich 
de neutrale doorsnede van den geleider bevindt en van welk 
punt van den dampkring dus de potentiaal gemeten wordt. 

Boven op den zolder van Diligentia had spreker deze drie 
verschillende toestellen in 't groot doen gereed 111aken on1 
in de zaal zelf den electrischen 1 l otentiaal van verschillende 
punten van de lucht buiten het gebouw te lneten . De ama
nuënsis trok naar boven met een stang , die nu eens van een 
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punt werd voorZIen dan van een gloeiende lont , en welke 
stang op verschillende hoogten in de lucht werd opgeheven. 
Verder stond de stang door een geïsoleerden koperdraad in 
geleidend verband met den quadrant-electrometer in het be
reik van den spreker. Hoe die nleting nu in haar werk gaat, 
hebben wij straks beschreven. De vleugel wijkt links of 
rechts van zijn neutraal of nulpunt uit , en uit de mindere 
of meerdere afwijking leidt men den graad van de electrische 
temperatuur , uitgedrukt in het potentiaalverschil van zeker 
aantal Daniell-elementen , af. Bij die proeven , die spr. deed , 
bleek dat werkelijk , zooals boven is meegedeeld en in Fig. 
3 is voorgesteld , de electrische temperatuur veranderde , 
als men de punt van den geleider hooger of lager boven 
het dak van het gebouw bracht. Toen de amanuënsis , na het 
ontvangen van seinen , die spr. hem met een electrische schel 
gaf , de stang met de punt of de gloeiende lont telkens een 
meter hooger in de lucht opheesch , bleek de potentiaal ook 
telkens 'met een vrij aanzienlijk bedrag toe te nemen. Had de 
tijd toegelaten ook de proef met den waterdrop-collector van 
Tn ol\'[SoN te doen , dan zou ook in horizontale richting de poten
ti

,
aal gebleken zijn toe te nemen , naarnlate men zi ch verder 

van den buitenwand van het gebouw verwijderde , en dan zou , 
dus geconstateerd zijn , dat het beloop der aequipotentiale 
vlakken ongeveer is , zooals in Fig . 3 is aangegeven , waarin 
punten p en q ,  tot eenzelfde aequipotentiaalvl ak behoorende , 
op zeer verschillende afstanden a en b van den wand van het 
gebouw én den nok van het dak verwijderd zijn. 

De  uitkomsten van de op die wijze verrichte nletingen heb
ben bijna altijd een positieven potentiaal in den dampkring 
doen waarnemen , die aàn periodieke dagelijksche en jaar
lijksche veranderingen van grootte onderh evig is . Negatieve 
ladingen van den dampkring zijn gebleken uitzonderingen te 
zijn. De elechometer van het observatOrl-U lll te Kew wees , b ij 
1 0500 in een tijdruimte van drie jaren volbrachte waarnemin-
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gen, slechts 324 maal een negatieve lading van den dampkring 
aan , gewoonlijk bij het vallen van regen of sneeuw. Bij onwe
ders ondergaat de electriciteit van dt'n dampkring zeer snelle 
en plotselinge veranderingen , niet alleen van grootte ) maar 
ook van teeken. 

fIet streven nloet nu zijn om die metingen van den electrischen 
toestand der lucht gestadig voort te zetten , ten einde gege
vens te verzamelen Olll tot: de oorzaken van de electrische ver
schijnselen te kunnen opklimmen. Tegenwoordig heeft men 
electronleters , zooals de beschrevene , die hun aanwijzingen 
zelf registreeren , door het in dit geval zeer kleine lichtbeeldje, 
dat door het spiegeltje gevormd wordt , op gevoelig photo
grafisch papier te laten werken , dat door een uurwerk lang
zaam voortbewogen of rondgedraaid wordt. De aanwijzingen 
van den electrometer zijn dan continu ; alle veranderingen , die 
in den toestand van den dampkring in den loop van dag en 
nacht voorvallen , worden dan zonder nloeite van de zijde des 
waarnemers bekend. Door dergelijke waarnemingen gereg�ld 
voort te zetten op verschillende plaatsen van de aarde , die wat 
ligging en hoogte betreft ) daarvoor het meest geschikt bliïken 
te zijn , zal men een schat van gegevens verkriigen ) die men 
nu nog niet ter beschikking heeft , en die alleen de beantwoor
ding der verschillerlde vraagstukken der electrisehe nleteoro
logie mogelijk zullen kunnen nlaken. Hoe is de negatieve lading 
van de aarde ontstaan ? Waar is de zetel van de positieve elec
triciteit , die daarvan de noodza.kelijke begeleidster is ? ,�at 
geeft aanleiding tot de kolossale ophoopingen van electriciteit, 
die wij bij de uitbarsting van hevige onweders waarnenlen ? 
Daar elke electrische ontlading overeenkonlt lllet een vereeni� 
ging van gescheiden positieve en negatieve electriciteiten ) zou 
bij elk onweder de negatieve lading der aarde kleiner moeten 
worden ) even als de positieve lading van den dampkring ;  hoe 
wordt ' lUl toch het potentiaal verschil van beiden , in weerwil 
van de herhaalde ontladingen bij onweders , in stand gehouden ? 
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Ziedaar vragen , die de  electrische meteorologie moet tr�chten 
te beantwoorden , zonder dat à priori beweerd kan worden , 
dat zij , zelfs bij de meeste nauwgezette en volledige waarne
mingen , op al deze vragen een afdoend antwoord zal kunnen 
vinden. 

Als proefondervindelijk bewezen mag men aannemen , dat 
de potentiaal der lucht van de aarde af tot in de hoogere 
deelen van den danlpkring toeneemt. Als nu de waterdamp 
uit die lagen van den dampkring zich tot wolken en regen 
verdicht en in luchtlagen van geringeren potentiaal neerdaalt} 
is de aanleiding aanwezig voor het ontstaan van onweders. 
Daarbij geschieden de electrische ontladingen tusschen de 
positief geladen wolken en uitstekende punten van het aard
oppervlak of tusschen die wolken en andere , die een negatieve 
lading hebben. Deze laatste ontstaan door den waterdamp , 
die uit zeeën en rivieren opstijgt en reeds tot waterblaasj es 
verdicht wordt , vóór hij de negatieve lading } die hij van de 
aardoppervlakte heeft nleegenomen , heeft kunnen afgeven en 
daardoor den hoogeren potentiaal heeft kunnen aannemen , 
die in die punten van den danlpkring heerscht. 
De natuurkundige , die zich het eerst het grondigst overtuigd 

heeft van de volkomen identiteit der luchtven-lchijnselen , welke 

zich tijdens een onweder voordoen , met de door spreker ver
klaarde electrische verschijnselen , was de beroemde natuur
onderzoeker FRA NKLIN. In zijn vaderland Amerika waren de 
ontdekkingen van DUFAY e. a. (zie ons vorig verslag) op elec
trisch gebied bekend geraakt. Zjj spoorden FRANKLlN aan om 
proeven te nenlen met de lucht-electriciteit , nlet het doel de 
bovengenoemde identiteit te bewijzen . Ieder kent z�jn beroenlde 
vliegerproef en het door hem h et allereerst gedane voorstel 
om een stang van een punt voorzien als bliksemafleider te 
bezigen. Door brie ven aan een vriend , die lid was van de Royal 
Society te Londen , werden zijn proeven in Europa bekend. 
Zij werden in Engeland aanvankeljjk niet op den rechten prijs 
gesteld , en eerst toen ze bekend geworden waren in Frankrijk: 
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aan BUFFON , D' ALIBARD, DE ROMAS en anderen , begon men zich 

ook in Europa (omstreeks 1 752) allerwege op het bestudeeren 

van de luchtelectriciteit toe te leggen. Een vriend in Zuid

Carolina vroeg aan FRANICLIN " hoe hij toch kwam tot zoo'n 

" out-of-the-way idea' J, zoo'n buitenmodel-denkbeeld om het 

lnajestueuze vuur van het met wolken bedekte firman1ent te 

beschouwen als volmaakt hetzelfde te zijn als de zwakke 

flikkering van een stuk glas , dat n1et den slip van een ouden 

jas gewreven wordt ! "  FH,ANICLIN antwoordde daarop met een 

zeer karakteristieken brief , waarin hij zijn vriend een uittreksel 

zond van de aanteekeningen , die hij gewoon was te maken 

bij het doen zijner proeven . lIet uittreksel was gedateerd 

7 November 1 849 en behelsde een opsomming van 1 2  punten , 

waaruit de overeenkolllst tusschen den bliksem en de gewone 

electrische vonk bleek. Aan het eind zijner aanteekeningen 

had de eenvoudige ) maar scherpzinnige en consciëntieu7.e Jnan 

de opmerking neergeschreven : " de eledrische vloeistof wordt 

aangetrokken door punten en wij weten niet of deze eigen

schap ook aan den bliksem toekoll1t . Maar nu zii in al die 

bijzonderheden overeenkomen , ten opzichte ,vaarvan we ze 

kunnen vergel�ken , is het nu niet waarschijnlijk , dat zij ook 

in dit opzicht overeensten1men ? Laat de proef gedaan worden. "  
Van dat oogenblik af dagteekent zijn streven on1 door het 

oprichten van een stang met een punt op een hoogen toren 

en door het oplaten van zijn met een metalen punt voorzienen 

vlieger, het " hemelsche vuur" aan te trekken , welk streven 

door de uitvinding van den bliksemafleider zoo gelukkig be

kroond werd. De waarnemers in Europa volgden z�n voorbeeld 

en legden er zich op toe , als zij de luchtelectriciteit wilden 

bestudeeren , deze gedurende de onweders op te zan1elen en 

haar dezelfde verschijnselen te doen voortbrengen , die bij sterke 

eledrische ontladingen worden waargenomen . Spoedig bleek 

hoe gevaarlijk dit was . Tegenwoordig acht men het veiliger 

den omgekeerden weg te volgen en laat 1 :::,� s  n1en de bedoelde 

identiteit van verschijnselen bewijzen wil , de betrekkelijk 
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groote hoeveelheden electriciteit ) die door de  nieuwere ele c
triseermachines kunnen worden voortgebracht en in electrische 
batterijen worden opgezameld , dezelfde werkingen uitoefenen , 
zij het dan ook altijd nog in het klein , als de bliksem. 

Spreker nam die proeven en zij leerden ons hoe de electrische 
von� in kleur en gedaante volkon1en overeenstemt n1et den 
bliksem in de lucht. E en reeks krachtige vonken sloeg over 
tusschen de sterk geladen knoppen der electriseern1achine 
van HOLTZ . Wij zagen hoe die vonk blauwachtig wit is , even 
als de bliksemstraal , en spreker verklaarde ons meteen , hoe 
dat licht ontstaat door de gloeiing van de op den weg der 

vonk aanwezige luchtdeeltjes en door de afscheiding van 
gloeiende metaaldeeltj es van de uiteinden der conductors . Ver
volgenf; projecteerde spreker het beeld van de electrische vonk 
op den muur en wij zagen volkomen denzelfden zigzagvonn 
van den bliksemstraal in 't luchtruim. En was het dan voor 
ons nog een raadsel , hoe in 't luchtruim de ontlading tusschen 
twee wolken kan geschieden , als deze op zoo grooten affltand 
van elkaar verwijderd zijn , dan verklaarde spreker ons de 
enorme lengte van den bliksemstraal , door de aanwezigheid 
op zijn weg van ontelbare waterdroppels en dampblaasjes , 
tus�chen welke kleine geleiders een reeks van ontladingen 
van geringe slagwijdte plaats grijpt , wier gelijktijdig zicht
baar wordende vonken den indruk geven van een onafge
brokene vurige lichtstreep . Spreker nan1 , on1 dit verschijnsel 
toe te lichten , een groote glazen stolp , die op den kap en 
van binnen met bladtin beplakt was en daardoor een soort van 
Leidsche fiesch of condep.sator vormde ; het cylindervormige 

gedeel te was van buiten �edekt met deeltj es ij�erv jjlsel ,  die 
zich met go m daaraan vastgehecht hadden . Spr .  laadde nu 
dezen condensat( lr ; b ii de ontlading zag m.en dan een vonk 
overspringen van het bovengedeelte van de stolp , n1et tal 
van vertakkingen tot op den ring van bladtin aan den voet 

van de stolp ) die de voortzetting was van het binnen bekleedsel. 

Deze proef was inderdaad schitterend e n  boots te de vertakte 
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bliksemstralen In de lucht met hun groote slagwijdte voor

treffelijk na. 
Spreker ging verder , en riep met de electrische vonk ook 

dezelfde hevige verschijnselen te voorschijn waarnlede de blik
senl vergezeld gaat , als deze slecht geleidende voorwerpen 
vérbrijzelt , menscheJl en dieren doodt en zich op andere geweld
dadige wijze laat gelden. Veiligheidshalve bepaalde spreker 
zich tot het verbrijzelen van een glazen buis .  Met een inderdaad 
ven�assende proef besloot spreker , ten betooge dat de elec
trische vonk ook een verwarmende werking heeft. De amanuënsis 
rlaatste zich op een isoleerbankje en nam , door den conductor 
der gewone schijfelectriseermachine nlet de linkerhand vast te 
houden ) positieve electriciteit in zich op . Bij deed deze indu
ceerend werken op de neutrale electriciteit van een metalen lepel 
nlet zwavelkoolstof , dien spreker in de hand hield en waarop 
ten slotte een vonk oversprong , die de zwavelkoolstof deed 
ontvlanlmen. De vonk kwanl uit een brok ijs , dat de ama
nuenSIS In de rechterhand hield en dat , zooals lllen weet , 
een goede geleider is ! Met ijs vuur te nlaken is werkelijk 
verrassend onl te zien . 

Maar toen werd het ook tijd onl te eindigen - meende 
spreker - om het vergevorderd uur en omdat hij op het 
gebied der " physique amusante" verzeild was geraakt. 

Als spreker gepoogd had ons een blik te doen slaan in 
het streven Olll de electrische verschijnselen in den dampkring 
te verklaren , dan nlogen wij henl den lof niet onthouden , 
daarin uitmuntend te zijn geslaagd. 

Nog zij vermeld dat de spreker de beleefdheid gehad had , 
die door het publiek hoogelijk gewaardeerd werd , om de vorige 
keer en

. 
ook nu de stellingen van zijn verhandeling , in een 

reeks hoofdpunten kort saIllengetrokken , te laten drukken 
en zijn toehoorders een exemplaar van dat schenla te laten 
uitreiken. 
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DR Á. J. C .  SNIJDERS . 

Over  d e  g as v l a m  en d e  g as.b ra n d e rs . 

In de vorige weken electriciteit , thans licht als onder
werp van de "Diligentia"-voordracht - twee krachten of 
bewegingen al even zeer verwant als de sprekers die voor 
ons optraden. Het was ditmaal de broeder van den Delftschen 
hoogleeraar ) de jeugdige doctor en leeraar in de wis- en 
natuurkunde uit Zutphen A. J. C. SNIJDERS , die , als wij ons 
wel herinneren voor Jt eerst in dezen kring , over een zeer ac
tueel onderwerp het woord voerde , namelijk over het tegen
woordig standpunt van de gasverlichting. Het betoog , met 
veel helderheid voorgedragen , zal velen verrast hebben. Im� 

mers de electrische verlichting heeft , behalve veel reclame , 
zoo vele vorderingen gemaakt ) dat men 't een onbegonnen 
werk zou achten om tha,ns voor de gasverlichting een pleidooi 
te houden , 't welk haar in meer dan één opzicht boven het elec
trisch licht den palm der overwinning toekent. Maar laten wij 

. den spreker niet vooruitloop en. 
Hij begon in een sierltjke historische inleiding te herinnerel1; 

aan de primitieve verlichting in de oudheid en de middeleeuwen : 
voor de oudheid te meer te verwonderen omdat de bescha-
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ving den mensch toen reeds vele middelen aan de hand had 

gedaan om zich het leven geriefelijk te maken ; voor de middel

eeuwen daarentegen geheel in harmonie met de duisternis op 

zedelijk en intellectueel gebied. 

Als wij des avonds de gaskraan openen en als met een too

verstaf de duisternis door een schitterend kunstlicht verdrijven, 

denken wij niet anders of het behoort zoo.  Door de gewoonte 

komt het niet in ons op ) te waardeeren hoe zeer wij ook in dat 

opzicht boven de nlenschen van vorige eeuwen bevoorrecht zijn. 

Moeielijk kan men zich een voorstelling maken ) hoe de oudste 

volken zich moesten behelpen met het treurig schijnsel van 
'
brandende spaanders harsrijk hout ; en z�lfs de beschaafde 

Grieken en ROlueinen wisten het niet verder in de verlichting 

te brengen dan tot de walmende olielamp , die hoe klassiek

schoon ook van vorm , in het gebruik al zeer weinig moet 

hebben voldaan. Maar ook die menschen wisten niet beter of 

het behoorde zoo.  

Eerst in 't nlidden der 1 2rll! eeuw (11 50) leerde men in Enge

land de vetkaars kennen , en 't duurde nog tot de 14r1 1' eeuw vóór 

zij tot het vasteland doordrong. Te Parijs werd zij in 1 450 het 

eerst voor de publieke verlichting gebezigd en wel als middel 

tot meerdere veiligheid op straat. Van de overheid ging name

lijk het bevel uit aan alle burgers om des avonds boven hun 

deur of venster een brandende vetkaars te plaatsen tot afschrik 

van de dieven. Maar deze vonden het wel zoo gemakkelijk , 

de kaarsen eerst weg te nenlen onl dan in het donker hun 

handwerk des te veiliger uit te voeren. Verwonderlijk nlag het 

wel heeten , dat er honderden jaren nloesten verloopen vóór 

in het brein van de anders zoo vernuftige Parijzenaars het een

voudige denkbeeld opkwam om de kaarsen te plaatsen in be

Gloten lantaarns. Toch verneemt men van deze nieuwigheid' 

eerst in 1667 .  Met dat al waren de kaarsen vml niet veel beter 

gehalte dan de olielanlpen. Waskaarsen waren toen en nog 

gedurende . verscheiden eeuwen een buitengewone luxe en door 



175 

de groote duurte niet in 't bereik der massa. En als Illen meent 

dat nu althans die donkere tijden reeds lang achter ons liggen, 

dan bedriegt men zich . Eerst van een 50 jaren herwaarts dag

teekent de vooruitgang op verlichtingsgebied , d. w. z. tot 

omstreeks 1 830 heeft de menschheid zich met vetkaarsen be

holpen. Het nlocht dus een wezenlijke weldaad heeten , toen 

in 't laatst der vorige eeuw (1 792) de Engelschman MURD ocH 

zijn woning voor Jt eerst, bij wijz e  van proef, met gas verlichtte. 

Toch duurde het nog lang voor deze belangrijke verbetering 

in de verlichting algemeen werd toegepast . En zooals het steed� 

gaat in de menschenwereld :  toen men eenulaal gewoon was 

geraakt aan het goede , haakte nlen naar het betere . De eerste 

taak in de gasverlichting was natuurlijk het gas zuiverder te 

ber�iden, en toen men dat doel bereikt had , was 11len er op uit) 

het gas nu ook goedkoop te leveren . Een andere factor voor 

de belangrijke verbeteringen , die in de laatste jaren in de gas

industrie zijn tot stand gekomen en op welk gebied men nog 

steeds voortgaat naar volkomenheid te streven , is geweest het 

optreden van het electrisch licht. De concurrentie van dat 

licht is de groote prikkel geweest , die geleid heeft tot de tegen

woordig zoo hoog opgevoerde verbetering in de gasbranders . 

Maar alvorens daarop terug te komen , zou spreker eerst 

schetsen wat een vlam eigenlijk is en welke chemische en phy

sische werkingen in een vlam plaats hebben . Elke vlam ) ook 

een kaarsvlam , is een kolom ) sanlengesteld uit brandende gas

sen. Het is dus een onjuiste uitdrukking , wanneer men Rpreekt 

van brandend kaarsvet : immers niet het vet brandt , doch de 

kolom gassen ; en dus is elke verlichting , hetzij door een olie

lamp , hetzij do�r een kaars of door een gasvlaul , een gasver

lichting ) want het zijn altijd gassen die verbranden. 'Ware het 

lichtgas ui.tgevonden vóór de kaarsvlanl - zoo heeft de 

Fransche scheikundige Dumas te recht opgem erkt -- dan zou 

men den uitvinder van de kaarsvlam voor een buitengewoon 

genIe hebben gehouden ; want een kaarsvlam is eigenlijk een 
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gasfabriek in 't klein . Zoowel het kaarsvet als de steenkolen 
worden door de hitte ontleed en leveren brandbare producten , 
die de vlam (kaarsvlanl en gasvlam) vormen. 

Wat er bij de verbranding plaats heeft , is algemeen bekend. 
Zonder toetreding van lucht is dat proces onnlogelijk. Alleen 
lucht en wel de zuurstof uit de lucht is in staat , de ver
branding te onderhouden ; want verbranding is de verbinding 
van de lichanlen met de zuurstof. Als dus de bestanddeelen 
van het vet verbranden , dan verbinden zich die deelen in gas
vormigen toestand nlet de zuurstof uit de lucht. Die zuurstof 
veTvult dus een zeer actieve rol bij de veTbranding . I-Iet andere 
bestanddeel , de stikstof , die de lucht in viel' nlaal gl'ootel'e 
hoeveelheid bevat , doet juist het tegenovergestelde. Dit gas 
kan de vel'bl'anding volstrekt niet onderhouden. Oppervla�kig 
zou men dan zeggen dat het in de lucht , wanneer deze geroepen 
wordt om verbranding te bevorderen , tot ballast dient . Maar 
neen ! De stikstof is hier even noodzakelijk als de zuurstof. Daal' 
toch de zuurstof alleen veel te hevig zou werken en wij ook in 
zuivere zuurstof niet zouden kunnen ademhalen , werkt de stik
stof in de lucht bij de veTbranding en de ademhaling als een 
noodzakelijk verdunningsmiddel. 

Een tweede algemeen bekende wet is , dat als twee stoffen 
een scheikundige verbinding met elkaar aangaan , er warmte 
ontstaat en dat de graad dier wal'mte-ontwikkeling' 

afhangt van 
den aaTCl der stoffen en van de hoeveelheid beschikbare zuurstof. 
I-Ieeft die warmte een zekeren graad bereikt , dan beginnen de 
stoffen licht uit te stTalen : zij worden gloeiend. Voor verschil
lende stoffen is die uitstraling van licht zeer verschillend .  Gas
vormige stoffen nu stl'alen weinig licht uit , m. a. w. zij worden 
veThit zijnde , niet gloeiend. Met vaste stoffen is dat wel het 
geval . Walll1eer deze tot de vel'eischte tenlperatuul' verhit 
worden , ,;vorden zij gloeiend en stl'alen licht uit . Om dus gas
vormige stoffen bij de verbranding ook lichtgevend te maken , 
moet men er een vaste stof aan toevoegen ) zooals spreker 
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aantoonde i n  d e  bekende fraaie proef nlet een weinig licht

gevende vlanl , waarin hij ij zervijlsel wierp . Elk ijzerdeeltje op 
zich zelf wordt dan in de vlanl gloeiend en straalt licht uit. 

Dat licht nu is verschillend naarmate van den aard der vaste 

stof of liever naar de mate van den graad van hitte , waartoe 

men de stof kan verwarmen. B�j 5000 C .  begint een vast lichaam. 

licht uit te stralen : het lichaam is dan rood gloeiend ; bij toe

nemende verhitting neemt het een kersroode tint aan ; vervolgens 

oranjerood ) om eindelijk over te gaan in een geelwitte kleur , 

die men de phase val1 de witte gloeihitte noemt. Naar die witte 

kleur n u  moet lllen juist streven bij de gasverlichting : we moeten 

in de vlam vaste deelen hebben ) die witgloeiend zijn. In ' t  
algenleen kan l1len dus zeggen , dat een lichtgevende vlanl een 

kolonl van brandende gassen is , waarin vaste deelen worden 

afgescheiden , die tot Z ulk een hooge temperatuür worden ver

hit , dat zij de vlam lichtgevend makell .  

He  b ben  wij hier dus gezien ) hoe  de gassen branden door 

middel 'van de lucht , omgekeerd toonde spreker ons aan , dat 

ook de lucht kan branden in het lichtgas . In de zoogenaamde 

omgekeerde vlam liet spreker de zuurstof van de lucht ver

branden door ze te laten uitstroomen in de gasvlam. 

Als wij nu met spreker onderzoeken , uit welke onderdeelen 

de gewone lichtgevende gasvlam bestaat , dan kan men daarin 

drie lagen duidelijk van elkaar onderscheiden . Vooreerst de bin

nenste donkere kern , die geen licht geeft ; daaromheen het gele 

of eigenlijk lichtgevende gedeelte , dat den vorm heeft van een 

kegel ; eindelijk de uiterste laag of de niet-lichtgevende mantel, 

die alleen aan den voet van de vlam als een blauwe laag ofkring 

zichtbaar is . Wat gebeurt er in die onderd eelen van de vlam ? 

lil de binnenste donkere kern heeft eigenl ijk geen verbranding 

plaats . Dat gedeelte is betrekkelijlc koud , en dat het gas daar 

een lage temperatuur heeft , is duidelijk , omdat het voor de 

lucht onmogelijk is Olll tot die kern door te dringen. De binnenste 

laag of kern bevat dus onveranderde gassen . Spreker maakte 
1 2  
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het ten overvloede duidelijk , door in die kern het uiteinde van 

een glazen buis te brengen en aldus door die buis het gas uit 

de kern te laten opstijgen , dat nu aan het boveneind Vim de 

buis l:1angestoken kan worden ten bewijze dat het onveranderd 

gas is. De tweede fraaie proef was het deponeeren in die donkere 

vlamkern van buskruit , dat nu niet ontvlamde ondanks de groote 

hitte van de vlam , die de kruitcleelen van alle z ijden insloot . 

Maakte spreker de , lam kleiner en bracht hij alzoo  de randen 

van de gele vlam bij het kruit , dan ontplofte het onmiddellijk.  

Dit is dus de kern van de vlam. Tot recht begrip van den 

aard der volgende of lichtgevende laag der vlam , verklaarde 

de spreker eerst , van weIleen aard de bestanddeelen van het 

licht zijn. flet lichtgas wordt genlaakt uit. steenkolen die in 

gesloten gasretorten , d .  w. z. bij afsluiting van de lucht , sterk 

ve rhit worden. In hoofdzaak komt de samenstelling van de 

steenkool overeen nlet die van alle organische stoffen , die , 

zooals nlen weet , hoofdzakelijk uit drie elementen bestaan : 

koolstof , waterstof en zuurstof. Met eenige wijziging in de 

verhouding zijn overigens de bestanddeelen van steenkool vol

komen gelijk aan die van hout en andere plantstoffen , vet 

en andere dierlijke stoffen. Van die organische stoffen is het 

nu een eigenschap ) I dat ze slechts bestaanbaar zijn bij een 

betrekkelijk lage tenlperatuur. Door verhitting worden ze dra 

ontleed in nog eenvoudiger bestanddeelen , in zoover als de 

drie daareven genoemde elementen zich twee aan twee met 

elkaar verbinden tot koolwaterstoffen ) kooloxyde , koolzuur 

en water , welke stoffen dan grootendeels in gasvornlÎgen toe

stand verkeeren . En zoo treft men dan in de kaarsvlanl en 

Hl de gasvlam een reeks van koolwaterstofve rbindingen aan, 

in het binnenste deel der vlam � zooals wij gezien hebben , 

in onveranderden toestand ; in het daarop volgend lichtgevend 

gedeelte daarentegen kan de buitenlucht al eenigszins toe

treden : daardoor wordt die tweede laag van de vlam veel 

heeter, en door die hooge temperatuur worden de koolwater-
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stofgassen weer verder ontleed in  koolstof en waterstof. Die 

zeer fijn verdeelde kooldeeltj es blijven eenigen tijd in de vlam 

zweven , worden gloeiend , en zij zijn het dus , die het licht 

verspreiden en waaraan de binnenste laag van de vlan1 haar 

lichtgevend vermogen te danken heeft. Eindelijk in den buiten

sten mantel hebben de kooldeeltjes een veel directer en ruimer 

toevoer van lucht en verbranden onmiddellijk tot koolzuur. 

Van daar dat die kooldeeltj es in die buitenste laag zoo moeilijk 

zichtbaar zijn ; van daar ook dat die laag weinig of geen licht 

geeft .  Verhoogt men kunstn1atig den toevoer van zuurstof 

naar de vlam , dan zal men spoedig zelfs in de binnenste laag 

geen licht meer bespeuren : de koolwaterstofgassen worden 

dan te spoedig door de toetredende zuurstof van de lucht ge

oxydeerd en in koolzuur en water veranderd . Zulke volledige 

verbranding is bv. het geval bij den bekenden brander van 

Bunsen van het laboratorium J die niet geschikt is als licht

bron , maar uitsluitend tot verwarming dient. 

De buitenste onzichtbare laag nu is van veel gewicht. 

Bestond zij niet , dan zouden de kooldeeltj es , na een poos in 

de vlam te hebben gezweefd , in de lucht opgenomen worden 

men ziet in , met welk nadeel voor den mensch. 

Hebben wij aldus vernomen , welke rol de onderdeelen van 

de vlam bij de verbranding vervullen , het zal thans niet 

moeilijk vallen , de on1standigheden na te gaan , die op de 

lichtkracht der vlam invloed kunnen uitoefenen. lIet ligt al 

dadelijk voor de hand , dat , zal de vlan1 licht verspreiden , 

zij een hooge temperatuur moet bezitten , in staat O JTI de 

koolwaterstoffen te ontleden . :Hoe hooger ten1peratuur de vlam 

heeft , des te sterker is ook haar lichtgevend vermogen. De 

koolwaterstoffen moeten intusschen niet alleen ontleed worden : 

de zich vorm.ende kooldeeltjes moeten ook kunnen verbranden, 

en daartoe n10et n1en zorgen dat de lucht voldoende kan toe

treden . Walming van de vlan1 is het gevolg van niet voldoende 

toetreding der lucht. 
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Doch el'  mag ook niet. te veel luch t. toetreden , om te ver

mijden dat de koolstof direct verbrandt vóór zij haal' rol van 
door gloeiing licht te verspreiden in de gele laag heeft kun

nen vervullen. Eindelijk moet nlen er ook op letten , dat geen 

indifferente gassen tot het lichtgas toetreden . Vermengt nlen 

bv. lichtgas met stikstofgas , dan vermindert dadelijk de licht

kracht , en ook de tenlperatuur van de vlam wordt lager ) 

daar zij zich over te veel deeltjes heeft te verspreiden , die 

niet medewerken tot het effect van de vlam. De toevoer van 

lucht tot de Vlalll kan dus ook nadeelig werken in dien zin, 

dat er te veel stikstof aan wordt toebedeeld. 

Wil men een goede verlichting , dan hebbe nlen dus te zor

gen : 1 °. dat de temperatuur hoog genoeg zij onl de kool

waterstoffen te ontleden ; 2° .  dat een voldoende hoeveelheid 

lucht toetrede , anden walmt de vlam ; 3°. dat die toevoer 

van lucht niet overmatig z�j ; 4°. dat indifferente gassen zoo 

min mogelijk toetreden . 

E10e men van deze beginselen uitgaande , de gas branders 

heeft weten in te richten , verklaarde spreker in het tweede 

gedeelte van zijn verhandeling . 

Het ldinkt als een paradox , uit spreker's mond te hooren , 

dat ons gewoon lichtgas eigenlijk de minst geschikte stof voor 

een gasverlichting is - en toch is niets luinder waar. Wij 

hebben het aan den Bunsenschen brander gezien . Het gas 

stroomt daar , als de onderste openingen gesloten zijn , uit de 

breede opening van een gewone buis . Aangestoken zijnde , is 

de vlam weinig lichtgevend en walmend ) omdat er niet vol

doende lucht toetreedt om al de kooldeeltjes te doen gloeien . 

1-Iet is dan ook alleen in de inrichting van de branders , dat 

men het middel in handen heeft om van het lichtgas het licht

gevend vermogen te versterken. Het streven moet daarbij zijn 

om een grooten toevoer van lucht te verkrijgen , waardoor 

de temperatuur van de vlam hooger wordt en een nleer vol

komen verbranding van de kooldeeltj es wordt verzekerd. Op 
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ctrieërlei wijze tracht men dit doel bij de inrichting valL de 
branders te bereiken. Het eerste begins:l is , dat men de gas

vlam kleiner maakt ; het tweede ) dat men de vlanl uitspreidt, 

waardoor zij een groot oppervlak erlangt ; het derde , dat 

men een kunstmatigen toevoer van lucht schept . Achtereen

volgens liet spreker ons van deze drie methoden een type 

zien en verklaarde de voor- en nadeelen van elk dier vlamnlen. 

Het eerste voorbeeld , van het kleiner maken van de vlanl , 

is de zg. éénspruitvlam . Het gas stroonlt daar uit een buis, 

die in een fijne opening eindigt .  De kleine vlam , die hierdoor 

ontstaat , heeft wel het voordeel dat zij niet walmt , maar 

dat massief zijn is juist de oorzaak van haar voornaamste 

gebrek ) van namelijk slechts een zeer gering oppervlak aan de 

lucht te bieden. Daarbij komt het nadeel , dat het gas met 

groote snelheid door de fijne opening stroomt. Van daar een 

sterke wrijving in het onderste deel der vlam dat daardoor te 

veel met lucht wordt vermengd , zoodat het gas een te aan

zienlijke afkoeling ondergaat. Men kent deze éénspruitvlanlmen 

uit de sigarenwinkels . Ook voor gangen en corridors voorzien 

deze kleine massieve vlammen voldoende in de behoefte aan 

licht. 

De v lammen volgens het tweede beginsel verkregen , be

antwoorden nleer aan het ideaal van een lichtgevende gasvlam. 

Dat beginsel berust op de uitbreiding van de vlanl .  Ieder kent 

hiervan de toepassing in de gewone petroleumkooktoestellen. 

De petroleum is een stof , die op zich zelf met een sterk 

walmende vlanl verbrandt. Nochtans branden we die stof 

zonder walm. Wij behoeven daartoe de toevlucht niet te nemen 

tot kunstmatige toetreding van lucht , maar bereiken het doel 

eenvoudig door aan de vlam grooter oppervlak te geven. Bij 

lichtgas nu wordt dit beginsel toegepast door gebr uik te 

maken van den zg. vleermuis- of spleetbrander , die veel ge
bruikt wordt voor de straatverlichting , en van den zg. visch

staartbrander - nalnen die deze Vhtmnlen t(� danken 11.e1>1) en 



1 82 

aan haar eigenaardigen vorm. Zij geven wel veel meer licht 
dan de éénspruitvlan�men , nlaar hebben het nadeel dat zij  
walmen ) doordat de  vlanl die met  haar groot oppervlak te 
veel in aanraking komt met de lucht ) door die lucht bewogen 
wordt. Van die beweging is weer afkoeling van de vlam het 
gevolg. Wel komt men aan deze nadeelen tegemoet door het 
gas onder grootere drukking te doen uitstroomen , maar het 
is duidelijk dat ook deze vlaul nog niet aan het ideaal be
antwoordt. 

Zien wij nu wat men onder het derde beginsel , de kunst,
lllatige toevoer van lucht , heeft te verstaan. In 't laatst der 
vorige eeuw werd het voor 't eerst toegepast door den Fransch
man An,GAND . Hij verkreeg een vlam met een veel sterker 
lichtgevend vermogen door een brander te construeeren, waarbij 
de lucht ook inwendig in aanraking kan konlen nlet de vlam, 
derhalve van twee kanten tot de vlam kan toetreden. De stof. 
waaruit de Argand-brander vervaardigd is , is porselein ; z ijn 
vorm is een ring , van boven voorzien van kleine openingen ; 
zoodat , als het gas is doorgestroomd en aangestoken , de vlam 
een ringvormige gedaante aanneemt. I-Iet eigenaardige van 
deze vlam is dat zij op zich zelf walmt en weinig licht geeft. 

I-laar goede eigenschappen openbaren zich eerst door 't 
gebruik van het lanlpenglas , dat hier als het ware als een 
schoorsteen werkt. Zoodra dat glas de vlam omsluit , houdt 
de walm op . Ieder kent deze Argand-branders en vlalllmen. 
Zij zijn algemeen op kantoren en in huiskamers in gebruik 
en leverden tot voor korten tijd de voortreffelijkste verlichting. 
De druk , waaronder het gas hier uitstroomt , behoeft lang 
niet zoo hoog te zijn als bij de spleetbranders , de vlaln brandt 
rustiger en de lichtkracht is aannlerkelijk grooter. 

vVat verstaat men onder lichtkracht ? Op 't eerste gezicht 
kunnen wij nloeil ijk beoordeelen of het lichtgas goed of slecht 
is. Voor een juiste beoordeeling van het lichtgevend vernlogen 
van een brander is in de eerste plaats noodig een maat of 
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eenheid J waarin dat vermogen kan worden uitgedrukt ; voorts 

een toestel , photometer genoemd , waarmede de lichtkracht 

van een gasvlam bepaald wordt , d. w. z. waarmee gemeten 

wordt hoeveel eenheden lichtkracht een vlanl grooter is dan 

een ander. Als eenheid heeft men algenleen aangenonlen de 

Engelsche standaard - of normaalkaars , dat is een vlaln van 

bepaalde afmetingen , die altiid genlakkelijk is te verkrijgen 

en die geproduceerd wordt door de uit spermaceti vervaar

digde normaalkaars , waarvan de pit bestaat uit drie strengen 

elk van 1 7  draden. Op die wijze verkrijgt men een normale 

vlam vaIi een bepaalde hoogte en di e een bekende hoeveel

heid vet in het uur verbrandt . Op den photometer is die een

heid uitgedrukt , en zij dient daar tot maatstaf voor de aan

wijzing van de lichtkracht eener willekeurige vlanl. Maar dat 

is nog niet voldoende. Bij de bepaling van het lichtgevend 

vernlogen nloet nl�n ook rekening houden nlet het gasver

bruik . Een vlanl a en een vlam b kunnen op ons den indruk 

maken van gelijke lichtkracht te hebben , bv. van 10 normaal

kaarsen ) maar als de brander a voor dat effect twee maal 

zooveel gas noodig heeft als de brander b ,  dan is de sterkte 

van de vlam a ook niet meer dan 5 kaarsen. Het gebruik 

van een brander aan gas , waarmede de l i chtkracht van de vlam 

omgekeerd evenredig is , moet dus ook bepaald worden . Men 

gebruikt daartoe een meter van zooc1anige constructie , dat 

de hoe:eelheid gas die in één minuut uitstroomt op de wijzer
plaat afgelezen kan worden , en uit deze aanwijzing kan dan 

het verbruik in een uur worden afgeleid. Aan een dergel ijk en 

meter , aan spreker tot het nemen van proeven afgestaan 

door den bekenden leverancier van gasbranders VAN DEI1 E LS'!' 

te A"msterdam , schroefde ht"i een brander vast , stak de v lam 

aan en las na  verloop van een rninuut de hoeveelheid liters 
af ,  die deze brander in een uur verbruikt. 

Een derde factor , die bij de berekening van de l ich tkrach t 

in aanmerking nlOet komen , is de drukking wa�Lronder het 
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gas uitstroomt. De eene brander toch heeft een geheel andere 

drukking noodig om zijn maxiumll1 van lichtkracht te bereiken 

dan een brander van een andere constructie. Ook voor deze 

bepaling dient een eigenaardige toestel , de indicator van J OSLIN, 

een buis waarin een zuigertje , dat naarll1ate het 111eer of min 

door het gas wordt opgeheven J de 11leerdere of n1indere druk
king aanwijst . 

Met deze berekeningen kan men nu de waarde van de ver

schillende soortell van branders onderling vergelijken ; en dan 

vindt men dat bij de tot heden beschouwde branders , de 

vischstaart- J vleermuis- en ArgandbTanders , indien het aantal 

liters gas dat zii per uur verbruiken , hetzelfde is , de licht

kracht en de kosten verschillen , en wel aanmerkelijk in het 

vooTdeel van den Argand-brander. 

De lichtkracht van dezen is 14 kaarsen , die van de vleer

muis- en vischtaartbranders resp . 10 en 9 . 6 ; en als men de 

kosten van den Argand stelt op 100 ) dan zijn die van de 

twee andere soorten resp. 140 en 1 47 .  

:Maar d e  ATgandbTander wordt tegenwoordig weel' vel' over

troffen dool' andere soorten , de een al voorc1eeliger in het 

i.uinig branden en al fraaier lichtgevend dan de ander , zoodat 

men in de keus \yaarliik verlegen staat. En toeh zijn de gas

verbruikeTs over 't algemeen nog lllÏnstens tien jaar ten achter 

lllet hun branders . Zij klagen over het dure en slechte gas 
en hebben de kosten niet over voor een betere brandercon

structie , die hen op den duur minstens de helft van de kosten 

van het gas kan doen uitwinnen en hun bovendien een fraaier 

en sterker licht verzekert . 

Onder de vel'beteTingen die men in den lacLtsten tijd aan 

de gasbranders heeft aangebracht , noen1de spreker het ver

vangen van de grondstof 1j zer , dat gemakkeliik roest en te 

veel warmtegeleidend is ) door speksteen J een mineraal dat de 

warmte slecht geleidt en ook weinig bros is , of door een soort 

ViW eumil (enamel) in de spl eetbrande�'s (lu or  }jIRAY in den handel 
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gebracht en die tevens voorZIen zijn van een inrichting Olll 

den toevoer van het gas te regelen zóó dat de vlarn rustiger 

brandt dan bij een gewonen spleetbrander . Veel worden tegen

woorclig ook gebruikt de globebrandel's , waarvan het beginsel 

is een kleine spleetbrander bevestigd ·boven een reservoir , 

waarin het gas eerst toetreedt na door fijue openingen ge

passeerd te zijn. Het effect is een vlam van grootere licht

kracht . 

De  voornaamste verbetering in den spleetbrander is de Albo

carhonlamp , die berust op de vermenging van het lichtgas met 

zwaarkoolwaterstofgassen ) welke zeer rijk aan koolstof zijn .  

Men gebruikt daartoe de naphtaline , het beken de biÜ1roduct 

en de vroegere vijand van de steenkolenfabricage , daar het de 

retorten en gas buizen deed aanslaan , terwijl men er thans de 

prachtige teerkleurstoffen uit weet te bereiden en er in de 

albo-carbonlamp de lichtsterkte der gasvlam mee helpt ver

hoogen. Die lamp bestaat uit een gewonen brander van BRAY , 

waarheen het gas stroomt na een reservoir gepasseerd te heb

ben , dat gevuld is met naphtaline. Aanvankelijk zag men geen 

bijzondere lichtsterkte aan de vlam , die spreker aan de albo

carbonlamp ontstak . De naphtaline heeft eenige verwarming 

noodig om te kunnen verdampen , en eerst dan kan het gas 

zich met die stof vermengen. Geschiedt dit in te sterke mate , 

dan heeft men het door een regulateur in de hand om den toe

voer van naphtalinedampen te verminderen . 

De lamp van nikkel , die spreker aan de gaspijp had vastge

schroefd , heeft inderdaad een zeer fraai uiterlijk. Zij kost dan 

ook f 8 (in ander metaal minder) , doch die kosten haalt men er 

spoedig uit door de aanzienlijke besparing aan gas en door het 

meerdere genot dat een rustige vlam en een helder wit licht 

schenken , terwijl de kosten 25 à 40 pCt. voordeeliger zijn dan 

de reeds voordeelige van den Argand -brander. Oorspronkelijk 

is de albo-carbonlamp een Engelsche vinding ,  maar de lIam

burgsche firma VALE bracht ze verbeterd in den handel , en de 
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heer VAN DEl{ ELs'!' , die hier te lande het monopolie heeft van 

die lampen , heeft sedert 1879  reeds 2000 dergelijke gasbran

ders geplaatst. 

Met evenveel lof wijdde spreker uit over de Calorische gas

lampen van MUCHALL te Wiesbaden , die ook weer op het be

ginsel berusten , dat door sterke hitte het licht van de vlanl 

aanzienlijk wordt verhoogd. Bij deze constructie heeft men 

er namelijk voor gezorgd dat de koude lucht niet onmiddellijk 

tot den brander kan toetreden. Een porseleinen schaaltje onder 

aan den brander en een ballonnetje , dat daarop hermetisch sluit, 

dwingt de lucht om alleen tusschen het lampenglas en het bal

lonnetje tot d� vlam te komen. Men begrijpt dat de lucht dan 

langs dien weg verwarmd is geworden. Deze lamp beveelt zich 

aan door een lichtkracht van 22 normaalkaarsen , een be

sparing van 32 pCt. in de kosten vergeleken met den Argand

brander , en een witte en rustige vlanl van constante hoogte. 

e Zeer verdienstelijk in het streven om de lichtkracht van een 

gasvlam door middel van bijzondere branderconstructies te 

verhoogen , heeft zich de bekende Engels chnlan SUG G gemaakt. 

Een groote verscheidenheid van branders zijn door hem in 

den handel gebracht. Zoo verkrijgt hij o .  
'
a. ) door het gas aan 

het uiteinde te verdeelen in dunne omgebogen holle spruitjes 

en de lucht zoo te laten toestroonlen dat zij ook toegang 

heeft naar de bovendeelen der v lanl ) een sanlenstel van twee 

fraai witte concentrü:che vlamnlen. 

De hoogste mate van volkomenheid op het gebied der gas

branders heeft echter SIElliENS bereikt met zijn " regeneratieve 

branders " ,  die zoodanig zijn ingericht dat de warmte van de 

gasvlam dient om de toestl'oomende lucht te verwarnlen , die 

op haar beurt aan de vlaul een hoogere temperatuur geeft. 

Het gas stroomt uit de toevoerbuis in een kanler, vanwaar het 

door een stelsel van eenige in een kring geplaatste buizen (zie 

fig. VlIrr) uitstroomt. De verbrandingsproducten worden door 

eene buis " die op de eene of andere wijze met de buitenlucht 
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J.n verband staat , langs den weg sq weggevoerd. De binnenste 
kanlel' is door een nlantel omgeven, die van onder bij aa open 
is en waardoor de voor de verbranding dienende lucht wordt 
-toegevoerd , tengevolge van den in de buis sq heerschenden 
luchttrek. De verbrandingsproducten , die door de buis sq ont
wijken , geven hun warmte af aan de wanden dier buis ) waar
·door de lucht , die in den mantal dd opstijgt , insgelijks sterk 
verhit wordt , ' vóór zij zich nIet het gas vermengt. Deze ver
.menging heeft op zeer innige wijze plaats door een toestel , 
die in doorsnede is afgebeeld. Bij rr bevindt zich boven de 
kamer d een ring met naar binnen gerichte tanden , waar
tusschen de lucht zich verdeelt , en iets hooger boven de uit
.stroomingsbuizen van het gas een tweede ring met naar buiten 
gerichte tanden , waartusschen het gas zich verdeelt en innig 
met de lucht vermengt. Te gelijk worden dus door deze wissel
werking van de lucht en het gas de verbrandingsproducten 
verwijderd , en ook de gewone lucht in het vertrek kan er door 
gezuiverd worden. In de Witte Societeit alhier) in 't Panopticum 
te Amsterdam en in den Vogelentuin te Arnhem worden deze 
.siemensbranders o. a. gebruikt. 

Uit dit overzicht door den spreker gegeven van de gasver
lichtingsindustrie moet dus worden afgeleid , dat zij het tot een 
belangrijke hoogte heeft gebracht. h het gevaar van ontplof
fingen ' nu geen schaduwzijde van het gasgebruik ? Men zou al 
. zeer dwaas handelen door , uit vrees voor ontploffingen ) het gas 
te versmaden. Als men de ongelukken met gas vergehjkt met 
de derail l ementen van spoortreinen , die zoo veelvuldig voor
komen , dat men er schier niet meer op let , dan mag men wel 
zeggen dat gasontploffingen tot de hooge zeldzaamheden be
hooren. Men kan dat het best waarnemen aan de assurantie
maatschappijen , die tegenwoordig bij het sluiten van assurantiën 

tegen brandgevaar geen onderscheid maken , of de woning al 
· dan niet een gasleiding heeft. Spreker kon dan ook wel zeggen , 
·dat ontploffin,gen van gas schier onmogelijk zijn , tenzij de mensch 



1 88 

onmogelijk dOln is . Eén deel gas toch kan door het normaal 

menschelijk reukorgaan reeds waargellOnlen worden op 1 0  000 

deel en lucht , en äaar 770 deelen gas op die hoeveelheid lucht . 

noodig zijn om een ontploffing te doen plaats hebben , kan men 

hieruit afleiden hoe bijbjds het reukorgaan den mensch reeds 

waarschuwt - tenzij iemand's reukorgaan in 7 70voudige mate 

afwijkt van het normaal vermogen , wat wel tot de zeer excep

tioneele gronden zELl behooren. In een schoone proef regelde 

spreker de juiste verhouding lucht en gas , die noodig is om een 

ontploffing te veroorzaken. 

Ten slotte trad Dl'. SNIJDERS in een vergelijking van het 

gaslicht nlet het electrisch licht. Hij wees er op, hoe het laatste, 

wat de kosten betreft (vooral van aanleg) vooralsnog beslist 

de vlag nloet strijken voor het gaslicht. In zuiverheid en helder

heid nloge aan het electrisch licht de palm toekom en , wat. 

lichtkracht betreft schijnt het zijn nlaxinlunl bereikt te hebben , 

zoo dat men het zelf reeds heeft moeten temperen , terwijl het 

gaslicht in dit opzicht nog verbetering belooft .  Van terug-

dringen van het gaslicht door het nieuwe licht is in elk geval 

op dit oogenhlik volstrekt geen sprake. En wat de toekomst 

betreft , evenals tot heden de concurrentie tusschen deze twee 

verlichtingsbronnen de wetenschap heeft helpen vooruitbren

gen en den nlensch ten goede is gekomen , zoo kan men ook 

het verdere beloop van den strijd geTust afwachten : de stoffe

lijke en intellectueele ontwikkeling beiden zullen er wel bij; 

varen. 
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