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MaatschappiJ zevoe z'ltUen wOJ'den 'lJ.,?:tgeTeilct, de naamliJst 

hare?' te,r;enwoord?:ge Leden tevens zal worden opgenomen. 
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D 1 LIG ENT I A. 
NATUURKUNDIGE VOORDRAGTEN. 

I. 
./,[../t'--·.' '/ ... / . , 

./' 

PROF. :E. S:EL:ENKA: 

Over Mimiek en Physiognomie. 

Professor SELENKA uit Leiden opende in het afgeloopen 

saizoen de reeks van Diligcllt.ia's natuurkundige voordragten 

met eene verhandeling over een onderwerp, dat te meel' 

belangwekkend mag heeten) omdat het voor het meeren

deel der toehoorders) die met eene talrijk.e damessebare 

waren opgekomen, het verrassende bezat van de nieuwheid. 

Ook de gelaatkunde werd in den jongsten t)jcl door de 

geleerden tot een onderwerp van meer naan wgezette studie 

gemaakt) omdat ook zij eene onmisbare schakel vormt aan 

de keten der wetenschap in den ruimsten zin van het woord. 

Bepaalde vroeger de kring van het onderzoek zich tot de 

studie van enkele onderdeelen, waarbij men zich weinig 

bekommerde om den zamenhang en het innige verband van 

alles, wat zich op het uitgestrekte veld der natuurweten

schappen aan 's menschen zintu igen voordoet) de magtige 

en steeds grootscher afmetingen aannemende vooruitgang, 
die in onze eeuw op alle gebied van onderzoek en waar

neming plaats grijpt, gedoogt niet (bt een enkel détail 
1 
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verwaarloosd, een enkel ondenverp van" de rijke stof , die 
het Heelal vervult, met voorliefde of minachting bejegend 
,vordt of de aandacht ontsnapt. 

Het i s  meermalen op goede gronden betwist ) dat het 
uiterlijk van den mensch zij n iIJnerl�jk ,vezen zou verraden , 
maar over 't algemeen genomen ) bevat het gezegde toch 
veel waarheid :  " Zie mij aan ) en ik zal u zeggen ) wat 
er in uw hart omgaat ; spreek , en ik weet wie gU zijt."  
Een kort gesprek i s  ook dikwijls reeds voldoende om 
iemands karakter t e  beoordeelen ) ofschoon men zich ten 
slotte schromelijk bedriegen zou ) wanneer men, evenals 
wij len LA VATEn) theoriën op deze enkele waarnemingen 
ging bomven en den horizon van zijn onderzoek niet verder 
uitstrekte dan tot een enkel individu of eene enkele proef
neming . 

. Men kent LA VATER'S dwaEngen en het lot zij ner theoriën ) 
die) de een voor ) de ander na ) omvergeworpen werden. 
Een aardig sbaltje van den zW:1kken grondslag ) waarop 
hij zUne stellingen bouwde ) levert ons LA VA T ER 's ontmoe
tillg in  ecn postwagen ) '.vaar h ij tegenover een persoon 
zat ) in ,vien hU stellig iem:1nd meende te herkennen ) die 
zlin leven '"Yijdde aan de zedelijke onbvikkeling der mensch
heid.  Hoe groot was z ijne teleurstelling ) toen hij ) op zijne 
vra:lg naar 's mans maatschappelijke betrekking )  ten ant· 
woord Olltvillg : " Pardon ) ik ben scherpregter en bevind 
mij op reis , om een doodvonnis te voltrekken. "

. 

Dit is een enkel voorbeeld uit velen , die ons allen de 
zwakheid van LAvATER's stellüJgen aantoonen ; want willen 
stellingen juist zij n, dan moeten zij ons in de praktijk 
niet verlegen laten. 

Tegenstrij digheden van 's mensehen uiterlijk met zijn 
karakt.èr en innerlijke gemoedsbewegingen zijn echter zeld
zaam en als gemeene regel kan men veilig stellen, dat 
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het gelaat de photographische afdruk is van hetgeen in het 

menscheltjk hart omgaat. Ook de spraak is daartoe een 

voornaam hulpmiddel en men hechte vooral niet te veel 

waarde aan het spreekwoord: dat de taal den mensch 

gegeven is om zijne geLlach ten te verborgen. 

De zintuigen zijn ons gegeven) o m  al wat ons omgeeft 

en binneu lJet bereik dier organen valt ) waar te nemen. 

Bez�ten wij die kostelijke kleinodiën niet) dan zouden wU 

in eene donkere ruimte, in eene doodsche stilte leven, alles 

om ons heen zou voor ons niet bestaan en van tij d noch 

ruimte zouden wij eenig begrip hebben. Nu maakt echter 

elk voorwerp) dat binnen het bereik dier zintuigen valt, 

een eigendomme1ijken indruk op ons: zoo fronsen wij de 

wenkbraam;ven) wanneer een bedroevende indruk tot  onze 

waarneming komt of een voorwerp onze aandacht trekt, 

dat onze ergernis wekt; wij sluiten den mond, wanneer 

wij met énergie een opgevat plan willen doorzetten en 

openen dien , wanneer wij aandachtiger willen luisteren; 

wij sperren de ooren wijd open, bij 't vernemen van een 

bcrigt, dat ons verblijdend verrast: in één woord, ons 
gelaat is de spiegel van onze gemocdsst'3mming bU eIken 

indruk, dien wij van de buitenwereld door tusschenkomst 

onzer zintuigen ontvangen. 

De spieren zijn de instrumenten van de zintuigen) waar

door deze in staat worden gesteld om aan het gelaat de 

uitdrukking te geven) overeenko:,nende met den indruk, 

die van buiten komt. Ook bij de spieren van den romp 
en van armen en beenen komen mi mische bewegingen 

voor, maar op het gelaat zijn zij het duide1Ukst te her

kennen , omdat hier de spieren niet over en op elkander 

liggen zooals aan de overige 1igchaamsdeelen) maar in een 

vlakte uitgestrekt, zoodat elke spier onmiddell�jk gedekt 

wordt door de dunne huid; van daar dat het gelaat het 
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bewegelijkst gedeelte van het ligchaam is, waartoe ook 

nog. bijdraagt de omstandigheid, dat de gelaatszenuw, als 

het digtst bij de hersenen gelegen, het spoedigst den 

prikkel overbrengt op de spieren, die de gehoorzame dienaren 

z;ijn van de zintuigen. 

Terwijl de gelaatszenuw dus de magtige factor is; die, 

geholpen door de gelaatsspieren, den toestand van den 

geest het duidelijkst op 's menschen gelaat afteekent , zijn 

ook bij de dieren' sommige deelen van den kop het meest 

vatbaar, om door clie zenuw in beweging te ""vorden gebragt. 

Zoo is hU het paard de beweging (het spitsen) van de 

ooren opmerkelijk, b�j de kakatoe het op- en neêr bewegen 

van de kamveêren. 

Reeds vernamen 'vvij, dat elk zintuig, het oog, de mond, 

de neus en het oor, spieren in zijne dienst heeft, die de 

functie der zintuigen vergemakkelijken. Die spieren zijn 

niet allen even sterk bewegelijk. 

Het oog wordt gesloten door eene ringvorrnige spier, 

die in den omtrek van het oog gelegen is. In bet midden 

dezer spier bevindt zich eene opening, de oogspleet. Het 
oog wordt geopend (bij het om boog trekken van bet 

bovenste ooglid) door eene breede spier, die aan iedere 
zUde een groot gedeelte van het voorhoofd inneemt. Beide 
spieren zijn zeer bewegelijk. De ringvormige spier bestaat 

nog' uit bvee lagen, eene uitwendige en eene inwendige, 

welke laatste alleen bij het knipoogen worden zamen

getrokken·, maar wil men het OOg: vast sluiten dan trekt � , 
zich ook de uitwendige spierlaag zamen en tegeltjkertijd 
een klein spier�je: die van de wenkbrauw.. Wanneer 
laatstbedoelde siJier zich zamentrekt wordt de huid die . " 
er overheen ligt, in verticale plooijen of rimpels gelegd, 
want de spier worclt door de contractie korter. 

Dit veelvoudige zamenstel van spieren is dan ook de 
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oorzaak, dat onze oogen onophoudelijk in beweging ver
keeren, dat wij ze kunnen sluiten en openen naar 'vvelge
vallen, zoodra wij een indruk van buiten wil len waarnemen 

of aan onze waarneming onttrekken. Het reukorgaan is  
m inder bevoorregt , zoodat wij, door de neusvleugels op 
te halen, wel in staat zijn om eIken geur gewaar te worden, 
maar niet bij mag te om door eene willekeurige beweging 
der spieren een zoodanigen indruk op ons reukorgaan te 
weren. Daartoe moeten wij van den zakdoek gebruik 
maken, om onze neusgaten te sluiten. 

Al de gelaatspieren zij n dus eigenlijk spieren, die tot 
de zintuigen behooren, en daar zij bij alle natiën op nagenoeg 
gelijke wijze zijn ontwikkeld, zoo zullen bU alle menschen 
de plooijen en bewegingen der huid dezelfde wezen , waaruit 
wij mogen besluiten, dat de physiognomische wetten alge
meen geldende zijn .  

De groote bewegelijkheid van de oogspieren is oorzaak, 
dat de meeste indrukken van buiten door het gezigtsorgaan 

op het gelaat worden afgeteekend. Het is eigenaardig' na 

te gaan, hoe vele uitdruk.kingen de spreektaal rijk is, 
waarvan de beteekenis overeenkomt met den indra k , dien 
sommige voorwerpen op het gezigtsorgaan maken. Verreweg 

de meeste woorden van al le tal en zUn aan voorwerpen 
ontleend, maar wij gebruiken ze yeeltijds in eene over

dragtelijke beteekenis. Zoo bezigt men bUv. het woord 

begrijpen ,  dat het denkbeeld in zich sluit van iets met de 

hand tasten; men zegt) "dat, staat als een paal boven 

water ," "de paarden achter den wagen spannen ," "een 
hooge vlugt nemen," enz., welke uitdrukkingen allen haar 
beteekenis ontleen en aan den i ndruk, dien de voorwerpen: 
paal, paard, vogel, enz . op ons makerl. 

Hoogst zeldzaam daare�tegen zal men uitdrukkingen in 
eene taal vinden, die in verband staan tot het reuk.orgaan, 
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een gevolg waarsch ijnlijk van de geringe ontwikkeling 
onzer reukzenU\ven. , 

Opmerkelijk is de overeenkomst van de indrukken, die 
dool' bet smaakorgaan worden opgewekt, met sommige 
gemoedsaandoeningen. Zoo kan men bij 't aanschouwen 
van den kop van Brutus op het denkbeeld komen, dat de 
man iets vreesselijks denkt, maar ook even goed, dat hij 
zoo pas quinine geslikt heeft en iemand, die onder den 
indruk van eene akelige voorstelling verkeert, vertoont ons 
dezelfde physiononie als zijn buurman, die een akelig 
smakend medicament heeft ingenomen. 

Beschouwen Vilij de oogspieren nog wat nader, dan zien 
wij dat z ij de oorzaak zijn  van de rimpels op het voor
hoofd, die, voor zoover z ij horizontaal of verticaal liggen, 
de uitwendige teekenen zijn van zeer verschillende gemoeds
aandoeningen. Looc1regte r impels vertoonen zich op het 
voorhoofd bij  inspannende werkzaamheden, zoowel van het 
ligchaam als van den geest. Om slechts één voorbeeld te 
noemen : de persoon, die moeite h eeft om nieuwe Land
schoenen aan te trekken, heeft dezelfde loodregte rimpels op 
het voorhoofd als degene, wien het inspanning kost om zijn 
buurman te verstaan te midden een er muziek-uitvoering. 

De horizontale rimpels vertoonen zich meestal btj zachtere 
aandoeningen van den geest, wanneer men met ingespan
nen aandacht naar iets luistert, iets met zorg verrigt, enz. 

Sommige personen, die door de zorgen des levens wor
den geinveld , den geest voortdurend laten werken, of 
bijzonder sterk gestudeerd hebben, dragen daarvan de 
sporen op het voorhoofd door blijvende verticale rimpels, 
die weêr sterker ontwikkeld z ijn naar gelang van het 

temperament van het individu. Een sanguinisch gestel i s  
bijv. het meest vatbaar voor gelaatsveranderingen , maar 
wischt ze ook weêr het spoedigst uit. 
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De mond Vi70l'dt straalsgewijs omgeven door een spier

weefsel , hetwelk aan dat zintuig het vermogen scbenkt om 
dool' verschillende trekken de indrukken weêl' te geven , 
die van buiten tot ons komen. De "bittere" trek om den 
mond , zich openbarende in de opgetrokken bovenl ip , gaat 

gevvoonlijk gepaard met een verticaal fronsen van het voor
hoofd en geeft eene onaangename, bittere gemoedsaandoe
ning te kennen. Mishagen , afkeuring , verbittering', toorn , 
zullen zich, wanneer de indrukken sterk genoeg zijn, dool' 
verticale voorhoofdrimpels en het optrekken der bovenlip 
op bet gelaat vertoonen. De " zoete" trek is 't uest te 
vergelijken met de beweging , die de vvijnproevel' maakt , 
wanneer bij den mond zamentrekt en de tong /';00 digt 

mogelijk bij het verhemelte bren gt , om al het genot van 
het vocht te smaken. vVij sluiten de lippen teG'cn elkaêr 
en drukken , door middel van de lachspier, de wang'en 
tegen de tanden. Evenals zoete sm aakintlrukken , bren gen 

ook zoete gevoelens den zoeten trek tot stand. De bewe
ging van den zoeten trek gaat gewoonltjk gepaard m et 
horizontale rimpels op bet- voorhoofd. \f\T ordt ons eene zaak 

ter gron dige bestudering voorgelegd of een voorwerp ter 
aandachtige beschouwing aan geboden , dan zullen wij ons 
genoegen of onzen tegenzin openbaren en dit te kennen 
geven door een bitteren trek om den mon d en bet verticaal 
fronsen van de voorhoofdrimpels , of eene zachtere aandoc
ning bevangt ons , onze oplettendheid wordt gaande ge

n aakt , onze sympathie opgewekt en wij vertoonen den 
zoeten trek om den mond en horizontale rimpels aan het 
yoorhoofd. 

Bij hevige ligchamelijke inspannin g neemt men het 
vreemde' verschijnsel waal', dat alle spieren ,  waaroycr de 

mensch naar willekeur beschikt ,  in beweging worden ge

bragt; de gelaatsspieren spelen daarbij eene hoofdrol, ofschoon 
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zij dan geheel doelloos zijn  en er volstrekt niets toe bijdra
gen om de taak ligter te maken. Wanneer men zich 
inspant om een zwaren last op te tillen of een verroest 
slot te openen, perst men lippen en tanden op elkaêr en 
maald allerlei grimassen , alsof dat wat helpen zou. Die 
krachtsinspanning is geh�el doelloos , maar zij laat zich 
verklaren) daar de wil zich op zulk een oogen blik in alle  
spieren tracht te uilen. 

De " verachtende " trek om den mond is kenbaar aan 
de nederwaarts buigende plooi van de onderlip en open
baart z ich , wanneer genoemde gemoedsaandoening zich 
van 0ns meester maakt , ook bij intensieve verstandelijke 
inspanning en wanneer wij met alle énergie ,  die in ons is , 
eene diep gewortelde opinie handhaven. Met dien gelaats
trek om den mond moet GALILEI voor zijne regters het 
" H }Jur se muove" hebben uitg'eroepen. Die gelaatstrek is 
het kenmerk van den V'l:r fe1Z({,x pToposit1:, zooals HOflATIUS 
den man van ernstige en diep gewortelde overtuiging noemde. 

Gaat de verachting met een gevoel van toorn of wraak 
gepaard , dan vertoonen zich weêi' de loodregte rimpels op 
het voorhoofd ; en slaat die toorn tot hevige woede over , 
dan klemmen de tanden zich vast op elkaêr , de bovenlip 
en de neusvleugels trekken naar boven, zoodat de tanden 
te voorschijn komen ; de neusgaten zijn  opgeblazen , want 
in den toestand van hevige woede zij n  adem- en h:u-ts
beweging versneld en daar de lucht door de aaneengesloten 
tanden belemmerd wordt vrij in en uit te treden , zoo 
geschiedt de ademhaling voornamelijk door den neus. 

Op het voorhoofd vertoonen zich dan dikwijls op het

zelfde oogenblik verticale en horizontale rimpels. 
De " verbeten" trek is op het gelaat afgeteekend van 

menschen , die met veel krachtsaan'ivending of met ijver 
en naauw�ezetheid hunne werkzaamheden verrigten; zoo wel 
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hoefRmeden als borduursters , houthakkers evenzeer als 
beeldhouwers dragen dat merk om hunne lippen. De oog
en mondspieren zijn dus wel het krachtigst op ons gelaat 
werkzaam , om de eigenaardige plooijen , die op bij zondere 
levensomstandigheden , gewaarwordingen en gemoedsaan -
doeningen wij zen , . met sprekende trekken er op. af te 
teekenen. 

Het reukorgaan heeft een veel zwakker spier-werktuig 
tot zijne dienst,  dat zelfs bij vele menschen weinig ontwik
keld is .  Toch is het hevig z1vellen van de neusvleugels 
dikwijls het kenmerk , dat alle levensgeesten tot de hoogste 
hoogte zij n opgewekt. 

De spierbeweging rondom het oor is luttel of geheel 
werkeloos bij den menschJ zooc1at wij om zeker geluid 
beter te kunnen opvangen , ons oor door eene beweging 
met hoofd en hand naar den oorsprong van het geluid 
moeten toewenden. Dat helpt inclerdaad , maar geheel 
doelloos is het , daarbij den mond te openen. Wij zullen 
door deze domme uitdrukking aan het gelaat te geven , 

volstrekt niets beter hooren. 
De indrukken) die 's menschen geest van de buiten

wereld ontvangt , worden dus als zoo vele levende photo

graphiën op het bewegelijk gelaat afgeteekend. De vrolijk� 
verbaasde heeft even goed zijne eigenaardige uitdrukking ,  
als de hevig ontstelde ; afgrij zen , haat , vVl"ok , verontwaar
diging en alle andere hartstogten en plotselinge opwell ingen, 
worden even treffend door de spieren op het gelaat getee
kend , als zachtere aandoeningen , mededoogen en sympathie ,  
liefde en tevredenheid 

Toch moct men uiterst -behoedzaam zijn met het uit
spreken van een oordeel over het karaldcl' van vriend en 
vijand , naar den maatstaf van diens gelaatsuitdrukking op 
�en gegevep. oogenbIik. De .photographie draagt er niet 
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WeIDlg toe bij J o m  ons o p  oo n  dwaalspoor t e  l eiden ; "want 
gebeurt het niet meestal J dat wij in een abnormalen toe 
stand gephotographieerd worden J en vatten wij , bij 't door
bladeren van een portret-album J niet ligt sympathie of 
antipathie op voor dezen of genen , alleen op grond dat 
de man of de vrouw zoo sprekend gel ij kt op dezen of 
genen , dien wU ons met i ngenomenheid of wrevel herin
neren ? Het gelaat van een vij and doet ons honderd 
andere aangezigten onaangenaam vinden , ter\vij l  de trek
ken van een vriend honderd aaugezigten innemend kunnen 
maken. Nog verder , en om met dit voorbeeld te sluiten : let 
eens op de uitdru kking J die de gelaatstrekken van een 
wUs man en van een aal'tsdomoor aannemen J wanneer 
beiden zich yervelen . Ztj z ien u beiden evenzoo , dat wil 
zeggen even vervelend aan. 

Over het l agchen en weenen , welke aandoening ,vij 
reeds bij afwisseling opmerkten op vele physionomiën , die 
spreker ons de revne l i et passeren , mogten wtj nog eenige 
nadere opmerkingen vernemen , niet minder interessant dan 
al le vorige. Bij beide gemoedsaandoeningen wordt de 
mond min of llleer wijd geopend ,  om in verband met de 
snellere beweging van het bart , een grooteren loevoer van 
lucht te verzekeren. Het weenen gaat gepaard met eene 
beweging' van alle gelaatspieren onder den invloed een er 
onaangename impressie ; op het voorhoofd liggen verticale 

plooijen , de mond vertoont den bitteren trek en zelfs de 
neusvleugels zij n naar beneden getrokken. Bij het b gchen 

daarentegen ,vorden de spieren in tegenovergestelden zin 
zaêmgetrokken : ter z ij de van de mondhoeken vertoonen 
zich diepe rimpels ,  de wangen "vorden omhoog gedrukt J 
zoodat onder hot oog een diepe rimpel ontstaat en links 
en regts van het oog versehtjnen eenige kleine plooijen. 
Naar de versehil lende variëtei ten van den laeh J de grijns-
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lach , d e  glimlach , de schaterhch , enz.  ondergaan de 
spierbewegingen natuurlijk  velerlei 'wijzigingen , in die 
mate zelfs , dat de hevigste uitbarsting van vrolijkheid 
denzelfden trek om den mond te voorsch ijn  roept als bij 
het weenen. 

Wij bepalen ons tot de opsomming van deze feiten uit 
den rijken bundel , dien de geleerde spreker aan zijn  be
langstellend auditorium ten beste gaf ; toch mogen wij niet 
nalaten nog even te releveren , hoe spreker op verrassende 
wij ze zijne beschouwingen over de gelaatkunde in verband 
bragt met 's menschen levens- en natuurbeschouwing. 

De mensch is gewoon zijne waarnemingen van de buiten
wereld te beoordeelen naar een vasten maatstaf van tij d 
en ruimte ; die maatstaf zoekt hij bij voorkeur in zich zelf. 
Wel bestaat er eene tijdsverdeeling in j aren , maanden en 
uren , maar de onderverdeeling is reeds in de natuur van 
den mensch alleen gelegen. Zoo vindt h ij den dag tamelijk 
lang , omdat hij gedurende dat tij dsverloop deze en gene 
bezigheid heeft te verrigten , terwij 1 de nacht veel korter 
schijnt , wijl dan de geest in r u st verkeert en bet bewustzijn 
ophoudt. Daarentegen wordt de nacht weêr langer , wan

neer de slaap van onze sponde w ijkt en de verveling zich 
van ons meester maakt. Zoo regeert de mensch meestal 
eigendunkelijk tijd en ruimte , maar slechts schjj nbaar ; 
want den eeni gen waren maatstaf heeft de Schepper in al 

zij ne zintuigen neêrgelegd. 
In de kleinste tijdseenheid , in eene seconde , kunnen w�j 

zes , hoogstens tien momenten waarnemen : d. i. w� erlan
gen in dien tijd even zoovele indrukken ; sommige dieren , 
de vogel b ijv . , ontvangen er veel meer , wel een dertigtal 
in de seconde, maar daartegenover staat een kortere levens
duur. Onderstelt , dat wij van rollen verwisselden , dat ons 
slechts 30 in stede van 30,000 levensdagen gegeven waren , 
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maal' dat dan ook ons gezigtsorgaan n og fij ner geOl'ga
niseord ware en zich gevoelig toonde , om een veel grooter 
aantal waarnemingen te doen in ééne seconde. Dan zouden 
wij voorzeker een kanonskogel op zij n weg kunnen volgen , 
maar niet het minste begrip hebben van de wisseling der 
jaargetijden , gelijk ons nu de verplaatsing van ons zonnen 
stelsel ontsnapt ; j a ,  wij zouden des zomers leven , en n ooit 
te weten komen , welk voorkomen de aarde aanneemt , 

wanneer z ij haal' winterkleed aantrekt. 

Geheel tegenovergestelde verschijnselen zouden zich open
baren , wanneer eene waarneming geruimeren tij d noodig 
had , om tot ons bewustzij n te komen. Wij zouden inder
daad het gras z ien groeUen en de 7.on zou ons voorkomen 
een Vluigen staart te hebben , 7.ooals de meteoren ons nu 
toeschijnen .  En onderstellen wij , dat het  menschelijk leven 
nog langzamer verliep , dan zouden wij de zon als een 
gloeijenden boog aan den hemel zien staan en niet kunnen 
uitmaken of deze vurige streep i n  werkelijkheid bestond : 
evenmin als wij nu van sommige sterrenhoopen kunnen zien , 
dat zij eene draaijende beweging maken , ofschoon wij zulk 
eene beweging uit hunne veranderingen moeten aannemen. 
Dezelfde opmerkingen gelden van de overige zintuigen , 
die bij den mensch ook weêr geheel anders dan bij het 
dier georganiseerd zijn .  

Noode breken . wij den draad van ons opstel af, dat uit 
den aard der zaak onvolledig moet zijn wegens de over
vloedige stof, die spreker ons te verwerken gaf. 

Constateren wij nog slechts , dat de avonden van D'ih
genf'ia , aan de wetenschap gewijd ,  op hoog'st gelukkige 
w ij ze door Prof. SEL ENKA  7. ijn  geOpend. "Van neer ook de 
overige sprekers een even belangwekkend onderwerp heb
ben gekozen , kunnen wij op nog menig genotvol uur 
rekenen. 
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P. VAN DER BURG : 

Over de inrigting van m itrai l leurs en van Nederland's 

achterlaad-kanon van 24 C. M. ter verdedig ing der kusten. 

Er werden op den avond van 1 5  NovembOl' in Ddigentia 
degelijke argumenten verkondigd. Een onderwerp werd 
toch behandeld , dat zich in den laatsten t ij d maar al te 
berucht heeft gemaakt : het betrof de inrigting van den 
mitrailleur en van het achterlaad-kanon van 24 c. m . , de 
eerste voor het gebruik te velde en i.n vestingen , bet tweede 
voor de bewapening der kustbatterijen. Helaas , ook hier 
heeft de wetenschap hare diensten moeten bewij zen en z ij 
is niet ten achteren gebleven in het verbeteren en vol
maken dier helsche machines. Dank zij de reusachtige 
vorderingen ' op mechanisch en metallurgisch gebied J kon 
de wetenschap verschrikkelUker dan ooit voldoen aan de 
eischen der hartstogten V:1n den mensch , aan zij ne  .verove
ringszucht , die nog kort geleden - het ligt nog zoo 
versch in ' t  geheugen - zoo vele onnoemelijke rampen en 
ellende over de menschheid moest u itstorten , 

De mitrail leur dagteekent niet van den Fransch-Duitschen 
oorlog. Reeds in de 1 3de eeuw werd hij tot vernieling 
gebruikt en trad in den loop (l er krijgsgeschiedenis in 
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verschillende gewijzigde vormen op .  Een  nieuw tijdperk 
brak voor de mitrailleurs aan , gedurende den Noord-Ameri
kaansche onafbankelij kskrijg ,  toen men door die vuur
monden aan de eene zijde trachtte te vergoeden , wat men 
aan getalsterkte van het leger , ten opzigte van de tegen 
partij , te kort kwam. Zij bleken dan ook uitnemend ge
schikt te zijn om het voorname doehvit van eene legermagt 
te bereiken , d. i . ) in den kortst mogel ijken tUd zoo veel 
mogelijk verwoesting te brengen in de levende strij dkrach
ten van den vijand. 

Frankrijk had zich d ie les ten nutte gemaakt , maar 
bragt ze zeer onhandig in praktijk.  De mitrailleurs , die 
bij het uitbreken van den oorlog met Duitschland uit den 
Mont Valérien te voorschij n werden gehaald , waar men 
ze zeer geheimzinnig bewaard had ) voldeden niet aan de 
boog gespannen verwachting' : hetzij dan dat lHlllne inrigting 
te wenschen overliet , hetzij dat de arti l leristen niet genoeg 
geoefend "varen om dergelij ke stukken te bedienen. 

Sedert heeft Frankrijk belangrtj ke verbete ringen aallge
bragt in den mitrailleur ; maar o ok andere landen wijdden 
er al hunne aandacht aan , met het gevolg dat nu  twee 
uitmuntende en in vemielingskracht en methode van ver
nieling zoo goed als vo lmaakte mitrailleur-stelsels in ver
schillende landen zUn aangenomen . 

De eenvoudigste is zeker wel de mitrailleur G A T L I N G , 

die in Amerika , Engeland en Rusland is aangenomen. De 
il1l'igting is  zoo eenvoudig ) dat de bediener van het stuk 
niets anders te doen heeft dan een zwengel te hanteren , 
waarmede hij een ronsel en daarmeê een rad ronddraait ) 

bevestigd op eene hoofdas , waarom een zes - of tiental loop en 
zUn aangebragt. Gelij ktij dig wordt een trommel in bewe
ging' gebragt ) waaruit achtereenvolgens uit  de verschillende 
compartimenten de patronen vallen , voor de lading bestemd. 
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Deze schikken zich dan dool' eene vernuftig bedachte 

mechanische inrigt ing in de voor haar bestemde loopen , en 

worden zeer snel opeenvolgend ontstoken. 
Men behoeft hier dus slechts voor een gestadigen aan _ 

voer v�n patronen te zorgen , dool' voortdurend versche 
laadtl'ommels op het toestel te zetten. 

Het door C H I U STO  P I-I E MONT I  G N  Y verbeterde Fransche 

systeem , waarmede ook bij o ns proeven zij n genomen , 
laadt een grooter aan tal patron en te gehj k ,  maar mist het 

voordeel van het lei' conf/'n u  van het systeem GA TL I N G .  

Deze m itrail leur  doet ongeveer BOO schoten in  eene minuut , 

verdeeld over 1 0  salvo ' s ,  waarbij de mi trail leur zich ge

durende het geven van elk salvo een wei n i g verplaatst , 

om aan de kogels gelegenheid te geven , op een ander 
punt van het vijandelij k  gelid eene leemte te mak en .  BU 
dit stelsel zij n de loopell ui tvvendig zeskantig en tot een 
bundel vereenigd en de patronen bebben den ge"wonen 
vorm , overeen ko mende met de kamers van de 100}1en. 

Het reuzenkanon heeft zij n o ntstaan te  dan ken aan de 

geducl l te pantsering , waarmede men tegen\'Yoonlig de oorlogs
vaartu igen toerust. Als bet b ier maar niet gaat als met 

de kikvorsch in de fabel. Dan vreezen wij dat het kanon 

de kikvorsch " zou zij n.  Maar vóór 't zoover komt , zou 
' t  ook wel mogelijk zü n ,  dat de wetenschap , die nu beide 
instru menten van den oorlogsman , schip en kanon , zoo 
gelijkelijk en onpartij dig bedient , 0ll een gegeven oogen · 
blik beiden als te veel eisch en d in den steek liet. Die 
oplossing zóu nog wel de meest gewenschte z ijn. 

Maar keeren wij , zoo lang het nog n iet zoo ver is , tot 
het reuzenkanon terug , waarvan ons bijn a ongeloofel ij ke 
b ijzonderbeden werden m edegedeeld . Het draagt den naam 

v an 24 c. m .  kanon , omdat bet eene z iel of uitboring heeft 

van 24 cen t imeters in micldel l  U n o  De wijze van laden 
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trekt a l  dadelijk onze aandacht en  vervolgens de zielwand , 
die aan de lading weêrstand moet bieden . 

Beschouwden wij daareven de lading van den mitrailleur, 
die voor h et Fransche stelsel uit 30 à 3 6  stuks patronen 
bestaat , elk 4 à 5 gram kruid bevattende ; hiel' hebben 
wij te doen met eene lading van 24,000 gram kruid , door 
welker ontbranding een projectiel van 144 (zegge 144 !) 
kilogram moet worden wegg'eschoten. Het kanon wordt 
van achter geladen en na de lading met een sluitstuk 
gesloten , dat zeker wel het merkwaardigst onderdeel van 

het werktuig is. Het sluitstuk is eene schroef, die het 
achterste gedeelte van de ziel afsluit , voor welke schroef 
de moer in het kanon is ingesneden. De oppervlakte van 
beiden zijn echter voor drie zesde gedeelte glad gelaten , 
terwijl de drie overige gedeel ten , die schroef en moer 
gebleven z ijn , afwisselend tusschen die gladde deelen liggen. 
Men vermijdt hierdoor het langdurige inschroeven. 

Het sluitstuk , waarvan de gedeelten schroef-oppervlakte 
passen op de gladde vlakken van de moer , wordt met 
eene enkele beweging in de ziel gestoken en door het <l
van zijn omtrek rond te  draaij en , waardoor de schroef

gedeelten in de moer-gedeelten sluiten , heeft men het \ 

achterlaad-kanon in weinige oogenblikken gesloten en kan 
men de 24 kilogram kruid ontsteken , om den 144-pondskogel 
zijn  doel te doen bereiken. 

Een schromelijk . ongeluk , nadeeliger voor den vriend 
dan voor den vijand , zon evenwel plaats grijpen , wanneer 
de kanonnier vergeten had bet sluitstuk �. gedeelte van 
zUn omtrek rond te draaijen. Men begr!jpt toch , dat zoo
dra de schroef niet sluit in de moer , het sluitstuk met 
evenveel krach t van achter uit het kanon zou vliegen als 
de kogel er van yoren behoort uitgestooten te worden. 
Dat mag niet kunnen gebeuren. Daarom heeft men een 
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veiligheidstoestel o p  het kanon aangebragt , eene eenvoudige 
liniaal , die in gewonen stand , wanneer het kanon nog 
niet geladen of gesloten is , het suntgat dek t , waarin een 
wrij vingspijp'j e  moet geplaatst vVOl'den , bestemd om de lading 

te ontsteken. Maal' wordt de hefboom van het sluitstuk 
omgedraaid en bereikt h ij het punt aan den omtrek , waar 
de schroef volkomen in de moer zit en dus de sluiting  is 

volbragt , dan heeft die hef boom op z ij n  weg een andcrcn 
hef boom ontmoet en in beweging gebragt , waardoor de 
l iniaal van het suntgat wordt weggeduwd, Vóór d ie be
weging is. volbragt , kan de man , met het vuren belast , 
z ijne taak niet volbrengen . 

Om aan zulk eene ontzettende kracht weêrstand te kun 
nen bieden , moet d e  wand van de ruimte , waar die 
kolossale werking bij herhaling geschiedt , van bij zonder 
sterke constructie zijn .  Het cercle ren of met stalen hoepels 
omleggEm van den gietij zeren binnenwand vervult tegen
woordig daarbij eene groote rol en is eene der merkwaardigste 
verbeteringen in de fabricatie van geschut. Voor de 24 

c. ill . reuzenkanonnen , waarmede onze kustbatterij en suc

cessievelijk gewapend werden , kwam het giett j zer uit de 
Z yveedsche mij nen van Förola , tenvij l  de kanonnen te 
Finspong gegoten worden ; de stalen cercles , die , tot de 
gele kleur verwarmd , om het kanon gelegd word0n , werden 
daarentegen uit het zuiden van Frankrtjk aangevoerd. 

Met zulke m'onsterwerktuigen worden dan ook monster
achtige resultaten bereikt. Photographiën aan den wand 
toonden ons de gaten , die het proj ectiel in ij zeren platen 
van ruim 20 c. m. dikte had geboord , zonder b ijna iets 
beschadigd te z ijn , na zulk een vreesse l ijken schok door
staan en eene niet minder vreesselijke verwoesting aangerigt 
te hebben . 

Dit is natuurlijk een bewij s , dat er geen kracht voor 
2 
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de beschadiging van het projectiel zelf besteed was ) maal' 
dat het arbeidsvermogen , in den zich zeer snel bewegenden 
kogel opgehoopt , geheel tot het vernielen van het beoogde 
doel ,verd aangewend. Om die snelheid te meten ) heeft 
men op vernuftige wijze gebruik gemaakt van den electri
schen stroom. Het zou ons eehte1" te ver voeren om daarbij 
uitvoerig stil te staan . 

Nog even \venschen wij te verwUIen bij het kruid , een 
der hoofdfactoren bij het schieten. Ter vermindering van 
den enormen druk ) die bij de ontbranding op de wanden 
wordt uitgeoefend ) is men op het denkbeeld gekomen , om 
aan het  fij nkorrelige kruid eene grootere oppervlakte te 
geven. 

Men heeft proeven genomen en deze hebben ) met het 
oog op het weêrstandsvermogen van het kanon , de beste 
resultaten gegeven . Evenwel worden op dit oogenblik in 
Engeland nog steeds proeven genomen , daar men ' t  nog 
n iet eens is over den besten vorm van kruid. Bij ons 
gebruikt men tegenvyoordig korrels in prisma-vorm van 
40 gram , die , digt zaêmgeperst , geboord worden om aan 
de vlam meer speling te geven , en vervolgens tot een 
aantal van 580 à 594 

'
stuks voor één schot in het kanon 

worden geladen. 

Het was dus een rijk  en belangl'Uk onderwerp , waarover 
dien avond tot Dilige-n lia' s leden gesproken werd. Aan 
den 1 sten luitenant der artillerie , den beer P. V A N  D E R  
BURG , die ons , met zUn veelzijdige kennis e n  u itnemenden 
tact van c1uidel i jke voorstelling en v erklaring , de bijna 
zuiver technische en wetenschappelijke zaak inderdaad 
voortreffeltjk toelichtte , brengen w ij een woord van hulde 
en erkentelijkheid , ook namens de talrijke aanwezigen ) 
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waaronder ook dames , die met groote belangstelling de 
met proeven en aanschouwelijke voorstellingen opgeluis
terde voordragt volgden. 'Vanneer de heer Y AN DE Il Eu Il G  
instructie geeft aan militaire kweekelingen , kunnen wU 
dezen geluk v,renschen met een onderwUzer , die aan eene 
rijke kennis  zulk eene heldere voordragt en duidelijke 
uitleg-methode paart. 

Wat het onderwerp betreft,  wtj zUn het met den spreker 
volkomen eens , dat wU ons moeten wapenen , ja tot de 
tanden moeten wapenen , om ons Vaderland te beschermen 
tegen eventuele veroveringszucht , van wien ook. Dan 
alleen zullen wU den overmoedigen buurman eerbied knn
nen afdwingen en de rente van het zoo dikwU Is renteloos 
geacht kapitaal van de oorlogsuitgaven zal dan het maxi
mum van waarde erlangen. 



,/ r.l 1  10./ {t J  
./ .� / ,,-

PROF. F. J. STAMKART : 

o v e r d e E u r o p  e s c h e g r a a d m e t  i n g. 

Toen in  het duister van \ het wetenschappelijk verleden 
het eerste lichtpunt straalde en de dwaling , dat de aarde 
p lat zou z!i n , plaats maakte voor de stellige overtuiging 1 

dat onze planeet de gedaante van een bol heeft , stelde 
men zich al spoedig de vraag , hoe groot die bol wel zou 
wezen. De sterrekundigen -van de Alexandrijnsche schoo 1 
hadden reeds vrij gezonde denkbeelden van den sterren 
hemel , ofschoon de j uiste bepaling omtrent d� plaats , die 
de aarde te midden van het st errenheir inneemt en van 
hare ware beweging in  het heelal voor latere eeuwen was 
weggelegd. I\faar men wist althans zoo veel , dat de aarde 
eene bolvormige gedaante beeft en het hemelgewelf met 
dien bol evenwgdig loopt. De gro otte van dien bol in 
toenmaals bekende maten te bepalen , was o.  a. het s treven 
van den , G rieksehen sterrekundige E n ATosT H E NES (ongeveer 
200 v. Chr.) , dat bij , de gebrekkige wetenschappelijke 
hulpmiddelen van dien tgd in aan merking genomen , met 
verwonderlijk  juiste naan wkeurigheid bereikte . 

Hij mat de verschillende breedten (afstand van den aequa
tor) der beide Egyptische p laatsen Alexandrië en Syene ,  
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e n  sloeg daartoe den volg'enden eenv oud igen weg i n .  Te 
Syene bevond hij , dat op den langsten dag de zon des 

middags loodregt hare stralen wierp , dalll' zij zich spieg'elde 

in een waterput , waarvan de wanden 10oc1 regt gegraven 
waren . Te Alexandrië daarentegen wierp eene loodregt 

geplaatste staaf op betzelfde tij dstip van bet jaar en van 

den dag eene schaduw onder een boek van 7 r�1 I  o f  [.Ju van 

den geheelen omtrek der allrde. Alexandrië bg dus , vol

gens de bevind ing van E n A T osT LJ E N E S , 7° 1 2 / noonlelijker 

van de evennachtsl ij n dan Syene . Daar nu  Syene van 

Alexandrië 5000, stadiën ( toenmal ige lengtemaat) verwij derd 

lag en het verschil in breedte van beicle plaatsen �\) van 

den geheelen omtrek der aarde bedrueg , vond de Griek 

sche geleerde , die hiermede de eerste graadmeting had 
volbragt , eene lengte van 5000 x 50 of 250,000 stad iën , 

of 58 1 5  geogr. mij len voor den omtrek der aarde. 

Vele eeuwen verliepen , eer het werk van de bepal ing 
der grootte van onzen aardbol ,  zoo loffelijk begonnen , 
werd voortgezet. Eerst in  het tij dperk van den bloei 

van het magtige Mohammedaansche Hijk , vindt men weêr 
eenig spoor van ontwaakt leven op dat gebied . Kal if  

AL M A M M U M  l iet door eenige wiskunstenaars de resultaten ,  

waartoe EnATosT H E NEs was gekomen , zoogenaamd ver i 
fiëren. In plaats "an eelle betere uitkomst h:regen z ij echte r 
eene veel slechtere , ten minste veel meer afvv !jkende van 

de tegenwoordige c ij fers . 

Wederom verliepen een aantal eeuwen , de duiste re 

middeneeuwen ; waarin elk spoor van voorui tgan g , op elk 
gebied van intellectuële beschaving , dool' onkunde en 
morele el lende werd uitgewischt. De Fransc hman F n L�S N E L  
kwam eindelijk i n  het begin der 1 8de eeuw op de gedach te 

o m  de lengte van een graad te meten. 

Hij koos daartoe twee plaatsen op denzelfden meridiaan 
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geleg'en , Parijs en Amiens , en mat bun afstand door het 
aantal omwentelingen naauwkeurig te tellen , hetwelk het 
rad van den wagen maakte , waarmede hij naar Amiens 
reed. De lengte van het wiel met het aantal omwente
lingen vermenigvuldigd , gaf hem eene uitkomst van 57,070 
toises (1 toise � 1 .949 Ned. el). Dat deze uitkomst zeer 
onnaanwkeurig moest z ijn , behoeft geen betoog : men 
denke toch slechts aan de oneffenheden van den weg , enz . 
FR E S N E L  had evenwel de gl'oudslagen gelegd , waarop onze 
beroemde landgenoot SNELL I U S  eene eeuw later met uitnemend 
succès zou voortwerken. Aan dien grooten wiskunstenaar 
hebben wij de oplossing van het in principe eenvoudig 
probleem der meting van de grootte van een graad te danken . 

SNE L L I U S  mat den afstand tusschen Bergen - op-Zoom en 
Alkmaar in graden en door vereeniging van die beide 
plaatsen door een stel van driehoeken , waarbij h ij van 
een bepaalden basis was uitgegaan , bepaalde hij vrij 
naauwkeurig den afstand tusschen beide steden. Voor de 
grootte van een graad vond hij ongeveer dezelfde uitkomst 
als F H E S � E L  en de verificatiën ,  door M USsc I I E N BnoEK  en 
C A SS I N I  op SNE L L IUS '  berekeningen gemaakt , leidden tot 
eene uitkomst , (57, 1 1 7  toises) , die slechts weinig' van de 
grootte , door F nEsNEL  gevonden , verschilde. 

Waren aan NEw T o N  de merkwaardige berekeningen van 
onzen SN E L  L r us bekend geweest , dan zou hij welligt reeds 
1 2  j aar vroeger de groote natuurwet der algemeene zvvaarte
kracht gevonden hebben. Groote verbeteringen , in de 
meet-werktuigen aangebragt , stelden den Franscben ge
leerde P I C A R D  in staat om , volgens de methode van SNEL 

L I US , met groote naauwkeurigheid de  lengte van een meri
diaan-graad te bepalen , zoodat die lengte (van 57,060 
toises) tegenwoordig nog naauwkeurig genoeg wordt geacht 
bij vraagstukken ter bepaling van de gedaante der aarde . 
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Langzamerhand had intusschen de overtuiging veld ge
wonnen , dat de aarde onmogel ijk z uiver bolvormig' kon 
zijn. De gestadige omwenteling van een l igchaam , dat 
niet overal uit homogene bestancldeelen bestaat , moet uit 
den aard der zaak tot veranderingen van dat lig'chaam 

aanleiding geven. Zoo is het ook met onze aarde , dic 
uit verschillende heterogene c01lcentris;ch e  lagen i s  zamen
gesteld  en door hare omwenteling om eene as , hetzij aan 
den aequator , hetzij aan de polen , eene inc1euk.ing of ver
heffing van haal' oppervlak moet ondergaan , hetgeen na
tuurltjk ten gevolge moet hebben , dat de lengte der graden 
op verschillende punten van het aardoppervlak verschilt. 

Men was tot een dergelijk  verm oeden reeds gekomen 
bij de groote graadmeting , die in bet laatst der 1 7  cle en 
in het begin der 1 8 de eeuw over geheel FrankrUk plaats 
had en waarbij , over die betrekkel Uk  kleine uitgestrekt
heid , verschillende graadlengten gevonden "verden . Het 
was dus nu zaak , om de proef op grooter schaal te n emen , 
met graden , die op grooter afstancl van elkaêr geleg'en 
waren . Eene grootsche onder'neming wercl op touw gezet : 
BOI I G U E R  en L A  COND A M I N E  vertrokken (1 735) naar Peru , 
derhalve zeer digt bij clen aequator , en eene dergel ij ke ex 
peditie begaf z ich onder leicling van M A U P  8 R T  U I S  naar Lapland. 

Het resultaat van beide metingen was ) c1at aan den 
evenaar 56, 757 toises voor c1e lengte van één graad gevon
den werd ; d igt bij de pool daarentegen vond mcn 57,409 
toises, derhal ve  eene grootere lengte , waardoor dus op 't schit
terendst het vermoeden bevestigd werd , dat de aarde aan 
beide polen afgeplat is en derhalve een e lliptisch en vorm 
beeft. Het bleek nu , dat de groote N E WT O �  langs een 
geheel anderen weg tot dezelfde resultaten was gekomen 
en dat z ijne groote ontdekking van de wet der zwaarte
kracht , die den grondslag u itmaakt van al le l atere ontc1ek-
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kingen op natuurwetenschappelij k  gebied , volkomen harmo
nieèrde met de nu verkregen zekerheid van de afwijking 
der aa1'tle van de bolvorm�ge gedaante. Na die merkwaar
dige ontdekking' werden nog vele graadmetingen gedaan , 
aan de Kaap de Goede Hoop , in Italië , Lapland , Engeland , 
Oost-Indië ,  Hannover , Denemarken , Pruissen , Rusland enz. , 
waarbij steeds grootere of kleinere verschil len van graad
lengte gevonden werden. 

Het denkbeeld van BESSI<;L , om al die verschillende 
uitkomsten te vereenigen , leidde hem tot de bepaling van 
de gemiddelde lengte , die aldus een vrij j uiste maatstaf 
werd voor de bepaling van de grootte en de gedaante der 
aarde. H ij berekende de lengte van de horizontale en 
vertieale as en leidde daaruit af de l engte van t gedeelte 
van den omtrek , die 1 0,000, 856 meters bedroeg. Onze 
meter is dus iets te klein en wel y\; mmo 

In bet jaar 1 8 6 1  kwam generaal BEIJ E R  op het denk
beeld , om door middel van eene graadmeting op groote 
schaal eene volkomener kennis te verkrijgen van den vorm 
van ons werelddeel. Hij koos daartoe twee plaatsen ,  die 
op denzelfden meridiaan , maar op verschillenden afstand 
van den evenaar zijn  gelegen , Palermo en Berlij n , de 
eene op 38° NBr. , de tweede 14° noordelijker. Hij trok 
de l ijn , die beide punten verbindt , door tot 60° NBr. , 
tusschen Christiania en Upsala. Deze grootsche onder
neming , om 22 graden te meten , vereischte natuurlU k 
grootsche krachten. 

Het Pruissische Gouvernement nam daartoe het initiatief , 
met het gevolg dat in October 1 864 te Berlijn de conferentie 
voor de Midden-Europesche graadmeting werd geopend. 
De geleerden , door bijna alle Europesche Staten afgevaar
digd , ontwierpen al dade1 tj k  een omvangrijk programma 
van werkzaamheden , waarbij op den voorgrond werd ge-
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steld , dat de grootste naauwkeurigheid bij de versehil l e n d e  

opmetingen in  acht genomen zon worden. Men zou bijv. bij 

de hoeknieting geen grootere font toelaten dan 1 seconde ,  

overeenkomende met 25frOO van den afstand tusschen de 
twee punten van waarneming. 

Voorts zouden er maatvergelijkingen op groote schaal 
plaats gr!jpen en zou door middel van peil toestellen d e  

gemiddelde hoogte van het wateroppervlak in  de  verschil
lende havens berekend worden. In de breedte-bepalingen 

zou men de stiptste naauwkeurigheid betrachten en van 
den telegraphischen draad zou met groot voordeel gebruik 
worden gemaakt , om het l engteverschil met verbazende 
j uistheid op te  geven . 

De bepalingen omtrent den stan d der sterren en vooral 
de slingerproeven zouden de kroon o}:) het werk zetten en 
eindelij k  zou ook rekening worden gehouden met de locale 
afwij king van de loodl tjn. 

Het eerste werk bU eene graadmeting is  bet m eten van 

een basis , waarop successievelij k het geheele net van drie
hoeken wordt geconstrueerd . Het toestel , dat B E SS E L  daartoe 
uitvond en dat met eenige w ijzigin gen ook heden nog 
wordt- gebruikt , bestaat uit eene ij zeren en eene zinken staaf , 
welke laatste slechts aan een der u i  l ein den aan de ij zeren 
staaf is bevestigd , zoodat bij n i tzet.ting of ink rim pi n g  door 

warmte of koude , de beide metalen eene verschi l lende ver
andering ondergaan en aldus een thermometer vertegen
woordigen ter juiste bepal ing van de afw!jking , welke de 
lengte van den maatstaf ondergaat.  

De fou ten , door den invlued van het weêr veroorzaakt , 
worden hierdoor gemakkel ijk gecon triJleerd. Eenige van 
die staven worden nu naast elkan der gelegd en vervol gens 

de achterste uit het geli d gen omen en  vo o r  de voorste 

geschoven 1 nadat de afstand van h�re beide n iteinden door 
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inschuiving van wiggen microscopisch naauwkeurig is 
gemeten. 

Bij de hoekmetingen , die na de vaststel l ing van den 
basi s  volgen J maald men van twee voortreffeltjke  instru
menten gebruik , van den theodoliet en den heliotroop. 
Het voorname bestanddeel van het eerste werktuig , dat 
reeds door P TCA B D werd gebruikt , is een k ijker , die naar 
alle rigtingen kan draaUen en waarmede men twee punten 
aan den hori7,On waarneemt. Het verschil van den hoek , 
waaronder beide punten gezien worden , is dan de hoek , 
waarvan het aantal graden overeenstemt met den afstand 
tusschen beide punten .  Dit instrument luistert zoo naauw , 
dat de waarschijnl ij ke fout , die de waarde bepaalt van 
elke waarneming , tot het minimum van 1 seconde wordt 
ternggebragt. VOOl' een afstand van 10 uur gaans geeft 
dit eene onnaauwkeurigheid van sl echts 3 decimeter op een 
afstand tusschen beide punten van 50,000 meter. 

De heliotroop is een vernuftig u itgedacht toestel , waarvan 
gebruik wordt gemaakt , om het punt aan den horizon , 
dat men met den kijker pointeren wil , duidelijker waar
neembaar te maken. Door een spiegel worden de zonne
stralen zoodanig opgevangen , dat zij in  de rigting van het 
te pointeren punt terugkaatsen en dit op die wUze helder 
verlichten . 

Voor de bepaling v3:n de breedte eener plaats worden 
heel "vat waarnemingen vereischt , ten minste wanneer men 
aan den ei8ch wil voldoen en ze tot ]10 seconde naauw
keurig wil meten. 

Voor Leiden heeft men de breedte tot 3 meters naauw
keurig gevol1.den. Van zeer groot nut zijn ook de bepalingen 
van het azimuth eener plaats , d .  i . van den hoek , die 
een bepaald punt  aan den horizon met den meridiaan der 
plaats van wan,rneming maakt. Wijlen prof. KA TSER koos 
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voor zijne  a zimutb -w:larnemingen op het observatoriu m te 
Leiden , als punt aan den horizon ,  den schit terenden bol 
van de Delftsche torenspits en zijne belangrijke berekeningen 
zouden door den j ong'sten brand , die de spits vernielde , 
zeker vruchteloos zijn geworden , wanneer de plaats van 
den bol met betrekking to t den basis van den toren niet 
naauwkeurig door prof. ST A IIi l( ART  bepaald was. vVanneer 
nu bij de restauratie van den toren de bol niet op  zij ne 
j uiste vroegere plaats wordt gesteld , kan de hoogleeraar 
met groote naanv"keurigheid bepalen , hoe,'eel de nieuwe 
bol van zijne vorige standplaaü; afwijkt. 

E en andere belangrijke factor van de graadmeting is de 
bepaling van het lengte-vel'sehil , berekeningen , die men , 
dank zij de tclegraphie , tot de grootst mogelij ke j uistheid 
kan opvoeren. Men weet dat de ttj dstippen , waarop voor 
twee plaatsen dezelfde ster den meridiaan passeert , h et 
verschil in lengte van beide p laatsen aangeven. 'fusschen 

het oogenblik , waarop de observator het passeren van de 
ster voorbij den kijkerdraad waarneemt ,  en het oogenblik 
dat hij het tijdstip van die waarneming opteekent , verloopt 
eenige tijd , dien men natuurl ij k  tot eene zoo miniem 
mogelijke grootheid wil terugleiden. 

De electrische stroom komt daarbij uitstekend te hulp 
en de fouten , die men vroeger maakte door het onver
mijdelijk tijdsverloop tusschen het gezigt en het gehoor , 
of de waarneming van het oogenblik der raking van de 
ster aan den meridiaan en het hooren van het juiste tijd
stip , waarop zulks plaats grij pt , deze fout wordt nu veel 
kleiner dool' den veel snelleren overgang van het gezigt 
tot het gevoel. 

Op het oogenblik van waarneming sluit of opent men , 
door een ligten handdruk , een electrischen stroom , waar
door eene grapbische teekening op een in seconden verdeel� 
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den papieren cilinder wordt voortgebragt. Zoo kan men 
na de waarneming tot in de geringste onderdeelen van 
seconden de tijdstippen aflezen , vvaarop de s ter de "\"e1'
schillcude kruisdraden beeft geraakt. De gemiddelde t ijd 
geeft dan b ij na volkomen �uist bet oogenblik aan , waarop 
de ster den meridiaan i s  gepasseerd. Op dergelijke wijze 
beeft men het verschil van tij d berekend  voor Leiden en 
Bonn en de waarsch ij n lUke fout , daarbij begaan , was niet 
grooter dan ± 0,0 1 7  sec. , overeenkomende met eene lengte 
van 3,9 meter. 

De slingerproeven , d. w. z .  de bepaling der lengte van 
den secondeslinger voor verscbi llende p laatsen op den aard
bodem , bebben het vermoeden , dat de aarde niet bestaat 
uit eene homogene massa , zelfs n iet uit een zamenstel van 
concentrische homogene lagen , volkomen bevestigd. De 
proeven te Bonn , Leiden en Mann heim �enomen , gaven 
voor laatstgenoemde plaats als de lengte van den slinger 
993, 7 207 mm. , voor Bonn 99:3,8869 mmo en voor Leiden 
994,0252 mmo Men ziet derhalve , dat voor meet nOOl'de
l ij k gelegen plaatsen de lengte van den slinger en dus de 
in t.ensiteit van de zwaartekracht toeneemt. 

N n gi ng men verder en h erleidde de lengte van den 
seconde-slinger · op verscheiden plaatsen tot de lengte van 
één bepaalde plaats. Te Berlij n bij v. mat men de lengte 
regtstreeks en vond 994,04<16 mm . ; die vau Bonn , herleid 
tot de lengte van Berlij n ,  gaf 994,04 1 3 ; die van Leiden 
994, 0553 ; die van :Mannheim 993,

'
9844 mm. Terwij l  men 

dns tusschen Bonn en Leiden slechts eene afwijking vond 
van T �u mm. , ""vas dit '\'er:,oh1 1  aanmerkel i jk grooter voor 
Mannlleim .  Op die plaats moest dus eene afwijking bestaan 
van de in tensiteit der zwaartekracht , die geene audere 
oorzaak kau hebben dan eene  afwij king van de digtheid 
der aardkorst. 
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Ten slotte wordt bU de graadmetingen ook rekening 
gehouûen met de afwijking der loodlij n , eveneens i n  ver
band staa nde met het verschil van d igth eid der aardkorst 
en de uiterlijke gedaante van haar oppervlak . Zoo bedraagt 
bijv. in het Carpatiscbe gebergte de afwijking d ier l ij n  
5 7  secon1en. 

Het grootste gedeelte van Europa is nu reeûs met drie
hoekeu overdekt en h et geoclesische n et brei dt  zich nog 
meer en meer uit. Van de zuidpunt van Sicilië tot digt 
bij de Noordkaap .. van Portugal tot de oevers van de 
Caspische Zee , hebben reeds legio van graadmetingen 
plaats gehad ter bereikin g van het groote doel , de bepa
l ing van de gedaante en den vorm van Europa. 

Prof. STA MIU ll T  is ij verig bezig om het n et van drie
hoeke n  door S0 E L L I U S  begónnen , te voltootj en en te doen 
sluiten aan de Hannover sche en Be lgisch e opmetingen . 

Op de noordoostelij ke grenzen zal de term i nu s van de 
N ededandscbe graadmeting over de plaatsen Holwerda , 
.l\'Iiûwolcle en Oostwedde loopen ; aan ûe zuiûenj ke  g'l'enzen 
zal hU  bepaald worden ûoor de punten Hoogstraten , Lom
mel en Nederweert. 

Prof. S T A M K A I \ T  besloot zij ne merkwaardige meûedeelingen 

met de opmerking , dat de groote Europescb e graadmeting 
tot heden een zuiver wetenschappe1 Uk karaldp-r d roeg , dat 
ztj volstrekt geen st0ffelij k voordeel of de bevordering 
van eenig maatschappelijk  belang beoogt , maar slech ts 
strek t tot vermeerdering van de k ennis , tot verruiming 
van ûen blik en tot hoogere waarderin g  doo r  den men sch 
van de plaats , die hem in ûe Sch epp i ng is  aangewezen . 

Kennis van ons zelven in de ee rste plaats , maar d an 
ouk vooral kennis van de ons door den Schepper gegeven 
woonplaats , moet ons voorname streven zÜn. 



IV. 

]1'. J. Ir. R. H U L S M A N : 

Over het Noorderl icht. 

Met leven dige voldoening' bespeuren wij ook dit j aar 
weêr ) dat Dûigenûa's natu urkundige avonden meer en 
meer de belangstelling wekken. Het gure weêr belette 
niet ) dat eene talrijke schare dames en heeren was op
gekomen om van het noorderlicht te hooren spreken ) 
een onderwerp ) zoo rij k aan verrassende bijzonderheden 
en zoo diep ingT!lpende in de groote natuurwetten ) dat 
wij niet zonder grond eene groote verwachting koesterden 
van hetgeen ons zon worden medegedeeld. 

Dr. Hu LSl\L\. N ) wiens wetenschappelijke kennis wij reeds 
bij eene vorige gelegenheid wisten te waarderen ) is voor 
ditmaal onze leidsman ) nu wij den lezer uitnoodigen , voor 
eene wij le met ons te vertoeven in  de kille poolstreken , 
aan de beide uiteinden der aardas. 

Elke streek op onze schoone aarde , elke gordel van de 
planeet , die ons tot woonplaats werd aangewezen , heeft 
z ijne eigenaardige natul1rschoonhec1en ) die in hare maj es
tueuse pracht en heerl jjkheid tot den mensch spreken van 
de grootheid van den Schepper. In den weelderigen plan
tengroei en de prachtige nutuurtooneelen van de tropische 
geweslen vertoont die schepping iieh misschien het liefe-
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lijkst ; in  he t  kille Noorden openbaart zij hare majesteit 
in qen tooverachtigen gloed van het raadselachtig noorder
licht , dat in de maandenlang'e winternachten v an de 
poolstreken met z ij ne  verscheidenheid en pracht van kleuren 
eene welkome vergoeding hiedt  voor het langdurig gemis 
van het zonlicht. 

Het is toch een natuurlij k gevolg van den schuinen 
stand der aardas met betrekking tot het vlak , waarin z ij 
hare wentelende loopbaan rondom de zon aflegt , dat de 
lengten van den dag en van den nacht voor de plaatsen , 
die op verschillende breedten z ij n  gelegen , ongelijk zijn . 

Hoe grooter verschil van breedte , des te grooter onder
scheid. Zij n  op de evennachtslijn dag en nacht even lang , 
in onze gematigde luchtstreek , dus op eene hoogere breedte , 
wisselt die lengte steeds af en bereikt een maximum van 

16 of 1 7 uren per etmaal. Is dit verschil van dag en 
nacht reeds groot , het wordt steeds grooter , hoe meer 
men tot de polen nadert , zoodat dan ook in de met eeuwig 
ij s bedekte noordpoolstreken de zon op den 21 sten J unij 
niet ondergaat en op 21  December niet boven de kimmen 
verrijst. 

Zoowel aan de Noord- als aan de Zuid Pool , aan de 
uiterste punten van de as der aarde , is het een half jaar 
dag en een half jaar nacht. Gedurende die lange winter
nachten doet zich het verrukkelijk  verschij nsel voor van 
de poollichten , minder j uist noorderlicht genaamd , die het 
zonnelicht wel niet evenaren in sterkte , maar het zeker 
overtreffen in pracht en verscheidenheid van kleuren. 

Op de mannen , die de poolstreken voor wetenschappelijke 
of andere doeleinden bezochten , heeft het natuurverschijnsel 
s teeds den aangrU pendsten indruk gemaakt en ook wij J 
tot wie dat verrukkelij k natuurschoon nu en dan doordringt , 
kunnen ons een denkbeeld vormen van de trotsche pracht 



32 

van dat hemelverschijnsel. Moeij eltjker valt het evenwel 
tot het wezenlijk karakter van het noorderlicht , t o� de 
oorzaak van zij n  ontstaan door te dringen. Vooreerst doet 
het zich op verscbillende plaatse l l  zeer verschillend voor 
en de zeevaarders en natuurkunJigen , die het naauwkeurig' 
waarnamen , geven er nog al uiteenloopende beschrij vingen 
van. Er z ij n  even wel eenige karakteristieke trekken , die 
z ich btj het verschij nsel nooit verloochenen. In den aan
vang vertoont het z ich als een donker s,egment , 10 tot 30 

graden hoog , waanTan het midden punt in den magnetischen 
meridiaan ligt , dat wil zeggen in

' 
die streek, van den 

hemel , waarheen de magneetnaald wtjst .  
Dat segment vertoont zich aan den noordel !j ken horizon 

over eene g�'oote uitgestrektheid , wordt weldra aan zijn boog 
o nizoomd door lichtende schij nsels en een belderen regen
boogvormig'en zoom , waaruit met groote snelheid en waatjer
vormig , als uit een onzigtbaar middenpunt , stralen schieten , 
die nu eens blaauw , geel , groen of roodachtig gekleurd , 
elk oogenblik van kleur en ook van gedaante veranderen 
om vervolgens plotseling naar het zeni th te schieten , waar 
zij een tweede middenpunt schij nen te vinden , om van 
daar uit als met eene kroon de ganRche uitgestrektheid 
van den zigtbaren horizon met een heerlIjk licht te bestralen. 
De helder geele klenr van dat licbt gaat weêr in een groen , 
vervolgens in een lichtb laauw schijnsel over , om eindelijk 
weêr tot het donkere segment terug te keeren , dat ook 
op zij ne beurt van den horizon 'verd wij nt. 

Het noorderlich t vvordt meestal na zonsondergang waar
genomen ; dan is het zigtbaar en wordt niet onderschept 
door bet sterkere zonlicht. Na middernacbt is  bet ver
schijnsel nog niet opgemerkt en ofschoon  bet ook des zomers 
wel waargenomen is , is de algemeene regel , dat de winter
maanden en vooral de eerste bet rijkst zijn aan noorder-
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lichten. Uit eene statistieke tabel van het aantal malen , 
dat zich het verschijnsel op verscbillende ttjdstippen heeft 

voorgedaan , is men tot de merkwaardige ontdekking ge

komen , dat in de verschijningen van bet noorderlicht een 

zekere regelmaat heerscht , die onder eene bepaalde wet 

kan worden gebragt. De verschijningen van het noorder

licht aan den hemeltrans verdeel en zich in perioden van 

10 à 1 1  j aar , die van een maximum overgaan tot een 

minimum , om tegen het einde der periode weêr het maximum 

te bereiken. 

De j aren 1870 en / 7 1 en ook het begin van /72 waren 

zeel' vrucbtbaar aan noorderlichten en nu zal dat verscbij nsel 

langzamerband verminderen , om over 4 j aar , volgens de 

wet del' periodiciteit , zijn minimum te bereiken ; dan zullen 

de gevallen weêr toenemen , tot in 1 880 of /81  b et aantal 

noorderlichten wederom t ot het maximum zal zijl?- geklommen. 
Zeel' opmerkelijk  om de gevolgen , die er uit z ijn af te 

leiden , is de overeenkomst van de periodiciteit van het 

noorderlicht met die van twee andere verschijnselen. De 

zon , hoe zuivel' haar licht ook moge zijn , is niet vlek

keloos ; integendeel , z ij vertoont een aantal vlekken , die 

vooral in den laatsten t ij d  het onderwerp van een naauw

keurig onderzoek der natuurkundigen hebben uitgemaakt. 

Het aantal dier vlekken wisselt eveneens regelmatig af 

en bHjkbaar volgens dezelfde wet ) welke wU daar even 

voor het noorderlicht zagen aangenomen. De periode van 

het maximum der zonnevlekken over h et minimum naar 

het tweede maximum is even groot. Eene derde periode 

komt met die van het noorderlicht ove reen , nl. de periode 

in de v eranderingen der decli natie (afwij king) van den 
magneetnaald . Men heeft hier dus weêr een indice van 

het verband tusschen het noorderlicht en bet aardmagnetisme. 

Latere onderzoekingen h ebben dit verband tot grootere 
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klaarheid gebragt , maal' voor men zoo ver was gekOl'u en , 
moesten nog merkwaardige nasporingen voorafgaan omtrent 

den tijd wanneer ) en de plaats waar het noorderlicht aan 
het firmament verschij nt. Gel ij ktüdig werd het verschij nsel 

in de zuidelijke en de noordelijke gordels waargenomen . 

De beroemde reiziger COOR  verhaalt ons van een pool 

l i cht (hiel' zuiderlicht) , dat door hem in Februarij 1 7 73 

op Tasmania werd gezien en op het zelfde tij dstip nam 
onze landgenoot V A N  SWINDEN  te Franeker dat zelfde ver

schUnsel waal'. Meermalen werd die gelijktijdigheid van 

het verschij nsel in zuidelij ke en noordelijke streken gecon
stateerd : te Hobarttown en te Christiania ) te Rio-Janeiro 

en in onze gematigde luchtstreek wer
,
d gelijktijdig het 

noorderlicht waargenomen , zoodat el' geen twijfel meer 

kon besta.an ) of beide verschijnselen stonden in 't innigst 
verband tot elkaêr en hadden aan dezelfde oorzaak hun 

ontstaan te danken . 
lVIaar niet alleen de tijd , ook de plaats van het vel'

sehU nsel moest bepaald worden. En nu deed zich allereerst 

de vraag op : ontstaat het noorderlicht in den dampkring 

der aarde ) of openbaart het z ich buiten de atmosfeer ) in 

de cosmische ruimte ? Die vraag was niet moeij elijk  op te 

lossen . .Gaat men toch de sterren na in  hare schijnbare 

beweging rondom de aarde van het oosten door het zuiden 

naar het westen , dan nemen al de voorwerpen van de 

aarde en ook van de atmospheer ) die haar omgeeft ) eene 
vac:.te plaats ten opzigte van die sterrcn in . Bevond zich 

dus het noorderlich t in de cosmische ruimte , waar ook de 

sterren zich ophouden , dan moest het zich met deze ten 

opzigte van de vaste voorwerpen der aarde in eene bepaalde 

rigting verplaatsen. Maar juist het tegendeel bleek : het 

gedroeg zich tegenoYer de sterren eyenals de vaste yoor
werpen en de verschijnselen in den dampkring en het 
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bleek dus ) dat l iet , noorderl icht 111 de atmosfeer der aarde 

z ijne plaats heeft. 

Aan meer bezwaren was de bepal ing omtrent de hoogte 

van het noorderlicht onderhevig ; m en kreeg zeer niteen

loopende resultaten ) sommige van 3 à 4000 meters ) andere 

van 120 geographische m ij len ) h etgeen in de eerste plaats 

was toe te schrij ven aan de moeij el ij kheid om de hoogte 
van den straal boven den horizon te bepalen. Men m oest 
dien toch ) bU geb rek aan gesch i kte i nstrumenteu ) bij be
nadering bepalen en dan i n  de tweede plaats mogt melt 

met reden twij felen ) of de beide waarnemers op twee v er 

schi l lende plaatsen ) b ij v. den Haag en ParU s ) op hetzelfde 
tUc1stip wel denzelfden straal hadden waargenomen . 

Kort geleden vond prof. GA L L E ) van B reslau ) eene meer 

zuivere methode van hoogtebepaling. Vo lg'ens zijne bere

kening vertoont zich het noorderl icht op eene hoogte van  
40 geogr. m�j len in onzen dampkring. Deze uitkomst was 

i n  fiagranten strtj d met de h oogte van 10 geogr. m g len , 

waarop tot dusver de ons omge vende atmosfeer overeen

komstig' de wet van den barometerstand was berekend . 

Trouwens het gebrekkig'e van die hypothese was reeds 

gebleken door de onderzoekingen ten opzigte van de val

lende sterren ) die op eene hoogte van 20 geogr. mij l en 
boven het aardoppervlak zigtbaar worden , omdat z!j dan 

door de aanraking met de dampkringslucht in gloeUenden 

toestand worden gebragt. 
Het vermoeden dat het noorderl icht i n  naauwe betrek

king zou staan tot het m agnet i sme del' aarde ) kreeg m eer
dere zekerheid ) toen het  ve rsch [j n se l werd opgemerkt ) dat 

men gewoonl ij k bij sterke noor derl ichten zeer onr ust i ge 
bewegingen van de magneetnaa Jd bespeurt. In den gewo

nen toestand beweegt zich de noordpool van den magneet 

tot 2 ure naar het westen en '8 namiddags van l i et westen 
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naar bet oosten. Nu beeft bij noorderlicht 's middags j uist 

de omgekeerde beweging plaats , nl .  van het oosten naar 
het westen . Een tweede kenteeken van dat verband vond 

men in de plaats , waar het licht zich gewoonlijk  het sterkst 
ontwikkelt. Zijn voornaamste zetel is toch de magnetische 

noord- of zuidpool. 
vVal1l1eer men 1 e Boothia-Felix , in ' t  uiterste noorden 

van Noord-Amerika gelegen , ook wel de magnetische noord

pool der aarde genoemd , een magneet vrij ophangt , zal 

hij een verticalen stand aannemen , terwijl  hij , naar het 

zuiden verplaatst , een kleinen hoek met den horizon maakt. 
Deze hoek heet de inclinatie en eene vrij opgehangen mag

neetnaald eene inclinatienaald. Met deze inclinatienaald zijn 

nu  op de verschillende plaatsen der aarde de stralen van 
het noorderlicht evenwij dig ; aldl1s schijnen zij , volgens de 

vvetten (ter perspectieve , elkander in dat punt van het 

hemelgewelf , waarop de inclinatienaald wijst en dat mag
netisch zenith genoemd wordt , te ontmoeten. 

Het schijnt dus niet ten olll'egte , dat de natuurkundigen 
het noorderlicht een magnetisch onweêr noemen ; maar 

daarmede is het verschij nsel nog niet verklaard. Allerlei 

theoriën werden nu verkondigd omtrent het wezen en den 

oorsprong van het aldus genoemde noorderlicht , waaronder 

ook die , welke de electrische theorie van den beroemden 

FRANKL IN  nabootst ; volgens deze theorie zou namelijk het 

verschijnsel toegeschreven moeten worden aan de vereeni

ging van noordelijke en zuidelijke magnetische vloeistoffen. 

De ontdekking van het electro-magnetisme zou de weten
schap eene groote schrerle verder brengen. Het was voor 

AMPÈRE  wegg'elegd , om , voortbouwende op de onderzoe
kingen van OERST E D T , het verband te vinden tusschen het 

magnetisme en de electriciteit . Laatstgenoemde had opge
merkt ) dat wanneer men eene magneetnaald bg een gal va-
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nischen stroom brengt en zich voorstelde in dien stroom 
te  zwemmen met het gezigt naar de magneetnaald toe ) de 

n oordpool altij d links af'rvijkt. Omgekeerd ) wanneer eene 

vaste magneetnaald bij een beweegbaren stroom wordt 

geb ragt ) zoo danig dat de noordpool zich rcgts van den 

geleiddraad bevindt ) zal d e  stroom de neiging openbaren 

om zich zoodanig te plaatsen ) dat de noordpool van den vasten 

magneet zich l inks van den stroom bevin dt. 
Om nu het verband te zoeken tll sscben galvanisme en 

m agnetisme , onderzocht en von d h ij eene gel ij ksoorti ge 
werking van twee galvanisch e stroomen op elkaêr. Hij 
bevond nl .  dat twee stroomen ) evenw�j dig maar in tegen

gestelde rigting loopende , el kan der afstooten en zooc1ra 

zij ) evenwij dig blij vende , in dezelfde rigting l o open ) elkan
d er aantrekken . Hij vcranderde n n  den evenwijdigen stand 

en liet de stroomen kruiselings over elka�r loopen , m aar 
beiden naar de gemeenschappel ij k e  loodl ij n . Een e aantrek

kende werking was daarvan het gevol g )  die onmiddellUk 

af:'Stooten d werd , toen de eene stro o m  naar de gemeen

schappelij ke loodlijn toe ) de a n dere el' v::tn af werd ge1 eid.  
Daar de m agnetische krach ten in de aarde haar tot een 

grooten magneet maken ) zal een beweegbare stroom , die 
door een ci rkelvormigen draad loopt ) waarvan h et vlak 

loodregt staat op h et vlak van den magnetischen meridi aan 
dezelfde neigin g openbaren , om de n oord pool van den 

magneet l inks van zich te plaatsen . Zoodra dan ook een 
galvanische stroom door dien c irkel draad gaat , wij kt deze 
uit zij n stand en n og sterker vertoont û cb die i n vl o ed van 

het aardmagnetismc ) wanneer men meerdere cirkel draden 

evenwij dig nevens e1kander ophangt en den stroom door 

al die draden i n  deze1fde r igti n g  laat loopen . 
Een spiraal vormige draad voldoet vrij wel aan dat 

zamenstel van evenwij dige cirkels , vooral wanneer de ge-
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leding8n door een regtlij nigen geleiddraad verbonden wor

den. vVanneer nu de as van zoodanigen spiraalvormigen 

geleider of solenoïde geplaatst wordt in eene rigting , even
wijdig aan de as van den magneet (hier de aarde) , dus 
van het noorden naar het zuiden , ziet men den krachtigen 

invloed van den aardmagneet op den galvanisch en stroom , 

die in de bepaalde rigting wordt verplaatst. 

De werking van twee solenoïden op elkaêr is weêr aan

trekkend , \vanneer de stroomen evenwijdig loopen en in 
dezelfde rigting , afstootend bij tegengestelde stroomingen. 
A M P I� RE  moest nu nog slechts ééne proef doen , om tot eene 

merkwaardige ontdekking te komen , die hij trouwens 

reeds vermoedde. I--lij bragt de noordpool van een mag
neet bij het zuideinde van eene solenoïde en de galvanisch e 

stroom , die door dezen spi raaldraad liep , openbaarde 

onmiddellijk  neiging om tot den magneet te  naderen , vèr

wijderde zich echter van den magneet , zoodra deze werd 
omgekeerd en de zuidpool in de plaats van de noordpool 

trad. De conclusie was dns eenvoudig deze , dat de over

eenkomst tnsschen een magneet en eene solenoïde duidelijk  

gebleken was. De een kan door den  ander vervangen 

worden en dezelfde werking blijft zich openbaren. Het 

magnetifch worden van ij zer is dus blijkbaar niets anders 
dan 

. 
het ontstaan van galvanische stroomen rondom de 

moleculen , loopende van links naar regts , als wij op de 

zuidpool van den magneet zien. Die moleculaire galvaniscbe  

stroomen loopen allen onderl ing evenwij dig en loodregt op  
de  a s  van den magneet. AlIl P J� H E  had dus op  éelatante 

wij ze het aardmagnetisme verklaard door de ,verking van 

den galvanischen stroom. 

De th ermo-electrische stroomen of de galvanische stroo 

men , opgewekt door warmte , maken de aarde to t  een reU8-

achtigen magneet en op dien grondslag voortredenerende , 
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moest men nu natuurlijk het magnetisch onweêr (noorder

licht) verklaren door periodieke electrische ontladingen. Is 

nu het noorderlicht een gevolg van die ontlading'en ? 

Ziedaar cene vraag , die men weldra bevestigend scheen te 

moeten beantwoorden , toen men het verschijnsel van het 

poollicht eene eigenaardige werking zag' uitoefenen op een 

galvanischen stroom. Men leidde er uit af , dat bU noor
derlicht een golvende stroom door de aarde loopt. 

Van daar , dat men den 4den Februarij van dit j aar , 

toen het fraaije noorderlicht aan de noordelijke kimmen 

verrees ) zeer veel moeite had om van het zuiden van 

Frankrijk naar Parij s te seinen ) daar deze kunstmatige 
electrische stroom in botsing kwam met de galvanische 

golving door de aarde. Ook in  andere rig,tingen vaD Parij s  

naar Brest en t e  Halle ) werd dat storend verschijnsel 

opgemerkt . 

Men had dus vrti groote zekerheid ) dat het noorderlicht 

het gevolg is van electrische ontladingen . 

Die electrische ontladingen moesten nu nog verklaard 

worden. Men kende het  bestaan van de galvan i sche stroo

mingen in de aarde ) maal' hoog in den dampkring moest 

zich ook electriciteit bevinden ) om eene ontlading door 

aantrekking van twee stroomen te ycrkrij gen . De tbeorie 

werd nu  gevonden ) dat de el ectriciteit )  die z ich op de 
oppervlakte van het zeewater bevindt , met het verdam ptu 

water naar hoogere streken verhuist en door de bekende 

stroomen in de hoogere streken van den dampkring naar 

de polen wordt afgevoerd, De electri citeit is daal' digter 
bij het aardoppervlak dan op eenig ander punt van het 
oppervlak der atmosfeer ) daar dit in nog sterkere mate afge

plat zal zij n dan de aardboL 

Is een noorderlicht dus eene electri sche ontlading ) men 
moet het wel onderscheiden van den bliksem ) die dezelfde 
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oorzaak heeft. Het vertoont zich nooit met zigzagsgewij ze 

schichten zooals dit verschUnsel en gaat ook nooit gepaard 

met geruisch , dat het kenmerk is vaD den bliksem. 

Zagen wij in het electro-magnetisme een hulpvaardigen 
bondgenoot om tot eene verklaring van het noorderlicht te 

komen , de spectraal -analyse , die dool' hare verspreiding 

van lich t op vele terreinen van de ,vetenscbap , waal' nog' 

volkomen duisternis heerschte , zich in korten tU d beroemd 
heeft gemaakt , zou nog vele theoriën doen opwerpen en 
veel raadselachtigs te constateren ge·ven . 

lVlen ,veet dat een h eldere witte lichtstraal , 'wanneer hij 
op zUn weg een glazen prisma ontmoet , in zijne zamen

stellende kleuren wordt ontleed , die in helderheid en ver
scheidenheid afvvisselen naar den aard van · de lich tbron. 

vYordt deze voortgebragt cloor gloeij endc vaste of vloeibare 

l igehamen , dan is zulk een spectrum rijker aan kleuren ; 
van gloeij ende gassen is het prismatisch licb tbeeld echter 

minder rijk. 
Door een onafgeuroken spectrum verstaat m en eelle klen 

renschakering , waarin al de kienren van den regenboog , 

rood , oranj e ,  geel , groen , blaanw , indigo en v iolet , naauw 

merkbaar in elkaêr overgaan . Gassen geven meestal strepen 

in bet spectrum en de kleur van die strepen is een vaste 
maatstaf voor de hoedanigheid der stof , die in gloejjenden 

staat stralen afwerpt door het prisma. Zoo is de kleur yall 
stikstof eell oYergang tusschen roodviolet e11 blaauw , die 

van zuurstof is meer witachtig en waterstof geeft weêr 
een rose-rood lieht. 

"'T at ""as dus natnur1tjker dan dat men een straa l  van 

het noorderlicht door een spectroscoop opving en zUne 
plaats op het spectrnm ·waarnam. ANGSTHÖM zag eene heldere 
geel groene streep ) ZÖLN EH zag nog eene streep in b et 
rose en nog onlangs werden door VON OTT INGER en VOGE L  
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6 strepen i n  het speetrum van het noorderlicht gezien , 

uI. eene geelgroene , eene rose , 2 groene , eene blaauwe , eene 

violette , dus 6 strepen te zamen. 

Doch het vermoeden , dat de noorderlicht-straal de kleuren 
van de zamenstellende deelen onzer atmosfeer , stikstof , 

zuurstof en waterstof op het spectrum zou werpen , werd , 

vreemd genoeg' , niet bewaarheid. Er kan echter eene zeer 

natuurlijke reden voor bestaan. De k leur van den straal 

is toch veranderlijk  naarmate van de temperatuur en van 

de drukking ,  en van beiden kunnen wij ons geen denk
beeld maken in die 40 geog. m, b ooge streken van den 

dampkring , om onder die om standigheden met succès 

kunstmatige proeven te nemen met die gassen . 

Men zal ecbter moeten toegeven , dat de wetenschap al 

zeer ver gevorderd is tot verklaring van het noorderlicht 

en bevreemding mag bet dan ook wekken , dat onlangs 

plotsel ing eene geheel nieuwc theorie is vcrkondigd in de 
laatste aflevering van Pelennann' s Miltheilunr;en , die echter 

op zeer goede gronden door den h eer HU LSMAN  werd af
gebroken. 

Wij ztin m et dit verslag reeds uitvoeriger geweest dan 

wij verwacht hadden en daarom besluiten wtj met een 

kort woord van b uIde aan den geleerden spreker , die ons 

met groote duideltjkheid eene boeüen de schets gaf vau het 

n oorderlicht en tevens een belangr!j k kijkj e deed nemen 

in den arbeid der wetenschap op natuurkundig gcbicd. 

De uitf:ltekcnd geslaagde proeven waren eene nict geringe 

bijdrage voor eene heldere voorstell ing van het behandclde 

onderwerp. 
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Dr, J .  S I R  K S : 
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o v e r  M a g  11 e t i s c h e w e r k i n  g .  

In naau w verband tot het onderwerp der vorige lezing 
stond de door den heer S l ims  uit Deventer voor z ij ne 
spreekbeurt gekozen verhandeling over magnetische wer
king. Schetste ons de heer H U L Sl\IAN het noorderlicht als 
een gevolg der m agneetkracht van de zon , de spreker ,  die 
nu voor ons optrad , zou zich bepalen tot de eigenaardige 
werking van den magneet op verschi llende lif;chamen. 

Hij deed zulks aan de hand van de uitnemende mannen , 
die teregt de baanbrekers mogen genoemd worden van de 
moderne natuurwetenschap ; hij sprak met eene helderheid 
en bevattelijkheid , die aan de meerderheid van zijn talrijk 
audi torium , dames en hem'en , een meer dan oppervlakkig 
denkbeeld gaf van de groote natuurwetten , die het Heelal 
regeren ; hij l iet ��ijne beschouwingen vergezeld  gaan van 
eeue reeks ui tnemend geslaagde proeven , die eene verras
sende bekoorlijkheid gaven aan de belangrijke soirée , en 
tevens getuigden van de doonvrochte studie van het onder
werp en van sprekers buitengewonen tact , om alle finesses 
cr van op aanschomvelijke en logisehe wij ze voor te dragen. 

De  onderzoekingen op het gebied van magnetisme en 
electriciteit zijn van jongeren datum dan die ontdekkingen , 
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welke aan de kennis der natuur de eerste belan grUke u it
breiding hebben gegeven. Omstreeks het midden del' 1 7  e 
eeuw gloorde het morgenrood aan den wetenschappelij ken 

hemel ; het leven van den mensch werd als op becterdaad 

betrapt door de ontdekking van den bloedsomloop ; eene 

j u iste voorstelling werd gevormd omtrent de dampkrings 

drukking , en de leer van licbt , warmte en geluid werd 

in korten tij d tot eene aanzienlijke hoogte ontwikkeld. 

Eene eeuw later bepaalde zich echter de kenn is  van het 

magnetisme bij n a  nog' tot de aantrekkende werking , die 
een magneet op ij zer uitoefent , totdat in het begin van 

o nze eeuw de Franschman AM P E R E  door z ijne  geniale proeven 

en redenering het innerlijke wezen van den magneet nader 
wist op te sporen , 

De En gelsche natuurkundige F A R A DA V  bouwde op dezen 

grondslag voort en onderzocht met ruste] ooze volharding' 

welke versch ijnselen zich door de werking van magneten 
op andere voorwerpen kunnen openbaren .  Spreker wenschte 

eene schets te geven dezer onderzoekin ge n van F A R A n A  Y ,  

eenige z ijner talrijke proeven te herh al en en de gevolgen 

te doen kennen , waartoe d8ze onderzoekingen aan l eiding' 

gaven . 

Tot herhaling der proeven van FA n. A D  t\ Y b i eden tal van 
toestel len de beh u lpzame hand , maar deze toestel len ver

oorloven in  hun gebruikel ij ken vorm de waarnem i ng der 

magnetische verschij nselen slecb ts aan een beperkt p ubliek . 

Om ze voor een w ijderen kri ng van hoorders , zooals de 

maatschappij DiLigenfia dien avo n d  in hare zaal vereen i gd 

zag , aanschouwelijk te maken , nam sprek er zij ne toevlugt 

tot de beken de methode  van prQj ect ie , wa a r v an h ij h et 
wezen ontvouwde ,  voordat hij met de behandel ing van h et 

geste l de onderwerp aanving . 

Een lichtpunt  n emen wtj waar door de regtlU �lige stralen , 
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die het naar ons oog uitzendt. Wallneer de onderling 

uiteen wijkende stralen , die uit één lichtpunt voortkomen , 

door een of ander middel wederom in één punt verzameld 
worden , dan zal dit vereenigingspunt of beeldpunt zich op 

zijne beurt als lichtpunt gedragen. Een derge1ijk  middel 

bezit men in eene lens , d .  i. een door twee bolle opper

vlakken begrensd stuk glas. Ieder lichtpunt , bijv. van 

eene voor die lens geplaatste vlam , werpt een kegel uiteen
wijkende stralen op b et oppervlak der lens , dat naar de 

vlam is toegekeerd. N adat deze stralen door de lens ge

gaan zijn , loopen zij wederom naar één beeldpunt zamen. 

De stralen , die van het oorspronkelijk  lichtpunt , door de 

lens heen , naar het beeldpunt za.menloopen , vormen dus 

twee kegels , welke de lens als gemeenschappe1tj k  grond
vlak tl1sschen zich hebben. Voor ieder ander punt der 

vlam wordt in de rigting van het midden der lens een 
dergelijk  beeldpunt achter de lens gevormd en de ve1'

eeniging van al die beeldpunten , op een scherm opgevan 

gen , vertoont eene omgekeerde , maar overigens gelijkvor

mige afbeelding van het liehtende voorwerp. 

\'Vanneer de lens bol genoeg is en behoorl ijk geplaatst 

vi 10rdt , kan men op die wijze van eene vlam of yan ieder 

ander lichtgevend voorwerp op een scherm eene afbeelding 
ontwerpen , die het. oorspronkelijk voorwerp vele malen i n  

grootte overtreft. 

Zietdaar het eenvoudige beginsel , ViTaal'op de proj ecteer

methode berust , en waarvan spreker gebruik zou maken 

om van zijne proeven eene vergroote afbeelding te doen 

z ien op een scherm , waartoe de gewitte achterwand der 
zaal uitstekend kon dienen . 

Ten einde den invloed van magneten op andere ligcha

men beter te kunnen nagaan , dienen wij ons eerst nog 
te herinneren , welke eigenschappen een magneet bezit. 
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Zoowel een stuk natuurlij k  magneetsteen als een stalen 

kunstmagneet oefent eene aantrekkende werking uit op ijzer. 

Deze aantrekking is bij yoorkeur eigen aan de twee uit

einden van de magneetstaaf, de zoogenaamde magneetpolen .  
De magnetische eigenschappen der beide polen zijn echter 

niet volkomen de
,
zelfde ; "vant wanneer w�j eene magneet

staaf in het midden aan een draad ophangen , plaatst deze 

staaf zich in de rigting noord- :wid en wel zoo , dat steeds 

dezelfde en nooit de andere pool z ich naar het noorden 

keert. Daarom noemt men deze pool de Noord pool ; de 

andere , die zich naar het zuiden rigt ) de Zuidpool van 

de magneetstaaf. 

vVanneer wij nu de noordpool van deze mn.gneetstaaf 

brengen bij de noordpool van een tweeden opgehangen 

magneet , dan zien wij ,  o.at deze gelij knamige polen elkan
der af.stooten. Dezelfde werking bespeuren wtj tusschen 

de beide zuidpolen. Daarentegen trekken twee ongelijk

namige polen van beide magneten , bijv .  eene zuidpool en 

eene noordpool , elkander aan . 
De wetking eener magneetpool op gewoon ij zel' is intus

schen niet tot eene aantrekking beperkt. Wanneer wij 

namelijk een staafj e  ij zer regtop vasthouden en een mag

neet brengen bij het eene uiteinde van di t staa�j e , dan 

zien wij dat het andere einde nu eveneens in staat is om 

ijzer aan te trekken en te dragen. Gewoon tj zer woro.t 

derhalve zelf een magneet , zoolang het zich in de nabij 

heio. vau een anderen magneet bevindt. Deze eigenaard ige 
werking van een m agneet op tjzer werd ûoor spreker op 

de volgeno.e wijze aangetoond. Eene krach tige magneetstaaf 
werd onder een blad papier gelegd en op dit papier ij zer

vijlsel gestrooid. De val lende ij zero.eeltj es rangschikten zich 

nu op het  papier volgens kromme lij nen , waarvan de twee 

uiteinden naar de beide magneetpo len gerigt waren. Daar 
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het tjzerv tjlsel zich niet uits1uitend boven de polen ophoopt , 

maal' gelijkmatig verdeeld over het geheele papier nêervalt , 

leert de proef J dat de werking van een magneet op ij zer 
meel' is dan eene aantrekking , die in de polen gezeteld 

zou vvezen . Ieder val lend. ij 7:ervezcl tj e  stortte zonder z1;jdc
linqsche a/iv �jking naar beneden op bet papier. Dool' den 
invloed van den magneet v\Tercl elk vezeltj e  een magneetj e , 

waarvan onder den val de noordpool dool' de zuidpool van 

de magneetstaaf en de zuidpool door de noordpool dier 
staaf werd aang·etrokken . rfen gevolge van dcze werking 
draaide ieder ti zervezeltj e  bij zijn  val , zooclat zij zich in 
geleidelijk  veranderde rigtingen op het papier rangschikten. 

Spreker vertoonde e(�n s tuk papier , dat voor deze proef 
gediend had. V ooraf was bet papier doortrokken met 

stearine en daarna op eene wanne plaats boven eene magneet
staaf neêrgelegd. Het uitgestrooide ij zervij lsel viel nu op 
de gesmolten stearine , en bij afkoeling  werden de deel�j es 

ij zer in het stollend vet opgesloten . Het zoogenaamde 
magnetische spectrum was aldus op het papier blijvend 
vastgelegd. 

Deze eigenaardige rangschikking van ij zervtj lsel boven 
een magneet deed spreker vervolgens nog zien , met toe
passing van de proj ecteer-methode.  Het toestel , dat hij 
voor deze en eenige volgemle proeven gebruikte , bestaat 

uit een kastj e ,  waarin eene sterke lichtbron hare stralen 
volgens de rig- a 

ting (b c) (zie de b'fo'?>-'J);.__---"'t---0 
figuur) op een 

schuin geplaat

sten spieg'el (ah) 

werpt. De stra

len worden zoo 

teruggekaatst J 

-n- ---z-



dat de hoek van inval gelijk is aan den hoek van uitval , 

en loopen dus in de rigting c e  naar beneden , waar z1 j  

een tweeden eveneens schuins geplaatsten spiegel (I.: I) 

ontmoeten. Van hier worden zij op nieuw teruggeworpen 

in de rigting e d. Dit licht d ringt door eene verzamelingslens 

(m 0) , tengevolge waar\ran op het scherm (p q) een ver

groot beeld geteekend wordt van het voorwerp , dat in het 

vlak g f door de lantaarn wordt beschenen . 

Om nu den invloed Vfln den magneet  op ij zervijlsel 

aanschouwelijk te maken , plaatste spreker eene kleine mag
netische staaf (n .z) i n  het toestel , bragt 'daal' boven een 

glazen pla� e (g () aan en nu zag men , zoodra spreker 

ij zervij lsel op dat plaatj e strooide , op den muur een ver

groot beeld van den magneet , waarom zich het heirleger 

van ij zerdeeltj es tot een magnetisch spectrum rangschik te . 

Uiterst moeijelijk , j a  meestal onmogelijk i s  het , met 

gewone stalen kunstmagneten aan te toonen , dat ook andere 

stoffen dan ij zer aan de werking van een magneet onderworpen 

z ij n .  De onderzoekingen van FA I\ A DAY  dienaangaande waren 

dan ook mogelijk , omdat de Fransche natunrkun c1ige A H A G O  
in 1820 het m iddel gevonden had o m  magneten van veel 

grootere sterkte te verkrijgen. "Vanneer men namelijk  een 

met zij de omsponnen metaaldraad rondom eene ij zeren staaf 

oprolt , wordt deze staaf m ag'netisch , zoolang men door 

den metaaldraad een electrischen stroom leidt. Geeft men 

aan de omwoelde ij zeren kern eene nUzvormige gedaante , 

dan verkrijgt men het voordeel , dat de twee magneetpolen 

n .z  digt bij een komen te  liggen en derhalve een nabtj zijnd 

voorwerp aan de zoo veel sterkere werking van beide 

polen word t  blootgesteld . 

Een dergel ijke electro-magneet van zeer groot vermogen , 

zooals zij tegenwoordig door R U H M K O R F F  vervaardigd wor

den ,  was voor l l et aanwezig geb oor opgesteld , en stelde 
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spreker in staat eenige onderzoekingen van F A R A D A  y te 

herhalen. 

Aan eene regthoekig omgebogen dikke ij zeren staaf ,_a __ 

was bij ct een ij zeren cilinder (b) bevestigd I , h l ; over 

dezen cilinder werd een koker geschoven J waaromheen 
een koperdraad 600 maal was opgewonden. 

Twee dergelijke stukken waren in elkaêrs verlengde 

bevestigd op eene ij zeren staaf c d  1 I J f .  Zoodra 
c d 

nu de stroom eener galvanische batterij door d� windingen 

van den koperdraad geleid werd J ontstond in 17 eene zeer 

krachtige n oordpool J in z eene even sterke zuidpool. 
1\1et dit werktuig liet spreker J in navolging van FARADA  Y , 

zien J hoe ook andere ligchamen dan ijzel' aan den invloed 
van een magneet onderworpen zijn .  Het projectie-kastj e  

met de spiegels vVeI'd tusschen de polen n e n  z o p  de 
ijzeren staaf c cl bevestigd en het kalklicht in de lan
taarn ontstoken. Een zeel' klein staafje  ij zer werd in 
het kastje  aan den draad tusschen de polen horizontaal 

opgehangen. rroen werd door de projectie-lens op den 
muur een beeld geteekend van de twee aanstaande polen , 

waartusschen het beeld van het staafj e  langzaam rond 
draaide. Maar zoodra de electrische stroom gesloten en 
derhalve de electromagneet bekrachtigd werd , zagen wij 

het staafje zich plaatsen volgens de rigting der beide 
polen. Het ij zeren staafje was in een tijdelij k  magneetj e  

veranderd ; zijn  noordpool werd door de  zuidpool , ztj n  

zuidpool door d e  noordpool y an den grooten electro-magneet 

aangetrokken , waarom de lengte-as van het staafje  zich 

plaatste volgens de verbindingslij n  del' beide polen n en z. 

lVIaar welke was nu de werking op andere voorwerpen ? 



49 

Reeds in 1 7 78 had de bekende hoogleeraar B n u G M ANs te 
Franeker ontdekt , dat een magneet eene geheel andere 
werking uitoefent op bisLDuth , maar in de voortzetting' 
z ijner onderzoekingen werd hij verhinderd door zij ne te 
gebrekkige hulpmiddelen.  

FARADA y slaag'de er in , op schitterende wijze BR U G M A  N ' S  
ontdekking nader toe t e  lichten . H ij  verving het staafje  

ijzer tusschen de  beide polen dool' een staafj e bismuth en 

zag het , onmiddellij k  na de sluiting van den stroom , 

heen en weêr slingeren om eene lij n , loodregt op de ver
bindingslijn der heide polen . Uit \velke stoffen het staafje 

ook bestond , steeds vond FARA l JA  Y , dat zij zich gedroegen 

àf als ijzer en zich volgens de verbindingslijn der polen 
plaatsten , àf als bismuth en een loodregten stand aannamen. 

De eerste noemde hij mag'ltelische , de laatste diamagneÛsche 
ligchamen. 

Ook spreker hing nu tusschen de polen van den electro

magneet een ander voonverp aan den draad , een staafje  

hout , en  wij zagen dat het zich Î bij he t  sluiten van  den 

stroom , ofschoon Jan ook in veel zwakkere mate vol

komen als ij zer gedroeg. De proeven werden vervolgens 
op vloeistoffen en gassen genomen en de eigenaardige 

invloed van den magneet werd ook nu duidelijk  zigtbaar. 
Boven in een met water gevuld vat , waarvan de zij wan

den uit vier hooge , smalle glasreepj es bestonden , bevestigde 

spreker een spits toeloope:Gd buisj e , met de punt naar 

omlaag in het water reikend, zoodat weldra het water in 
vat en buisj e  op gelijke hoogte stond. In het buisje 
werden nu eenige kristallen van een zout , bijv .  ijzervitriool , 

geworpen en de oplossing van dat zout Î soortelijk zwaarder 

zijnde Jan het water Î stroomde in een fijnen straal uit 

de punt van het buisj e  naar den bodem van het glazen vat. 

Dit glazen vat met toebehooren wenl tegen ééne pool 
4 
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van den electro-magneet geplaatst , terwijl  het tweede pool

stuk verwijderd werd. Nadat de lantaarn aan de eene 

en de projectie-lens aan de andere ztj de van het vat was 

opgesteld , zag men op den muur het vergroote beeld van 

den vochtstraal ) die in het vat langs het poolstuk omhoog 

steeg (het beeld was namelijk  omgekeerd). De onbe

krachtigde electro-magneet oefende geene werking uit ) maar 

7,oodra de stroom was gesloten en het magnetisme in de 

pool was opgewekt , week de uit het buisje vloeij ende 

vochtstraal zij waarts naar de7,e pool af ) om eerst boven 
die pool de verticale rigting te hernemen. De zoutoplos

sing gedroeg zich derhalve als eene magnetische stof. 

Even goed gelukte de proef met gassen ) waarbij de 

gasvormige deeltj es zigtbaar werden gemaakt door ze in 

dell verbrandenden toestand te brengen. Als voorbeeld 

werd eene gewone kaai'svlam tussehen de polen geplaatst ; 

de proj ectie-lens ontwierp van de vlam ) die uit eene ver

brandende gasmassa bestaat ) op den muur een omgekeerd 

beeld )  dat ) na de sluiting van den stroom ) van t.er zij de 

werd ineengedrongen. De gas deelt jes werden alzoo door 

de magneetpolen , even als bismuth ) afgestooten : rook is 

Gene diamag'netisclle stof. 

W�j hadden aldus achtereenvolgens den invloed nage

gaan van den electra-magneet op vaste ) vloeibare en gas

vormige ligchamen ) die in den toestand van rust ) hoog

stens vall langzame beweging , zich tllsschen de magneet

polen bevinden. Steeds trachtte de magneet aan deze 

voorwerpen een bepaalden stand te geven. 

Geheel anders is echter die invloed op voorwerpen , 

welke in snelle beweging verkeeren . Het onderzoek trad 

nu eene phase in ) die om hare gevolgen allergewigtigst 

mag worden genoemd. Men neemt. voor deze proef een 

voorwerp van zoodanigen yorm , dat het niet door de 



m agneetpolen , ev enals een staafj e , lil een bepaalden stand 
gehandhaafd wordt. Spreker plaatste het pl'oj ectie-kas�j e 
met de spiegel s weder op de staaf c d , en hing tusschen 
de polen een koperen cubusj e aan een draad , die sterk 
gewrongen was , waardoor het cubusj e  eene snel rond
draa�i e?-de beweging verkreeg. Op den muu r  zag me l l  de 
proj ectie van dezen cubus als eene zeshoek tusschen b et 
beeld van de poolstukken ron dwentelen ; m aar zoodra de 
magneet bekrachtigd werd bleef de cu bus plotseling stil 
staan in den stand , dien hij op dat oogenblik innam . 

Dit merkwaardig vel'schij nsel  was b et eerst door A R  ti G O  
ontdekt. F O U C A  U L T  wist den toestand van bet ronddraaij ende 
voorwerp te onderzoeken op bet oogen blik , dat h et tot 
rust komt en nam er eene ontwikkeling van warmte i n  
waar. Zonder de oorzaak der.er 'warmte-ontwikkeling t e  
kunnen aangeven , had FOUC A U LT door ztj n e  ontdekking een 
n ieuw bewij s geleverd v an de j uistheid der leer omtrent 
het behoud van arbeidsvermogèn . Evenals overal , waar 
beweging vernietigd wordt , ontstond er in den cuhus , in  
plaats van het verdwenen arbeidsvermogen van �eweging , 
warmte. Eerst FA R ,\ D A  Y leerde de oorzaak dezer warmte
ontwikk eling kennen , nadat h ij het ontsta;an van elec
trische stroomen dool' inductie h ad ontdekt. Htj toon de 
aan , dat er in eene metaalmassa') die tusschen magneet
polen ronddraait , een electrische stroom wordt opgewekt 
ten koste yan de beweging dier m etaalmassa. Wanneer 
de b eweging m echanisch onderhouden wordt ) blijft de op
gewekte electrische stroom steeds voortduren. 

Dat er inderdaad onder d eze omstandigheden een elec
trische stroom ontstaat ) bevestigde spreker door eene laatste 
proef met den grooten electro-magneet. Een met zij de 
omsponnen koperdraad , die in een groot aantal windingen 
was opgerold ) werd tusschen de poolstukken aangebragt , 
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op zoodanige wijze , dat de windingen regtop stonden en 

draaibaar waren om eene verticale spil . Deze spil kon door 

middel van eene draaischij f  en een koord zonder eind snel 

worden rondgevoerd. Elk der · beide uiteinden yan den 

opgerolden koperdraad sûhuurde bij de rondwenteling der 

windingen voortdurend tegen een vasten koperen ring. 

Een electrische stroom , die in de windingen mogt ont
staan , kon zich dan óntladen door een metalen sluitdraad , 

die de beide ringen verbond. Zoolang de magneet niet be

krachtigd was 7 konden r1 e windingen met geringe krachts

inspanning worden rondgedraaid ; maar zoodra de magneet 

door stroomsluiting bekrachtigd werd 7 ondervond de hand 

een ontzettenden weêrstand. De sluitdraad werd hel gloeij end, 
ten bewij ze dat el' onder deze omstandigheden in de win

dingen een electrische stroom werd opgewekt. 

Eene der uitkomsten door F ARADA  Y na langdurige studie 

verkregen , was dus de ontdekking eener n ieuwe wij ze 
van opwekking van electrische stroomen , door en ten koste 

van arbeidsvermogen. Had men tot op dien tijd ter ver
krijging .van electrische stroomen galvanische batterijen 
moeten gebruiken ) nu kon men ze ook voortbrengen door 

magnetische werking. Op deze wti ze weet men tegenwoor

dig stroomen te verwekken van zulk eene sterkte , dat men 

ze reeds tot eene niet overtroffen electrische  kustverlichting 
heeft kunnen aanwenden. 

Spreker sloot zijne vool'dragt met eene aanhaling uit 

T HACKERA  y's beroemd Baak o{ Snobs 7 te verrassender , om
dat men waarlijk niet vermoed zou hebben, dat T H A C KE R A  Y 
de stof zou leveren voor de moraal op het gesprokene. De 

groote schrijver laat Mr. SNOB en een züner vrienden van 

gedachten wisselen o v er den reusachtigen verrekijker van 

ROSSE , die toenmaals zooveel opschudding maakte : " Maar 
waartoe dien t  dan toch die kijker ? "  vraagt de vriend. -
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" Wel i" antwoordt SNUB , n j e  kunt er een paar honderd 
duizend mijlen verder mede zien. Wat tot nog toe nevel
vlekken schenen ) blijken door dien kijker duidelij k sterre
groepen te zijn ; en behalve deze ziet gij nog nieuwe 
vlekj es i die een magtiger kijker wederom in sterren zou 
ontleden." - De vriend zinkt met eene verzuchting in zijn 
stoel terug i het doel niet vattend van een onderzoek , 
waarbij men schijnbaar geen stap vooruit doet. Maar ROSSE 
en zijne navolgers vertrouwden i dat hunne onderzoekingen 
vruchten zouden afwerpen. Zij verrijkten hunne wetenschap 
niet slechts met de ontdekking van steeds kleiner wor
dende lichtpuntjes ; maar na onverpoosde inspanning wisten 

zij ook in  die flonkerende stipjes werelden te herkennen i 

die in wording en ontwikkel ing verkeeren. 
Evenzoo ging het FAR ADAY .  Vol geloof in de juistheid 

zijner vermoedens i liet h ij zich niet afschrikken door waar
nemingen i die onvruchtbaar schenen. Steeds wist hij zUne 
werktuigen te verbeteren i zijne methode van onderzoek te 
wij zigen i tot hij eindelijk datgene vond i waarvan h ij het 
bestaan vermoedde. En toen hij met magtiger hulpmid
delen zijne  waarnemingen had volbragt i wist hij hare be
teekenis zoo te doorgronden i dat h ij de eenvoudige wetten 
ontdekte i die de werking van een' magneet op andere 
ligebamen beheerschen. 



VI . 
;):. i, 

Over het Bier.  

In den natuurkundigen kring D i LigenÛa , door eene groote 
schare dames en hem'en vertegenvvoordigd , werd op een der 
winteravonden de lof van het biel' verkondigd door den heer 
B R E S T E R  , een goeden _bekende bij D digentia' s getrouwen , die 
zich dankbaar herinneren de hoogst belangrijke onderwerpen , 
welke de begaafde spreker in vorige saizoenen zoo aan
schouwelijk , en met echten humor gekruid , voor zijne 
hoorders behandelde. 

Ook nu vvederom gingen belangrijkheid van het gekozen 
onderwerp en duidelijkheid van voordragt hand aan hand , 
en onthaald6 spreker ons op menige bij zonderheid betreffende 
de zarnenstelling en bereidingswij ze van het bier , dien 
gezonden en voedzamen drank , welken wtj zoo gaarne 
met spreker , tel' vervanging van den voor ziel en ligchaam 
verderfeltiken jenever , in waarheid een volksdrank zouden 

zien worden. 
Van eene hygienische ,  economische of gemoedel ijke inlei

ding moest spreker zich onthouden wegens de u i tgebreid
heid van het onderwerp ; alleen stipte h�j aan , dat de 
uitnemendheid van het biel' reeds ligt opgesloten in de 
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afkomst van het woord , volgens  spr. , van het verbum 
bibere , drinken. 't Is dus ele drank bij uitnemendheid. 
Achtereenvolgens stond spreker stil btj de grondstof, waaruit 
het bier bereid wordt , bij de fabricatie van het bier uit 
die grondstof , An ten slotte bij het bier zelf. De grondstof 
is  meestal gerst , dat zes hoofdbestanddeelen bevat : 1 0 • water 
in betrekkelijk  zeel' kleine hoeveelheid , bij v .  bU beefsteak 
vergeleken , dat voor * uit water bestaat ; 2°.  cellulose , 
niet van groot belang , als bevattende weinig voedende 

bestanddeelen ; 3°. zetmeel , een zeer belangrijk bestanddeel 
van het graan , niet alleen om de hoeveelheid (meer dan 

de helft van het graan is zetmeel), maar vooral om de voe
dende kracht , die dit bestanddeel aan het graan mededeelt. 

Men kent het zetmeel beter in de vormen , waarin het 
in ' t  dagelijksch leven optreedt , als sago , s tijfsel , aard
appelen meel ; en men weet van die stoft'en , dat zIj onop
losbaar zijn in water en bij toevoeging van warm water 

tot klonters zamenpakken .  Hetzelfde geschiedt bij het 
zetmeel van het graan , maar b�j langdurige vermenging 
met sommige stoffen gaat bet zetmeel over in suiker , 
waarvan wij de proef kunnen nemen door een stuk brood 
of beschuit wat lang in den mond te houden. Door de 
enkele aanraking met speeksel wordt het al zoeter en zoeter 
en zal , wanneer men mam' geduld beeft ,  eindelij k in suiker 

zijn overgegaan. Om op die wij ze zij n  eigen bier te be
reiden , zou echter minder practisch en verkiesselij k zijn ; 
evenwel de bewoners aan de oevers van de Amerikaansche  
rivier Orinoco volgen d ie  minder kiesche methode , door 
hunne grondstof voor bet bier , maïs , eerst té kaauwen en 
weêr naar buiten te  brengen , waarna zij die materie laten 
gisten . . .  

Dit wat betreft het  derde bestanddeel van het graan. 
Het vierde , de eiwitstoffen , is met het zetmeel het be-
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langrijkst gedeelte , uit het oogpunt van de voeding, Het 
weinige voedsel , dat in  aardappelen zit , ligt i uist in het 
gebrek aan eiwitachtige stoffen , die in zoo groote hoeveel
heid in de graansoorten voorkomen . Slechts gedeeltelijk 
oplosbaar in water , ontleenen de eiwitstoffen hare voor 
de bierbrouwerij gewigtigste eigenschap aan hare verander
baat'heid. vVat wij daar even zagen , dat het vocht in den 
mond bewerkt , doet hier het eiwit : het helpt 't zetmeel 
in zijn  overgang tot suiker. 

In de vtifde plaats bevat het graan zouten , die bij voor
beeld den phosphorus leveren , zoo onmisbaar voor onze 
beenderen , wanneer men slechts nagaat , dat het menschelijk 
ligchaam f kilo phosphorus bevat ) hetwelk voortdurend 
aanvulling behoeft. 

Eindelijk wordt de rij del' bestanddeelen gesloten door 
het vet , dat maar in zeel' geringe hoeveelheid in  het graan 
voorkomt. 

' t  Behoeft dus wel geen betoog ) dat het graan tot de 
allervoedzaamste producten van den aardbodem behoort i 
men treft er van alles in , wat maal' het meest geschikt 
is tot opbonwing en versterking van het ligchaam, Er 
zou nog wel wat meel' vet bij kunnen , maal' daarvoor 
smeren wij onze boterham met boter. 

Voor de bierbereiding moet de gerst nu eerst in mout 
worden omgezet : men laat de gerst kiemen. De bewerking 
geschiedt in de mouterij ) waal' de gerst ) na met water 
geweekt te ztj n )  in min of meer donkere koele kelders op 
uitgestrekte vloeren uitgespreid vvol'dt. 

In dien natten toestand ontwikkelt de gerst spoedig hare 
kiemende kracht ; aan elke korrel groeit een worteltj e en 
als men nu maar zorg draagt voor eene flinke luchtver
versching en vooral voorkomt ) dat de massa gaat broeij en , 
loopt het proces in ongeveer zeven dagen af en kan men 
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de aldus in den toestand van kieming vel'keerende gerst 
gaan droogen , om de plantj es te dooden. Eene verdere 
on twikkeling mag toch niet plaats heb ben. Wat IS nu door 
dat kiemen gebeurd ? Een gedeelte van het zetmeel is 

reeds , eerst in dextrime (gom) ) vervolgens in  suiker over
gegaan en de eiwitstoffen van de gerst zij n  nu voor een 
deel zoodanig gewijzigd ) dat zij thans veel meer dan vroe
ger de gewenschte eigenschap hebben om zetmeel eerst in 
dextrine en daarna in suiker te kunnen omzetten . 

Voor het droogen van de gekiemde gerst wordt zij op 
drooge togtige zolders gelegd. Men spreidt daarna de 
massa uit  op zeefvormige platen ) waaronder eene matige 

warmte wordt onderhouden . Dit noemt men het eesten 
van het mout , waal'door sommige nieuwe stoffen ontstaan 
en het mout droog en duurzaam wordt. 

De worteltj es worden nu van de moedergerst gescheiden 
en zoo heeft men van de 100 pond graan 80 pond mout 
verkregen , welke massa tot eene grove meelmaterie ge
kneusd of gewalsd wordt. De bierbereiding is nu de 
belangrijke phase ingetreden ) die men het beslag maken 
noemt. In eene roerkuip , een groot vat van hout of ij z.er 
met dubbelen bodem ] wordt het moutmeel met warm water 
uitg'etrokken ) wederom met het doel om het zetmeel eerst 
in gom en daarna in suiker om te zetten . Het moutmeel 
ligt op den bovensten bodem , eene zeefplaat ) en na toevoe

ging eerst van laauw en daarna van bijna kokend water ) 
geschiedt de omzetting van zetmeel in suiker op Gene tem
peratuur tusschen de 65° en 7 5°.  

De bij het kiemen gewij zjgde ei witstotl'en, dias tase genoemd) 

werken nu zoo krachtig , dat men door toevoeging aan h et 

beslag van nog meer zetmeel , aardappelenmeel of o�gemoute 

gerst , eene grootere hoeveelheid z.etmeel in suiker kan doen 

overgaan . Voor 1 gedeelte is nu het mout opgelost in het 
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vocht , dat men vervolgens uit de roerkuip in den brouw
ketel laat loopen , waarin het verder gekookt wordt. Deze 
infusie-methode bij het beslag maken wordt bij de Beijersch 
bierfabricatie niet toegepast , maar de daarbij gevolgde 
afkokings-methode berust toch ook op hetzelfde beginsel . 

Wat in de roer kuip is overgebleven , de draf of borstel , 
is zeer kostbaar wegens de voedende bestanddeelen die 

het bevat. Het is een uitnemend veevoeder. Voor het 
bier gaat het echter verloren . Het uitgetrokken mout , in 
den btouwketel gevloeid , is nu eene zeer zoete suikerhou
dende vloeistof, ook nog bevattende dextrine , diastase , 
enkele zouten en kleurende en geurige stoffen , bij het 
eesten ontstaan. De  dextrine schaadt niet ; de brouwers 
zijn zelfs gesteld op wat dextrine in. het bier ; dat geeft 
consistentie of - om in het bierbrouwers-argot te spre
ken - volmondigheid (sic) aan het bier. 

Aan de suikervorming moet nu echter paal en perk 
gesteld worden ; en hoe zou men dat doel eenvoudiger 
bereiken elan door koking of afkoeling ? De omzetting van 
het zetmeel in suiker geschiedt toch slechts btj een warmte
graad van ongeveer 70° en dool' dien graad te overscIlrij 
den of er beneden te blüven ) houdt het proces onmiddel lijk 
op. Men kookt l iever , omdat men dan tevens de lucht 
van het vocht verwij derd houdt en tevens aan de hop , die 
men er in den brouwketel bijgevoegd heeft , gelegenheid 
geeft , om hare versterkende kracht aan het brouwsel mede 
te eleelen . De duur van het koken in den brouwketel 
varieert van 1 tot lö uur : de massa \yordt donker en 
troebel , het eiwit stolt voor een groot deel en scheidt 
zich in vlokken met de hopbladeren af. 

Om het vocht te klaren gebruikt men vischUjm of met 
hop gevulde filters. De kokende massa moet nu afgekoeld 
worden en wel zoo snel mogelijk ,  omdat bij eene matige 
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warmte van 30° à 25° de suiker van het aftreksel in 
melkzuur zou veranderen. Des winters kan men voor die 
afkoeling volstaan met het vocht in groote koelbakken te 
laten loopen ; des zomers daarentegen moet men van een 

ander middel gebrnik maken , bestaande in het laten loopen 
van het moutaftreksel door metalen buizen omgeven door 
ijskoud water ; het vocht , door die buizen passerende , komt 

dan over eene groote oppervlakte in aanraking met de ijskoude 
wanden van de huis : eene methode , die tevens het voordeel 
oplevert , dat de lucht zoo min mogelijk kan toetreden. 

Het brouwsel is nu nog lang niet geschikt om gedronken 
t� worden. De daarin nog altijd overgebleven eiwitstoffen 
zouden het zeer spoedig doen verzuren en bederven. Die 
eiwitstoffen , hoe voedzaam ook , moeten er voor een deel 
uit en de suiker , die het aftreksel nu akelig zoet maald ) 
moet voor het grootste deel in alcohol en schuimend 
koolzuur veranderen . Al die belangrijke verbeteringen heb
ben te geljjkertij d plaats door de gisting. 

Van dat geheimzinnig gisten een woordje  meer. De 
bereiding is nu toch hare laatste phase ingetreden ) inderdaad 
wel de belangrijkste , omdat zij aan het nog altijd �oete 
en onaangenaam smakende brou wsel den frisschen en piUigen 
smaak van het bier geeft. Wanneer men het moutaftreksel 
zoo maar laat staan , gaat het reeds van zelf gisten , dat 
wil

' 
zeggen , de suiker gaat in alcohol en koolzuur over 

en de eiwitstof scheidt zich af als gist. 
Men komt evenwel meestal de natuur een handj e te 

hulp  door toevoeging van gist , die van eene vroegere formatie 
is overgeschoten . Bjj de gewone temperatuur van 14  tot 
20° C. ontstaat dan de zoogenaamde bovenqistü,tq : het op 
bruisende koolzuur neemt de gistdeeltj es naar de oppervlakte 
mede en de schuimmassa wordt . afgeschept , om later , 
gedroogd , als eene voortreffel ij ke gistsoort aan de bakkers 
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verkocht te worden , nadat de brouwer er een gedeelte 
voor eigen gebruik beeft afgehouden , om weêr voor latere 
gistingen te dienen . Wat hij toch aan bet vocht toevoegt , 
wordt hem door de gisting zesvoudig teruggegeven. 

Bij eene lagere temperatuur van 5 à 8° C. geschiedt de 
gisting op tragere wij ze ; bet koolzuur bruist minder hevig 
op en de gasblaasjes nemen de gistdeeltjes niet meê , maar 
deze zakken naar den bodem. Deze gisting wordt onclel '

gisting genoemd. Zij wordt gevolgd voor de bereiding van 
Beijerscb bier en levei·t het lastig inconvenient op , dat 
men 's zomers ) ter verkrijging van die lage temperatuur , 
tot hulpmiddelen d e  toevlugt moet nemen. l n  Duitschland 
staan de etablissementen 's zomers dikwij ls stil ; voor de 
bereiding van Beijersch bier hier te lande gebruikt. men in 
het ongunstig jaargetijde groote hoeveelheden ij s , om de 
gistkelders te verkoelen. 

Met die boven- of ondel'gisting is nu de hoofdgist1'ng 

afgeloopen. Een groot gedeelte van de suiker is in alcohol 
en koolzuur veranderd en ook de eiwitstoffen zijn aan
merkelijk verminderd , zoodat het vocht in aan7-1enlijke mate 
specifiek ligt er is geworden . Het meten van dat ligter 
worden (attenllation) der vloeistof geeft nu meteen een 
middel aan de hand om te bepalen , of de massa naar 
den zin van den brouwer genoeg gegist, heeft. Men dompelt 
daartoe een areometer of densiteits-meter in de groote 
open bakken of tonnen , waarin de hoofdgisting plaats beeft. 

Het boven gisten werd ons ) evenals zoo vele andere 
proeven , aanschouwelijk voorgesteld in een klein glazen 
vaatj e , gevuld met een moutaftreksel , dat ' s  morgens uit 
den brouwketel van den heer VAN BERKEL uit Delft naar 
's Hage was overgebragt. 

·De ' bovengisting is binnen een dag of twee afgeloopen. 
De ondergisting in koele gistkelders duurt 7 à 10 dagen. 
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I s  de  hoofdgisting afgeloopen, dan " is het moutaftreksel reeds 
bier geworden en als zoogenaamd j ongbiel' te verkoopen . 
Zoo doet men veel met onze Hollandsche bieren. 

De eisch van het biel' is , dat het steeds in g'istenden 
toestand verkeert ; daaraan ontleent het zijn frisschen en 
aangenamen smaak , maar die gisting kan b ij het gebruik 
eu zelfs in het menschelijk ligchaam wel eens te sterk 
worden , vooral b ij bieren , die te spoedig' in den handel 
worden gebragt. De liefhebbers mogen dan ook wel voor
zigtig zijn  b ij het gebruik , om het accident te voorkomen 
van personen , van wie meu' verhaalt , dat hun l igchaam 
door het gisten daarbinnen op bedenkelijke wijze opzwol. 

Het na-gisten van het biel' geschiedt in de zoogenaamde 

Lagerkelders , waar het brouwsel geruimen t ij d  bewaard 
kan blij ven , zoo men maal' zorgt voor eene lage tempe
ratuur. 

Zoo hebben wij dan biel' verkregen. Men zal toegeven , 
dat de bereidingswij ze nog al eenige zorg kost , ,wil z�j 
niet door de eene of andere oorzaak van buiten verstoord 
worden. Wat zijn nu de bestanddeelen van dat bier en 

wat is el' van het graan in overgebleven ? Vooreerst bestaat 
het gemiddeld voor 90 percent uit water , terwij l het 
alcoholgehalte van 2 tot 8 pCt. varieert. In betrekkelijk 

groote hoeveelheid (gewoonlijk  3 à 6 pCt) bevat het biel' 
voorts vaste bestanddeelen of extract , bestaande uit dextrine 
en suiker , een weinigj e eiwitstof ( 2  pCt. van het bier i s  
eiwitstof), phosphorzure zouten en  allerlei vreemde bestand
deelen , waarvan de meesten dool' den brouwer er bijge
voegd worden. 

Derhalve vloeibare en vaste stoffen , maar ook nog een gas 
bevat het bier ; en wat kan dit anders zijn dan het koolzuur, 
uat het bier schuimen uoet ? De voortreffelijke eigenschappen 
uie het koolzuur aan het bier mededeelt ] hebben de brou -
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wers naar een middel doen omzien , om er kunstmatig 
koolzuur aan toe te voegen. En dat wordt door persing 
van het gas in het vocht tegenwoordig op groote schaal 
toegepast. 

Een paal' dier voorname bestanddeel en van den gersten
drank , alcohol en koolzuur , toonde spreker ons zeer dui
delijk aan , dool' eenvoudige verwarming van het bier in 
een fiesehje.  De vloeistof ontwikkelde bltjkbaar koolzuur , 
want een buisj e ,  in . verbinding met ue fiesch geb ragt en 
met het andere uiteinde in kalkwater gedompeld , maakte 
dit door uitstrooming van het koolzuur uit de Hesch sterk 
troebel . Onder de proef had spreker de gelegenheid op 
te merken , hoe benaamvd het in bierklleipen kan worden , 
waar de ophooping van koolzuur door de uitademing der 
gassen , krachtig geholpen wordt door de opbruising van 
het bier. 

De proef, waarbij alcohol in het bier weru aangetoond , 
gelukte uitnemend schoon. In de  kurk van het fieschj e  
stak spreker een glazen , van boven open buisje , i n  ' t  
midden bolvormig ui tgeblazen ; zoodra de  vloeistof aan 
't koken was gebragt , ging' de vlugtige alcohol in gas
vorm over , weldra gevolgd en begeleid door den water
damp , welke laatste echter , minder vlugtig , weêr spoedig 
de neiging openbaart om te condenseren en als water terug
vloeit , terwtj l de alcohol als gas ontsnapt en boven aan 
het buisje kan worden aangestoken . Zoo deed spreker en 
de alcohol brandde dan ook eenige oogenblikken met eene 
duidelij ke vlam. 

De sterkte van de bieren verschilt aanmerkelijk. De 
Engelsche soorten staan bovenaan in sterkte ; terwij l van 
4 kilogram mout in Engeland slechts 6 kilogTam ale wordt 
geproduceerd , wordt die verhouding bij ons wel eens van 
4 tot 24 , en wij brouwen al heel sterk , wanneer wij uit 
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4 kilogram mout 1 3  kilogram bier vervaardigeu. Het hangt 
maar , even als bij den melkboer , van de hoeveelheid 
water af. 

Over het algemeen wordt in Engeland ontzaggelijk veel 
zorg besteed aan het brouwen. Men gebruikt er veel hop 
en mout. 

De Engelschen volgen , zooals wij zagen , de infusie
methode en de bovengisting ; de Beij ersch-bierbereiding' 
daarentegen geschiedt door afkooking en ondergisting. 

Het Hollanclsche brouwsel kon spreker over ' t  algemeen 
niet roemen ; het is wel vrij sterk en bevat tamelijk veel 
alcohol , maar daarentegen over het algemeen weinig vaste 
bestanddeelen. 

Men staat verbaasd, wanneer men zoo eens hoort opsommen, 
wat de brouwer ter wille van smaak , kleur of would-be sterkte 
al niet toevoegt aan het bier. Allerlei ingredienten , bijv. 
honig , stroop , spaansche peper , drop , klaprozen , gember , 
vanille , bierkleur en nog veel meer . . . _ Brr. ! Gelukkig 
ten minste - en dit is eene troost voor bierdrinkers - ,  
dat al die poetspats niet tegelijk  aan het brouwsel wordt 
toegevoegd. 

De beer Dr. HOF F  was door spreker niet uitgenoodigd 
om zijne lezing bij te wonen. Hij zou anders vernomen 
hebben - zoo h�j 't zelf nog niet wist - ,  dat zijn be
faamd Malz - extract elf maal te duur is en hij er dus 
ruimschoots zUne advertentiekosten uit bekostigen kan. De  
voornaamste eigenaardigheid van het Hoff'sche brouwsel 
is , dat het 4 pCt. glycerine bevat ; en nu wordt boven
dien aan het nut van die glycerine nog zeer getwijfeld. 
Neen , zeide spreker , dan is het extract , dat in Elburg 
gefa,briceerd wordt , beter ; dat bevat toch 4 à 5maal meer 
goede bestanddeelen dan dat van HOFF .  

Men mag het bier Cerevl:s1a noemen , maar om het  den 

• 
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naam van " vlo�ibaar brood " te g'even , dat is wat al t e  
sterk, Het biel' heeft wel \Toedende kracht en i n  oneindig 
gl'Ooter mate dan wij n  of j enever , maal' in verhouding tot 
andere voedingsstoffen is die kracht gering. De drank 
bevat toch 1 2  maal minder voedzame eiwitstoffen dan m elk , 
en wanneer . men nu eene slempdl'inken de dame naast een 
bierdrinkenden heel' zet , moet deze om hetzelfde effect te 
bereiken , 12 glazen biel' drinken tegen de dame één kopj e  
slemp. Die dame zal h et daarbij n iet laten , want wat is 
nu één kopj e  slemp ? Maar de heer zal het spoedig moeten 
opgeven en voor zijne dame de vlag moeten strij ken .  

Het oorspronkelti k zetmeel , in het graan aanwezig , is  
dan ook in het bièr- extract tot  iets  minder dan de h elft 
gereduceerd. Van het eiwit is nog maar een beetj e over 
en met het vet en de zouten ziet het el' nog treuriger uit. 
De helft van het zetmeel , i van de eiwitstof , �! van het 
vet , en -fi van de zouten gaan , volgens de opgave van 
Prof. M U L D E R , bij het bierbrouwen verloren voor den 
mensch , en wanneer men dus stevig voed sel in bier wilde 
zoeken , zou men beter doen direct grutten te gaan eten. Het 
spreekt van zelf , dat de stoffen , die wij daal' even opnoemden 
als verloren voor den mensch, wederom zeer nuttig voor andere 
doeleinden worden gebruikt. De beesten moeten ook leven. 

Omtrent de vervalschingen van het bier worden eene 
menigte verhalen opgedischt , die kant noch wal raken ) 
maar toch komen die verva.lschingen somtijds voor , nu 
eens , om de dure h op te vervangen door goedkoopere , 
soms zeer vergiftige bittere zelfstandigheden , dan weêr om 
door toevoeging van verdoovende middelen den bierdrinker 
te doen gelooven , dat h et bier rijk is aan alcohol. Vreemde 
onschadelijke stoffen worden bij menigte in bier gedaan , 
maar die z ijn  even als de chignons etc. van de dames 
eigenlijk geene vervalsehingen ,  maa.r slechts toevoegselen. 
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Ten slo.tte deelde spreker o.ns eenige interessante ctjfers 
mede , aan statistieke tabellen o.ntleend . Zou men wel 
gedacht hebben , dat in h et Ko.ningrtjk Beij eren 4858 

bro.uwerij en werken ? 
In Oostenrtjk bestaan er 3200 ; i n  Engeland , o.ngeveer 

even veel ; in Nederland 500 i waarvan alleen 1 70 in Noord
Brabant en 124 in Li.mburg. Men neme hier echter in 
aanmerking i dat van die brouwerijen in ons land velen 
met slecht,'l een paal' werkli eden aan den gang worden 
gehouden. De eonsumptie geeft dan o.o.k een anderen 
maatstaf ; zij is in Beij eren i het land van het gerstennat 
b1j uitnemendheid i pel' j aar en per ho.o.fd (met inbegrip 
van de vro.uwen en zuigelingen) 1 34 l i/ers ; in Engeland 
1 1 3  1 . ; in België 80 1 . ; i n  Nederland 39 1 . ; i n  Frankrijk  
1 5  1 . ; in Rusland 1 t 1. ; in Italië 1 1. ;  vo.o.r geheel Euro.pa 

is het gemiddelde bierverbruik i wedero.m pel' j aar en per 
ho.o.fd i 27 l iters. 

Van de steden bereikt Lo.n den het ko.lo.ssale cijfer van 
1 88 liters ; Weenen 1 3 1 ; Partj s 23 i maal' München verstaat 
geen gekscheren en do.et u duizelingwekk:ende ideën vo.r

men van zUne bierdrinkende bevo.lking ; er wo.rden daal' , 
wedero.m met inbegrip van vro.uwen , kinderen en zuige

lingen i 427 liters per ho.o.fd in het jaar gebruikt , dus 

vo.o.r iedere ziel li kan daags ! 
Is dit uiterste minder navo.lgenswaardig i 1t mo.gt to.ch 

in Nederland wel wat beter wo.rden met het bier verbruik. 
In dat o.pzigt zijn wij o.o.k al o.ntaard van o.nze vo.o.rvaders. 

In 1480 besto.nden er in Go.uda alleen 350 bro.uwerij en 
en in 1 639 telden Go.uda en Amersfo.ort er te zamen 700. 

Het vo.lk bezingt wel het Beijersch bier , " o.mdat het Zo.o. 
l ekker is , " maar het gebruik van den sterken drank 
wo.rdt er niet minder o.m. Zo.udt gij wel gelo.o.ven , waarde 

lezer, Jat gij bij den stat i sti cus aangeschreven staat , al s 
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gebruikende 7 hters gedestilleerd in ' t  jaar ? Wanneer hij 
beleefd is , en de dames en kinderen er niet bij telt , 
wordt bet nog erger voor u .  Dan gebruikt gij jaarlijks 
zoo wat een vijfde vat  gedestilleerd. 

Nu , dat moet anders worden. Een uitstekend middel 
om dat doel meer en meer te bereiken , is voorzeker wel 
het meer algemeen verkrijgbaar stellen van niet alleen 
" lekker " ,  maar ook " goedkoop" bier. Wij maken dan ook 
ten slotte spreker' s wensch tot de onze , dat het volk n iet 
alleen , in den zang , maar ook inderdaad , bet bier leere 
waarderen boven den j enever. 



VII . 

Dr. J. TH. M O U T O N :  
l ets over het verband tusschen versch i l lende d iervo rmen.  

De nieuwsgierigheid van den niensch naar het hoe en 
waarom van alle dingen , waarmede hU verkeert , is on
tegenzeggelUk de voorname bron van de wetenschap en 
van den vooruitgang op elk gebied van navorsching voor 
den menschelijken geest. \Vîe stelt zich meer tevreden 
met de kennis der uitwerkselen en der verschijnselen van 
het leven in zijne  verschillende vormen ? Wie wil ook niet 
gaarne iets meer vernemen van de oorzaken van dat leven 
en de vragen beantwoord zien , van waar hij komt , hoe 
hij leeft en waarheen hij gaat ? 

Voorwaar , wij leven in dat o pr.igt in een bevoorregt 
tij dvak en de verrassende vorderingen , door de zooge 
naamde positieve wetenschappen in den j ongsten tijd ge
maakt ) de bewonderenswaardige ontdekkingen , waarop 
onze eeuw te regt trotsch is , bieden ons gelegenheid te 
over om onzen blik te verruimen , onzen dorst naar meerdere 
kennis en vernieuwing van denkbeelden te bevredigen en 
ons hooger op te vo eren tot de bron van al het heerlijke 
�n de Schepping ,  waar ons , in vergelijking met het overige 
geschapene ,  zulk eene bevoorregte plaats is aangewezen. 
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Wtj mogen dus den mannen dankbaar zUn , die ons zoo 
veel merkwaardigs hebben geopenbaard , die ons hebben 
voorgelicht , waar wti slechts in bet duistere rondtastten , 
al hebben wij ook geen vrede met vele bypotbesen , die 
zij , als waren bet reeds onomstootelijke feiten en geijkte 
leerstellingen , in hunne wel eenigzins begrijpelijke verwaand
beid verkondigen. Ook houden wij ons innig overtuigd , 
dat de wetenschap nooit tot de oplossing zal komen van 
de groote vraag van bet leven en zijn oorsprong , al schijnt 
ook de weg van alle onderzoek die oplossing tot einddoel 
te moeten hebben. Zoodra de mensch ' aan dat gelukkig 
voor hem gesloten boek raakt , wordt hij aan ztjne nietig
beid herinnerd. 

Met dergelijke denkbeelden verlieten wU Dib:genIia , waar 
in den natuurkundigen kring van dien naam onze ge
achte stadgenoot , Dr. J. TH .  MouToN , eene verhandeling 
had gehouden over een zeer belangwekkend onderwerp , 
dat wel gezegd. mag worden aan de orde van den dag 
te zijn , om den hevigen strUd , die tusschen de geleer
den daarover sinds geruimen tijd gevoerd werd. Wie 
heeft niet van DARWJN  geboord en van zijne theorie van 
de trapsgewijze verandering 

. 
der diersoorten ? \Vie ver

wierp niet als leek en zonder met kennis van zaken en 
onbevooroordeeld het voor en tegen van beide parttjen 
onderzocht te hebben , die afschuwelijke familie-relatie met 
een , zij bet dan ook voorhistorisch , apengeslacht ?  

Maar boe groot i s  ook nog de meerderheid van hen , 
die regt van spreken hebben en de Darwiniaanscbe theorie 
ook op deugdelijke gronden verwerpen ! Ziet , laten wij 
ons verheugen in dien strUd ; want naarmate men het 
minder eens wordt over bet eigenlijke twistpunt , komen 
èr tal van waarbeden en lichtpunten voor den dag over 
andere zaken ) waarnaar niet direct gezocht wordt. 



Keeren wij echter tot den spreker terug , die , met een 

welluidend orgaan toegerust , ons in den aan vang in het 

kamp der Darwinisten en hunne tegenstanders verplaatste. 

Met deze quaestie ziet men hetzelfde gebeuren - dit was de 
gang van sprekers redenering -- als met zoovele anderen , 

die eene ontwikkelings-periode te doorworstelen hebben , 

alvorens zij over een bepaalden onwil tot onderzoek , over 
ongeloof en twijfel hebben gezegevierd. Voor de omwen

teling ·en  draaijing der aarde rondom de zon bewezen en 

aangenomen was , heeft men denzelfden strijd waargenomen 

en nu men met de theorie van DARWIN  zoover gekomen is ) 

dat de zege is behaald op den onwil tot onderzoek , 

trachten de voorstanders van vele zijden aan die denk
beelden de verdiensten , van nieuw te zijn , te ontzeggen. 

Vóór zooveel en zooveel jaren zouden zij reeds door 
dezen en genen zijn aangekleefd ,  zij het dan ook zonder 

den strijdlust der geleerden of de aandacht van het publiek 
te hebben gaande gemaakt. 

_ In de 1 7de eeuw en het begin der 18e  eeuw hebben 

geleerden zich met die groepering wel reeds bezig gehou
den , maar de grootste verdiensten heeft in dit opzigt de 

natuurkundige L I NN EUS ) die zijne uitnemende begaafdheden 

dienstbaar maakte aan de reuzentaak van het groeperen 
del' ontzaggelijke menigte dier- en plantsoorten , om van 
de delfstoffen hier niet te spreken. Hij gaf aan elk dier 

en aan elke plant twee namen , waarvan de eerste het 

geslacht ) de tweede de soort aanduidde. I-lU  bragt bijv. 

het paard en den ezel tot hetzelfäe geslacht ) maal' het 

paard behoorde tot de soort cquus caballus , den ezel tot 
die van den equus asinus. 

In 1 735 , toen LINNEUS aan de Leidsche hoogeschool 
verkeerde, die toen zUn hoogste toppunt van bloei had 

bereikt , en daar kennis maakte met onzen heroemden 
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landgenoot BOERI-IAA VE , zag het resultaat van zijne veel

omvattende studie het licht bU THEOD .  HAAK , te Leiden. 

Het werk van LINNEUS , hekend en beroemd geworden 
onder den naam van Systema lVattlrae ,  beleefde achtereen

volgens 1 2  uitgaven en van de 1 2de werd door Prof. JAN  

v AN DER HOEVEN  teregt gezegd , dat het ge}:leel eenig i s  
in de  litteratuur der natuurlijke h istorie , omdat het een 
overzigt geeft van alle destijds bekende dier- en planten

soorten. Als zoodanig heeft het zijne wetenschappelijke 

waarde behouden tot op onze dagen , ofschoon de dier- en 
plantsoorten sedert in grooten getale zij n  toegenomen. 

Rangschikte LINNE us bijv. slechts 200 soorten van zoog

dieren , op dit oogenblik is dit getal vijfvoudig toegenomen ; 
in plaats van 500 vischsoOl·ten en 900' soorten van vogels , 

kent men er nu eenige duizenden en de 4000 soorten van 
insecten , aan LINNE US bekend , zijn  vermeerderd tot 60,000 : 

kortom in meer dan ééne afdeeling zijn  er na LINNEUS  wel 

10maal meer soorten bekend geworden .  Hoewel het systeem 
van LINNEUS als kunstmatig systeem van groote waarde 
blijft ,  heeft men echter langzamerhand leeren inzien , dat 
eene goede classificatie van dieren en planten niet kunst

matig behoort te zijn , maar moet gegrond worden op alle 

eigenschappen der soort , en eerst dan eene natuurlijke 

indeeling 'ivordt. De vergelijkende ontleedkunde is voor 
dit doel van groot nut ; ook de leek kan zich daaryan een 

denkbeeld vormen , wanneer hij weet , dat C U V IER , de groote 
beoefenaar der vergelijkende ontleedkunde , soms uit een 
enkel been van een gewerveld dier z ijn  geheelen bouw en 

levenswij ze wist af te leiden. 

NIet welk een onuitputtelijk  gedu ld en ingespannen studie 
L I �N E lJ S  zijne rangschikking van dieren en planten vol

maakte , daarvan kunnen wij leeken ons geen denkbeeld 
vormen ; oogenschijnlijk komt het onB voor , dat het ken-
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merkend onderscheid tusschen de verschillende diersoorten 
nog al in het oog springt en wij zullen dan ook wel een 

oester van een paard kunnen onderscheiden , evenals een 

rozenstruik van een eikenboom. Ook zullen wij niet in · 

twijfel geraken , of het bevende schoothondj e in den arm 

van mevrouw X. behoort wel degelijk tot dezelfde soort 
als de forsch gebouwde kettingganger van buurman Y. 
Maar zoodra komen wij niet in Artis , waar dieren , met 
wie wij geen dagelijksehen omgang hebben , onze aandacht 

trekken , of er rijst al twijfel , om bijv.  in elk gegeven 
geval een wolf van een hond te onderscheiden en te kun
nen const.ateren , dat vele slangen , in uiterlijk veel op 

elkander gelijkende , niet tot dezelfde soort behooren. 

Om tot eene deugdelijke rangschikking te komen , kan 
men analytisch te werk gaan , en de dieren in groote 

groepen verdeelen , die groepen weêr in groote afdeelmgen 

en zoo voortgaande ten slotte tot individuen komen , die 

zeer weinig van elkaêr verschillen. Deze individuen vor

men dan te zumen de soort , en zelfs deze kan dan nog 

dikwijls in rassen en variëteiten verdeeld worden. 

Zoo komt men geleidelijk tot de verdeeling der dieren 

in hoofdgroepen en klassen , der klassen in orden , der 
orden in familiën , der familiën in geslachten en eindelijk 

der geslachten in soorten. De waarneming der eigen
schappen van pvereenkomende individuen voert dus ten 

slotte tot de beschrijving der soort. Een ander gegeven 

tot de bepaling der soort vindt men in de afstamming of 
voortplanting. Daarbij staat het beginsel voorop , dat de 
j ongen op hunne ouders gelijken en tot dezelfde soort 
behooren als hunne ouders. 

LINNEUS en zij , die zij ne studiën voortzetten , namen a 

priori aan , dat de vorm van het dier in geheele geslachten 

alttjd door de�elfäe blijft en werden in dit dogma van de 
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standvastigheid del' soort versterkt dool' de verschijnselen 

van onvruchtbaarheid , die zich bij het kruisen der rassen 

en bij het ontstaan van bastaardvormen openbaart. Uit 
verschillende uitdrukkingen in de werken van LIN N E US is 
evenwel op te maken , dat hij eene verandering der soort , 

j a  zelfs van het geslacht in den loop der tijden niet voor 
onmogelijk hield. 

Maal' uit de voortgezette waarneming bleek , dat er uit  

de vermenging van twee soorten afwijkende soorten ontstaan 

kunnen en dat het paren met vruchtbaar gevolg meer
malen plaats grijpt tusschen dieren , die inderdaad zeel' veel 

van elkander verschillen . In die conditie verkeert zekere 

plooivleugelige vlindersoort , waarvan het mannetje  drie

hoekige vleugels en gelede pootj es heeft en zich volkomen 
tot vlinder ontwikkelt , terwij l het vrouwtje  het niet verder 
dan tot een klein wormpje brengt. Bij sommige rader

diertjes daarentegen heeft het vrouwtj e  weêr een meel' 

ontwikkeld ligchaam en , wat upmerkelijk is , een spijs 

verteringskanaai , terwij l dit bij de mannelijke individnën 

ontbreekt. 

Maal' vóór wij verder gaan , dienen wij wel ter ver

duidelijking een schematisch overzigt te geven van de 

hoofdgroepen , waal'in het dierenrijk verdeeld is  : 

G E W E R V E L DE 
of 

Hu G l; E M  E HG  D l E B  g N .  

GEL I� U E  D I  E H  E N  • • • • • .  

vV U H  M E N  • • • •  , • 

Zoog'dieren , 

Vogels , Kruipende dieren , 

Visschen. 

Insecten , 

Spinnen , Schaaldieren , 

bij v. de Kreeft. 

bijv ,  Bloedzuigers en de 
Lintworm. 



WE !<; I< D I E HEN  • . • • • • •  

STEKE L H  U I D I  G I� N  • . • • . .  

NET E LD IEREN • • • • • • •  

VVOR'l'ELPOO T IGEN • •  

LAAGSTE  D I E RE N  

o f  E EHST E LINGEN U N DE R 

DE L E VE N DEN .  

7 :3 

met of zonder schelpen , 

bijv .  de Oester en de Slak . 

bijv.  de Zeeappel , 

de Zeester , de Zeelelie .  

bijv. de koralen bouwende 

Polypen. 

bijv .  Penningdieren of 
Nummulieten . 

bijv .  Infusoriën ) Sponsen. 

De nieuwe geologische wetenschap is een magtige bond

genoot geworden voor de voorstanders der theorie van de 

soort-verandering. Eenmaal bewezen /';ijnde) dat de ouderdom 

der aarde ) de tijd ) binnen welken al de verschillende 

levensvormen hebben bestaan ) veel grooter is dan de tijd ) 

daarvoor volgens de H. Schrift aangewezen ) hadden de 

geleerden de gewenschte gelegenheid ) om den qjd op zij 

te zetten ) of beter gezegd ) om voor het trapsgewijze over

gaan der soorten in elkaêr den behoorlijken tijd te nemen . 

De paLaeontologie ) of de wetenschap der fossiele overblijfselen 
van voorhistorische planten en dieren ) werd eveneens een 

vruchtbaar veld van navorsching ) want het bleek ) dat hoe 

dieper in de aardkOl:st wordt doorgedrongen ) m. a. w. hoc 

ouder de lagen zij n ) waarin versteeningen of afdruksels 

van planten of dieren werden aangetroffen ) het verschil 

tusschen die overblij fselen met de tegenwoordig over de 

aarde verspreide soorten hoe langer 1,00 grooter wordt. 

Sommige vormen zÜn geheel van de aardkorst verdwenen 

en vele andere /';ijn er voor in de p laats gekomen. Zou 

ondekte E H R E N BER(;  onder de raderdiertjes - om met de 
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laagsten te beginnen , die niet het minst bekend zijn -

450 versehillende fossiele vormen , waarvan nog slechts 

200 in leven zijn. Van de polypen , die in den loop del' 

eeuwen de koraalriffen opbouwden , stierven reeds duizenden 

soorten uit. Bij de zeeleliën is de trapsgewtj ze overgang 
tot meer ontwikkelde vormen duidelijk waarneembaar door 

het wegvallen van den steel en door den overgang van 

de vij f  bladen , die zich in latere vormen als grijparmen 

uit het l igchaam ontwikkelen en het dier in staat stellen 

om zich vrU te bewegen en voedsel tot zich te nemen. 
Nog duidelijker bleek de trapsgewUze ontwikkeling' van 

de schelpdieren gedurende de verschillende geologische 
perioden. In de oudste lagen vindt men in 't geheel geene 

schelpen onder de duizenden vormen , hoogerop eene hoogst 
eenvoudige buisvormige schelp , vervolgens enkel omgebogen 

en eindelijk spiraalvormig opgewonden. Van eene andere 

soort van schelpdieren hadden de oudste soorten maar ééne 
spier om hunne woning te sluiten en zich tegen de buiten

wereld te beveiligen ; de latere ·vormen hebben er twee . 
.Men kent den zoogenaamden boeken - scorpioen � die in de 

bibliotheken jagt maakt op schadeltjke insecten : welnu , 
deze werd in het steenkolentijdperk vertegenwoordigd door 

eene soort , die bet grootste oogenpaar voorop geplaatst 
had en tegenwoordig is dat juist andersom. Onze tegen
woordige schaaldieren , waartoe de kreeften en krabben 

behoorell , zijn zeer verschillend van de vroegere trilobieten. 
Ook bij de insecten is een zeer belangrijk verschil tusschen 

de oudere en de thans levende up te merken . Men heeft 

toch een insect gevonden , dat de verschillende k enmerken 
van twee geheel uiteenloopende nog bestaande groepen 

op zeer merkwaardige wijze vereenigt , en volgens sommige 
eigenschappen tot de eene , volgens andere eigenschappen 

tot de andere groep zou moeten geteld worden. 
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De vergelijking tusschen de  gewervelde dieren van de 
geologische tijdperken en die , welke thans leven , is ge
makkelijker , omdat die kostbare overblij fselen uit hunne 
meestal gave beenderen en skeletten zoo geleidelijk tot 
een geheel kunnen opgebouwd worden , dat het bijna een 
afdruk of afgietsel is van het origineel. Uit die fossiele 
overblijfselen is' men tot de ontdekking gekomen , dat de 
visschen in de oudste perioden veel sterker geschubd , j a  
in zekeren zin geharnasd waren ; dat vele met ruitvormige 
schubben waren bedekt , en eerst later andere' met schubben 
ais dakpannen of tandvormig op de huid ingeplant. Er  
bestaan tegenwoordig nog slechts enkele soorten met  geruite 
schubben. 

Kolossale visschen , die nu van de aarde totaal verdwenen 
zij n , moeten vroeger de zeeën en binnenlandsche meeren 
bevolkt hebben ; zoo o. a. die 21 meter lang waren en 
2 maal zoo groot als de nog levende Jonashaai , wiens 
geopende mnil 3 meter in omtrek heeft. Even enorme 
soorten , met geduchte tanden en kaken , waren er onder de 
reptielen en de vischhagedissen ,  den overgang van den 
visch tot de kruipende dieren vertegenwoordigende. 

Met de vogels uit de oudere lagen heeft men veel meer 
moeite , daar men ûch tevreden moet stellen met den 
indruk van ligchaam,sdeelen , vooral van de pooten ] eene 
enkele maal van den staart , in steenen ] waarvan men 
o .  a. fraaij e indrukken heeft gevonden in den lithograp hischen 
of Solenhofener-steen . Het zou ons te ver voeren , wanneer 
wij de reeks verder vervolgden en ook nog melding maakten 
van de roofbuideldiel'en en gordeldieren , van den voor
wereldlijk en olifant , den mastb odon ] die aan tapir en olifal1t 
vel'wan t is ; evenmin zu Hen wjj langer stilstaan bij de 
dikhuidige ell hcrkaauwende die,ren en nagaan , hoe het 
vroegere reuzenhert met z.ij ne '2 meters lange hoornen het 
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midden houdt tusschen den eland en het edelhert van 
onze dagen. 

Ten slotte deed spreker uitkomen , hoe ook overblijfselen 
van menschelijke beenderen in lateren tijd gevonden zijn ,  

welke i n  een vorig jaar i n  andere voordragten duidelijk 
waren vermeld en die deden uitkomen , dat ook daarin 

een groot verschil met het maaksel van den tegenwoordigen 
mensch is te bespeuren. 

-

In eene volgende spreekbeurt hoopt de heer M O U T O i\ 

verdere bewijzen van den zamenhang van het dierlij k leven 

op aarde aan te voeren uit de ontwikkelings geschiedenis 

en dan tevens de verklaring te behandelen , door D A R W I I\  
van dien zamenhang gegeven. 



VIII . J �- ,. 

<. r: ' ... . .; ft' ,' " '\ 

Dr. L. A. J. BURG-ERSDIJK : 

o v e r  k o r a a I d i e  r e n  e n k 0 r a a I r i f  f e n . 

Een kUkje in de dierenwereld en nog wel in het leven 

van de zeer laag georganiseerde wezens zou alleen daarom 
reeds de moeite ruimschoots beloon en , omdat wtj er de 
heilzame leering uit kunnen trekken , dat wU volstrekt 
geen regt hebben om zoo prat te zUn  op de menschelUke 
nijverheid. vVat zijn toch polypen in vergeltjking met den 
mensch en welke bouwgevaarten hebben zij in den loop 

der eeuwen n iet gewrocht , uitgestrekte vaste massa's aan 

de kusten , beneden het oppervlak zich uitstrekkende of 
er zich als eilanden boven verheffende , waaraan rusteloos 

door de n jjvere koloniën wordt voortgewerkt ? Wat zUn 
de veranderingen , welke de mensch de hem toegewezen 
woonplaats doet ondergaan , vergeleken met de wUzigingen 
op groote schaal , waaraan de aardkorst door den reuzen

arbeid van die nietige weekdiertj es is blootgesteld ? 

Van het wezen en de werkzaamheid dier wezens werd 
ons in Dihgenl'ia door den boogleeraal' B U Il G E Il S D I J K  uit 

Deventer menige belangwekkende b
'
ijzonderheid medege 

deeld. Hij begon met er op te wUzen , hoe de groote vei'
sche idenheid in uiterlijke vormen gepaard gaat met eene 
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bewonderenswaardige eenheid in de zamenstelling van het 

innerltjk wez;en , waartoe hij , ter nadere beschrijving , als 

grondvorm koos de Actinia' s of zeeanemonen , die veelvul 

dig aan de stranden voorkomen en om hunne sierl�jke 
vormen en schoone kleuren bewonderd worden in de 

aquaria , waar zij in zeewater zeer goed in het leven ge
houd

'
en kunnen worden. 

Zulk eene actinia bestaat nu uit eene lederachtige buis , 

waarvan het grondvlak zich vasthecht aan rotsen , steellen , 

zeeplanten , schelpen en andere vaste voorwerpen in de 

zee. Het andere uiteinde loopt uit in een aantal voelers 

of vangarmen , d�e kringsgewijze rondom de m ondopening 

z�jn geplaatst .  

D,eze mondopening is het boveneinde van de spijsbuis , 
die open in de ligchaamsholte uitkomt , terwij l de overige 

ruimte van deze door lederachtige wanden begrensde lig

chaamsholte door een aantal tusschenschotten , die aan het 
buitenoppel'vlak der spijsbuis sluiten en in een gekronkelden 

rand eindigen , in even zoovele kamers wordt verdeeld, 
Het aantal voelers komt overeen met het aantal tusschen

schotten , die , oorspronkelijk ten g'etale van zes , soms wel 

tot verscheiden honderden aangroe�j en. De huid van het 
dier is drieledig en bestaat vooreerst uit eene massa cellen , 

die de midden- of spierlaag vormen , wellce spierlaag aan 
de binnenz�jde met een van trilhaar�j es voorzien vlies 
omzoomd is  7 waardoor het vocht in de ligchaamsholte 

voortdurend in beweging wordt gebragt. De buitenwand 

bestaat ook uit cellen , maar hier zetelen bovendien nog 

zeer eigenaardige organen , die in ontzaggeItjlee hoeveel

heid over die buitenhuid zijn verspreid. 
Het z�j n  haartj es , ·  die door . het dier in eene cel naar 

binnen getrokken en weêr uitgestooten kunnen worden ; 

haartj es , die een scherp vocht afgeven en netelorganen 
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worden genoemd , omdat zij een alleronaangenaamst gevoel 

veroorzaken , wanneer de huid er meê in aanraking komt. 

Dat gevoel heeft men zeker wel eens aan het strand opge

merkt bij het in aanraking komen met een zeekwal , 

welke dieren eveneens dat netelend . en kriebelend ver

mogen ontleenen aan haartj es ,  die met een scberp vocht 
vocht zijn gevuld , dat evenwel niet in de huid doordringt , 

maar reeds door de enkele aanraking eene alleronaange
naamste aandoening veroorzaakt. Een natuuronderzoeker , 

die zijne tong eens in aanraking bragt met de oppervlakte 

van eene actinia , was 14 à 16 uur later nog niet van dat 

prikkelend gevoel verlost. Men kan zich dan ook een 

denkbeeld vormen van het vermogen , dat de polypen aan 

dit vreesselijk wapen ontleen en , als men weet , dat elke 
vangarm - en er zijn soms wel 120 à 200 voelers -

met 5 à 6 millioen van die netelorganen is bezet. 
Het zamenstel van de actinia's en over ' t  algemeen van alle 

polypen-soorten is dus al zeer eenvoudig. Een zenuwstelsel 

is niet bij hen waargenomen , ofschoon zij wel degelijk 

met gevoel bedeeld zij n ;  evenmin is eenig spoor van organen {i 

voor een bloedsomloop of circulatie der vochten te bespeuren , 
maar deze kunnen zij ook zeer goed missen , daar zij door 
hun krachtig spierstelsel en straks genoemde trilhaar�j es 

hunne voedingssappen en de met het zeewater binnentredende 

lucht in voortdurende circulatie door het ligchaam brengen. 

De spij sbuis is onder en boven voorzien van spieren , die 

aan het ondereinde dienstig zij n , om slechts de sappen uit 
het voedsel doorgang te verschaffen in de ligcb aamsholte. 

Overigens bevat de ligchaamswand op vele plaatsen openingen, 

waardoor het opgenomen zeewater , door zamentrekking van 

de spieren , wederom uitgestooten kan worden door het 

dier , dat aldus het vermogen bezit om van een groot 
volumen tot een klein in te krimpen en omgekeerd. De 



ontwikke1ing del' polypen werd nagegaan en verder andere 
levensverrigtingen ; er werd gewezen op hunne vraatzucht. 

en op de vertering' van hun v0edsel , dat uit schelpdieren , 
kreeften enz. bestaat. 

De soort , die wU tot dusverre beschouwden , behoort 

tot de enkel·· levende polypen ; veel merkwaardiger zijn de 

koloniën -bouwende polypen , die op een gemeenschappelijken 
stam door knopvorming en splitsing van elk diel'�i e i n  

twee anderen in  kolossale hoeveelheid voorttelen. Door den 
gemeenschappelijken stam , waarop zij zich vermenigvul
digen , loopen kanalen , die alle diertj0s inwendig met elkaêl' 

i n  gemeenschap brengen . Als voorbeeld eener soort , die 
al leen door knopvorming voortteelt , werd eene soort van 
het geslacht Zoantht/,s vermeld ; als eene soort , die hare 

nakomelingschap bovendien nog door splitsing aanzienlijk 

vermenigvuldigt , werd eene soort van het geslacht AntheLia 
genoemd. Een bijzonderen vorm hebben de Cornulan:a' s ,  
die bij Algiers veelvuldig worden aangetroffen ; de leder
achtige buis gaat over in een week gedeelte , bestaande 

.. uit acht vangarmen , die in het lederen hulsel kunnen 

teruggetrokken worden . De d06mansduimen , Alcyom:wl7 
/ügüatttm onzer kusten , werden hiermede vergeleken . 

In de nijverheid i s  zeker wel het meest bekend het roode 
bloedkoraal , waarvan de fraaij e struikvormige massa's uit 

eene harde as bestaan , die met eene weekere schors zijn 

bekleed , waarin de dieren leven. Die schors bestaat 

uit kalkdeeltjes , welke de Fvbl:pora of orgelkoraal in 
bare huid afzondert en zamenpakt . Deze allen hebben 

acht armen. 
De verkalkte polypenstokken van de zeepaddestoelen of 

Fungia zijn weêr van eene geheel andere natuur en hebben 
vele armen , gelijk de A?tinia' s ;  bij deze dieren , die geheel 

op zich zelven polypen-stokken van vr�j groote afmetingen 
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vormen , worden namelijk d e  tusscbenschotten e n  d e  grond
vlakte verkalkt , bij anderen verkalken bovendien de l ig
ehaamswanden waardoor de afzonderl ijke cellen zeel' goed 
te onderseheiden zijn .  Deze soorten maken de steenkoralen 
uit , van "welk e vel en vertakt , anderen meer m as�ief z ij n .  

D e  steenkoral en ko�nen slechts in  zeeën van 20° warmte , 
zooals de lndische Zee tot de oostkust van Afrika en de 
zee der Anti llen , tot volle  ontwikke1 ing. Slechts enkele 

soorten van die steenkoralen treft men aan in de � ll idc1el
landscbe Zee ; verreweg in  aantal worden zU daar echter 
overtroffen door de roode bloedkoraal , die vooral bij Algiers 
tot eene diepte van 40 à 1 00 meter voorkomt. Het visscben 
n aar koraal , dat in de Middel landsche Zee op groote scb aal 

wordt uitgeoefend is een zeer moeij elij k  werk , omdat bet 
gewoonlijk i n  het snik beete j aargetij het ongerief medebrengt, 
dat de kluwens zwaar netwerk , d ie onder aan twee kru i 

sel ings over elkaêr geplaatste en met tjzer en steenen 
beladen zware balken worden bevesti gd , hij  bet  afstrrlOpen 

der koraalbanken dikwij ls met toestel en al daaraan vast 
bl ij ven zitten. 

Spreker was nu wel to t het bel angrijkst gedeel te van 
zU n onderwerp gen aderd, waarin hij ons eene aanschon wel ijke 
schets gaf van de werkzaamheid dier digt op elkaêr ge

drongen en gezel l ig  l evende diertj es , d i e  steec1s onder 

gunstige omstandigheden van goed voedsel , vel'sche l ncht 

en geregelden toevoer van kalk , welig voorttel en en  onver

poosd hunne kalkwoningen b::H1wen. Deze koraalbanken of 
r iffen hebben drieërlei gedaante . Vooreerst heeft men de 

r ingvormige eilanc1en ,  atollen of ringri ffen genoem d ,  d ie 
een binnenmeer of lagune omsluiten , eene waterkom van 

sleehts matige diepte , vergelel{en m et de soms honderden 
vademen diepe zee , d ie  c1en lmitensten rand van tlen 
koraalr i  ng ornsl u i  t. 

(j  
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De tweede vorm komt veel overeen met den eersten , 
maar bevat een klein eiland in het binnenrneer en wordt 
daarom kanaalri( genoemd ,  omdat het eilanclj e en de koralen 
ring' dool' een kringvormig kanaal gescheiden zijn .  De 
derde soort vormen de strand- of kusl1 ' lffen , die

· 
de lUlsten 

van eilanden Olllzoomen en o. a. aan de kust van Nieuw
Holland over eene groote uitgestrekt

'
heid tnsschen de ;1 0° 

en 25° zuiderbreedte worden aangetroffen. 
De wetenschap is gernimen tijd in 't onzekere gebleven 

omtrent de wij ze , waarop die koraalriffen en eilanden in 
den loop der eeuwen gevormd zijn.  Dat zij op diepten 
van honderden vademen werden gevonden was bl ijkbaar 
in strijd met de onmogelijkheid voor de meeste polypen , 
om lager dan een 30tal meters onder het wateroppervlak 

te leven. De eene oplossing na de andere werd voorge
steld , maar allen waren even dwaas ; zoo meende men , 
nog niet zoo lang geleden, dat de polypen hunne woningen 
op onderzeesche kraterranden zouden gebouwd hebben , 
maar het onhoudbare dier stelling werd spoedig ingezien , 
daar men toch bezwaarlijk kon aannemen , dat de bodem 
del' zee overal op die plaatsen kraters zou vertoon en , 
onregelmatig van vorm en soms van ongekende grootte 
en dat de polypen bij voorkeur daar gebouwd zouden 
hebben. 

De ware en echt wetenschappelijke verklaring , die ook 
op de meest uiteel1loopende vormen van koraalriffen toepas
selijk is , weru voor eenige jaren gegeven door den be
roemden natuurkundige DARWIN  , als de vrucht eener reis 
rondom de wereld , waarop hij vooral eene studie maakte 
van de. koraal- eilanden. Hij constateerde het merkwaanlig 
verschij nsel , dat zoowel aan de westkust van Zuid-Amerika 
als bij de Soenda- eilanden en de oostkust van Afrika geene 
atollen , maal' slechts kustriffen aanwezig zijn en bragt 
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die waarneming in verband met het rijzen van den bodem 
in die stl·�ken. 

Op de daar t usschen gelegen streken , nam DARw l N  juist 

bet tegenovergestelde waar , nl. atollen en eene daling van 

den bodem , zoodat hij nu tot de zeer logische slotsom 
kwam , dat de oorspronkelijke kustriffen na verloop van 

duizenden jaren in ri ngriffen en vervolgens in atol leli. over
gaan. Immers , wanneer de grond daalt , zullen de polypen 

hoogerop gaan bouwen , omdat zij s lechts tot eene bepaal de 
diepte kunnen leven. Van buiten zal het rif het snelst 

aangroeij en door de krachtiger beweging van bet zeewater 

en er ontstaat daardoor eene uitholling naar de binnenzij , 

die metdertij d een kanaal vormt en aan het rif den vorm 
geeft van een kanaalrif. 

De daling van den grond gaat inmiddels gestadig voort , 

zoodat eindelijk het kanaal over cl en top van het eiland 

vloeit en hierdoor het rif in de derde periode van den 

atol-vorm doet overgaan . 

De  Stille Zuidzee , de Indische en Polynesische zeeën 

zUn . over groote ui tgestrektheden met die ringvormige 

ei landen overdekt. Hoe deze l angzamerhan d zich boven 

den zeespiegel kunnen verh effen , met planten zich bedekken 

en eene geschikte woonplaats kunnen worden voor den 

mensch , werd door spreker uiteengezet. 
-

De meesten van die myriaden eil anden zij n onbewoond , 

doch daar waar menschen en die ren zi ch hebben ne<ler

gezet , werden zij daartoe genood door den weel derigen 

p lantengroei , die zich langzaam u it de zaden en plan ten 

deel en , welke door vogels of door de zee op het rif wo rden 

geworpen , op den kalkachtigen bodem o n twikkelt.  

Het naderen van zulk een eil and moet dikw ! j l s  een 
ve rrukkelij k  sch o o n  gezigt opl everen en voor de re iz ige rs , 

die het mogten aanschouwen , was het een onvergctel lj k 
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oogenblik. ' t  Is , volgens hunne hescbrijving , alsof zich een 
tuin , met de heerl ijkste en lie felij kste nuances gekleul'de 
bloemen en planten getooid , onder het effen watervhtk 
aan den zoom dier eilanden uitstrekt. De myriaden polypjes 
zij n  daar in hunne werkplaatsen ij verig aan 't bomven , maal' 
naal1weltjks vernemen zij ' t  geluid van een riemslag , of 
de geheele kolonie trekt zich binnen hare kalkwoningen 
terug en het lagchende tafereel verandert plotsel ing in den 
afzigtelijken , naakten en voor zeevarenden zoo gevaarl ijken 
rotswand. 

Tot heden z tjn niet minder dan 1 100 levende en 1 400 
fossiele koraalsoorten bekend. rrot de merkwaardigste riffen 
behoort zeker wel Noord -Amerika' s zuid-oostpunt , het 
schiereiland F lorida, welks bodem aan den rand uit vier 
riffeil bestaat , die elk ongeveer 8000 j aar voor bun bouw 
vereischt hebben. En toch ztjn in dit tij dperk van 32000 

jaren de koraalsoorten niet veranderd. Maar men kent 
uit vroegere ttjdperken van de geschiedenis der aarde mede 
vele riffen , die door andere soorten gevormd zijn .  

Voorwaar ) spreker mogt aan het s lot zijner belang
wekkende verhandeling hieruit wel constateren , dat onze 
t ijdrekening al zeer minieme verhoudingen aanneemt , ver
geleken met de duizen den en duizenden van jaren , die 
voor de veranclering der aardkorst noodig z ijn ) evenals 
de menscll aan zijne nietigheid wordt herinnerd , wanneer 
hij ) aan de hand der astronomie ) een blik werpt in het 
onmetelijk Heelal ) waarin de aarde minder dan een stof
deeltj e  aan de weegschaal , minder dan een druppel in den 
Oceaan , uitmaakt. 



I X .  

Dr. J. TH. MOUTON : 

lets over het verband tusschen verschi l lende d iervormen 

en d e  afstamming van d�n mensch. 

De natuurkundige soirée ) veertien dagen l ater in  Lh/!:
genl'ia doorgebragt ) h0eft ons en _. wij twij felen er niet 
aan - zeker ook het aanzienl ijk en  zeer getrouw opge

komen ledental met hunne dames zeer veel genot v er

schaft : om ronduit te  spreken , meer dan wij verwacht 
hadden. De geachte spreker ontwikkelde ons toch op zulk 

eene heldere en onpartijdige wijze  de bekende leer van 

DA R W I N  ) dat zoowel voor- als tegeningenomfmheid op den 
achtergrond weken en de zuiver oLj ectieve behandeli ng 

van dit delicate onderwerp niet den minsten aanstoot gaf 

aan vriend noch v ijand van DA H W I :\" S theorie .  Slechts 

dankbaarheid kan ons vervullen voor den verrassenden 

blik ) dien wU  door sprekers uitmuntende verhandeling i n  

het G oddel ijke sch eppingswerk mog'ten werpen ) en  wel 
verre van op de glibberige baan der materialisten te wor

den rondgeleid ) voerde spreker ons langs zekere en ge 
baande wegen ) waar de voet sl ech ts vasten grond drukt  
en het hart veredeld wordt door louter reIne i ndrukken ) 

naar den ondoorgrondelijken Oorsprong van :1 het ge-

schapene. 
Daarom is het ons een waar genoegen , sprekers ge-
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dachtengang vlugtig in herinn ering te brengen. Om zich 
te levendiger voor den geest te roepen , wat bij eene vorige 
gelegenheid (zie Hoofdstuk VII) was medegedeeld omtrent 
den geleidelijken overgang der plant- en diervormen , werd 
eerst eene verklaring gegeven van eene aan den wand 
hangende groote kaart , waarop de hoogere en lagere plant
en diersoorten waren a.fgebeeld in de bepaalde verhoudin -
gen , zooals zij in de opeenvolgende geologische tijdperken 
over de aarde verspreid waren. Vrij algemeen geldt daarbij 
als regel , dat de laagste soorten in de oudste perioden 
het meest verspreid waren en trapsgewijze afnamen , om 
voor meer volkomene p laats te maken. Zoo ontmoet men 
geen spoor van zoogdieren in de oudste en derde tijd
perken ; slechts weinige sporen in het derde tijdperk van 
de daarop in rang volgende vogels , gewervelde dieren , 
enz. , terwij l  de lagere soorte n van vroegere tij dvakken in 
de latere soms geheel ontbreken. 

Na deze vlugtige herinnering aan de feiten , in zUne 
yorig'e spreekbeurt uitvoeriger vermeld , ging spr. over tot 
de medcdeeling der denkbeelden van D A R vnN. Vooraf deed 
hij opmerken , dat de overeenkomst tusschcn de resultaten 
van D. ' s  onderzoekingen met clie der natuurphi losophie van 
ecn vorig geslacht niet tegen de j llistheid van de meening 
des Engelsehen onderzoekers mag aangevoerd worden , maar 
integendeel eer voor de j ui stheid der theoretische bespie
gelingen zij ner voorgangers zou mogen pleiten . Geen ont
dekking noch theorie komt tot stand , zonder dat de ver
beeldingskracht van den menschelUken geest h aar een weg 
gebaand heeft en elk natuurwetenschappelijk gebouw , dat 
door den vorschenden geest wordt opgetrokken , moet de 
verbeelding tot grondslag hebben , a l  vorens de empirie de 
materialen aandraagt , om de muren stevig en onomstoo
telUk te vestigen. 
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, Ook DARWIN sloeg dien weg' in , om de grondslagen te 

leggen voor zijne theorie van het seheppings-systeem . Z ij ne 
speculatieve natuur-philosophische beschouvvingen toetste 
hij aan de ervaring en de waarneming. Ter yerkrijging; 
van laatstgenoemden gewigtigen factor droeg de weten
schappelij ke reis met het schip the  Beagle onder kapitein 
Fitzroy niet weinig bij , daar die reis hem ruimschoots 
gelegenheid schonk om verge l ij kende studiën te maken 

tusschen het leven van plant en dier in vroegere en tegen
woordige t ij dperken. Er verliepen sedert twintig jaar ) vóór 

h ij het werk over den oorsprong der soorten in het licht 
gaf ; degelij ke voorbereiding i s  aan dat vverk dus l l iet te 
ontzeggen , wij l  dat tij dvak door den geleerden schrijver 
gebruikt werd ) om . een onnoemelijk aantal feiten tot bevvij s  
voor zij ne  theorie t e  verzamelen . Ook z ijne overige wer
ken op het gebied der natuurltj ke geschi edenis zUn  ons een 
waarborg voor z ij ne wetensch8ppelij ke degel ijkheid. 

Als een der voorgangers van D A fl W I N , die door zijne  
studiën krachtig heeft medegewerkt tot he t  generaliseren 
van sommige versch ijnselen , welke voor de theorie van 
DA RW IN  van groot belang zijn , is G OET I I E  te noemen , die 
het denkbeèld der gedaanteverwissel ing op de planten heeft 
toegepast en i n  zij ne " JJ1elam orpl/ l lse del' P flanzen " de 
beginselen van dat denkbeeld heeft uiteengezet. 

De zamenstellende deelen van eene bloem : stengel ) blad , 
meeldraden en stamper > zijn volgens GOE T I I E  s lecl Jts over
gangsvormen van een en h etzelfde bestanddeel. De grond
vorm is  het blad , dat in de wortelbladen , stengelbladen , 
kelk- e n  bloembladen , ja tot in  de bevruchtings-organen 

vertegen woordigd is .  
Dat ook de meeldraden niets anders zij n dan vergroeide 

bladeren en evenzoo de stij l  of stamper , i n  welks holte 
de kiem uit de manneq . jke organen (de meeldraden) be-
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vrucht wordt en tot zaad ontwikkelt , blijkt  uit de wilde 

roos , wier meeldraden en stamper , zoodra zij uit het busch 

in den tuin ,vorelt overgeplant en kunstmatig gekweekt , in 

den bladvorm overgaan. ,Vordt de tamme roos omgekeerd 

weder in het wild overgeplant , dan krijgt z ij hare bevruch

tingsorganen terug. 

Een dergelij k verschij nsel ziet men bij den wijnstok , 

die van zijn stengel afwisselend bladeren en krulvormige 

stengel-uitsteeksels uitzendt , met welke laatste deelen de 

rank zich aan den muur vasthecht. Die uitsteeksels zijn 

niets anders dan vervormde bladeren . Het komkommerblad 

en nog tal van andere planten geven h etzelfde op nog 

aanschomvelijker wtj ze te zien. 

Een gelijksoortige overgang is · nu onbetwistbaar ook bU 

de dieren waar te nemen. De harde schaal van een schild

pad is slecltts de vergroeij ing van zijne huidplaten met de 

ruggegl'aat ; bij de goràeldieren geschiedt de overgang tot 

eene hardere massa op eene andere plaat s  van het l igrhaam. 

Terwij l de ledematen van de visschen bijna niet zigtbaal' 

zijn , komen die bij de vogels in een anderen vorm (vleu

gels) zeer krachtig ontwikkeld voor , geheel in verhouding 

tot de zwaarte van het ligchaam , dat zij dragen moeten . 

Zoo bestaat er dus analogie tusschen de meest uiteen

loopende vormen. Armen en vleugels z ijn , hoe ven:lchillend 

ook in uiterlijk  voorkomen , gelijksoortige at tributen van 

het dier .  Hetzelfde kan gezegd worden va.n de vederen 

der vogels , de haren van de h uid , de hoornen van het 

hert , de schubben van den v isch , de tanden van een zoog

dier enz. , die allen verschillende vormen zijn van een 

zelfde proces , de huidverbeening. 

Reeds bij de laagste dieren , welker voorkomen aan 

planten doet denken , treedt die gedaanteverwisseling op 

den voorgrond. Twee gesteelde wormcellen bijv .  kunnen 
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zamensmeltell tot een dubbel dier ) dat zich vqj kan rOlld
bewegen ; de polypell ) ,viel' zeden en leefwij ze de lezer 
zich nog wel van de vorige lezing herin ne ren zal (z ie 
Hoofdstuk VI II) ) vermen igvuldigen zi ch zoo sterk ) dat door 
dezelfde kolonie ) uit  enkel manne�j es of enkel vrouwtj e s  
bestaande ) wel vij f  verschillende soorten v a n  'medusen wor
den voortgebragt ) die voor 't m eerendeel afzonderl ti k  leven . 

In vele ge v allen hangt de gedaantever\vissel ing' af van 

de woonplaats van het zich ontwikkelende d ier , m. a.  \V . 

het n eemt eerst dan eene andere gedaante aan , wanneer 
het van woonplaats is veranderd. Z oo komen sommige 
wOl'msoorten pas tot  volkomen on twi kkeling ) als zU ee rst 

in het ligchaam van een of ander sch aaldier  z U n  opgeno
men en vervolgens m et dit sch aald i er i n  h et l i gchaam van 
een visch of watervogel verh nisd zU n .  }\'[en kent den ont

wikkelingsgang der gevreesde trichine , die het  clarmkanaal 
van haar gastheer doorboort , in 't vleesch doordringt en 
zich eerst volkomen ontwikkelt )  wanneer z \j met dat v l eesch 
door den m ensch wordt gegeten . 

In de insecten-wereld zal zeker wel n i e mand vreemde
l ing z ij n .  Ieder weet , hoe de onooge l ij k e  rups i n  den 

hevalligen vlinder v erandert ) die mct zij n e  behaagzi eke egfL 
als het i deaal van on bezorgdheid e n  m i n nekozen door het  

l uchtruim fladdert. E n  toch is z U n  te l g  weêr  die afzig 
telijke rups.  

Even min zullen wij  een voorbeeld va n de k ruipen de 
dieren behoeven aan te hal en .  J'\'[e n  weet , h o e  de vorschen , 
de salamanders en an der  krui pend ged ie rte ) niet dade l ij k 
ontwikkeld ter wereld komen ; z \j hebben i n  de ee rste 
periode van hun le ven nog geene ledemate n  en h un n e  

ademhalingsorganen zij n  kien wen . Later komen de lo ngen 
te vOOl"schij n en verdwij nen de  k i eu wen ; ook de l edematen 
ontstaan later. 
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Bij hoogerc reptielen heeft zulk eene metamorphose niet 
plaats , maar het onderscheid val t ten deele weg , wanneer 
mcn bedenkt , dat de verandering h iel' geheel in het ei 
geschiedde vóór de geboorte. 

Bij sommige z.oogdieren neemt men h et verschijnsel waar , 
dat zij voor het doorloopen van de phasen hunner ont
wikk eling verschi llende woningcn noodig hebben. Zoo ver
krijgt het buideldier in den schoot zij ner moeder de eerste 
vormen , qntwikkelt zich na de geboorte verder in den 
buidel en verkrijgt eerst in de buitenlucht , zijne definitieve 
woonplaats , de volkomen ontwikkeling. Andere zoogdieren 
verhuizen slechts eens , bijv .  de mensch . 

De  gedaanteverwisseling is een der steunpllaren van de 
ontwikkelingstheorie. De onhvikkeling van het dier vóór 
en na de geboorte vertoont in vele gevallen denzel fden 
gang als de oudere en j ongere vormen , die in den schoot 
der aarde voorkomen ; zij stelt een verkort beeld voor van 
al de phasen van ontwikkeling , die eene diersoort in den 
kring del' eeuwen heeft doorloop en. 

De  vormen van de dieren op bepaalde oogenblikken 
hunner ontwikkeling komen somtijds in vele opzigten met 
elkaêr overeen , ofschoon de dieren zeI ven zeer veel va

.
n 

elkander verschillen zullen . Uit de teekeningcn del' vruehten 
van schildpad en hoen , van mensch en hond , op bepaalde 
tijdstippen vóór hunne geboorte , werd dit denkbeeld ver-
duidelijkt .  ' 

Het kan , volgens DAR  W I N  , aan geen twijfel onderhevig 
z.ij n , of tot de voorouders van den mensch behooren eene 
soort van apen , meer menschelijk dan de nog levende , 
meel' aapachtig dan dc mensch zelf. Dit denkbeeld wordt 
gewoonljj k  verkeerd uitgedrukt dool' te zeggen , dat de 
mensch den aap tot grootvader heeft. Even onj uist als deze 
uitdrukking , waardoor de leek wordt afgeschrikt van de 
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tbeorie der voortgaande ontwikkeling , even onjuist z ij n  
ook de voorstellingen van sommige volbloed-Darwinisten , 

bij v. Häc KEL , waar hij een aantal apen en menschen afbeeldt , 
die allen op het eerste gezigt voor menschen gehouden 

moeten worden. 

Gelukkig bleek het duidelijk , dat de afbeeldingen van 

Häc K E L  volkomen onj uist waren en dat het geflatteerde 

profiel van een neusaap , die voor een wel leeltj k ,  maal' 
toch dragelijk mensch zou kunnen doorgaan , in 't minst 

niet geleek op een neusaap in nalLwa , waarvan spreker 

ook eene afbeelding had doen vervaardigen . 

Een beter punt van vergelijking heeft men in den schedel

vorm , die inderdaad minder verschilt tusschen een Austral iër 

en een jongen Chimpassee dan tusschen een Europeaan en 

een Australiër. Zoowel bij den Chimpassee als bij den 

Australiër zou men inderdaad geregtigd zij n tot het ver

moeden , dat beiden van aapachtige ouders afstammen , 

die evenwel reeds tij dperken lang van den aardbodem 

verd wenen zijn .  

Voor he t  gevoelen , da t  e r  in  voor-historische qjden aap
achtige menschen geleefd hebben , pleiten overigens nog 
andere verschijnselen. Zoo bij v. zij n de voeten van den 

mensch vroeger dienstbaar geweest tot l I et aa,nvatten van 

voorwerpen , even goed als die der apen . Zij zijn ook 

thans voor ontwikkeling in  die rigting vatbaar , getuige 

de personen , die met de voeten teek enen en de C hinezen , 
die er hand';g meê roeijen. 

' t  Wordt echter tij d ) dat wij het grondbeginsel van D. 's 

theorie gaan beschouwen ) namel ij k  den strij d  om h et be
staan ) waaruit h ij op logisch e en volkomen heldere wU ze 

verklaart , hoe de versch il lende diervorrnen uit elkander 

zUn  kunnen ontstaan. Alle m iddelen , die dienstig z ijn 

tot bet beboud vq,n bet leven , tot bet venueestereQ vao 
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voedse l , tot bet  ontkomen aan vijanden , tot het vervolgen 

en bereiken de l' prooi , moeten ui t den aard der zaak i n  

den loop der  tij den to t  booger ontwikkeling gekomen zUn.  

De wilde dieren in ' t  woud zij n van krachtig ontwikkelde 

ledematen voorz ien , om hunne prooi te versl inden of hun 

vijand te ontloopen , maar de zwakkeren zullen het gelag 

moeten betal en ; wanneer allen honger bebben , zullen deze 

moeten onderdoen en voor de me.erdere kracht der bevoor

regten moeten wijken . Het geslacht wordt dus sterker 
en volkomener. 

'Vij bebben het bij de zeeleliën reeds gezien , hoe som

mige soorten boven andere bevoorregt zijn . Ziet den 

lnij aard , zi jn eenig ,vapen is de met den boom bast overeen

komende kleur van zijn li gehaam , dat aan de pooten van 

een tak afhangt.  lle i ndi\'idn' s ,  wier huid de kleur van 

den boom het m eest nab00tsten , \Varen het veiligst ; ande

ren werden de prooi bunn el' vij anden en zoodoende bleven 

ten laatste alleen die over ,  welke geheel op de klenr der 

boomen gel ij ken . 
E en ui tnemenden grond van bewij s  voor zij ne redener i n g 

vindt D. in bet bestaan der rudimentaire of onvolkomen 

organen , die bij de dieren worden aan ge troffen , zonder 

dat zij er eenige d i en s t  van hebben. Die sporen of rudi

menten van organen zijn daar nog aamvezi g , w ij zende op 

een vroeger tijdperk , waari n  bet dier z e noodig bad ,  als 

levende in  een ander klimaat , of i n  't algemeen onder andere 

omstandigbeden , die de bulp van mcerclere of mindere lecle

maten of organen vereiscbten .  Zoo zon een w::tl visch de 

tanden uit zij n  yoorgebi t best kunnen m issen , evenzoo een 

rund zij n  s n ij tand : wan t  zi j  gebrniken ze niet .  'Vel heb

ben wtj spieren aan d e  oorsch el p , maar knunen toch het 

oor niet wi l l ek eurig  bewegen . Van het derde ooglid , dat 

bijv. btj den ui l , wiens gezigtsorgaan zoo uiterst gevoel ig  
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is voor het licht , als een schllifgordüntj e onder het val 

gordijntje  (het eigenl ijke ooglid) het oog dekt j is bU ons 

nog slechts een spoor in den hoek van 't oog aanwez ig . 

Hagedissen , ,�rOl'men , slakken en andere onder den grond 

levende dieren , kunnen het gezigt best ontberen en heb

uen van de oogen dan ook volstrekt geen dienst ,  ofschoon 

ze toch geheel z ij n ingcrigt als werkelij k  ziende oogen . 

Op ongeveer dezelfde w ijze als de krach t , de ge oefend

heid der ledematen , de kleu r ) enz. uit bet beginsel van 

den strijd om het bestaan verklaard worden , kan de 

u iterlijke vorm van vele dieren uit den strij d  om de schoon

heid worden afgeleid . Het bewijs , dat de d i eren bi j  h unne 

paring acht geven op ligebaamskracht b ij den man of op 
schoonheid bij de vrou w is niet ver te zoeken.  Z iet hoe 

koket de kapel ronclfiaddert , en zich ach ter blad en st ruik 

voor bet verliefde mannetj e  verbergt ; h ij ,  cl ie het vrouwtje  
weet te veroveren , vliegt snel ler en  vlugger dan de  o verige 

manne�jes en draagt door z jj n  kroost tot verhoog'i n g van 
deze eigenschappen in z tj n geslacht b �j .  Merk wa:trdig i s  
het voorbeeld van de strUdhanen , die  ons tot de midden 

eeu wen terugvoeren , toen d e  ri dders kam pten i n  bet pe;:k , 

om uit de hand der schoo nen den prUs del' overvvinning 

te ontvangen. De h anen doen volkomen hetzelfûe ; de 

vrouwtj es scharen zich om de vechtersbazen en de over
winnaar mag dan uit het aantal schoonen kiezen. Zietdaar 
dus eene vereen igin g van de beste gaven om de soort in 
kracht en in schoonheid te doen toenemen. 

De invloed der keuze kan zich ook in de menschen

maatschappij doen gelden. Men stelle z ich slechts voor , 

dat onze jongeluî niet u itsluitend zien naar stand en r� jk

dom ( l ) , maar vooral naar ingetogenheid en in- en uitwen 
dig schoon of dat de deugdzame meisj es , die wel nie t 
door vri j e keuze , maal' toch door h et regt van väo op L n n  
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huweluk invloed kunnen uitoefenen , zich het meest aan
g'etrokken gevoelen door mannelijke kracht , bezadigdheid 
en ernst. 

Met dit eigenaardig voorbeel d  uit h et dagelij ksch leven 
sloot de heer MOUT ON zijne allerbelangrijkste voordragt , 
evenwel niet zonder nadrukkelij k te hebben geconstateerd ,  
dat . h ij , hoe ingenomen ook met D A  H W I N 'S  leer , ze als 
eene hypothese bleef beschou yven en niets meer , als eene 
onderstelling , die nog ver van de waarheid verwij derd 
kan zij n .  

"Vij zijn h em intusschen hoogst dankbaar voor zij n e  
lezing ., want zij vervulde ons weêr m e t  diepen eerbied 
voor den eenigen Schepper en met achting voor den natuur
onderzoeker , die zoo veel l icht verspreidde over wat ge
heimzinnig was en schij nbaar olldoorgrondeltjk .  



x . 
. ' 

Dr. J. 1\1 . VAN BEMMELEN : 

o v e r  I U c h t e n I U c h t v  e r v e r  s c h i n g . 

Van de lezingen , die gedurende de j ongste wintermaan . 
den in Diligen t ia gehouden werden , zal de tiende zeker 
wel behooren onder diegenen , die het langst , het aange
naamst en het nuttigst in herinnering zullen blij ven . De 
belangrUkheid van het door den heel' VAN BEî\IiIlE L r� N  geko
zen onderwerp wedijverde toch met de ondel'houd.endheid , 
wij zouden haast zeggen met den smaak , waarmede h t i  
het voordroeg. Niet weinig droeg daartoe bij de menigte 
rustpunten , die hij z ij n  toehoorders schonk in den vorm 
van geheel n ieuwe en allel'interessantste proeven , waaraan 
veel voorbereiding , veel moeite en veel kennis besteed 
waren . De lucht , de eerste levensbehoefte van de geheele 
georganiseerde wereld ,  was het rijke onderwerp , waaraan 
de kundige spreker de stof voor z ij ne verhandeling had 
ontleend.  

Wat wij dampkring noemen , is h et hulsel van lucht , 
dat de aarde omsluit en met haar rondom de zon wentelt ; 
d e  opeenvolgende l agen van die lucht worden al ij ler en 
ij ler , tot eindel lj k de grenFl van die tj lheid is bereikt. 

Hoewel onzigtbaal' en ontastbaar J wan n eer  ze ons in  ge-
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wone omstandigheden in een vertrek omgeeft , weten V\'ij 

toeh , dat de lucht eene stoffel ij ke zelfstandigh eid is ; want 

wij z ien haar , door water blazende , in blaasj es naar de 
oppervlakte borrelen ; wij voelen haar , wanneer de lucht

lagen door stroomingen in beweging' komen ; wij Iz ooren 
l laar ., zoodra zU , in gl'oote hoeveelheid opgell Oopt , door 

eene naamvc spleet of opening een u itweg zoekt of
. 
in 

org'elpijpen of andere muziekinstrumenten in trilling komt. 

'1'ot voor 200 jaar 'wist men nagenoeg n iets meel' dan 
dit van de lucht ; men merkte wel den i nvloed op , dien 
zU op de salp eter-yorming uitoefende en de daarmede 
overeenkomende verandering , welke zU de metalen deed 
ondergaan ; maar h et onderzoek naar den wezenlij ken aard 

dezer veranderingen was eerst weggelegd voor de groote 

natuuronderzoekers van het einde der vorige eeuw. 

De verborgen kracht van deze stof, ViTaarvan An rsTo T E
L I� S , die haar onder de vier elementen rangschikte , zich 

reeds onbestemd bevvust was , die vervolgens eeuwen noo

<l ig  had om als vHurstof gewaardeerd te worden , verloor 
reeds veel van hare geheimzinnigheid , toen de Engelsche 

natuul'kunchge P n lEST L E Y  als een harer bestanddeelen de 

zn n l'stof ontdekte.  Voor den beroernden LAvo l s l E n  was 

bet weggelegd , om dat bestanddeel van de lucht  in zUn 

waren aard en zijn e  bepaalde verhouding tot de overige 

zamenstellende deelen volkomen te leeren kennen en met 

die kennis den grond te leggen voor de geheele nieuwere 
seheikunde. 

De zuurstof nu is het krachtig werkende bestanddeel 

der lucht , de onmisbare levensfactor voor het organisme 
van plant en dier ; door h aal' geschieden al le  verbrandin 

gen , zoowel van de anorganische stoffen als van de voor
werpen uit h et levende of organische rijk der natuur. 

IJ zer roest. , d. w. 7, .  het gaat eene innige verbinding aan 



met de zuurstof uit de lucht ; maar ook ons bloed neemt 
de zuurstof uit de door de longen ingeademde lucht op 

en veroorzaakt de stofwisseling door verbranding van h et 
opgenomen voedsel . In al wat leeft en niet leeft vervult 

de zuurstof dus eene allergewigtigste rol. 
Naast die zuurstof en daarmeê gemengd staat de stikstof 

als tweede hoofdbestanddeel van de lucht. Die stikstof 
vervult eene zuiver passieve rol J in zoover zij geenerlei 
invloed uitoefent op het voorwerp J waarmeê zij in aam'a
king komt ; zij is echter voor het leven van belang ) in 
zooverre zij dool' hare menging met de zuurstof de krach
tige werkzaamheid dezer laatste verzwakt of liever ver
traagt. Zij is voor % gedeelte in de lucht vertegenwoor
digd en laat slechts 1- van het volumen over a�n het 
krachtige i'eagens ) de zuurstof. Het behoeft dus geen be
toog ) dat de verbranding veel sneller en soms volkomener 
zal geschieden ) wanneer de zuurstof onbelemmerd kan 
werken. 

Met deze onderling gemengde stoffen ) zuurstof en stik
stof ) bevat de lucht nu nog een aantal andere stoffen , 
waaronder het koolzuur eene eerste plaats bekleedt. Wa.n
neer de zuurstof in het dierlijk  organisme de belangrijke 
rol heeft vervuld van het onderhouden der stofwisseling 
en der l evensfunctiën ) die daarmede in 't naauwst verband 
staan ) wordt zij aan de lucht teruggegeven in den vorm 
van koolzuur. Men kan dit aantoonen J door eenvoudig 
uitgeademde lucht te blazen in helder kalkwater ) dat al 
spoedig troebel wordt door het zich vormende neêrslag 
van koolzuren kalk. 

Om te doen zien , <lat het koolzuur ook een bestanddeel 

is van de ons omringende lucht , nam spreker een trechter
vormig uitloopen<len koker , in welks bodem zeel' kleine 
gaatj es waren geboord en heesch dien koker in de hoogte 

7 
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to t  nabU den zolder. Het heldere kalkwater , dat boven 
in den koker gegoten werd , stroomde door die kleine 
gaatj es en bood dus een zeer groot oppervlak aan de lucht , 
die aan het water een gedeelte van haar koolzuurgehalte 
mededeelde , blijkens den troebelen inhoud van het glazen 
vat , waarin het vallende water werd opgevangen. 

In normalen toestand bevat de lucht � pel' mille kool
ZUlU' , en ofschoon die hoeveelheid gestadig dool' de uitade
ming van mensch en dier wordt aangevuld , blijft zij in 
gewone omstandigheden constant , daal' , zooal s  men weet , 
de planten j uist in omgekeerde reden in- en uitademen. 
Zij nemen ko01zuur in h aal' weetsel op en geven zuur
stof terug. 

Het koolzuurgehalte van de lucht behoeft niet eens tot 
het verzadigingspunt (4 pCt .) te zijn geklommen , om doo
dend te werken op het dierlijk organisme ; want reeds 
vroeger wordt de u itademing belemmerd door dat de lucht 
reeds zooveel van die stof heeft opgenomen. Het koolzuur
gehalte van het bloed stijgt meer en meer boven de nor
male hoeveelheid en oefent eene hoogst nadeelige , j a  
c1oodenc1e werking uit. Even nadeelig werken ook andere 
bestanddeelell van de lneht , die ten deele uit het dierlijk 
ligchaam in den dampkring worden -opgenomen , als bijv .  
valeriaan zuur , boterzuur , caprol1zuur en meer andere vlug
tige verbindingen , die ten deele nog niet eens allen bekend 
zijn , maar slechts in zeer kleine h oeveelheid bestanddeelen 
van de lucht uitmaken. Z ij veroorzaken die onaangename , 
kwalijkheid opwekkende geuren , waardoor lokalen , waar 
te veel menschen te langen t ijd  achtereen aanwezig zijn  
geweest , verpest worden. 

Behalve ammoniak (weêr eene zeer kleine b reuk van 
het volumen) en waterdamp , waarop wij later terugkomen , 
bevat de lucht nog eene menigte oneindig klei ne organische 
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en anorganische stofdeeltj es ) die bij milliarden en milliar

den geteld worden en die door het ongewapend oog slechts 

waargenomen kunnen 'ivorden ) wanneer eene donkere ruimte 

door een zonnestraal doorkliefd 'ivorc1t. Icder neemt die 

stofj es dagelijks op zooc1anige wij ze wa:1r )  zon der ze echter 

eene meer dan voorbijgaande aandacht te verleenen. Maar 

wat bevatten z tj niet al raadselen ; in welk eene  oneindige 

grootheid doet de n atuur zich hier kennen in die ontast

bare ) naauwelijks zigtbare kleine stofjes )  die werelden 
bevatten van nieuw leven ! 

Spreker liet ze ons zien ) door een sterken straal van 

het koolsp i l senlicht door het donkere vertrek te werpen 

en nu werd het ons op eens du idel ijk ) hoe het komt ) dat 
wij niet slechts het beeld van de lichtbron op den wand 

zien teruggekaatst ) maar ook den geheelen straal ) dien het 

licht \Tan uit zijne bron op den "wand werpt ) kunnen waar

n emen ; want die millioenen stofj es kaatsen allen op hun 

beurt het licht terug ) hetgeen ons dui delij k werd ) toen 

spreker eene vlam tegen den straal liet spelen om de orga
nische stofj es te verbranden. 

Op de p laatsen , waar die stofj eB door verbranding ver
dwenen J werd de lichtstraal onclerbroken door donkere 
wolken " en was h U  niet meer zigtbaar ) daar ge ene stofj es 
het licht meer terugkaatsten . 

Eene tweede proef nam spreker door op den weg van 

den straal een met lucht gevulden glazen kolter te plaatsen ) 

waarin men ook duidel ij k  de stofdeeltj es zag zweven. Door 

d e  lucht uit dat gl azen omhulsel te pompen )  verminderden 

ook de sto�j es en de licL.tstroom werd over de lengte van 

den glazen koker zwakker ;  bij toevoer van nieuwe luch t , 
zag men duiûel ijk eene zware stofwolk binnen den koker 

dringen. 

Prof. T V N D A L L  h eeft het versch ijnsel van deze stofj es i n  
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den dampkring aan een naauwkeurig onderzoek onder
worpen. P AST EUR  heeft ze weten te verzamelen en door 
het microscoop bekeken. 

Men wist reeds , dat zaêmgeperste watten de eenige 
stof zijn , die de lucht tamelijk volkomen van die stofjes 
kan zuiveren ; hij nam dus schietkatoen of collodion , dat 
naar men weet oplosbaar is in een mengsel van aether en 
alcohol , stak daarvan een propje  in een glazen buis en 
haalde er gedurende eenige dagen lucht door , afkomstig 
uit eene straat in Parij s .  

De oplossing van het schietkatoen liet hij bezinken in 
een puntig toeloopend glas en na verloop van eenjge dagen 
had h ij inderdaad eenige laagjes van die stofdeeltjes ver
zameld , welke hij nu zonder veel moeite onder het mi
croscoop kon beschouwen. De natuur en de structuur 
van de stofj es lagen nu voor hem bloot en spreker liet 
ons de resultaten van PASTE UR 'S  microscopisch onderzoek 
in tal van afbeeldingen zien. 

Sommigen hadden blijkbaar eene anorganische structuur ; 
aan den vorm onderscheidde men duidelijk zanddeeltjes , 
die J oneindig tij n ,  bij millioenen in de atmosfeer zweven , 
zetmeelkorreltj es J die bij menigte als stuifzand van het 
aardrijk worden opgenomen en in de lucht zwevende W01'

den gehouden ; maal' de merkwaardigste en belangrijkste 
vorm is zeker wel het celletj e  met een of meel' kernen , 
dat die stofdeeltj es doet krioelen van leven en voortdurende 
stofwisseling. Al die celletjes zijn toch even zoo vele kie
men van een dierlijk organisme ; zij zijn de oorzaak van 
het schimmelen J van dat in sommige opzigten nog raad
selachtig proces , waarbij alle organische stoffen ten bate 
van het nieuwe leven , dat el' uit de lucht indringt. , tot 
rotting overgaan ; zij zijn ongetwijfeld ook de oorzaàk van 
zoo velerlei chronische en besmettelijke ziekten J en ofschoon 
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men nog niet met zekerheid kan aannemen ,  in hoever 
de epidemiën haar ontstaan aan de levende kiemen in den 
dampkring te danken h ebben ) is het toch boven allen 
twijfel verheven ) dat het leven in zulk eene met levende 
kiemen overladen atmosfeer voor het organisme van mensell 
en dier onder sommige omstandigheden nadeelig kan zijn.  

Welk eene verandering gevoelt men op een zoelen zomer
middag na eene flinke onweêrsbui ) wanneer zware stort
regens niet alleen het aardr ij k  verkwikt en gedrenkt ) maar 
ook het luchtruim doorspoeld en gereinigd hebben van zoo 
vele schadelijke zelüstandigheden ! We1k een verschil in 
reinheid ) zuiverheid ) helderheid en doorschijnendheid biedt 
de horizon aan , wanneer men naar hetzelfde vergezigt 

schouwt ) daar straks nog in een nevel gehuld ) terwij l  toch 
rondom en boven ons geen spoor van wolken aanwezig 
was ) maar alles straalde van helderheid en tintelenden 
zonnegloed. Die onreine nevel ) die ook zweefde op de 
plaats ) waar wij ons bevonden ) is weggevaagd en een 
behagelijk gevoel van verruiming streelt ons. 

De  benaauwdheid wordt hier dus niet veroorzaakt door 
gebrek aan lucht ; evenmin is zulks het geval ) wanneer 
de warmte uit ons ligchaam geen behoorlijke uitstraling 
heeft en er geen gelegenheid bestaat om die warmte in 
de lucht te kunnen verspreiden. Ieder kent het onaan
gename gevoel van togt en het gewone gevolg daarvan 
" koû vatten ," ontstaande door het plotseling in de warme 
omgeving vallen van een kouden luchtstroom of door de 
tegenwoordigheid van een koud voorwerp nabij het warme 
menschelij k  ligchaam. Dat voorwerp ) de koude muur bijv. , 
zal dan gretig de warmte tot zich trekken. 

Bestaat er nu geen gelegenheid voor die warme lucht 
om door koudere voorwerpen te worden heengele id of  
aangetrokken , hetzij bij gedrang , waar men slechts door 
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warme voorwerpen omringd is , of in vertrekken , 'waar 
vele menschen geruimen tUd opgehoopt zijn , dan o ntstaat 

die benaauwdheid , die 'i,rU zeer onj uist aan gebrek aan 

toevoer van lucht toeschrtjven . De lucht vi ndt alt ijd poriën 

en spleten om zich een weg te banen en o ok de best 

gesloten kamers worden door de muren van versche luch t  

voorzien , m i t s  ééne voorwaarde vel'vllld zij , eene zeer ge

wigtige , waarop niet genoeg gelet kan worden.  

De waterdamp , gel U k  wij zagen o ok een der bestand

deelen van de lucht , wordt in een vertrek tegen de wan 

d e n  gecondenseerd , zoodra deze reeds meer dan voldoende 

van water doortrokk en zUn ,  om nog meer door te laten . 

Vochtige huizen , ,vam'van de muren bijv. op en onder 

lekkende goten zÜn opgetrokk.en en die al even sterk 

gevreesd worden als epidemiën , zij n  o nder anderen daarom 

zoo noodlottig y oor het organisme van den mensch , omdat 

de met water volgezogen muren geen versche lucht kun

nen toevoeren.  

Dat de gewone metselspecie de lucht doorlaat J toonde 

spreker ons door eenige saillante proeven met gewone 

m etselsteenen en stukken m ortel. De poriën 'ivaren te 

voren hermetisch gesloten dool' was , waarmede men de 

geheele oppervlakte bestreken had , behalve aan 'iveêrs

zijden van den steen eene klein e ronde ruimte , waarop 

een trechtertj e  sloot. Blies men nu lucht door h et buisj e 

van den eenen trechter , dan doofde ztj een licht uit , dat 

bij den mond van den trechter aan den anderen kant werd 

gehouden , een bewU s dus , dat de lucht bet geheel e volu

men specie had moeten doorloopel1 . Nog duidelijker zag 

men die doordringen de l;:.racht van de lucht , toen men ze , 

aan den eenen trechter inblazende , a:t,n het einde van den 

anderen door water liet borrelen. 
' 

Is het dus van groot belang' J om den weg van de ver-
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sche lucht dool' de muren niet te belemmeren , van niet 
minder gewigt is de vraag , hoe dien natuurlijken venti
lator door kunstmatige middelen in zij ne nuttige werking 
krachtiger te maken. Berekent men het koolzuur-gehalte , 
dat in een uur tij ds door elk mensch in een gesloten veL 
trek wordt uitgeademd , dan erlangt men eerst een denk
beeld van de hoeveelheid versche lucht , die voortdurend 
vereischt wordt , om de bedorven lucht geregeld te ver
vangen. Een aanvoer van dertig ) veertig kub. meter pel' 
hoofd en pel' uur , is daartoe in vele gevallen niet vol
doende ; in hospitalen wordt , voor eene frissche atmosfeer , 
elk uur een toevoer vereischt van 100 à 1 50 kub. mete r 
versche lucht per hoofd. 

"'\Vordt in die luchtverversching overal b e  hoorltjk voor
zien ? Helaas ! die vraag is vrU wel overbodig. Iede reen 
weet hoe slecht het nog geschapen staat met de theorie 
en de prakttjk der ventilatie. Vel erlei systemen worden 
voorgestaan en verdedigd , toegepast en aangeprezen ; men 
heeft er de schoonste verwachtinge n van , en toch falen 
zij meestal in de pracbjk.  De oorzaak l igt vo or de hand. 
De wetenschap heeft op dit terrein nog met groote moet j e 
lijkheden t e  kampen ; i mmers d e  wetten ,  die d e  bewegin g 

der lucht beheerschen , zÜn zeer m oeü elij k n a  te gaan of 
t oe te passen .  Bovendien worden meestal de inrigtingen 
zonder eenige voorafgaan de studie door onkundigen ont
worpen en u i tgevoerd . 

Spreker liet ons de werk i ng van een ventilati e - systeem 

zien , dat in de prak tijk zeer goed schij nt  te voldoen. Een 

h outen kamertje  van een achtste kub. meter inhoud was 
aan een der z�jden met een appè l -schoorsteen voorzien , 
waardo or de bedorven l ucht des winters te gel ij k met 
den rook uit  de kagchelpUp  kon ontwij ken. Tegen over 
de opening van dien schoorsteen was achter de kagchel 



104 

de opening aangebragt voor den toevoer van versche koude 
lucht ) die nu ) al dadelijk "eenigzins verwarmd door de 
kagchelhitte ) in stroomen zieh door het vertrek verspreidt 
en de plaats inneemt van de bedorven lucht ) die een uit
weg vindt door den appèl- schoorsteen . Zij wordt daar niet 
tegengehouden door koude lucht ) want de lucht in den 
schoorsteen wordt warm gehouden ) des winters dool' de 
kagchelpijp )  des zomers door een 10k vuurtj e. 

De lucht , die ons omgeeft ) dringt ook tot eene belang
rijke diepte in onzen bodem door en vooral in de maand 
Augustus is die lucht rijk aan koolzuur. vVaar hij zich 
dus ook bevindt ) de mensch wordt van alle kanten omge� 
ven door lucht ; zij komt hem overal met haar levenwek
kenden adem bezielen ; door de muren en door den bodem ) 
overal baant zij zich een weg om het dierlijk organisme 

te onderhouden . Meermalen hij 't instorten van huizen of 
aardmassa's heeft men daarvan merkwaardige voorbeelden 
gezien. In 1 801 bijv .  stortte te München het huis van een 
glazenmaker in i _ men hoorde een fiaauw gekreun en dacht 
de vrouw des huizes nog te zullen redden , maar na 't weg
ruimèn van het puin bleek het de leerling te zij n ) die 
uren lang in 't leven was gebleven door de lucht , die door 
zand en puiu heen tot hem kwam. Die leerling was de 
later zoo beroemd geworden Beij ersche opticus FRA UNHOFER )  
aan wien d e  wereld de beste kijkers te danken heeft. 

Spreker voegde de daad bij het woord ) d. w. z . ) Dili
genl'ia stortte niet in ) en evenmin nam hij met een onzer 
eene proef, maar hij toonde ons een springlevend vogeltj e , 
dat reeds eenige uren besloten was geweest in eene be
perkte ruimte , aan weêrszijden begrensd dool' eene vrij 
dikke zandlaag. 

Maal' evenzoo als de bodem lucht doorlaat , verleent hij 
ook toegang aan schadelijke gaBsen , die hij lliet geheel 
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en al neutraliseren kan door zij ne desinfecterende kracht. 
In riolen , gaspijpen , enz . zijn altij d spleten waardoor scha
delijke dampen opwaarts kunnen trekken , om zich met de 
voor inademing bestemde lucht te vermengen. 

Eene goede lnchtverversching zou ons dus slechts ten 
deele helpen , wanneer wij niet tevens zorgden voor een 
reinen bodem. 

Wenschen wij met spreker , dat de tijd spoedig moge 

aanbreken , waarin wij , dool' een meer zuiveren dampkring
omringd , eene schrede nader zullen zijn  gekomen tot het 
ideale streven van den mensch : eene reine ziel woont 
slechts in een rein ligchaam. 
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Dr. HUGO DE VRIES : 

Over aanstekelijke ziekten bij cu lfuurplanten. 

De elfde spreekbeurt ) die Vrij dag ) den 2 1 stel1 Maart , 

in Dihgentl�a vervuld vverd ) h ad eene bij uitnemendhei d  

practisch e ztj de. De heer HUGO  D E  V n I E � ) phil.  doctor te 

Amsterdam ) had toch tot onderwerp �:tjner verhandeling 

gekoï;en de beantwoordin g  van een aantal gewigtige vragen ) 

uitsluitend op practisch terrein ) welker oplossin g ) van h et 

grootste belang voor het welzij n  van den mensch ) aan de 

natuurwetenschap tot taak werd gesteld e n  in de laatste 

jaren niet vruchteloos de ijverige onderzoekingen h arer 

beoefenaars bezig hield. 

Tot voor betrekkelUk 'weinige j aren ) bepaal d e  zich de 

kennis van de gevreesde epidemiën of aanstekelij ke ziekten ) 
helaas ) tot hare vernielende werking op het dierltj k en 

plantaardig organisme ) en nog v<;)ûr k orten tij d doolden 

de geleerden in een chaos van onderstel lingen rond. Thans 

geldt h et echter de verzameling van onomstootelijk e  feiten 

en bepaalde gegevens voor de kennis van de oorzaken en 

den waren aard der besmetteltjke epidemiën ) die m enscll 

en dier tot haar offer kiezen. 

Hoe gevreesd is niet de cholera ; die 11it h it al' bakermat ) 
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de tropische gevvesten van Azië ) en lil de laatste j aren 

vooral ook
. 

uit .Klein-Azië ) haal' vernielingstogt voortzet 

dool' Europa van oost  tot west en zich zelfs tot Amerika 

uitbreidt ! Maar de cholera is  niet de eenige vijand ) die 

i n  deze vreesselijke gedaante o ptreedt ; pest en mazelen )  

pokken en kwaadaardige koortsen teisteren bU tussehen 

poozen het m enschàom en de wetenschap is nog niet tot 

de bron doorgedrongen ) waar zij de volledige kenni s  k an 

putten omtrent o orzaak en wezen dier rampen. V\T el i s  

door velen beweerd ) dat rottende plantaardi ge en dierlUke 

stoffen ) kiemen van leven in de lucht ) zoovele magtige 

factoren zij n  voor b et Olitstaan en de verspreiding dier 

doodelijke ziekten ; door anderen z �j n  omtren t de wij ze van' 

opneming in het dierl \ jk organ isme ) hetzti i n  gasvormigen ) 

hetz�j in vasten toestand ) en de werking op dat organi sme ) 

bepaalde voorstel lingen ontwikkel d ; maar al deze punten 

zijn nog zoo vele vraagstukken ) die tal van meeningen en 

hypothesen uitlokken ) te m idden waarvan de v;reten schap 

nog steeds zoekt naar eenheid en vasten grond . 

Moge weldra de dag aanbreken ) dat ook h iel' de weten

schap ) tot heil der mensch heid ) de zege moge wegdragen 

over de schij nbaar onoverkomel ijke bezwaren ! Verbeugen 

wij ons inmiddels over h aar aanvankel ijken tri umf i n  h et 

opsporen der oorzaken en der werk i n g  van gelijkso orti ge 

rampen ) d i e  h et plantenrijk teisteren . In k waadaardigheid 

e11 vernielend vermogen doen deze aanstekel ij k e  û elden ) 

die de veldgewassen b ezoek en ) D i et onder voor de epide 

miën ) we lke mensch en dier ·wegslepen , l�én nach t is  

dikwijls reeds voldoende om de h oop van den landm an ) 

den oogst van een e geheel e lan dstreek te vernietigen . In 
de grootste verschei denhei d treden d i e  ziekten b U  de 

duizenderl ei plan tenvormen op ) maar het l igt i n  den aard 

der zaak J dat h et onderzoek d er wetenschap zich hoo[(1-
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zakelijk rigtte op de ziekten der cultuurgewassen , die den 
stoffelijken rijkdom uitmaken van den mensch .  

In welk eene verscheidenheid van vormen en verschij n
selen die ziekten echter optreden , haar ontstaan danken 
zij allen aan parasitische wer,ens , die zich ten koste van 
de voedsterplant voeden . Waar de omstandigheden voor 
haar groei gunstig zijn , ontwikkelen zich deze �aag geor
ganiseerde parasieten op of in de organen van hooger 
ontwikkelde plantensoorten. Zij hebben allen dit met elkaêr 
gemeen , dat zij de frissche ,  groene en levendige kleur 
der voedsterplanten missen , een vaal , onoogelijk en armzalig 
voorkomen hebben , zoo geheel overeenkomende met haar 
"ellendig bestaan en slechts bij enkele uitzondering bonte 
kleuren vertoonen . 

Deze woekerplanten behooren tot de groote groep der 
zwammen of champignons , waarvan schimmels en padde
stoelen de meest algemeene vertegenwoordigers zijn. 

Men kent dat draderig en viltachtig weefsel op zuur 
geworden vruchten of de schimmel op oude rottende kaas ; 
eveneens de paddestoelen , die welig tieren op een vochtigen 
bodem tusschen natte , rottende blaêren en ook heeft men 
zeker wel eens de opmerking gemaakt , dat vele cham
pignons de duisternis zoeken of bij voorkeur woekeren op 
dompige en voor de stralen del' zon ontoegankelijke plaatsen , 
als schaamden zij zich haar bestaan. 

Het was spreker' s doel niet , om ons achtereenvolgens al 
deze parasieten-soorten te schetsen , evenmin om in bij
zonderheden te treden over al de plantenziekten , die door 
het leven en voortwoekeren van die op schimmels gelijkende 
zwammen ontstaan. 

Uit het uitgebreide veld van onderzoek en studie had 
hij slechts een paar voorbeelden gekozen van cultuurge
wassen , wier parasieten in hun ontstaan en al hunne phasen 
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van ontwikkeling en voortwoekering ) aan een naauwkeurig 
proefondervindelijk onderzoek onderworpen werden ) met 

het schoone en voor de menscbbeid heilzame resultaat ) 
dat de middelen ter voorkoming en beteugeling del' ziekte 
uit dat onderzoek konden worden opgebouwd. 

Dertig j aar geleden was de druivenziekte nog on bekend .  
Eerst in 1 845 openbaarde zij zich b ier en  daar en  een 
eenvoudig tuinman op bet landgoed MCllgale , digt bij Londen 
aan de Theems ) zon het eerst op middelen ) om haar uit 

zijne broeikassen uit te roeijen. 
Aanvankelijk slaagde b ij daarin door afwassching der 

druiven met water en later met kalkwater ; maar de ziekte 
openbaarde zich weldra in andere kassen en vervolgens 
op het vrij e veld ) totdat zij in 1 848 naar het vaste land 

overstak en op hevige wij ze den oogst van dat jaar in 
België en de omstreken van Parijs aantastte. 

In 1 851 werd in zuide]!j k  Frankrijk de wijnbouw vrees
selijk  geteisterd door de ziekte ; weldra toog zij ook naar 
Zwitserland en de Rijnstreken en drong meer naar het 
oosten ) naar Tyrol , waar zij in den nazomer van '53 de 
geheele wtjncultuur vernielde , zoodat geen enkele gezonde 
druif geoogst werd. 

De zee was geen belemmering voor haar, want in 't zelfde 
j aar brak de ziekte in de wingerden van het eiland Madeira 
uit ) welks bewoners tot het jaar ' 52 uitsluitend van den 
druiventeelt leefden ) clie hun j aatl!jks duizenden ankers 
besten WÜn opleverde. De ziekte woedde met zulk eene 
vernielende kracht ) dat de oogst binnen weinige j aren tot 
een paar honderd ankers gereduceerd werd en de eilan

ders zich wel genoodzaakt zagen , eene andere cültuur ) 
die van het suikerriet ) te gaan heoefenen , welke hen · nu 
ruimschoots voor het  geleden verlies schadeloos stelt . 

In Europa was de ziekte intusschen vvel i n  hevigbeid 
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afgenomen , maal' toch openbaarde zij zich nog j aarlijks 
met min of meer vernielende werking over geheele districten. 
De besmette deelen waren herkenbaar aan hunne bruine 
kleur , die zich zoowel op de bladeren en stengeldeelen 
als op de druiven vertoonde ; de deelen del' plant waren 
op die plaatsen overdekt met een draderig , viltachtig weefsel , 
dat zich onder het mjcroscoop vertoonde als eene menigte 
dunne , langwerpige en holl e draden , u it cellen bestaande 
en zich dool' middel van zuigschijfj es aan de oppervlakte 
van blad I)f druif hechtende. 

Die zuigschijfjes onttrekken de voedingssappen aan het 
blad , dat zoodoende in zijne krachtige ontwikkeling be
lemmerd wordt , terwij l  de parasitische schimmelplant er 
levenskracht aan ontleent , om z ich verder te ontwikkelen

. 
en haal' netwerk van draden uit te breiden. De druif ver
dort evenzoo tengevolge van het parasitisch 'weefsel , dat 
zich in ontelbare vertakkingen over hare oppervlakte ver
spreidt. In het najaar zenden deze draden loodl'egt op

gaande takj es uit , die aan hun einde de voedingsstoffen 
verzamelen en verwerken tot eene menig,te cellen of sporen , 
die zich gezamen l ij k ,  omgeven dool' een vliesig hulsel , in 
den vorm van een doosj e , van het takj e afsnoeren.  Dat 
sporendoosje  , in water gelegd of een weinig gedrukt , zendt 
eene gelei-achtige stof uit , waarin zich de sporen of kiemen 
bevinden , die de eigenlijke smetstof vormen. 

Wanneer men nu weet , dat het "weefsel op eene vier
kante millimeter van eene druif 2 à 300 van die opgaande 
takjes en dus even zoo vele sporendoosj es uitzendt , terwij l 
elk doosje  een 100tal kiemen bevat , verkrijgt men voor 
iedere druif minstens een millioen sporen. Van deze onbe
rekenbare vermenigvuldiging gaat natuurlijk  het grootste 
deel te 1001' ; de sporendoosj es worden , van de takj es 
vallende, met het stof op den grond vermengd , en slechts 
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een deel wordt door den wind naar een vruchtbaren bodem 
overgedragen. Heeft de tti d  van rust echter reeds te lang 
geduurd , zoodat het leven is uitgedoofd of vindt de kiem 
geen vocht of geen orgaan eener wingerd ) hare onmisbare 
levensfactoren ) dan oefent zij ook geen werking uit. lVIaar 
' t  behoeft geen betoog ) dat eene menigte sporen hare be
stemming bereiken . 

Het schij nbaar raadselachtige ) dat eene aangetaste win
gerd niet sterft )  werd opgelost door de ontdekking dat 
het parasitiseh weefsel ) hetwelk de straks beschreven sporen 
op de bladeren doet ontstaan ) zich door middel van de 
zuigschijfj es alleen kan vasthechten aan de aderen ) maar 
niet aan het groene bladmoes , waar de voor ademhaling 
en voeding bestemde stoffen zich verzamelen. Dit bladmoes 
kan dus vrij en onbelemmerd voor de opbouwing van de 
voedsterplant blijven zorgen. Op de vruchten daarentegen 
vindt de parasiet een ruimer veld ; daar bedekt zij met 
hare draden de geheele opperhuid ) maakt die taai en 
lederachtig en belemmert het zwellen van het vruchtvleesch . 

Deze belangrijke onderzoekingen wezen n u  der weten
schap van zelf den weg ) om ook de middelen ter  voor
koming en beteugeling der druivenziekte te vinden. Daar 
de ondervinding geleerd had , dat de ziekte meestal in de 
broeikassen ontstaat en zich van daar over h et vrije veld 
verspreidt ) wijdde men de meeste zorg aan de kasdruiven 
en in sommige streken werd het radicale middel te baat 
genomen ) om den teelt in kassen streng te verbieden. 
Ter beteugeling van het kwaad nam men de toevlugt tot 
besnoetj ing der aangestoken deelen ; meer afdoend bleek 
echter de hesproetj ingsmethode ) eerst met water ) later met 
kalkwater en ijzervitriool ) maar het meest en thans bijna 
ui tsluitend met een mengsel van zwavelpoedcr en water , 

of nog beter met eene oplossing van zwavel igzuur , welk 



1 1 2  

gas eene doodende werking uitoefent op het dierlijk en 
plantaardig organisme. Van daar de voorzorg , om de 
oplossing niet te sterk te maken ; zij mag alleen doodelijk 
werken op de parasiet , maar de opperhuid der plant moet 
zij onaangetast laten . 

Door zorgvuldige en herhaalde besproeij ing , vooral na 
regens , die de vergiftige oplossing weêr afwasschen , slaagt 
men er werkelijk in de ziekte te beperken , zoo niet in  
de kiem te dooden. Het  dompelen der  trossen in eene 
lijmoplossing , die elk druifj e  met een rekbaar vliesj e  om
geeft , wordt met goed gevolg toegepast op kleine schaal , 
in wingerden , "vier vruchten uitsluitend voor ooft worden 
gebruikt en dus met de uiterste zorg behandeld knnnen 
worden. Zoo werden op het Koninklijk  lustslot Sans Souci 
bij Potsdam de druiven voor de ziekte bewaard en de 
kleine oogst op Madeira , voor de badplaatsen bestemd , 
had langen tijd aan dit middel 7,ij n  bestaan te danken. , 

Eene gelijksoortige woeker-parasiet veroorzaakt de ge� 
vreesde aardappelziekte ,  die tot voor weinige jaren nog 
zulke vreesselijke verwoestingen aanrigtte. Zij hecht zich 
niet bloedzuigersgewijs aan de levende plant , zooals de 
druiven-para.siet , maar dringt in het loof en de stengels , 
voedt zich ten koste van de voedingssappen der plant en 
zendt hare millioenen sprieten uit door de microscopisch 
kleine openingen van de opperhuid , waardo

1
or deze over

dekt wordt met eAn draderig viltachtig weefsel , onder het 
microscoop zich vertoonende als zoo vele bosschen van vertakte 
boompjes , wier cellen-inhoud zich aan het uiteinde dier takjes 
ophoopt en daar de spol'endoosjes vormt. Deze besmettingsstof 
verspreidt zich van het blad over den bodem en zoekt met 
het regenwater haar weg naar de knol , waarin de parasiet 
gemakkelijk indringt ; want ook hier treedt het water als 

middelaar op , om de sporen tot ontkieming' te doen komen; 
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De bruine kleur van h et loof en van de aangestoken 
knol zij n  ook hier wtêr de kenmerken van de ziekte ; en 
zoodra deze zich op het blad vertoont , kan men haar door 
besnoeij ing van bet loof nog in bare vaart stu iten , maar 
snijdt hierdoor tevens den levensader van de plant groo
tendeels af. De knol groeit niet meer en blijft een mis
gewas. Erger is  het , wanneer ook de knol door de straks 
bescbreven sporen wordt aangegrepen en vreessclUk  moet 
de gevvaarwording z ijn  van den landman , die den vorigen 
dag nog slecb t s  enkele bruine vlekken aan bet loof ont
dekt had en geen 24 uur later het geheele veld aange
stoken ziet. De wind heeft een deel van de milliuenen 
sporen op het loof van de nog gezonde planten a fgezet. 

Dank zij het naauwkeurig onderzoek van de aardappel
ziekte , de wetenschappelijke kennis van hare oorzak en en 
de voorwaarden , waaronder de besmetting optreedt , heeft 
de landman het nu grootendeels in zijne magt om met be
hulp van de voorgeschreven behoed- en voorzorgsmiddelen 
ztjne  akkers en velden gezond te houden. Hij kieze droo
gen grond , en brenge geene zieke aardappelen in den 
bodem , die ook vóór het poten vooraf van kwade elementen 
en smetstoffen gezuiverd dient te worden. 

Gedurende den winter beware hij z ijne aardappels in 
luchtige , drooge kp,lders , om de enkele aangestoken knollen 
de minst mogelijke aanleiding te geven tot voortwoekering 
van het kwaad. BU flinke verdamping en volstrekte wering 
van vocht , blij ft de levende parasiet in een toestand van 
rust en bij het gebruik is zij gemakkel ijk herkenbaar aan 
de bruine vlek op het door haar aangetaste deel. Wanneer 
die vlek wordt uitgesneden , is de rest van de knol gaaf 
en gezond. 

De graansoorten worden door verschillende ziekten ge
teisterd. Zoo telt het koren er alleen drie , die het bezoeken 

8 
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en teisteren en bij voorlu�ur zetelen op bepaalde organen 
van de plant. Zoo woekert de roest op de bladen , de 
brand op den bloesem en het moederkoren in de vrucht .  
Bij laatstgenoemde parasiet stond spreker nog eenige 
oogenblikken stil. Het is wel der moeite waard , nog even 
naar zijne bela l lgr ijke mededeelingen te luisteren. 

Te midden der gezonde rogge-korrels dringt zich dat moe
derkoren en vertoont zich op de aar als eene donkerpaarscll 
gekleurde parasiet , grooter dan de gewone korrel , maar 
evenz.oo g'eplaatst tusschen de twee kafj es.  De oorsprong 
zetelt in de bloem , die eenvoudig opgebouwd is uit een 
vruchtbeginsel , aan den top voorz.ien van pluim vormige 
stempels en omgeven dool' meeldraden en kafj es. 'l"'reedt 
uu de kiem van eene parasiet in dat vruchtbeginsel , dan 
ontwikkelen zich . in die vruchtbare omgeving de bekende 
woekerdraden , die weldra het oppervlak met een zijde- of 
viltaehtig weefsel bedekken . 

De binnenste draden ondergaan intusschen eene opmer
kelijke verandering ; zij vormen een vaster , donker gekleurd 
ligchaam , dat de overige draden verdringt en weldra , ten 
koste van alle andere organen , in volkomen ontwikkeling 
als moederkorenkorrel te voorschij n  treedt en op den bodem 
valt , waar de parasiet , n'a behoorlijken rusttijd  - de 
wintermaanden , - in de lente vertakkingen uitzendt , die 
kogelvormig eindigen. Die kogeltjes bevatten weêr de 
sporendoosj es ; snijdt men er een dwars door , dan ziet 
men over de geheele binnenoppervlakte sporendoosj es met 
de daarin liggende kiemen vastgehecht , die n ieuwe be
smettingsstof leveren V00r het te gelijkertijd ontkiemende 
vruchtbeginsel der koren-aar. 

Het zuiveren der koren- en roggevelden van die parasiet 
is te gemakkelijker omdat zij , gelijk wij zagen , door hare 
donkere kleur dadelijk in 't oog loopt ; bovendien wordt 
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het lezen van die giftige korrels aangemoedjgd door den 
goeden prij s , dien de artsenei-bereider er voor betaalt. 

De slotsom van spreker's belangrijke voordragt was , dat 
slechts door wetenschappelijk en proefondervindelijk onder
zoek , de gevreesde ziekten in plant en dier met vrucht te 
bekampen zijn en dat zonder de wetenschap geene afdoende 
middelen ter voorkoming of beteugeling dier rampen ver
kregen worden. 

De  j eugdige geleerde , die ons dat alles mededeelde , 
kweet zich verdienstelijk van zijne taak ; want het be
la.ngrijke onderwerp , waarover hij eene door logischen 
gedachtengang uitmuntende verhandeling bad geschreven , 
werd ons regt duidelijk en klaar voorgedragen. 



XII . 

C. BURG ER S D I J K  : 

o v e r  d e m e i  k s a  p p e n  d e r  p I a n t e n. 

Onze stadgenoot , de heer BURGERSD I J K  , militair apotheker , 

vervulde de laatste spreekbeurt der Maatschappij Diligentia 
en had daartoe als onderwèrp gekozen de melksappen der 
planten , die tegenwoordig om het veelzijdig gebruik der 
stoffen , welke uit die sappen bereid worden , eene hoogst 

belangrij ke tak van nijverheid zij� geworden. Men behoeft 
j uist geen botanicus te wezen , om eene oppervlakkige 
kennis te bezitten van dat eigenaardige sap , dat bij 't 
breken of kneuzen van stengel of blad van sommige planten , 
als de gewone paardenbloem , de stinkende gouwe, en andere 
in 't  wild groeij ende familiën , uit het gekwetste planten· 
orgaan stroomt. vrij zien het dan meestal kleurloos of melk
achtig wit, ofschoon de sappen van andere, vooral uitheemsche 
planten , donker geel , rood en in sommige gevallen ook 
blaauw gekleurd z ijn.  Veel zullen wij echter niet geweten 
hebben van de physiologische eigenschappen van dat sap , van 
zijn aard en béteekenis in de plant , te minder , omdat de 
vakgeleerden het hieromtrent zelven nog zeer oneens zijn 
en in dit opzigt nog in eene wereld van theoriën ronddolen. 

Gelukkig , dat de nijverheid niet op het laatste woord 

Van de wetenschap behoeft te wachten om die belangrijke 
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bestanddeelen voor d e  meest verschillende doeleinden aan 
zich dienstbaar te maken. 

Het aantal melksaphoudende planten-soorten is zeer be
perkt en merkwaardig mag 't genoemd worden , dat zij in 
de meeste verscheidenheid en vooral wat betreft de soor
ten , die door de industrie ontgonnen worden , in de tropische 

gewesten voorkomen. Onderzoeken wij de physische zamen
stelling van het melksap , dan zien wij als zijn hoofdbe
standdeel, kl�ine bolletj es van verschillenden vorm en grootte, 
drijvende in een min of meer helder vocht. Bij drooging 
vormen zich die bolletj es tot eene taaij e lijmachtige massa , 
die , gelijk wij later zullen  zien , (de caou tchouc , de gut, 
tapercha en soortgelijke stQffen leveren. 

Het scheikundig onderzoek van melksap levert eene groote 
verscheidenheid van stoffen : hars- en wasachtige en vet
achtige stoffen , kleurstof, suiker , zouten , chloorverbindingen 
en eigenaardige organische stoffen , alcaloïden genaamd. 

Het vermoeden , dat het melksap tot de levensverschijn
selen van de plant in naauw verband moet staan , wordt 
al dadelijk in twijfel getrokken bij een onderzoek van den 
bouw der vaten , waarin dit melksap zich bevindt. Zij 
liggen meestal evenwijdig aan de overige vaten en vaten
bundels der plant , maar verschillen in zoover van deze , 
dat zij aan het vocht geen geregelde circulatie veroorloven. 

Eigenlijk gezegde vaten :lijn  het dus niet ; zij dragen 
meer het karakter van verlengde cellen , die hetzij enkel

vormig , hetzij netvormig of vertakt , op grillige wijze door 
het weefsel liggen verspreid , hier en daar wel in elkaêr 
uitloopen , maar niet bepaald en overal met elkaêr in ver
binding staan en dus geen circulerend kanaal vormen. 
Omtrent den aard en de beteekenis van dat sap in de 
planten zij n  dan ook velerlei gissingen opgeworpen en de 
vraag , welke physiologische rol dit vocht in het organisme 
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der planten vervult , heeft de botanici tot op den huidigen 
dag veel hoofdbreken gekost. 

Nadat de barones VON REICHENRAC H zich op dit terrein 
verdienstelijk had gemaakt J kwam de Duitsche planten
physioloog SCHULZ plotseling met de theorie voor den dag , 
dat die sappen in de planten eene gelijksoortige rol zouden 
vervullen als de bloedsomloop bij de dieren. Hij noemde 
het plantensap dan ook levensvocht , dat in de levensvaten 
eene eigenaardige vitale beweging (cyclose) zou vervullen. 

Het scheen of die theorie slechts verkondigd was , om 
eene krachtige bestrijding uit te lokken. De plantkundige 
HUGO vON MoHL trachtte aan te toonen , dat die zooge
naamde beweging van het plantensap , door SC I-I U LZ  waar
genomen , eenvoudig veroorzaakt werd door drukking of 
warmte of dool' den invloed van het zonlicht. Hij gaf eene 
andere verklaring van het eigenlijk wezen van het melksap , 
door te beweren dat het de vaten vulde met de werk
zaamste voedingsbestanddeelen , die het meest b�j dragen 
tot de ontwikkeling en de levensfunctiën der plant. Deze 
verklaring ,  hoe waarschijnlijk ook , daar de vaten meestal 
voorkomen in de krachtigste deelen , vond weêr tegen
spraak in een ander orgaan van de wetenschap , dat in het 
melksap niets anders zag dan eene verzameling der stoffen , 
die de plant reeds voor hare voeding en groei gebruikt had. 

Met spreker hopende , dat die vraagteekens weldra door 
het voortgezet onderzoek der wetenschap mogen worden 
weggewischt , ·zullen wij nu eens in algemeene trekken 
gaan onderzoeken , welk gebruik de mensch van dat melksap 
maakt. Die toepassing op het dagelijksch leven is zeer 
uiteenloopend en hangt geheel af van de bestanddeelen 
van het vocht. Zij n  er bijv. planten-familiën , wier sap als 

een uitmuntend voedsel wordt gebruikt , weêr andere soorten 
bevatten de hevigste plantaardige vergiften , terwijl eene 
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derde groep eene belangrijke grondstof ) d e  caoutchouc ) 
aan de n ijverheid levert. 

Zoo treden in de beide eerste categoriën de wolfsmelk
planten ) netelplanten ) papaverplanten en de eichorei-planten ) 
welke laatsten tot de zamengesteld -bloemige soorten be
hooren, Van de inheemsche soorten , die tot de cichorei
planten behooren ) kennen wij er velen ) die als groenten 
gebruikt worden en die hun aangenamen smaak voor een 
groot deel aan het plantensap ontleenen. De salade en de 
andijvie behooren er toe en ook grovere soorten J als de 
paardenbloem J die allen in hare j eugd een helder groen 
vocht in de vaten hebben ) dat eerst later van kleur en 
ook van smaak verandert. Het sap wordt bitter en verkrijgt 
die narcotische eigensehappen , waarom het in de genees
kunde zoo zeel' gezocht is. Het gedroogde melksap van 
kropsalade bewij st bijv .  goede diensten als geneesmiddel. 

ALEXANDE R V O N  HmIBo LDT , die zich op z ij ne beroemde 
reizen ook veel met het onderzoek der plantensappen heeft 
bezig gehouden , vond in Zuid-Amerika eene merkwaardige 
boomsoort ; de Koeboom J waaromheen zi ch 's morgens de 
inlanders verzamelen ) om er door insnüdingen in den stam 
het sap uit te verkrijgen J dat het voornaamste voedsel der 
bevolking van die streken uitmaakt. In uiterlijk voorkomen 
gelijkt het op dierlijke melk en paart aan zijne voedende 
eigenschappen (het bevat 3 -� pCt. ei wit) een aangenamen 
en verkwikkenden smaak.  Wat de zamenstelling en de 
eigenschappen betreft , verschilt het echter zeer veel van 
de dierlijke melk ; het wordt niet gestremd door zuren en 
bij verhitting scheidt het melksap van den Koeboom vezel
achtige deelen af ) en verzamelt zich aan de oppervlakte 

een uitmuntend voedingsvet. 
Tot dezelfde familie behoort een voor de voedjng der 

bevolking even nuttige boom in Engelsch Guyana , die zoo 
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overvloedig veel melksap bevat ) dat ) volgens het verhaal 
van een reiziger ) het sap van een bij een beek staanden 
stam , die omgehouwen werd ) het water van die beek geheel 
wit kleurde. Op het eiland Ceylon groeit een Koeboolll , 
die aan de Cingalezen een zeer gezocht voedsel verschaft. 

In tropisch Amerika is de _�I(lJàoc utilissima , uit de familie 
der wolflllelksplanten , om de voedende eigenschappen van 
zijne melksappen , een der belangrijkste cultuurgewassen . 
Die zelfde familie telt evenwel een groot aantal soorten , 
wier sap de hevigste en snelwerkendste vergiften bevat. 
De l\1anzanilla-boom , die aan Selika den dood geeft in 
Meyerbeer' s Africaine ,  beeft werkelijk die bedwelmende en 
soms doodelijke eigenschappen . "Vanneer de inlanders van 
Guyana na hun maaltijd , die voor een groo t deel uit 
tapiocca bestaat , de lommer van die boomen opzoeken en 
zich daaronder neêrvleij en , worden zij weldra bedwelmd 
door de prikkelende uitwaseming van het giftige plantensap. 
Die onvoorzigtigheid kan echter de noodlottigste gevolgen 
hebben. Ter bestrijding hunner natuurlij ke vijanden , de 
verscheurende wouddieren , bestrooijen de Indianen stukken 
schapen- en hertenvleesch met het gedroogde melksap in 

poedervorm en doopen in de giftige vloeistof de punten 
hunner pijlen , die zij met veel beleid en zonder gevaar voor 
zich zelf weten te hanteren en naar he� doelwit te schieten. 

Daar zij de vermogende werking van die sappen in 
onmiddellijk verband brengen met hunne fantastische goden
leer ) geschiedt de bereiding van het vergif bij sommige 
Oostersche en Westersche stammen met zekere plegtigheid. 
De bewoners der oevers van den Orinoco bereiden het 
pijlgif onder het prevelen van formulen en tooversprenken. 

Het giftige sap komt niet alleen voqr in den stam , in 
den stengel en de bladdeelen der plant ,  maar ook de 
wortels en de vruchten zijn er dikwijls van doortrokken. 
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Zoo  i s  op Java een boom bekend , waarvan het scherpe 
vocht uit de wortels vloeit ; en op het eiland Madagascal' 
is nog eene soort van godsoordeel in zwang , waarbij aan 

een van schuld verdachte eene vrucht van een giftigen 
boom te slikken wordt gegeven . Heeft de man eene sterke 
maag en kan hij door braken de verderfelijke stof uit het 
ligchaam verwijderen , dan is  hij gered , maar in de meeste 
gevallen is een smartelijke dood het gevolg. 

Het vergif, dat om zijne hevige werking wel het meest be
kend en gevreesd is , wordt afgescheiden door den Upasboom , 
die vooral op Java wordt aangetroffen en daar onder anderen 
ook voorkomt in de nabijheid van de akelig woeste en 
sombere doodsvallei , een vulcanisch terrein , door dieren 
en menschen gevreesd om zijne doodelijke uitwasemingen 
en de door koolzuur en andere dampen voor het leven 
van dier en plant verpeste atmosfeer. Slechts de Dpas
boom groeit er weelderig en daar hij ook in andere oorden 
voorkomt te midden van den weelderigsten groei van 
andere gewassen , oefent zijn giftig sap geen invloed uit 
op andere planten ; zooveel te noodlottiger daarentegen is 
die invloed op den menseh , die den boom met levens
gevaar nadert om het kostbare en zeer gezochte plantengif 
er uit af te zonderen. 

In de meeste gevallen , zegt de bekende reiziger FOERSC Jt j 

wordt die roekeloosheid met den dood bekocht en de inza
meling wordt op Java dan ook slechts opgedragen aan tel' 
dood veroordeelden , wien men de keuze laat tusschen een 
geweldigen dood door beulshanden en de inzameling van 
het venijnige sap van den Dpas-boom. Volgens het verhaal 
van F O E R S C J-I  kwamen van de 700 personen , aan wie in de 
laatste dertig jaar die vreesselijke taak werd opgelegd , 
slechts 22 van die missie levend terug. 

Het melksap van de familie der netelplanten is onschul-' 
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diger , ofschoon sommige soorten , als het duivelsblad op 
Timor, zeer gevreesd zijn , daar de aanraking' van blad 
of stengel meestal eene hevige opzwelling van de huid ten 
gevolge heeft , die het ligchaam met venijnige zweren 
overdekt. Het eigenaardig prikkelende gevoel van onzen 
brandnetel is bekend. Bij het steken in de huid breekt 
het scherpe pun tj e van het brandhaar en het sap , waarmede 
het haarbuisj e  gevuld is , dringt in de pas gemaakte wonde. 

Van het grootste belang voor handel en nijverheid is 
eindelijk de derde groep der melksappen , die het caoutchouc 
en aanverwante stoffen leveren. LA CONDAMINE ontdekte die 
stof het eerst op de reis , die hij in 1 736 op last der 
Fransche Academie in  Zuid-Amerika maakte , om onder
zoekingen en opmeting'en te doen voor de graadmeting. 
De caoutchouc-boom heeft een 60 voet hooge , gladde en 
bruine bast en het vocht , dat bij stolling zijne taaije en 
buigzame eigenschappen verkrijgt , wordt uit dien bast 
verkregen langs den gewonen weg van insnijding. Het 
wordt dan op flesch - en bolvormige vormen van klei op� 
gevangen , waarover de caoutchouc-stof zich in concentrische 
lagen uitspreidt en na stolling gemakkelijk van die vor
men te verwijderen is. 

De boom werd eerst genoemd Iievea Guij'anensis , maal' 
ontving welch'a den meer algemeenen naam van Siphonia 

elasf'ica. Behalve uit Amerika 7 komt ook veel caoutchouc 
uit Singapore in den handel , waar zij uit verschillende 
deelen van den Archipel als het product van den ficu.s 
elasticcl (vijgenboom) wordt aangevoerd. 

In 1832 werdt in Engelsch Indië een melksap ontdekt , 
dat bij stolling nog andere ei.genschappen vertoonde dan 
de gewone caoutchouc ; de stof geleek veel op hout , maar 
was harder en taaijer en werd al spoedig, nevens de 
caoutchouc J om hare gemakkelijke bewerking , een zeel' 



gezocht handelsartikel .  Het sap wordt verkregen uit den 
gu tta-percha-boo m ,  Isonandl"a gu/ta. 

Beide stoffen behooren tot de koolwaterstoffen (5 deelen 
koolstof en ,:; deelen waterstof) en lossen du" gemakkelijk 

op in benzol , chloroform , zwavel - koolstof en soortgel ijke 
vloeistoffen , die zeer goede diensten bevvij zen voor de 
zuivering van de caoutchouc en gutta -percha , we lke , door 
de ruwe wüze van i l l zameling ,  sommige plantendeelen of  

onreinheden met  zich meêvoeren . 

V o o rts heeft de caoutchouc n og de zeer belangrijke 

eigenschap , dat zij  door zuren en a lcal iën niet wordt aan · 

getast en bij drooge destillatie eene v l ugtige olie geeft , 

die i n  vele geva l len opzettelijk  bereid wordt , om de caout 

chouc , op te lossen .  Langs mechanischen weg , door per
sing en wassching , word en de zuiveringsmethoden nog 

yolkomener gemaakt . 

Van de belangrijkheid als tak van nij verheid kan men zich 
het best eene voorstel l ing maken dool' de mededeeling van 

eenige cijfers . In 1 8 6 9  werden in Engeland 1 36,42 1 cente

naars uit Amerika ingevoerd , vertegenwoordigende eene 
waarde van een mi l lioen pond sterl . ; in ' 7 1  waren beide cijfers 

reeds geklommen tot 1 6 1 ,568 centen . .  en 1 , 600,000 pd. st .  

Ook in fossie len toestand i s  caoutchouc gevonden , zoowel 
in Amerika als Zuid-Australië. In Amerika vond HUM llOLDT 

het drie voet onder den grond als eene witte zwamtnige stof, 
die echter voor d e n ij verheid weinig aantrekkel ijkheid aan

biedt. Om het voor  oxydatie dool' de lucht  en voor  hard 

worden te vrijwaren , heeft men de vu l can iseermeth ode uitge

vonden , die h et eerst in 1 842 hare toepassing vond. Die 

m ethode komt h ierop neêr , dat eene bepaalde hoeveelheid 

zwavel aan de cao utchouc wordt toege.voegd. Men volgt 

daarbij versch i l l ende  p rocessen , n aarmate de h oeveel heid 

zwave l , die men met de caoutchouc wil vereenigen . De stof 
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kan nu weêl'stand bieden aan allerlei invloeden en is tegen 
den tijd bestand. Chirurgische en cbemisehe instrumenten , 
die tegenwoordig voor een groot deel uit caoutchouc ver
vaardigd worden , ondergaan , eel st na de voltooijing , de 
vulcaniseermethode , daar de stof in ongepraepareerden staat 
gemakkelijker bewerkt kan worden. Z ij heeft dan nl .  nog 
die eigenaardige eigenscha.ppen , dat hare deel en zich ze1 -
ven aan elkander hechten. 

De meest verschillende voorwerpen worden tegenwoordig 
van caoutchouc vervaardigd : schroefdraden , ringen , spuiten , 
luchtkussens , enz. enz. , die vooral om hunne onveran der
lijkheid gezien zijn .  

De  opium sloot de  rij der merkwaardige producten , die 
spreker met ons behandelde. Die stof uit de Indische papaver 
is een niet minder belangrtjk  artikel en is vooral in den 
laatsten t ij d  van veel beteekenis geworden door de gewig
tige diensten , die haar morphine en narcotine -gehalte aan , 
de geneeskunde bewijst .  OV0rigens is het gebruik van 
opium bij de Oostersche volksstammen , als eene bedwel
mende en aangenaam prikkelende stof, in plaats van tabak 
of sterken drank , van algemeene bekendheid. 

De belangrijke verhandeling van den heer B U R G ERSD I JK  

sloot de  serie lezingen , die wederolD in dit saizoen door 
Ddigcntia werden gehouden. Wij kunnen met genoegen op 
die avonden terugzien ; het meerendeel muntte uit door 
degelijkheid van onderwerp of boeijende voord ragt , veel
tijds door beide kenmerken te gel !j k .  Het Bestuur heeft 
satisfactie van dezen winter en uit den toenemenden l ust 
van onze stadgenooten om in de natuurwetenschappen te 
worden opgeleid , zal het voorzeker een nieuwen ijver puttelI 
om op den ingeslagen weg voort te gaan. Dat zij zoo ! 
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