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D I  L I  G E N  T l  Ar 

N A T U U RKU N D I G E V O O R D R A C H T E N .  

I. . � :  " 
I � , l i  

DR. L .  BLEEKRODE : 
Over h et zoog e naamde o pzame l e n  en ve r vo e r e n  van e le ct r i c i te i t  i n  

d oozen , o p g eh e l d e rd d oo r  den  Acc umu l ateur  van Fau re. 

Dr. BLEEKRODE , ofschoon zeer waardeerende de aanzienlijke 

opkomst van dames en heeren, hoopte toch, dat de belangstelling 

niet te hoog gespannen mo cht zijn door de mare , die geheel 

buiten zijn wensch van �eze aangekondigde vo ordracht was 

uitgegaan . Allicht had men zich nu vo orbereid op eclatante 

proeven , wat j ammer zou zijn , daar het onderwerp zich juist 

weinig daartoe leende. De enkele pro even zouden alleen dienen 

tot onmisbare toelichting van het onderwerp , dat spreker 

wenschte te behandelen . 

De Parjjsche Electriciteit.3-tentoonstelling bezo ekende had 

spreker daar o ok den accunullateur van FAUIm leeren kennen, 

en begeerig om in het bezit van dien toestel te komen, had 

het hem zeer teleurgesteld, te lllo eten vernemen dat de Maat

schappij , die zich voor de exploitabe van die toestellen ge eon

stitueerd hee ft , niet van plan was, ze aan iemand. af te leveren 

vóór de slu i.t ing van de tentoons telli.ng. Later evenwel , na 

1 



terugkomst in 't vaderland, ontving spreker door tusschenkonlst 

van den gep . majoor der artillerie EVERTS te 's GravenImge , 

die helll daarlllede een buitengewone vriendschapsdienst bewees, 

een apparaat-Faure; ell toen daarop de I\lIaatschappij Dilig entia 
:spr. uitnoodigc1e Olll in haar kring een spreekbeurt te ver

vullen , was hij op de gedachte gekomen om dezen toestel 

't ot het onderwerp eener -Verhandeling te kiezen. 

Het zal nu ongeveei' 1 6  jaren geleden zijn ) dat een nlan, 
'clie op wetenschappelijk gebied zich een welverclienden llaalll 
verwierf , die liog onlangs door geheel Europa werd ge
noemd (*) , een man die hart .

heeft zoowel voor de weten
schap · als voor zijn vaderland , dat prof. HARTING in dezen 
zelfden kring een improvisatie hield , waarbij hij ruim spel 
liet aan zijn fantaisie , d .w,z.  aan de fantaisie van een we
tenschappelijk lllan. Hij s telde zich voor hoe in 2065 - men 
schreef toen 1865 - de wereld er zou uit ZIen en voor
spelde eenige nieuwe toestanden , die alsdan aan de · maat
schappij een geheel ander aallzijn en aan de steeds wisselende 
behoeften een geheel andere voldoening zonden geven. Spreker) 
toen nog student te Leiden , woonde olllstreeks dien tijd een 
avond in een dispuutgezelschap bij, "vaar o. m.  ook ter sprake 
kwam de verhandeling van prof. Harting , tot opschrift dra
gende : " de Energiatheken of krachtbewaarders" .  In dat 
boekje wordt beschreven hoe dr. Dioscorides (prof. Harting) 
de wereld in 2065 nog eens bezocht en in Londinia, In ge
zelschap van zijn vrienden Fantasio en den wijsgeer BULcon 
een tentoonstelling bezocht hebbende , op straat een wagen 
zag staan beladen met een partij zwarte cylinders, Vriend 
Bacon naar de bestemnlino' van die bussen ondervrao'ende 0 0 ' 
antwoordde deze dat de wereld lano'zanlerhand o'ebrek o . t:l 
had gekregen aan kracht en dat nu in die reservoirs aan 
de abonnés kracht thuis werd gebracht , 'tzij Olll lasten op 

t * )  Al s de v[td er van d e  b e weg ing hiel' te lan d e  ten gU ll s t e  vall  de stam
v e r wallte  bevol k i n g  d e l' 'l' r G l l S v a a l .  
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te lichten , om water op te voeren ) of tot andere doeleinden. 
In 't dispuutcollegie werd toen nog al gelachen onl prof. 
Harting's profetiën. Sedert zijn

' 
intusschen reeds enkele van 

die voorspellingen nlin of meer werkelijkheid geworden , en 
als 't zoo voortgaat , zal het boekje dat, sedert prof. Harting 
het in 1 8 65 uitgaf, reeds vier drukken beleefde ) geèn profe
tie , maar een parodi.e op den menschelijken vooruitgang gaan 
gelijken. 

Om zijn gehoor een juist begrip te geven van de tegenwoor
dige hoogte der wetenschappelijke ontdekkingen op het ge
bied der electriciteit,

' 
deed spreker een sprong ongeveer drie 

kwart eeuw terug. Hij herinnerde aan de bekende proef van den 
Italiaanschen geleerde GALVANI nlet de kikvorschpoot , die sa
mentrok zoodra hij dat lichaamsdeel in aanraking bracht met 
een stroom , dien hij opwekte door het plaatsen van een zin
ken en een koperen plaat in een scheikundige oplossing. De 
wereld schonk toen nog weinig aandacht aan die proeven 
van den kikvorschdans:rq.eester , zooals n1en Galvani spottend 
noemde ; maar deze stond vast in zijn overtuiging , dat hij 
een nieuwe kracht van groote beteekenis ontdekt had. De 

proef van GAL VAN I werd door  VOLTA herhaald , en deze vond 

in het Galvanisch element of de kolonl van Volta het mid

del om langs scheikundigen weg een stroom op te wekken. 

Spoedig vond dit apparaat toepassing , onldat het een een

voudig middel bleek om electriciteit voort te brengen , die 

zich gemakkelijk langs draden liet leiden . 

Van zulk een galvanisch element gaf spreker een duidelijk 
beeld door het met behulp van een sterke lichtbron te pro
j ecteeren op een scherm , terwijl het eleme�t in volle werking 
was. Men zag de scheikundige werking van het verdund zwa
velzuur op het zink , dat werd omgezet in zwavelzuurzink ) 
terwijl de waterstof aan de positive pool ) de koperplaat , 
zich verzamelde en daar tegenstand opwekte . De resultante 
van die scheikundige werking , de electrische stroom, open-



baarde zich in de uitwijking van een bewegelijken naald , d{e 
in den toestel in contact was gebracht met de beide aan de 
polen bevestigde draden. 

Een groote verbetering onderging het galvanisch elenlent 
door BUNSEN in de naar hem genoemde zuil , waardoor het 
zg. constant element werd verkregen. De koperplaat is hier 
vervangen door kool en de waterstof , die bij de vorming 
van het zwavelzuurzink vrij komt , heeft hier gelegenheid 
zich met het salpeterzuur te verbinden , waarin de koolplaat 
is gedompeld. Overigens is ook in dit element het ontstaan 
van den electrischen stroom te danken aan de vorming van 
het zwavelzuurzink. 

Omgekeerd kan nu ook de stroonl scheikundige werking 
opleveren. Van algemeene bekendheid is de klassieke proef 
der waterontlecling door een galvanischen stroom. Ook spre
ker herhaalde ze , en wel in een vvegens de duidelijkheid zeer 
opnlerkelijken vorm. De ontleding van het water in zijne 
bestanc1deelen , waterstof en zuurstof ) werd op 't projectie
schernl scherp afgeteekend in een lichtbeeld van de twee 
glazen buizen , die omgekeerd in de vloeistof stonden, terwijl 
in de een de negative , in de andere de positive draad uit
mondden. Zoodra de stroom c100rging zag men het water 
in beide buizen dalen , nlaar in de buis van de negativ8 pool 
tweenlaal lager dan in die van de positive pool .  In de eene 
buis was dus tweenlaal nleer gas verzanleld dan in de andere 
en toen nu bij het gas in beide buizen een brandend voor
werp werd gebracht , bleek uit de bekende verschijnselen dat 
het gas , aan de negative pool in twee nlH,al grootere hoe
veelheid vrijgekomen , w"aterstof, en dat het gas aan de 
andere pool opgeborreld , zuurstof was. De proef leert dus 
èn de samenstelling van het water èn de verhouding van de 
bestandcleelen. 

Een c1ergeltjk verschijnsel openbaart zich ook bij het voeren 
van een electrischen strOOlll door andere vloeistoffen. Spreker 
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nam daarvan een schoone proef met een oplossing van azijnzuur ... 
lood) de zg.  loodsuiker, die te  fraaier is omdat lood gemak .... 
kelijk zeer fijne kristallen schiet. Onmiddellijk na het intreden 
van den stroom in de vloeistof zag men aan de daarin uit
n10ndende draden de loodkristallen zich afscheiden aan de 
negative ) het azijnzuur aan de positive pool. Voor allen dui
delijk zichtbaar in het scherpe beeld op 't scherm ) ontwik .. 
kelden zich uit de klare vloeistof de loodkristallen en hecht
ten zich vast als de takken van een boom aan de spits der 
negative pool .  Keerde spreker den stroom om , en verwis .... 
selden dus de polen , dan verhuisden ook de kristallen meê 
en hechtten zich · aan de andere draad , die van positief nu 
negatief was geworden. 

Deze ontleding door den electrischen stroom of electrolyse 
speelt in de practijk een gewichtige rol. Zoo is de galvano
plastiek er een zeer nuttige toepassing van. 

Het bleef intusschen niet bij deze ontdekking. Al spoedig 
bleek namebjk , dat na eenigen duur van deze electrolyse , de 
hoofdstroom verzwakte door den weêrstand der vloeistof en 
doorclat de platen zelven stroomen vormden , m. a. w. gepola
riseerd geraakten. De toestel om water of eenige andere 
scheikundige verbinding te ontleden , was zelf een galvanisch 
element geworden. 

De ontdekking van dezen polarisatie-stroonl bleef geheel 
van theoretische waarde , totdat RITTER ze op practisch ter
rein overbracht , althans daartoe den eersten stap deed. In 
zijn toestel van opgestapelde blaadj es goud nleende hij zelfs 
electriciteit te hebben opgehoopt , maar later bleek dat de 
polarisatie-stroom en de ladingszuil van Rr'l'TER op 't zelfde 
neêrkomen. De zaak bleef weinig belangstelling trek:ken tot 
1 8 59 , to en de Franschman GASTON PLAN'l'É het verschijnsel 
nader onderzocht en het resultaat van zjjne proeven neêrlegde 
in de " zuil van PLAN'l'É" . Zijn vinding ko:mt eigenlijk neêr 
op den ' gelukkigen inval om een geschikter metaal b1j Z�il1,� 
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proeven te gebruiken. In plaats van met goud , bouwde PLANTÉ 
zijn zuil of element op van twee opgerolde looden platen 
met een lap flanel er tusschen , en plaatste dit apparaat 
In een lllet verdund zwavelzuur gevuld glazen vat , waarin 
de einden der opgerolde platen naar buiten treden. Aldus 
prepareerde PLANTÉ een negental elementen , waardoor hij de 
galvanische stroom liet gaan , na de uiteinden der platen 
allen nlet de polen der batterij in contact te hebben gebracht. 
En welke was nu de werking van den stroolll op de looden 
platen ? Dat in elke cel de eene plaat oxydeerde , de anderé 
reduceerde , en dat na de werking van den galvanischen stroom 
uit de batterij , het lood-oxyde en peroxyde van de eene 
,reeks platen als een galvanisch element begon te werken 
ten opzichte van het kristallijnen lood aan de andere reeks 
platen. Deze stroom , die dus het resultaat is van de schei
kundige werking in de zuil-PLANTÉ , vorlllt op zijn beurt weêr 
scheikundige verbindingen , daar zij de beide platen in haar 
vorigen toestand terugbrengt , enz . 

Wat is nu het voordeel van zulk een secondaire batterij , 
(aldus genoemd omdat een dergelijke toestel een galvanisch 
element wordt door middel van een oorspronkelijken stroom) ? 
Dat men de electriciteit kan emmagasineeren of opzalllelen , 
maar dat men ze ook kan accumuleeren of ophoopen. Als 
men den oorspronkelijken stroolll uit één Bunsen'sch element 
gedurende een uur of zes laat doorloopen door het samen
stel van twintig flesschen , die de verbeterde zuil van PLANTé 
vormen ) dan verkrijgt men in die zuil een stroolll van 50 
elementen , die echter slechts gedurende 5 minuten werkt. 
Nog verder ging PLAN'l'é en bouwde een toestel van 40 der
gelijke zuilen van twin tig flesschen elk , zoodat hij er 800 bij 
elkaar had. Nu leidde hij door al die elenlenten een dag 
lang den stroOln van 5 à 6 Bunsen'sche cellen , en het ge
volg ·was dat een stroom van 1 200 Bunsen'sche elelllenten 
zich ontwikkelde gedurende 4 à 5 minuten. Is een dergelijke 
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Planté-zuil eenmaal gevuld , dan kan n1en er op een gegeven 
oogenblik krachtige proeven mede nen1en , en de toestel kan 
weêr voor een volgende proef op nieuw geladen en gereed 
gehouden worden. O. a. heeft plen met een dergelijke Planté
zuil het verschijnsel van den vuurbol kunnen nabootsen,  het
geen men tot dusver nog nooit had kunnen doen , zelfs niet 
n1et de vermogende machine van VAN JYIA.RUM. De stl'OOlU in 
een Planté-zuil duurt juist zoo lang , tot de platen weêr 
teruggekeerd zijn in een to estand van scheikundige gelijk
vorn1igheid. Door er voortdurend , uitsluitend uit een weten
schappelijk oogpunt, proeven mede te nemen, verbeterde PLANTé 
zijn accnmulateur zoodanig , dat htj de electriciteit een week , 
men zegt zelfs een maand kan bewaren. 

In de pracbjk heeft deze to estel reeds belangrijke diensten 
beweL'.en bij chirurgische operatiën } bv. voor het zeer vlug 
afsnijden van gezwellen door middel van een gloeiende draad, 
enz . Een van de aangenaamste voordeelen van het gebruik 
van dezen toestel is wel , dat er geen schadelijke dampen 

. door verspreid worden . Zooals gezegd , aan de zuil van PLANTé 
is nooit veel bekendheid gegeven , ofschoon zij toch volkomen 
op 't zelfde beginsel rust van den veel geruchtmakenden 
accumulateur van FAURE , die een verbetering van het systeem
Planté k an geno Mnd worden. 

In Mei van 1 88 1  werd in the Times een bericht opge
nomen , dat gretig in alle bladen de ronde deed en waarin 
deze zg. vinding van F A UJ1E onnlÏddellijk werd voorgesteld 
alsof el' alles reeds van gezegd was : trouwens geen wonder 
in dezen t�d van veelvuldige ontdekkingen op wetenschap
pelijk gebied. Aan de verspreiding van het sensatie-bericht 
was de naam verbonden van een in de wetenschappel ijke 
wereld n18t eere bekend man , prof. TH07l1PSON , van Glasgow, 

wien uit Parijs , van de Maatschappij la Force et la LU1Jûè 1 'e 
aldaar, een doos electriciteit was gezonden . Die doos bleek , 

bij onderzoek in Thompson's laboratorium , n ie ttegenstftan d s 
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de driedaagsche reis , nog een groote hoeveelheid electriciteit 
te bevatten. Hiernlede - zoo verklaarde de Schotsche hoog
leeraar - was de droom zijns levens tot vervulling ge
komen , namelijk het overbrengen en bewaren van kracht. 

Zooals spreker ons daareven duicleljjk had gelllaakt , is 
de zuil of aCCUllllllateur van FAURE toch eigenlijk niets meer 
dan een verbeterde Planté-zuil , in zoover zij nalllelijk een 
intens en eledrischen stroolll gedurende een veel langeren 
tijd kan voortbrengen . De reclallle hee ft het overige gedaan. 
FAURE en diens collaborateur REGNIER stelden zich nall1elijk 
in verband met den fmneusell iinanciëelen opérateur PHlLIP
PART , die een Maatschappij wist op te richten , naar n1en 
wil 11let een kapitaal van 60 11li lli 0 en , en zich ten doel stel
lende het beschikbaar stellen op groote schaal van in doozen 
opgehoopte electriciteit , onder den weidschen titel van la 

Force et la Lumière (beweegkracht en licht) . PHILIPPART ge
neerde zich zelfs niet on1 Parijs met billetten te beplakken, 
waarop in reusachtige letters den volke verkondigd werd : 
r électricité pour presquc rien à d01Jûcile .  

Dat deze reclame , door het opwekken van overdreven 
verwachtingen , aan de zaak , uit een wetenschappelijk oog
puirt , nadeel berokkend heeft , ligt voor de hand. En dat 
is wel jammer, daar hier werkelijk wec1eroll1 een belangrijke 
schrede voorwaarts is gedaan en deze toepassing van de 
wetenschap op de industrie een schoone toekomst belooft. 

Het beginsel van het ophoopen van arbeidsvennogen is 
volstrekt niet nieuw. In de mechanica kent lllen er vele toe
passingen van. Zoo is de gespannen veer in een uurwerk 
accumulatie van arbeidsvermogen ; insgelijks een reservoir 
met saanlgeperste lucht , die op een gegeven oogenblik een 
toestel kan drij ven ; het vvater-reservoir bij een waterleiding , 
en andere voorbeelden. En ·wat nu -het water-reservoir bij de 
waterleiding is , is de acclllllulatenr van FAURE ten opzichte 
van de galvanische batterij ,  die den toestel als 't ware lllet 
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electriciteit voorZIen heeft .  Dat aldus de elechische stroom 
inderdaad te vergelijken is nlet een stroOlll wat�r, waarvan 
men de menschen in willekeurige hoeveelheden zal kunnen 
bedienen , schijnt de venvezenlijking nabij . 

Spreker wees ons nu de beide accunlulateurs van FAURE , 

die voor hem , op tafel stonden. Van buiten ziet de toestel 
er zwaar en 101l1p uit . Geen wonder, de Faure-zuil weegt 
7 5 Ned. pd. In de ruwe bak , die van buiten op de doos 
van een kleine naaimachine gelijkt , staan looden platen die 
men , om het gewicht te reduceeren , zoo dun mogelijk heeft 
gemaakt. Elk van die looden platen is rechthoekig onlge� 
bogen en tegen de aldus gebogen helften is over het geheele 
opp_ervlak een laag poedervornlige lllenie gelegd. De verticaal 
in de bak hangende platen zijn voorts met perkanlentpapier 
en vilt bekleed , zoodat alle mogelijke voorzorgen zlln geno-· 
men onl contact te vermijden. Overigens is de bak weêr 
met verdund zwavelzuur gevuld. 

Het was op een paar dagen na vier weken geleden , dat 
spreker den toestel geladen en droog uit Parijs ontving. 
Op de kist stond , boven zijn adres , het etiquet : " Envoi de 
la Société la Force et la Lumière ) Paris" . Bij groote uit
zondering was dit exenlplaar aan nlajoor EVERTS afgestaan 
en deze had het onmiddellijk naar dr. BLEEKRODE in den Haag 
doen afzenden. Nederland was dus werkelijk de eerste , die 
na prof. TH01liPSON van de Faure-zuil een exemplaar ontving.  

Spreker had de werking nog slechts éLan enkele vrienden 
laten zien en hun de gelegenheid aangeboden onl hun sigaar 
aan te steken aan vuur, zoo pas uit Parijs aangekonlen ; en 
om nu te beproeven of de accumulateur na zoo veel tijd nog 
electriciteit inhield, bracht spr. een millimeter dikke en 12 cen
tinleter lange draad tusschen de beide polen en onmiddellijk: 
begon die vrij dikke draad te gloeien. Blijkbaar lllaakte het 
op de toehoorders een verrassenden indruk , die leuke bak 
daar voor hen een electrische vonk te zien voortbrengen , 
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terwijl het reservoir geheel vrij stond zonder eenig contact 
met een batterij of andere electriciteitsbron. Het was Parijsche 
electriciteit , daar geladen en hier ontladen op een willekeurig 
oogenblik. 

Het verschil nIet de Planté-zuil is duidelijk : de laag lllenie 
waarborgt hier een bngdurige ontwikkeling van de electri
citeit en de lading blijft bovendien langer in het reservoir. 

Onwillekeurig dacht spreker hiel' aan het uitgangspunt , 
de kikvorschspier en haar dansmeester) om de groote gevolgen 
van Galvani's ontdekking in betrekkelijk korten tijd  te beseffen. 

Een van de toepassingen van de Faure-zuil was op 
de tentoonstelling te Parijs te zien . Des avonds werden daar 
in de sectie, waar de Faure-accumulateurs ,varen geëxposeerd, 
de electrische gloeilaIllpen (systeenl SWAN , EDISON , MAXIlVI e .  a.) 
ontstoken. Een klein haarfijn kooldraadje werd gespannen 
tusschen de heide draden, die in verband stonden met de polen 
der Faure-zuil, en onmiddellijk ging het draadje gloeien met 
�en fraai , constant licht. Duidelijk liet spreker ons zien het 
effect van de uitstroon1ende electriciteit op een dunne en op 
een dikke draac1 .  Een dunne draad gloeit minder, de dikke 
daarentegen laat meer electriciteit doorstroomen , zoodat een 
grootere hoeveelheid in warmte wordt omgezet. 

De Maatschappij , die deze apparaten vervoerbare electriciteit 
verkrijgbaar wenscht te stellen , deelt o. a. in haal' prospectus 
n1ede, dat de doozen gevuld aan huis zullen worden bezorgd . 
on1 gedurende een dag een naaÏlnachine of een ander werk
tuig te drijven. Evenals leêge spuitflesschen worden ze dan 
den volgenden dag weêr tegen verscJ.le ingewisseld. Als n1en 
daarbij bedenkt , dat de toestel volstrekt geen schadelijke 
dampen geeft , is het duidelijk , dat hij in de practijk een 
groote to ekon1st te gemoet gaat. Ook voor de chirurgen 
zal dit apparaat waarde kr1jgen. 

Er doet zich intusschen voorshands noo' een OToot vraag:-. 0 b '-' 
teeken voor, namel �jk hoeveel electriciteit· wel in de doos is 
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moeten gebracht worden , o m  het eindresultaat t e  bereiken 
dat spreker ons in zijn accumulateur had laten zien. Als 
nlen de tentoonstelling bezocht , zag men daar de oorspron-
kelijke electriciteit voortbrengen door twee Gramme-machines ) 
die in werking werden gebracht door een stoommachine van 
1 0  paardekracht. Van 9 ure voornl . tot 6 ure 's av o waren die 
stoommachines en die Granlme-toestellen werkzaanl onl de 
48 Faure-doozen te laden , die clan des avonds genoeg elec
triciteit bleken te bevatten onl 180  lampjes gedurende 3 uren 
lichtgevend te houden. De vraag is dus gewettigd , of deze 
exploitatie wel met voordeel kan geschieden. Maar nlen 
schorte zijn oordeel op , tot tijd en wijle nl en de kosten naar 
een bepaalden maatstaf zal k�nnen ramen. Thans was dat 
nog onmogelijk , ook voor spreker, wien natuurlijk de voor
name factor daartoe ontbrak : de wetenschap nIet hoeveel 
electriciteit zijn zuil geladen was . Zelfs prof. TI-IQj)'IPSON kan 
daaromtrent nog niets nIet zekerheid zeggen. Als CALCI-IAS 
in La Belle I-Iélène zou men hier kunnen uitroepen : trop , 

de fleurs , maar waar zijn de cijfers ? 
Wat men wel weet , is het vernlogen van den accumula

teur. Een kilogramnIeter tot nlaatstaf nemende , kan nlen 
van een stalen veer, die één kilogram weegt , zeggen dat 

zij 30 kilogr.-meter arbeid kan opleveren , terwijl het accu

mulatie-vermoO'en van 1 kilo saanlO'eDerste lucht niet nlinder o 0 Á 

bedraagt dan 9000 kilograDlnleter, wel te verstaan bij een span-
ning van 6 atmosferen . Bij lucht is er dus geen baas boven 
baas en stond het bezwaar van de enorm sterke wanden 
niet in den weg , . dan zou men van saamgeperste lucht ter 
produceering van kracht veel voordeel hebben . De Planté
zuil eindel1 jk levert 1 250  kilogr<1m.meter arbeidsvernlogen en 
de Faure-accumulateur 3600 à 4200 of 2 lj.2 nleer . De be 
wering van de Maatschappij , dat de F<1ure-zuil veertig maal 
meer effect zou sorteeren , s chijnt dus eenvoudig tot de 
reclanle te moeten worden gereduceerd . 
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Verder beweert ook d e  Parijsch e Maatschappij , dat n1en 
van de hoeveelheid arbeidsvermogen , in den toestel gebracht, 
80 pCt. terugkrijgt. Maar, zooals gezegd , die cijfers behooren 
nog onderzocht te worden. (zie aan het slot van het verslag.) 

Liever wenschte spreker hier te wijzen op de aanhoudende 
transformatie van arbeidsvermogen , die er plaats heeft. Te 
Parijs begonnen de brandende steenkolen van de stoOlnmachine 
arbeid te produceeren ; hier was het de adsistent van spreker, 
wiens spierwerking de Grammell1achine deed drijven, waardoor 
de electrische stroon1 werd opgewekt , die in de zuil van 
F AURE de opeenvolgende scheikundige werkingen in de looden 
platen deed ontstaan, welke werkingen op haar beurt weêr 
in galvanische stroolnen werden omgezet en aldus , bij voort
gezette transforn1atie van arbeidsvermogen , de hoeveelheid 
electriciteit in den accun1U lateur gestadig vernleerderde. 

Wij spraken daareven van een tweede doos opgehoopte 
electriciteit , die spreker voor zich had. Deze was niet uit 
Parijs , n1aar - naar spr. n1et begrijpelijken nationalen trots 
constateerde - den vorigen dag geladen door henl ontvangen 
uit de ateliers van de bekende instrull1entmakers P. J. KIPP 

EN ZOONEN te Delft, die de geheimzinnigheid van de heeren der 
Force et Lumière-maatschappij een aardig lesje hadden ge
geven door de zuil-Faure , zooals zij op de tentoonstelling te 
Parijs du haut de sa ,gran deur op den verbaasden toeschouwer 
nederzag. . . . . .  eenvoudig na te bootsen. Opn1erkelijk 11lag 
het heet en dat de 'heeren KIPP voor dat doel geen zuil ter 
beschikking hadden en dus ook niet uiteen konden nemen 
om er de sanIenstelljng van te zien. Het spreekt van zelf , 
dat genoemde firnIa reed8 geruÏlnen tijd bezig was nIet het 
nemen van proeven op dit gebied en dat het ZielJ van den 
toestel-Faure en eenige inlichtingen voldoende waren onl . de 
laatste hand aan 't werk te slaan en ook haar zuil-Faure 
te maken . Spreker nanI er de proef nIeê en de accumulateur
Kipp beantwoordde volkOlllen aan den eisch van F AURE. Een 
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draad van 4 0  cM. lengte zagen wij e r  flink door in gloeiing 
geraken (*) . 

Om nu aan te toonen , dat het transformeeren van die 
vormen van arbeidsvermogen ook in tegengestelden zin kan 
plaats hebben , m. a. w. dat de door de Gramme-machine 
in dén accumulateur opgewekte en gedeponeerde actie weêr 
reactie kan veroorzaken door op haar beurt den aan de 
Gramme-machine besteden arbeid aldaar weêr op te wekken; 
bracht spreker den geladen accunlulateur in contact met de 
Gramme-machine ,  waaruit hij gevoed was J en werkelijk 
begon het rad der machine te draaien. De electriciteit uit
den accumulateur was dus weêr omgezet in beweegkracht: ' 
Spreker gaf ons hier een zeer duidelijk begrip van ttans:� 

formatie van arbeid en tevens een concluante bevestigiri� 
der natuurwet van het behoud van arbeidsvermogen, -

Nog even tot prof. THOMPSON terugkeerende , herinnerdë 
spr. aan de vermakelijke correspondentie in de Engelsche 
bladen , kort na zijn brief in the Times , waarin de professor 
van zijn vakgenooten nog al 't een en ander nl0est hooren 
van overdrijving , enz . Zoo  herinnerde spr. zich éen artikel 

met het opschrift : " een demper voor het enthousiasme van 
THOMPSON".  Daarin werd den hoogleeraar onder de aandacht 
gebracht dat , wanneer in een voorwerp , dat 75 kilo weegt, 
een arbeidsvermogen van één nlillioen Eng. voetponden kan 
worden opgehoopt , dit eenvoudig gelijk staat met de hoe .... 
veelheid arbeidsvermogen , die men in een stukje kool van 

C) H et tij dschrift la, Na,tv;re moest in z ij n  a fleverillg vau 31 D ec.  '8 1 , 

dus ge ru imen tijd  na het houden van deze voord racht con stat eeren ,  dat 

het tot d usve r ui et mogelij k  was geweest , zich F a u re -acc u m u l at eurs te 
verschaffen. D eze mededeeling gaat vooraf aan d e  beschrij v i n g  vaIl  een 
Faure-elem en t , doo r den heer E. RJ<:::: Y N l m  vervafl rd i gcl , d ie de looden 
bak v erving d oor een reservoir  van glas ) dus  vau veel l i c l l tel' co t lstrll ctie.  
Met den p ri miti ven Faure- acc u m u l aümr waren d u s  vóór 31 Dec.  nog 
geen proeven genom eu noch ver klaringen gegevell  iu ' t  o pen lJaar in 
F ran k l'ij k ) wèl in Nederland , dan k z U  de acti v i t e i t  van d e  heercu 
EVE f lTS  en BLEEKRO DE.  
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1 1/2 ons kan vétzàIllelen. De professor liet zich echter niet 
uit 't veld slaan , nlaar antwoordde zeer ter snede , dat J 
aangenonlen 1 1/2 ons kool zooveel arbeidsvernlogen kan be
vatten , hij van de heeren wel eens wilde vernem en , hoe zij 
't er weêr uit kregen. lIet is minder bezwaarlijk om een 
accumulateur te laden , maar hoe ontlaadt men zoodanig 
stukje kool. 

. 
Daar komt nog bij , dat als dat stukje ver

brand is tot koolzuur, de geaccumuleerde arbeid dan voor 
goed weg is , daar koolzuur niet meer te gebruiken is . 

Tegen die repliek van prof. TrrOJlfPSON viel niet veel in te 
. brengen. En werkelijk , afgescheiden van de reclanle , is de 
.' acculllulateur van FAUH.E een schoone , veelbelovende toepas
: sing van een hoogst belangrijke ontdekking. Gesteld eens 
' dat de steenkolen verminderen , wat altijd tot de eventuali
.teiten blijft behooren , wat ware dan eenvoudiger dan in 
hoogere streken watervallen , in lagere deelen windmolens 
te gebruiken voor het produceeren van arbeid en het over
dragen daarvan in acculllulateurs . 

Onwillekeurig dacht spreker aan den Niagara , WIens val 
de enorme kracht van 26000 p .  k. vertegenwoordigt . Hoe
veel accumulateurs van FAUl�E zouden daar wel heen gezon
den kunnen worden 0111 arbeidsvermogen op te zamelen en 
te transporteeren ! 

Zooals wij . zagen bewijst de accumulateur reeds practische 
diensten bij het electrisch licht. Evenals een vliegwiel eell 
stoonlnlachine regelt J zoo k8,n een accumulateur een uitste
kend middel zijn onl een electrische lichtbron , die veeltijds 

� inconstant en flikkerend pleegt te zijn , tijdens die flikkerin
:gen aan te houden en geregeld te doen voortbranden. Op 
tien Londen-Brighton spoorweg heeft lllen op 15 Oct. 11. 

een eerste proef nl,et electrisch licht genomen. Men had in 
den trein J loopende van Victoria naar Brighton J twaalf 
gloeil:1111pjes V8,n SvVAN aangebracht. De accunlulateur, die 
den benoodigden electrischen stroonl nloest leveren , bestond 
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uit 32 Faure-elementen , geplaatst onder den waggoIT. e n  voor 
die gelegenheid gevuld in de werkplaatsen der n Faure accu
nllllator company".  :Men is verder van plan onl het ophoopen 
van de electriciteit voortaan door de beweegkracht van den 
trein zelf te bewerkstelligen , bijv. met een Gramme-nlachine 
op de locomotief geplaatst. Was deze voortdurend. in bewe
ging , dan had men geen accunllllateur noodig , maar juist , 
zal deze nu voorzien bij het stilhouden van den trein . Het , 
bezwaar dat deze toestellen een zeer groot gewicht hebben , 
75  kilogram met een arbeidsvermogen van één paardekracht " 
is bij een ' loconlotief niet van groote beteekenis ; buitendien 
is men er nu . op uit de looden platen zoo dun mogelijk te ' 
maken , hetgeen aan de werking niet hindert. I-I et electrisch 
licht dat nu op deze wijze verkregen wordt , is zeer zacht 
en zonder lastige flikkering. 

Spreker sloot zijn met groote nauwgezetheid en zorg voor ... 
bereide verhandeling met er op te wjjzen dat , als de accu
mulateur al niet de zuil van de toekonlst is , het dan toch 
niet te ontkennen valt dat die toestel er toe heeft bijgedra
gen om aan de electriciteit een plaats te verzekeren in de 
nijverheid en ons het vooruitzicht te schenken dat de weten
schap , haar roeping getrouw ) ook nleer en betere verlichting 
zal weten aan te brengen in den huiselijken kring. (*) 

C) Omtrent het verm ogen van deu acc u mulateu r kan nu worden 

medegedeeld dat u i t  een vertrou wbaar o n d e r z o e k  v e rricht d o o l' T R E S CA 
en een i g e  and ere " e lectrici", en g e p ubli ceerd in Maart 1 882 , is ge
bleken dat een dergelij k toest el kou opnemen C6  pCt. v a n  het daaraau 
geleverd arbei d s ve rmogen door lading met eeu elect r o d ynarni sche 
m achin e , eu dat de acc u rn ulate u r  door ontlad i n g  GO  pCt van de daar in 

opgehoopte arbeid teruggaf al s  n utti g e ffect , bij v.  door h e t  doen gloeien 
van Maxi m-lampe n , e n z .  



Prof. Dr. J. A. C .  OUDEMANS : 

De overgang van Ven us voo rbij d e  Z o n , d en 6n Decem ber 1 882. 

Toen de uitnoodiging van het Diligentia-bestuur tot prof. 
OUDEMANS kwam 1 onl ook dit saizoen een spreekbeurt te ver
vullen 1 en hij aan die roepstem gaarne gehoor gaf 1 behoefde 
hij niet lang te zoeken naar een ondeTwerp - veeltijds 'geen 
gemakkelijke taak voor een wetenschappelijk spreker. Juist 
in die dagen was henl nlet prof. VAN DE SANDE BAKHUIJZEN 
uit Leiden door de Regeering de eervolle zending opgedragen 1 

Nederland te vertegenwoordigen op een Conferentie te Parjjs 1 
waar een onderwerp besproken zou worden ) dat ook in den 
kring van niet-geleerden de belangstelling wekt , namelijk 
de overgang van de planeet Vellus voorbij de Zon 1 die den 
611 Dec8111ber 1882 wederonl zal pbats hebben en voor welks 

waarnenling de beschaafde natiën aanstalten maken. De laat
ste waarnenlÏng van dit verschijnsel aan den he111el had plaats 
den gn December 1874 , toen uit een aantal verschillende 
landen expedities werden uitgezonden naar vooraf bepaalde 
plaatsen 1 waar het verschijnsel het best zou zijn waal' te 
nemen. Ook N ederlanc1 sloot zich toen bij c� e zllsi;ernatiën 
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aan , en  de expeditie , nIet de  waarneming belast , koos als 
station het eiland Réunion , waarheen spreker, die zich toen 
nog in Indië bevond , van uit Batavia vertrok. Ongelukkig 
werden de N ederlandsche waarnenlers door slecht weêr zeer 
teleurgesteld. De leden der Fransche expeditie daarentegen , 
die op het eiland St. Paul bij AnIsterdanI gestationneerd waren , 
troffen helder weêr en waren dus zoo gelukkig ,  het ver
schijnsel goed te zien, even als de door Frankrijk naar N anga: 
saki , Pekin , Saigon en N OUllIea afgezondene waarnemers. 

De Nederlanders hadden voortdurend te strijden �Iet een 
nevelachtige lucht , en op 't oogEllblik van den overgang 
was juist de Zon voor hen achter een wolkbank verborgen. 
Eenige photographiën van de Zon , door den heer KAl SER 

geno men , en eenige metingen n1et den helioll1eter, die echter 
niet op het voor de bepaling der Zonsparallaxis gunstigste 
tijdstip vielen , alsnIede de waarnen1ing van den uitgang , 
waren �oen de eenige resultaten , waarn1ede de N ederlandsche 
heeren zich tevreden moesten stellen . Ook op andere plaatsen , 
op het eiland Can1pbell (ten zuiden van Nieuw-Zeeland) b .  v. , 
waarheen ook een Fransche Comn1issie zich begeven had) 
trof men het slecht. 

Nu is in 1 882 het zelfde verschijnsel te zien , dat Venus 
tusschen de Aarde en de Zon doorgaat . Frankrijk en Enge
land , Duitschland en Amerika hadden weêr plan gemaakt 
on1 aan de waarneming deel te nen1en , en de wijze hoe en 
de plaatsen waar, maakten de vraagpunten uit ter Conferentie ,  
die onlangs te Parijs heeft plaats gehad. 

Spreker had zich voorgesteld , 't een en ander n1ede te 
deelen omtrent het doel vap. die waarnemingen en de mid
delen die der wetenschap ten dienste staan om. dat doel te 
bereiken. Dus in de eerste plaats : welk belang heeft n1en 
b ij dien Venus-overgang ? 

Van de verschillende henlellicb anlen , die het pbneten stebel 
uitmaken , kent men tam.el ijk goeel de re l ative afstemden , In 

2 
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dier voege dat , als men den afstand van onze Aarde tot de 
Zon als eenheid aanneemt , naar dien maatstaf vrii nauw
keurig bepaald kunnen worden de respective afstanden van 
Mercurius , Venus , Mars , Jupiter en de overige planeten tot 
het Zonnelichaanl. Spreker herinnerde hier aan een vroegere 
voordracht , waarin hij ons die onderlinge afstanden plastisch 
had voorgesteld. Hij zou thans wat uitvoeriger handelen over 
die afstanden en de nliddelen 0111 tot de berekening er van 
te komen. Dat nlen daarvoor aan den Hemel een geheel 
andere maatstáf nloet aannemen als op de Aarde , ligt voor 
de hand. Imnlers voor alle voorwerpen , die gemeten worden , 
is een maat noodig , geëvenredigd aan de grootte en den 
aard van het voorwerp ; hoe grooter de afstanden , des te 
grooter de nlaat . Onl een voorbeeld te noenlen : waar nlen 
in een nlanufactuurwinkel als eenheid van nlaat baat vindt 
bij de el , daar zal die nlaat te klein zijn voor afstanden op 
den aardbol , b. v. van Batavia naar den Haag , en weêr te 
groot bij het onderzoek van bacteriën , waarvoor zelfs een 
111illimeter. geen bruikbare nlaatstaf is , zoodat nlen hier nloet 
afdalen tot 111 00 0 nlM. (nlicrolls) ; terwijl voor het andere 
uiterste , de afstand tusschen de henlellichan18n , de geogra
phische mijl weêr volkonlen onvoldoende is. 

Reeds lang vóór Christus' geboorte was een der desiderata 
van de sterrenkundigen , een nliddel te vinden ter berekening 
van den afstalid van de Aarde tot de Maan uitO"edrukt in , ij 
een op onze planeet bekende lengtemaat , b. v. de llliddellün 
der Aarde. Dat vraagstuk vond. reeds in die tijden , toen de 
wetenschappen eigenlijk pas begonnen te ontluiken , werkelijk 
een zeer voldoende oplossing. Maar moeielijker bleek de 
toepassing van die eenheid van nlaat bij de berekening' van 
den afstand van de Aarde en de overige planeten tot de Zon. 
Daartoe nloesten andere middelen gebruikt worden J dan voor 
de Maan ; n1Ïc1delen , die de astrononlen tot op den huidig en 
dag hezig houden. 
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Hoe men op Aarde afstanden meet , i s  bekend. Wenscht 
111e11 den afstand te kennen , waarop nlen zich van 't een of 
ander voorwerp , een molen of een toren c ,  bevindt , dan 
kiest men rechts en links twee punten Cl en b en vereenigt 
die tot een basis , waarop nlen nlet een of ander instrunlent 
de hoeken b a c en ct b c nleet , die de eindpunten der 
basis met het punt c maken. Alle gegevens zijn dan bekend 
om den driehoek en dus ook den afstand van 't voorwerp 
nauwkeurig te construeeren en op 't papier te berekenen. 
Deze methode van afstandsmeting is ook met succes toege
past kunnen worden bij de berekening van den afstand van 
de Aarde tot de Maan. De uitvoering was hier echter lang 
zoo eenvoudig niet. 

Men had weêr een driehoek te construeeren met de Maan 
als top en den afstand tusschen twee punten Cl en b op het 
aardoppervlak als basis . Ter berekening van de grootte van 
die grondlijn moest eerst het aantal graden gen let en wor
den van de boog tusschen Cl en b ,  waardoor dan tevens de 
koorde of rechte lijn Cl b bekend was . De driehoek werd 
dan verder geconstrueerd door berekening , langs inclirecten 
weg , van de hoeken , die natuurlijk niet onmiddellijk kon
den gemeten worden . Werkelijk slaagde nlen er op die wijze 
in om den afstand van de Aarde tot de Maarl

' 
te berekenen , 

die steeds tusschen 62 en 53 maal de straal van de Aarde 
bedraagt . Met het meten van dien aardstraal heeft men zich 
reeds zeer vroeg bezig gehonden. De eerste , die een poging 
deed, om die meting uit te voeren was , voorzoover bekend 
is , ERA'l'osrrHENEs , die opmerkte dat , op den 21 n Juni , als 
de Zon haar noordelijkste punt aan den henlel heeft bereikt, 
men op den middag te Byene) in Egypte, in een waterput recht 
onder zich het beeld van de Zon kon zien weêrlcaatsen , 
terwijl zij te Alexandrië nog 7 1/2 graad van het Zenith 
afbleef. 

Maar keeren wij tot het Illeten van de afsb:mclen tusschen 
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ele hemellichalll�n terug , dan vernemen viTij van spreker, dat 
de voor het berekenen van den afstand tusschen Aarde en 
Maan deugdelijk bevonden lllethode van driehoeksmeting 
voor den 400 maal verderen afstand tusschen de Aarde en 
de Zon niet toepasselijk is. 

Is alles wat de nlensch uitvoert onvolkonlen , het llleten 
is dat zeker in de eerste plaats . Niettegenstaande de groote 
verbetering , die de sterrenkundige instrunlenten in den laat
sten tijd hebben ondergaan onl de vizierlijn zoo scherp 
mogelijk te kunnen richten , is nlen bij de waarnemingen 
die voor het bepalen van den afstand tusschen de Aarde en 
de Maan llloeten dienen , niet ge,vaarborgd tegen de onzeker
heid van 1 seconde bij het lneten van de hoogten boven 
den hOTÎzon , waaronder de waarnenlers de Maan zien. Dat 
geeft dus voor den hoek , dien , uit de Maan gezien) de twee 
waarnemingsplaatsjes uit elkander liggen , 2 seconden onze
kerheid ) of indien men aanneemt dat de twee waarnenlings
plaatsen zoover van elkander verwijderd zijn als de straal 
der AaTde bedraagt , 1;1 800 van de waarde. Dat is betrek
kelijk nog weinig , nlaar het verschil wordt belangrijker 
bij het berekenen van den zoo veel kleineren hoek dien de 
Zon nlet de Aarde lllaakt. 

Er moest dus naar een betere lllethode worden gezocht 
om den afstand van Zon en Aarde zoo llèLu,'vkeurig mogelijk 
te berekenen. Ook op dit veld van onderzoek ontllloeten wij 
de oude astronOlnen weêr. Reeds 300 jaar vóór CHRISTUS b e� 
dacht ARISTARCHos lllet groote schranderheid een methode die 
in theorie juist schijnt , nlaar in de praktijk ,vel moest falen . 
Zijn redenering kwam hierop neêr , dat bij het waarnenlen 
van de schijngestalte der Maan , bekend onder den nmUll 
van I e  kwartier , dit laatste hemellichaalll met de Aarde en 
de Zon j llist een hoek van 90° vormt ; meet men dus den 
hoek ) welken de Zon met de Maan maakt ) dan is de hoek, 
waaronder van uit de Zon de afstand hlsschen Aarde 
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en  lVIaan 'wordt gezien � het cOlllplenlent V Em den gemeten 
hoek � d. i. 90 graden venninderd l11et dien hoek. Hij vond 
voor dat conlplelllent 3 graden � en schatte daarolll dat de 
Zon 1 9  lTIaal verder van ons verwijderd was dan de Maan. 

Deze berekening zou juist kunnen zijn � bijaldien de Maan 
een zuiver afgeronde bol ware � zoodat de afscheiding van 
licht en donker in een zuiver rechte bjn b�j het intreden 
van het Ie kwartier onnliddellijk kon geconstateerd worden ; 
111aar de Maan is � zooals wij weten � een lichaanl n1et een 
zeer ruw oppervlak � vol hoogten en laagten, zoodat op een 
paar uren na niet is uit te 111aken wanneer de splitsing in 
een lichte en een donkere helft heeft plaats gegrepen. 

Een andere nlethode bedacht de beroelllde astronool11 1-lIp 
PARCHU S ,  die een totale maaneclips tot uitgangspunt van zijn 
berekening nalll ; nlaar ook deze was wel vernuftig in theorie, 
nlaar faalde in het resultaat. 

Het vraagstuk bleef in dien toestand tot in de 1 7c eeuw , 
toen de wetenschap krachtig begon te herleven � dank zjj 
vooral eTe stichting van twee beroemde genootschappen , in 
Frankrijk lJ Acadé1nie des 8c iences J in Engeland the Royal 

Society. De wetenschappelijke mannen kwa1l1en daar bjj een 
en onderzochten de oude en de nieuwe belangrijlee vraag
stukken van den dag. Zoo kwam ook de juiste bepaling 
van den afstand van de Aarde tot de Zon weêr op �t tapijt� 
en te Parijs kw anI 111en op de gedachte onl de oplossing 
langs een anderen weg te zoeken : de stan d en van Mars aan 
den hemel werden te hulp geroepen. Wanneer 11len zich de 
planeten voorstelt , haar loopbaan rondonl de Zon beschrij
vende , en nl en proj ecteert die banen op een plat vlak , dan 
is het dichtst bjj de Zon de kring van Mercurius , dan vol
gen V enU8 � de Aarde J Mars enz . De 100p bacLll van onze 

planeet ligt dus j uist tU::lschen die van Ven ll s  en Mars . De 
Franschen waren er nu op bedacht o m  het oogenblik aan d en 
hemel te bespiede n  � wa<1l'op' ]\'1a1's h et d ich tst lr ii de A anle 
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staat. Dat zou juist kort na de oprichting der Acadél1ûe 

des Sciences (1 666) plaats hebben. 
Een waarnenler , de sterrenkundige RrcHER , ging naar 

het zuidelijk halfrond en nam te Cayenne , op het 
oogenblik van den clichtsten stand , de plaats van Mars 
aan den henlel nauwkeurig waa{' . Zijn collega's , te Parijs 
deden aldaar hetzelfde. RrCHEll, zou van zijn standpunt op de 
Aarde de planeet noordelijker , de waarnemers te Parijs zou
den haar zuidelijker aan den hemel zien. Na vergelijking 
van de uitkonlsten werd inderdaad een verschil geconstateerd 
van 25 seconden. De betrekkelijke onnauwkeurigheid van de 
instrunlenten in die dagen in aanmerking nemende , nlocht 
dit resultaat werkelijk belangrijk heeten. Ongelukkig begon
nen de waarnemers al spoedig van meening te verschillen 
over de juistheid van het verschil , dat

" 
de een opgaf 25 , 

de ander 20 seconden. Het resultaat uit het waarnemings
verschil afgeleid , dat de afstand van Zon tot Aarde 20 000 

maal de aardstraal zou bedragen , nloest dus ook weer in 
twijfel worden getrokken. 

Zoo stonden de zaken toen in de 1 8e eeuw een ander 
nliddel aan de hand werd gedaan door den vernlaarden 
Engelsehen astronoom HALLEY , bij velen wel bekend door 
de komeet van HALLEY , die in 1 835 ook hier te lande 
zichtbaar was en in 1910  - als wij 't beleven - voor ons 
wederonl aan den trans zal prijken. 

Op St . Helena vertoevende , zag hij daar zeer schoon een 
overgang van :l\1ercurius voorbij de Zon. Dit bracht henl op de 
gedachte onl den duur van dien overgang tusschen de punten 
van ingang en van uitgang door ViTaarnenlers op verschillende 
punten van het aardoppervlak te laten bepalen. Niet de 
overgang van Mercurius , nlaar die van Venus voorbij de 
Zon zou waargenolllen ,,,Torden in 1 76 1 ,  en I-IALLEY vestigde 
er de mmdacht op van de astronOlnen onl tègen dien tijd op 
hun hoede te zljn en het verschijnsel van den Venus-overgang, 
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dat hij dan niet lneer zou beleven , naar zlJne gegevens 
nauwkeurig te bespieden en de resultaten als grondslag te 
nelllen van de berekening van den afstand van de Aarde 
tot de Zon. 

Spreker gaf ons eerst een denkbeeld van den loop van 
Venus rondonl de Zon nlet betrekking tot de loopbaan der 
Aarde , om hieruit te verklaren , hoe het komt dat niet 
j aarlijks die Venus-overgang kan waargenonlen worden, maar 
op periodiek terugkomende tijden nlet zeer groote en zeer 
kleine intervallen. 

Beschreven Aarde en Venus in hetzelfde vlak en in den 
zelfden tijd haar loop rondOln de Zon, dan zou de overgang 
telkens te zien zijn , als Venus , op de . lijn kOlllende tusschen 
Aarde en Zon J voor ons aardbewoners de Zon passeert, op 
welke zij dan als eene donkere schijf gezien wordt .  Deze 
voorbijgang, of zooals de sterrenkundigen hem noemen, deze 
onderste conjunctie , heeft elke I 3/ij jaar ééns plaats . En pas

sant wees de hoogleeraar er op , dat de planeten, zooals 
Mercurius , Venus , Jupiter , geen eigen licht verspreiden , 
maar donkere lichamen zijn , die evenals de Aarde hun licht 
van he t Zonnelichaam ontvangen. Op het oogenblik van 
Venus' overgang keert die planeet haar donkere zijde naar 
ons toe .  De overgang van Venus is echter niet bij elke 
onderste conjunctie te zien , onldat het vlak der Venusloop
baan een hoek nlaak:t met dat der Ecliptica of aardbaan. 
Vielen deze twee vlakken zanlen , dan zou men Venus voor
bij de Zon zien trekken ongeveer elke 1 jaar en 7 maanden, 
nlaar men Dloet ook den hoek van 2" in aanmerking nenlen, 
waarnlede de loopbanen der beide planeten elkaar snijden 
en die nlaakt dat in verreweg de meeste gevallen wanneer 
Venus voorbid de Zon trekt 1 dit verschijnsel voor den waar
nemer op Aarde is (of eigenlijk niet is) alsof de planeet er 
over heen trekt , zoodat Venus clan zich niet op de Zon projec
teert en derhalve onzichtbaar· is. Het s ( tnlenvallen v an de 
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snijding van Venusloopbaan en Aardbaan 11let de passage 
van eerstgenoemde planeet voorbij de Zon is nu eenvoudig 
uit te rekenen. De eerste passage waarop HALLEY de aan
dacht vestigde , werd waargenolllen den 6n Juni 1761 , de 
tweede 8 jaren later, nl . den 3n Juni 1 769 ;  daarop volgde 
den 9n Decelllber 1876  de overgang , "\\Taarvan in den aan
vang der rede sprake was , ;  en . nu zal in 't volgend jaar 
de overgang van Venus op den 6n December waargenolllen 
worden. 

Wat wenschte HALLEY nu van dien overgang waargenolllen 
te zien ? Hij dacht zich twee waarnemers op de Aarde , een 
dicht bij de Noordpool , de ander dicht bij de Zuidpool.  De 
waarnemer bij de Noordpool zou dan Venus een langere 
koorde van de zonneschijf zien doorloopen dan de "\vaarnenler 
bij de Zuidpool. Die aan de Zuidpool heeft b .  v. het ver
schijnsel van den ingang tot den uitgang juist gedluende 
4 uren waargenonlen , d. i. de helft van den tijd , dien Venus 
behoeft onl de 11liddellijn van de Zon af te loop en ; en die 
aan de Noordpool heeft het verschijnsel gedurende 4 1/2 uren 
bespied : dan weet nlen · dus de lengten van die bvee koorden 
over de zonneschijf en kan daaruit den afstand tusschen beide 
koorden berekenen. 

Naar aanleiding van HALLEY'S adviezen werden in 1 761 , 
en later ook in 1 7 69 expeditiën uitgerust tot waarnelllü�g 
van den Venus-overgang. Nog vóór de uitrusting van de 
eerste expeditie in ' 61 , merkte DE LrSLE op dat het niet 
noodzè1,kelijk was , enkel stations uit te kiezen waar DIen in
en uitgang , dus het geheele verschijnsel zien kon. ,Vaar
nemingen gedaan op plaatsen , ,vaar enkel ingang of enkel 
uitgang zichtbaar ,vas , konden ook zeer goed dienen , llütS 
de keuze zoo gedaan was , dat bij sOlllmige der bezette plaat
sen de ingang zooveel mogelijk vervroegd , bij anderen ver
tra:1gd werd. 

Nu wordt de methode echter 1110eiehjker, Olndat lllen ter 
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bepaling van het juiste verschil 111 t�d o p  d e  plaatsen van 
waarne11ling , het lengteverschil nauwkeurig nloet berekenen. 
En nu is lengte-verschil op verre na niet zoo nauwkeurig 
te bepalen als verschil in breedte . In de lengte te Batavia , 
waar wij dan toch sedert 1 602 gevestigd z�n ) werd door 
spreker, toen hij in Indië was , nog een ta11lel�k groote fout , 
van 4 min. , ontdekt. De opgaaf was 1 060 52 ' , en spreker 
constateer·de 4 11lin . minder. Die lastige lengte-berekening 
heeft dan ook nog heel wat llloeite berokkend aan de waar
nemers van 1 7 61 en 1769 .  

Daarbij wisten zij  geen raad met de  zg .  "black drop" ,  wellren 
naam de Engelschen gaven aan het storend verschijnsel , dat 
toen zeer sterk door de waarnenlers werd gadegeslagen. lIet 
bestond hierin , dat de zwarte Venusvlek zich b� den ingang 
op de zonneschijf niet plotseling van haar binnenrand los-
11laakte , 11laar als een inktdruppel nog eenigen t�d aan dien 
rand bleef hangen. In teekeningen 11laakte spreker ons het 
verschijnsel van den " zwarten drup" duidel�k.  I-Iet was nu 
de vraag , hoe lang duurde dat hangen aan den rand , en 
oP. welk moment was Venus feitel�k reeds ingegaan , terw�l 
z� voor den waarnemer nog aan den zonnerand verbonden 
scheen. Men begr�pt dat hier eene onzekerheid van tientallen 
van seconden de berekening waardeloos zou kunnen nlaken ) 
en toch was zij dikwerf werkel�k zoo groot. 

Onze N ederlandsche sterrenkundige , prof. 1-1. G. VAN DE SAN J JE 

BAKI-IUIJZEN te Leiden , heeft zich in dit opzicht hoogst ver
dienstelijk genlaakt jegens de wetenschap . I-Ijj verklaarde 
dit versch�n�el als ontstaande uit de interferentie der licht
golvingen , en bewees , dat n1en onl die stoornis zo o veel 
mogel ijk weg te nenlen , door kijkers nlet zoo groot mo gehi1re 

objectiven het versch1jnsel n10est waarnemen . lIet advies 
van prof. VAN DE SANDE BAlCHUIJ: 0EN werd opgevolgd ,  - en de 
waarnemingen hebben er inderdaad in nau wkeuri gh ei d veel 
door gewonnen. Later vestigde ook eel1 FrcLilsch geleerde 
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hierop de aandacht , maal' hij nlOest erkennen , dat onze land
genoot helll voor was geweest . Prof. B..nn-IUIJZEN heeft echter 
nog llleer gedaan en ook aangegeven , welk moment van in
gang dan eigenlijk wel het richtige is . De waarnelller lette 
wel op het intreden van de grijze tint tusschen zonnerand 
en Venus ; -een oogenblik later heeft de afbreking plaats . 

Waar zal nu de overgang het volgend jaar het best zijn 
waar te nelllen ? Spreker had daartoe met veel lllOeite en 
overleg een lllappe-lllonde geteekend , onl een denkbeeld te 

Ingang 

""'\" ..,. 
.I[tal..\'t . \� 

VrIJ�r;S-p 

Uitgang 

geven hoe de Aarde er uit zal zien , gezien van de Zon , op Jt 
oogenblik van den ingang en den uitgang van Venus . Alleen 
voor die plaatsen zal het verschijnsel te zien zijn , die de Zon 
boven den horizon hebben. Te Rio-de-Janeiro zal de waarne
llling - altijd bij heldere lucht - zeer fraai kunnen zijn . Die 
plaats heeft toch de Zon , bij den ingang van Venus , precies in 
top . Omgekeerd zal de uitgang het best zijn waar te nelllen in 
de streek van de Societeits-eilanden. In 't algemeen zullen de 
waarnemers zich daal' plaatsen , v,raar zjj den ingang zoo vroeg 

Jllogel1jk kunnen zien ) met ,vaarnemel'S c1iallletraal tegenover 
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zich , die den ingang z o o  laat mogelijk zien. E n  z o o  ook voor 

de waarneming van den uitgang . En uit de verschillen zal het 

resultaat mo eten afgeleid worden. 

Ook in Europa zal ditmaal iets van den ingang te zien 

zijn , 6 December des namiddags tegen half drie .  In Amerika 

zijn een aantal plaatsen aangewezen , waar de ingang zoo 

laat mogelijk en de uitgang zoo vroeg mogelijk zal kunnen 

waargenomen worden. De Duitseh ers hebb en plan om viel' 

expedities uit te rusten : naar de Straat van l\1agelhaen , 

naar P atagonië en 2 naar Noord-Amerika .  Engeland zal niet 

niet minder dan 16 waarnemers uitzenden : naar de Bermudas , 

een der glillstigste plillten 1 J amaïca , B arb ados , cTe Kaap 

stad ) Ab erdeem'o ad (Kaapland) , nog een ander punt aldaar, 

Madagascal' ,  de Falklands-eilanden (of in de plaats hiervan 

een station in het o osten van Nieuw-Holland , bijv.  Brisbane) , 

terwijl bovendien de Engelsche koloniën (Natal, Zuid-Australie, 

Victoria , Nieuw-Zuid-yv allis en Nieuw-Zeeland) het verschijn

s el -yoorz eker niet onopgemerkt zullen voorb ij gaan.  (Victoria 

bezit een sterl'ewacht te Melbourne , Nieuw-Zuid-vVallis te 

Sydney) . 

Duitschland zal waarschijnlijk vier commissies zenden , naar 

Patagonië , de Straat van Magelhan 1 en de Vereenigde Staten ; 

de keuze der waarnemingsplaatsen in de Vereenigde Staten 

zal nader bepaald worden 1 zoodra bekend zal zijn , waar de 

N oord-Amerikaan,'3che waarnemers gestationeerd zullen zijn . 

Frankrijk bereidt zich voor, acht commissiën uit te zenden , 

naar Cub a , Martinique , Florida , Mexico , Santiago de Chili , 

Santa Cruz 1 Chubut en Rio N egro (de drie laatste in de 

Argentijnsche Republiek gelegen) . 
Spanj e  zendt twee commissiën naar Cuba en eene naar 

Porto Rico . 
Portugal eene naar Ben guela of Lorenço Marquez . 

Denemarken eene naar St. Thomas of St . Cro ix .  
In Brazilië zal  het verschijnsel te Perllambuco en R io 
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Janeiro worden waargenOlllen) terwijl er één waarnemer zich 

naar de Straat van Magelhaen zal begeven. 

Vercler verklaart de Braziliaansche Hegeering zich bereid , 

vreemde sterrenkundigen , die in Brazili( den overgang zullen 

wenschen waar te nen1en , zooveel n10gelijk behulpzaalll te zijn. 

Oostenrijk zou hoogst waarschijnlijk ook eene expeditie 

uitrusten , n1aar het was nog niet bepaald , waarheen deze 

zich zou begeven . 

Onltrent de plannen der ltaliaansche Regeering kon nog 

niets medegedeeld worden . 

De  Vereenigde Staten , Rusland en Zweden 'liraren niet op 

de vergádering vertegenwoordigd. 

Dit waren ongeveer de resultaten van de Parijsche con

ferentie , wat de plaatsbepaling betreft. De N ederlandsche 

gedelegeerden konden zich to en nog niet over de plaatsen 

uitlaten , welke ons land als stations zou kiezen. De Minister 

van Marine )  de heer TAAL1\'L\N KIP , heeft intusschen de be

lofte gegeven ) dat een N ec1erlandsch zee-officier op Curaçao 

de waarnen1ing van in- en uitgang zal uitvoeren. Of er 

heliometer-waarnemingen zouden gedaan worden , dat wil 

zeggen n1etingen van den afstand van Venus tot den naasten 

zonnerand gedurende den overgang , uit te voeren n1et een 

zoogenaamclen heliometer , zal afhangen van den tijd , dien 

de trouwe waarnemers van de sterrenwacht te Leiden er van 

zullen kunnen afnemen. 

Spreker hoopte zeer In 't belang van de wetenschap en 

van de eer van ons vaderland , déLt dit plan niet geheel op

gegeven worde . Of spreker zelf aan de waarnen1ingen zou 

kunnen cleelnen1en ? fIet was en is ,vel zijn wensch , n1aar 

er - kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor hij zich 

tot zijn leedwezen verhinderd zou zien. 
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Dr, A.  A. W.  HUBRECHT : 
Over l a n d bo uwen d e  m i e re n  e n  h aar verwante n ,  

«Ga tot d e  m i er, g ij luiaar d ,  zie hare 

wegen eu wQrd wij s ,  

S PR E U KEN VAN S A L O M O . )) 

DR. A .  A .  W. HUBRECHT van Leiden (*) hield in D i l i g e n t i a  

een leerrijke verhandeling over d e  11lieren , die - gelijk 

spreker al dadelijk in zijn inleidend woord oplllerkte - van de 

vroegste tijden her de belangstelling van de denkende Jl1ensch

heid hebben opgewekt. Reeds oppervlakkig beschouwd treffen 

de velerlei punten van overeenlCo111st tusschen de bedrjjvigheid 

in een 11lierenkolonie met die in de 11lenschebjke maatschappij . 

De geregelde organisatie en de eigenaardige vercleeling van de 

werkzaa111heden onder de individuen eener kolonie mieren , di e 

zich in Jl�an11etj es en wijfjes , werksters en soldaten splitsen , 

wekten reeds de bewondering v an Koning SALOJYIO , getuige zijn 

klassieke terechtwijzing : " ga tot de mier , gij luiaard , zie hare 

wegen en word wijs ; welke geen overste , an1btman noch heer

scher hebbende, haar brood bereidt in den ZOnlel', hare spijs v e r

gadert in den oogst" . 

Dat deze kernachtige uitspraak op waarnemingen ]mn benlst 

C') In h e t  begill van den z o m e r  werd DR. I-I U 13 n E C J I 'J' l l aa l '  Utrec ht  be roe
pen, om daar d e n  h o o gle eraarsz etel i .n t e  n e me ] } ,  opc J lgc l ate J l  d n o ) '  PJ 'of. 
p, I-TARTING.  
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hebben , zou men kunnen afleiden uit het feit dat in Palestina 
en in de landen rondonl de Middellandsche Zee verschillende 
nlÏer-soorten worden aangetroffen , die des winters haar graan..:. 
oogst binnenhalen. In Midden- en Noord-Europa daarentegen 
treft men die soorten niet aan. Dit was oorzaak dat men lan
gen tijd de juistheid van SALOj)'fO 'S  spreuk in twijfel heeft ge

trokken. 
En de vergelijking nlet de menschen-maatschappij bepaalt 

zich niet tot de organisatie e11 de verdeeling van werkzaam
heden onder de mieren : zij strekt zich ook uit tot de geschie
denis harer ontwikkeling , wij / zouden haast zeggen tot die 
harer beschaving. Spreker schetste de als nonladen levende 
mieren , die in zeden en leefwijze overeenstemmen met de no
madische volkstamnlen ; de nlieren die gedeeltelijk een herders
leven leiden en een veestapel er op na houden , bestaande uit 
bepaalde soorten van bladluizen die zij buit maken en in 
bepaalde conlpartimenten van haar nest opstallen, ja dit nlelk
vee zelfs buit�n het nest laten weiden en in den wintertijd de 
eieren lllet groote zorgvuldigheid bewaren onl ze in den vol
genden ZOnlel' weder naar buiten te brengen en tot jonge blad
luizen op te kweeken ; eindelijk de landbouwende mieren , die 
de vruchten van den bodelll opzamelen en ze in voorraad
schuren voor den winter bewaren . 

Spreker herinnerde aan de uitvoerige beschrijvingen dool' 
HUBER en FOREL van de elkaar beoorlogende mierel}-koloniën 
en stond vooral stil bij de soorten , die op rooftocht uitgaan 
om zich voedsel te verschaffen en slaven te halen. Die slaven , 
die tot een zwakkere soort behooren ) worden meestal in den 
toestand van larve buit gemaakt en in het nest van den meester 
gebracht, zoodat zij , tot bewustzijn gekonlen , niet anders weten 
of het behoort zoo, dat zij een 111eester hebben. Zij verrichten 
vooi· hun meesters alle werk : zij zorgen voor de voeding en 
voor het reinhouden van het lichaam hunner 111eesters , en 
deze gewennen zich daar zoo zeer aan , dat als zij zich plotse .... 
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iing van hun slaven beroofd zien, zij  volkoll1en machteloos zijn e11 
van honger on1kon1en. Wanneer hun dan n1aar gedurende één 
uur daags de assistentie van een slaaf wordt teruggegeven on1 
voor hun voeding te zorgen en hun toilet te 11laken , leven zij 
weêr op en kunnen op die n1anier nog langen tijd voortleven. 
Het ligt dus voor de hand) dat de Polyergus-soorten onder de inie...i 
ren, die het grootst aantal slaven er op na houden, het machtigste 
zijn J evenals in ons tegenwoordig Staten-verband de natiën , 
die geen respectabel oorlogsbudget er op na kunnen houden , 
in de achterste rijen worden teruggedrongen . 

Welke wapenen nu staan aan deze oorlogzuchtige diertjes 
ten dienste? Vooreerst een terugtrekbare stekel in 't achterlijf; 
dan bezitten zij kaken, niet, zooals bij vele andere dieren, boven 
elkaar, maar ter weêrszijden van den kop tegenover elkaar ge
plaatst, en van puntige weerhaken voorzien. De nlieren van het 
geslacht Polyergus bedienen zich van deze kaken bij den aanval 
zoo danig , dat zij haar vijand de eene punt boven , de andere 
punt onder in den kop drukken . In de hitte van den strijd storten 
weder anderen den inhoud van het zakj e niet bijtend nlierenZ111U'j 
dat zij afscheiden , over haren vijand uit. 

Meer in 't bijzonder zou dr . HUBRECHT onze aandacht bepalen 
bij de landbouwende mieren en wel bij de zeer n1erkwaardige 
soorten ) die aangetroffen worden in de zuidelijke Staten van 
Noord-Amerika. De man , die het eerst zijn waarnemingen van 
de levenswijze dezer diertjes mededeelde , was dr. LINCECUl\'I ) 
die in 1 861 een werk over de mieren schreef, dat door DARWIN 
aan de Linnaean Society te Londen werd aangeboden . Uit die 
onderzoekingen was aan bovengenoen1den An1erikaanschen 
waarnemer gebleken , dat de mieren in Texas niet slechts haar 
woningen bouwen ) maar ook het gras in den onltrek dier wo
ningen maaien , granen verzamelen eh uitzoeken en ze weêr 
planten OD1 er te bestem.den tijd den oogst van te plukken . Er 
werd hier dus , blijkens de mededeelingen VELD dr. IdNCECUJYI , n1et 
een overleg en bedaardheid door de 11lieren te werk gegaan, d ie 



32 

ieders bewondering wekten en den lust tot nader onderzoek 

prikkelden. Een Protestantscll geestelijke van Philadelphja) de 

heer McCooK , besloot, nu onlangs de waarnenlÏngen van dr. 

LINCECun'I te controleeren en begaf zich daartoe naar Texas) waar 

hij nabij de hoofdplaats zijn kanlp opsloeg , onl de gewoonten 

en levenswijs van de Pogonomyrnnex barbatus te bestudeeren. 

De  woningen der mieren-kolonie waren al spoedig te onder

kennen aan de open plekken tusschen de hoog en welig opschie

tende grassoorten. Die open plekken zijn 5 à 6 voet in doorsnede 

en te nlidden van die plek bevindt zich het nlierennest, dat zich 

voordoet als een ronde verhevenheid nlet een opening in 't nlidden. 

Rondonl het nest is het gras in wijden kring glad afgesneden 

en aan de boorden van dien kring zijn even gladde zijwegen in 

't gras gen1aakt , die straalsge"\vijs op den kring en op het nest 

daarbinnen uitloopen. Die effen geschoren zijwegen zijn in het 

begin 5 à 6 duinl breed en verloopen al snlaller en smaller. De 

lengte van die wegen varieert van 60 tot 300 voet. De waar

nen1er vond de mieren , of liever de werksters onder haar , op 

den duur bezig nlet die wegen en den onltrek van het nest zuiver 

glad te houden door aanvulling en polijsting van de kleine on

effenheden nlet korrels zand , enz . 

Een tweede opnlerking , die al dadelijk genlaakt werd , was 

deze ) dat de plaats der nesten zoodanig is gekozen) dat zij zich 

steeds in het onbelemnlerde zonlicht koesteren ) terwijl de 

nlieren de werkzaanlheden des 'nlÏddags tusschen 1 1  en 2 ure 

staken. Op de overige uren zag de waarnenler talrijke kolon

nes nlieren het nest verlaten , zj ch naar de paden begeven en 

daar de afgevallen zaden van het buffelgras verzanlelen. Ande

re mierensoorten plukken die zaden ook af , door zich op de 

achterpooten te verheffen en de zaadjes nlet de scherpe kaken 

af te scheuren. Maar de eigenlijke landbouwnlÏer bepaalt zich 

tot het inzalllelen van de afgevallen zaden . Aanvankelijk ge

schiedt de terugreis , nlet zulk een zaadj e beladen , niet vlug ; 

llln,ar is de mier eenmaal in den gladden ollltrek van het nest , 
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dan zet zij het op een formelen draf en steekt vlug naar het 

nest over , waar zij binnen de poort verdwijnt en het zaadje 

deponeert in een der voorraadkanlers , waarvan er onderschei

dene boven elkaar in 't nest liggen en onderling door dwars

kanalen geIneenschap hebben. De zaadjes in ruwen toestand 

worden door onze landbouwers in de bovenste kanlers gelegd ) 

de gepelde in de onderste voorraadschuren, terwijl het kaf op 

een bepaalde plek buiten het nest wordt geworpen, als ' t  ware 

op de vuilnishoop.  Bij dat heen en weêr loopen onl zaadjes in 

te zamelen nam de heer MCCOOK waar , hoe de nlieren , ,als zij , 

met haar buit beladen , nog op een afstand van 60 voet van 

het nest zijn , zich wanhopig verweren wanneer haar daar iets 

in den weg gelegd wordt of als nlen haar het zaadje  tracht te 

ontnenlen ; maar doet nlen dit als zij dicht btj het nest zijn, dan 

laten zij de prooi los en vluchten ijlings het nest in. 

Vergelijkt men het gewicht van het dier nlet den last , dien 

het op die nlanier naar zijn nest draagt , dan komt n1en tot de 

couclusie dat de landbouwers onder de n1ieren buitengewone 

spierkracht kunnen ontwi:ckelen. On1 hiervan een begrip . te 

geven diene ) dat als een n1an van 1 60 pond een gewicht van 

4000 pond uit de diepte van een n1ijn naar den top ' van een 

der pyranliden van Cheops nloest torschen ) hij het zelfde werk 

zou hebben te verrichten , dat MCCO OIC de landbouwende mier 

zag uitvoeren. De last door de werksters onder de mieren ge

torscht , kan 27 maal haar eigen gewicht bedragen. 

Dat verzamelen van voedsel geschiedt in de zomermaanden . 

Des winters , als de open plekken allengs weêr di cht groeien , 

teert de mier op den voorraad in de schuren. En begint de 

voorraad te ' minderen dan is ook de tijd aangebroken dat de 

mieren-kolonie de werlu-lters wederon1 uitzendt onl de paden op 

nieuw te effenen. Daartoe n10eten de grashalnlen , wellce in die 

streken niet tot de dunne behooren - soms 2 d. dik en 2 à 
3 voet hoog - door de mieren geveld worden . Spreker gaf ons 

in woord en in plaat een duidelijk beeld , hoe de werkzam e 
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kaken en de pooten, draait, wringt en trekt er aan , staat daarbij 

nu eens recht tegen den stengel op en werkt dan weêr n1et het 

achterlijf Olnhoog en zet 111et de voorste pooten en den kop 

onllaag 111eer kracht bij , terwijl haar kameraad op het boven

deel van den steel is geklauterd on1 door zwieping van den 

stengel het vellen te bespoedigen. 

Aldus worden de voorraadkan1ers gevuld. Maar behalve deze 

heeft het nest ook kinderkan1ers , waar de eieren worden ge

legd en tot ontwikkeling komen ; waar de larven den popvorn1 

aannemen en de j eugdige 111ieren te voorschijn kon1en met be

hulp van de werksters , die dan in de kinderkan1er nog eenigen 

tijd zorgen voor de opvoeding van de jeugdige individuen om 

ze ten slotte aan hun lot over te laten. 

Mannetjes en wijfjes onder de lllÏeren gaan n1aar zelden 

naar buiten , en dan alleen als Jt een zeer lllooie dag weêr is. 

Bij hevige regenvlagen ) die in die streken nog al eens voor

komen , is het een alg81neene aandrang naar buiten on1 het 

water te verhinderen naar binnen te dringen. Er hoopen zich 
dan aan den ingang een n1assa werksters op, en het is nog een 

zeer kwestieus punt of deze zich opofferen Olll de overigen voor 

verdrinken te behoeden. Een feit is Jt, dat dan talrijke n1ieren 
aan den ingang verdrinken. Is de lucht weêr opgeklaard , dan 
wachten de overige werksters een zonnig o ogenblik af Olll de 
natte zaden naar buiten te dragen en in 't zonnetje te drogen 
te leggen. Droog zijnde worden zij dan weêr naar de voorraad
kamers getransporteerd , behalve de zaden , die door de vocht 
reeds uitgesproten zijn ; deze laten de mieren buiten liggen. 

Bij het aanleggen van een nest worden de werksters in ploegen 
uitgezonden en het graven geschiedt dan zeer vlug ) waarbij 
elke ploeg het 5 à 10 minuten lang volhoudt on1 111et veel agi
tatie het graafwerk te verrichten. Ze worden dan door andere 
ploegen vervangen en gaan inmiddels haar toilet maken en 
sla1Jen . De . mieren bOTê:LVen als echte miJ'nwerkers in lio'O'enc1e 1: • ' b b 
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houding en wel zoo dat in de wanden van de langwerpige gangen 

holten uitgespaard worden om het keeren gelllakkelijk te makeIl 

en elkaar niet tegen Jt lijf te loopen: precies het zelfde beginsel 

dat in 't Kanaal van Su ez gevolgd wordt Olll het gelllakkelijk 

passeeren van groote schepen langs elkaar te bevorderen. Bij het 

voltooien van de voorraadkamers komt de zolder het laatst 

aan de beurt ; op de achterste pooten staande weten de nlieren 

die z oldering dan nIet een soort speeksel vast aaneen te pakken. 

Alles is opmerkelijk bij deze dieren: ook de voedingsnlethode. 

De plantendeelen worden door hen niet gekauwd ) lllaar zoo

lang tusschen de kaken en pooten gewreven en geperst , tot de 

fijne oliën en een stofvormig nleel vrijkonlen ) die nIet de tong 

worélen opgelikt . Zoo  nanl MCCOOK waar , dat de nlieren drie 

kwartier nIet dat persen bezig waren. Sommigen gaan daarbij 

op de achterste pooten staan , in de houding van een aap of 

eekhoorn , nadat zij het voedsel tusschen de voorpooten hebben 

geklenld. 

Behalve aan
· 
die voeding wijdde JYlcCooK ook zijn bijzondere 

aandacht aan het toilet , het slapen en het begraven, zooals die 

verrichtingen in de nlieren-maatschappij in zwang zijn. Wat 

het eenlte betreft ) onderscheiden de nlieren zich door groote 

netheid en zindelijkheid. Hetzij zij gewerkt hebben of een maal

tijd hebben genoten , z ij zullen zich altijd reinigen. Aan de 

voorpooten zijn zij daartoe voorzien van ,een vooruitsprin

gende sterke kanl nIet wel 65 pooten. Gaan zij toilet nlaken ; 

dan brengen zij p oot en kam achter den kop of op zij aan haar 

abdomen en bewegen dan het instrunlent langs de haren ) nIet 

gelijke vaardigheid als de individuen van hoogere dierklassen. 

Op de plaatsen , waar zij niet bij kunnen , helpen zij elkaar. 
Ten slotte v�orden de poot en de kam. gezuiverd, door ze tus

schen de kaken en de tong te bewegen. 

Ook het slapen bespiedde McCoOJc in zijn kunstmê:Ltige nesten . 

De landbouwers doen hun dutj e  gelYleenl ijk op het heetflt van 

den dag , tusschen 1 1  en 2 ure 1 en dan op zij liggend met c1en 
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buik naar het licht gekeerd. Hun slaap i s  vast, zoodat ,verksters, 

die nog bezig zijn , zich niet geneeren on1 des noods over haar 

slapende kameraads te marcheeren. Enkelen worden dan wel 

eens half wakker) 11laar na gegeeuwd te heb ben , rekken zij 

zich eens uit en donll11elen weêr in. De gemiddelde slaaptijd 

is van 1/2 tot 3 uren. 

Eindelijk werden door McCoOIc ook de begrafenisgewoonten 

van deze landbouwende koloniën bespied. Opn1erkelijk is daarbij 

de groote zorg van de levenden om zich zoo spoedig en secuur 

1110gelijk van hun dooden te ontdoen. 0111 dat waar te nel11en 

had McCoOIc een zijner kunstl11atige nesten van een vierkant 

glazen hulsel voorzien en zag nu, hoe een werkster het lijk van 

een mier naar buiten bracht 111et het kennelijk voorne111en, 0111 

het stoffelijk overschot op een behoorlijken afstand buiten de 

limieten der kolonie te brengen . De n1Ïer stuitte echter op den 

glazen wand. Zij liep verder ) lllaar vond nergens een uitweg ; 

voor de tweede maal deed zij de tournée , voor de derde e11 

vierde lllaal ) totdat zij 3 X 24 uren 11let de doode kan1eraad 

had rondgesold , toen eerst den ll10ed opgaf en het lijk bij den 

wand in een graf deponeerde . Eenige dagen later kwanl de 

mier er echter nog eens op terug , groef het lijk opnieuw op 

en begon er weêr llleê te sollen, tot ze eindelijk voor goed van 

alle verdere llloeite afzag. 

Van de slavenhoudende lnieren wil lnen zelfs verzekeren, dat 

zij twee begraafplaatsen er op na houden, één voor de meesters 
en één voor de slaven. 
. Ziedaar ) zeer vluchtig , de geschiedenis der Aillerikaansche 
landbouwende mieren. - Nog bewonderenswaardicrer is de serie , � 0 
proeven van den Ellgelschen staatsman en geleerde sir J OIIN 
LunBocK. Met veel overtuiging 'werden door spreker het con
cluante van die - proefnemingen in 't licht gesteld en duide
lijk en helder de vvaani.emin 0 en van den En uelschen o'eleerde 0 0 0 
verklaard. De proefnemingen van LunnocK lll::'tken den indruk 

van dat streng ondervragen der natuur , waarop ,vel een 



37 

antwoord mfJet  volgen. In hooge nlate bezit SIr J OHN die 
gave. 

Bij zijn onderzoekingen naar het verstandsvennogen der 
mieren bediende hij zich van kunstmatige nesten of van twee 
glazen platen, op korten afstand boven elkaar gelegd en waar
van de open randen door den proefnemer eerst slechts aan drie 
zijden gesloten werden. Hij zag toen dat de diertjes uit eigen 
aandrang ook de nog open zijde met zand aanvulden en slechts 
een kleine opening in den wand lieten. 

Zoekende naar het nlÏddel onl de kolonie te beletten , het 
nest te ontvlieden; raadpleegde LUBBOCK de natuur, en zijn kennis 
van de botanie bracht henl op het denkbeeld om te doen even 
als de natuur , die sonlmige bloeulen heeft beschermd voor 
vreenlde indringers , door haar stengels van een ruige haarmassa 
te voorzien , waartegen de insecten niet kunnen opldallteren. 
Zoo onlgaf LUBBOCK weder andere kunstmatige mieren-nesten 
met bont en de kolonie was gevangen. fIet klinkt eenvoudig , 
nlaar nlen nloet er nlaar op bedacht zijn. 

Achtereenvolg ens nam LUBBOCK nu een reeks met taai ge
duld en groote scherpzinnigheid herhaalde en telkens op grond 
van nieuwe resultaten voortgezette proeven ) die in vijf catego
riën zijn te splitsen : 

1 0. het gezichtszintuig van de mier en haar appreciatie van 

kleuren. 
2°. haar gehoor en reuk. 
3°. de vraag of de mier haar vriend van haar vijand weet 

te onderscheiden . · 
4°. of er bij die diertjes ook genegenheid bestaat , en vooral 

of gevoelens van liefde en haat ook in hunne maatschappij 
een rol spelen . 

5° .  of z�j zich onderling verstaanbaar weten te Dlaken. 
. Wat het gezichtsvermogen betreft , de mier is daartoe ge
wapend met drie enkelvoudige kleine oogen en twee ter zijde 
van den kop geplaatste groote samengestelde oogen , in 11laaksel 
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overeenkomende lllet die welke de vlieg bezit. Ofs.choon dus 

sterk gewapend , schijnen de nlÏeren van dit gezicht toch niet 

die diensten te hebben , die wij el' ons van voorstellen. Dat trof 

LUBl30CK vooral toen hij de volgende proef nanl. Een lang potlood 

werd opgericht op eenigen afstand van het nest ter plaatse waal' 

tevens eenig voedsel 'werd nedergelegd. Toen de mieren den weg 

van het nest naar het voedsel en vice versa eennlaal goed kenden 

'werd zoowel het potlood als het voedsel een weinig tel' zijde 

verplaatst.  De mieren waren alsnu het spoor geheel bijster, wel 

een bewijs dat zij zich op hun weg naar het voedsel in het ge

heel niet lieten leiden dool' het lange potlood ; dat zij wellicht 

niet eennl�tal hadden opgemerkt . 

Ook in het schatten van afstaJnden waren de nlÏeren blijkbaar 

niet bedreven. Na opge111erkt te 11ebben dat zoodra een der 

werksters een pop buiten het nest aantreft, zij die onnliddellijk 

lllet de .l11eeste zorg ,veêr naar binnen sleept, bevestigde hij aan 

een langen olllgebogen staaJk een klein schaaltje , en wel zoo

danig ; dat het zich slechts even boven het nest verhief , en de 

lllÏeren , op de achterste pooten staaJnde , dat schaaltj e wel van 

ouderen nlet de voelers konden aanraken 111aar lllet de pooten 

noch den rand van het schaaltje noch den inhoud konden berei

ken. Hij legde nu eenige poppen op het schaaltje en zette el' 

eenige werkmieren bij .  Zij gluurden wel nieuwsgierig over den 

rand; maal' k,valnen niet op 't denkbeeld onl zichzelven over den 

rand te laten vallen of de poppen in 't nest te werpen , wat zij 

toch schjjnbaJar :zeel' gernakkelijk hadden kunnen doen : neen , 

:zij klauterden, na eenig beraad, nlet een pop beladen den langen 

staa,l\: op en ook weêr af langs de gebogen helft , tot ze het 

nest bereikten , gingen daarna weder terug en herhaalden deze 

Olllslachtige reizen zoolang , tot het schaaltje ledig Vi raS . 

Dat :ze intusschen veel sterker zin voor richting hebben, on

dervond de proefnenler ,  na een plankje te hebben genomen lllet 

een draaiend schijfj e in 't  lnidden en ter weêrszijden van dat 

schijfje wat voedsel en een mier. I-lij liet de nlÎer eerst eenige 
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n1alen het voedsel bereiken tot zij den weg goed kende. Toen 

zij eindelijk bij een harer reizen aan den uitersten rand van het 

schijfje  was . genaderd , draaide LUBBOCK dit laatste , n1et de 

n1Ïer er nog op , een halven cirkel in Jt rond . En wat zag hij ? 
De nlier behield haar richting en liep nog eens over de schijf 

regelrecht naar het voedsel. 

Vervolgens schetste spreker uitvoerig het onderzoek naar 

de kleursensatie , vooral bij de formica fusca , waarvan de uit ., 

eenzetting ons te ver zou voeren. Het resultaat van het onder

zoek was dat de mieren , die andere kleuren waarnen1en dan 

wij , ook van de verlichting en de kleur van de haar on1gevende 

natuurvoorwerpen een geheel anderen indruk moeten verkrijgen 

dan wijzelve. 

Een tweede vraag : hoe is het gehoorzintuig ontwikkeld ? 

Het bleek aan de waarnen1ers overtuigend dat de n1ieren vol

strekt onverschillig zijn voor alle n1enschelijke geluiden. lIet 

zou echter ten eenenmale voorbarig zijn on1 hieruit de conclusie 

af te leiden dat de mieren geheel doof zijn. Wat de nlensch ge

luid noemt , zijn de trillingen die de lucht maakt tusschen 1 6  

maal e n  38000 n1aal in d e  secunde . D e  langzaamste trilling , 

die wij als geluid waarnemen , is 1 6  dubbele trillingen in de 

secunde. Wellicht kunnen daartusschen trillingen liggen die nog 

door het gehoor orgaan der mier kunnen worden waargenomen. 

Het is LUBBOCK met behulp van den n1icrophoon niet gelukt 

aan te toonen dat ze zelf geluid kunnen voortbrengen. Het ver-

11logen om elkander door geluiden te waarschuwen en toe te 

roepen heeft hij , bij zijn proefnemingen met de blokjes met 

honig rondom het nest , die uitvoerig beschreven werden, niet 

ontwikkeld bevonden. 

In hooge mate bewonderenswaardig is de gaaf der mieren 

om de vrienden (bewoners van hetzelfde nest) van de vijanden 

(bewoners van een naburig nest) onder haar verwanten te 

onderscheiden. De vraag deed ZIch al dadelijk voor, of ze voor 

die herkenning bepaalde teekens hebben , die de kolonie-ge-
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of dat zij - wat misschien nog verwonderlijker zou zijn 

elkaar individueel kennen. LUBBOCK begon lllet uit twee nesten 

een gelijk aantal n1ieren wegtenell1en en door chlorofoI'ln dron

ken te n1aken. IIij plaatste ze toen op den weg van de overige 

lllÏeren , die zeer verbaasd schenen , de vrienden in dien staat te 

zien. Na eenig dralen pakten zij ze aan en sleepten ze n1ede , 

de vrienden binnen het nest , de vijanden daarentegen in het 

water. Op 34 vrienden en 39 vreemden werd aldus geexperi

lnenteerd. Van de 34 bewustelooze vrienden werden 27 in be

houden haven gebracht en verdronken de 7 overigen , terwijl 

van de 39 vreen1de kolonisten slechts 2 in het nest werden ge

bracht en de overige 37 allen in 't water terecht kwamen. Deze 

proef ·werd vele malen en steeds n1et dezelfde uitkomst 
herhaald. 

Een andere proef " rerd genon1en met poppen , die de zorg 

van werksters niet kunnen ontberen . Een aantal p oppen werd 

uit het nest genOlnen en ten deele aan de werksters uit het 

eigen nest ) voor een ander deel aan die uit een ander nest toe

vertrouwd. Van de poppen , die door bevriende nlÏeren waren 

opgevoed en als n1ieren in het nest terugkeerden , waaruit zij 

als pop genomen waren , werd er geen enkele aangevallen ; 

daarentegen werden van de jonge nlÏeren , door vreelllde werk

sters opgevoed , die in het nest dier vreemden werden ge

bracht ) geen enkele als vriend beha,ndeld maar 1 5  aangevallen 

en gedood ; werden zij daal'en tegen in het eigen nest terugge

bracht , dan vVel"cl onnlÏddellijk de groote n1eerderheid herkend 

die dan dadelijk als vrienden werden opgenOluen. Van een 

wachtwoord is hier dus geen sprake, anders hadden de vreem

de werksters dit wel aan de jonge voedsterlingen geleerd. 

VVat het verleenen van onderlinge hulp en het bewijzen van 

deelnenlÏng betreft , daarin lllUllten de mieren niet sterk uit. 

Zelden staan zij elkander bij , of het 1l10et voor de algelneelle 

defensie zijn. Niet zelden gebeurt het dat na hevige aanvallen 
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de eene mier er Hl geslaagd is een vijand , die henl met zijn 
kaken bij een der pooten vastgegrepen heeft , den kop af te 
slaan. Hij blijft dan met dien kop onl de poot gekneld rond� 
loopen .. Niemand zal dan op het idee komen zijn kanleraad van 
dien kop te ontlasten. Daarentegen schijnen zij er wel van te 
houden onl aan bijzondere individuen en aan niet nleer dan 
daartoe noodig zijn , corvée-dienst op te dragen. Zoo nanlen 
LUBBOCK en diens familie met veel geduld waar, dat des winters 
niet meer dan 2 of 3 werksters voor het voedsel zorgden. 
Werd er één weggenomen ) dan zorgde de kolonie dat in de 
vacature voorzien werd , maar nleer ook niet. 

Gevoelens van liefde worden niet sterk waargenonlen. Een 
fleschje met eenige bevriende mieren buiten de kolonie gelegd, 
zóó dat zij door een gazen deksel te zien waren, liet de overi
gen koud. Zij passeerden de gevangen kanleraads en verroer
den 

,
geen poot onl ze uit hun kerker te verlossen. Daarna 

werden in het fleschje mieren uit een ander nest gedaan, en on
middellijk nanlen de voorbijgangers dreigende houdingen aan 
en begonnen een geregeld beleg voor de gazen gevangenis te 
slaan. Des anderendaags zag men dat zij de gazen bedekking 
nlet geweld verbroken en alle vijanden verslagen en gedood 
hadden. 

Bij de mieren zijn de gevoelens van haat ' dus sterker dan 
die van liefde. 

Om te bestudeeren hoe de nlieren met elkander in geIneen
schap treden, deed LUBBOCK een reeks proefnemingen , waarbij 
hij tot verrassende resultaten kwanl. Dat comlnuniceeren nlet 
elkaar komt vooral voor als het voedsel betreft of larven die 
buiten het nest worden gevonden. LUBBOCK stak een vlieg aan 
een speld nabij het nest. Een nlier ontdekte die buit , nlaar 
nloest na eenige vruchtelooze pogingen er van af zien om ze 
alleen nlachtig te worden en naar het nest te slepen. Fluks 
begaf zij zich naar de kolonie en kwanl werkehjk Dlet 7 kame
raads terug , maar in haar ijver om spoedig bij de buit te komen 
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en den weg beter kennende dan de nieuwelingen, snelde de nlÏer 
haar helpsters vooruit, zoodat deze, van gids beroofd, het spoor 
bijstel' raakten. De nlier, bij de vlieg gekonlen, werd dit gewaar 
en keerde nu ten tweeden 11lale naar het nest , 0111 ditmaal 11let 
15 vrienden in haal' gevolg de buit wederolll op te zoeken. Maar 
alweêr speelde de groote ijver van de 11lier haar parten : zij 
snelde anderlllaal te veel vooruit en liet haal' helpsters achter ; 
deze verdwaalden, en toen de eerste nlÏer ten derden 11lale terug
keerde) ontmoette zij onderweg eenige der 15 dwalende 11lieren, 
en na even gedraald te hebben of zij nog naar het nest zou 
gaan om 11leer hulp te halen , scheen zij besloten te hebben 
het zekere voor het onzekere te nenlen, want met de verd,vaalden 
werd de nlarsch naar de vlieg ondernomen ) die nu weldra ont
takeld en naar het nest gesleept was . 

Spreker schetste vervolgens nog een andere proef om te 
bewijzen hoe de nlÏeren in sonllnige gevallen elkaar ook in 
het nest mededeelingen doen. 

lntusschen zijn niet alle mieren even cOlllnlunicatief. Zoo 
nanl LUBBOCK waar dat een werkster 92 uren lang bezig was 
met poppen naar het nest te slepen, zonder, dat een der kalne
raacls haar te hulp kWaln. Dat zij bij het opsporen van voedsel 
of larven dool' den reuk en niet door onderlinge afspraken onl
trent den te volgen weg geleid worden , helderde spreker met 
eeu teekening op . ' Eindelijk werden door LUBBOCK een reeks 
van geestvolle proefnenlÏngen gedaan, waaruit op de overtui
gendste wijze bleek dat nlÏeren die buiten het nest poppen aan
troffen , de gave bezitten de hoeveelheid daarvan te schatten 
en al naarmate 111eer of 11lÏnder poppen naar het nest nloeten 
gesleept worden , een grooter of kleiner aantal hulptroepen 
medebrengen. Die proeven waren vooral daarOln zoo afdoende 
wiil dezelfde nlÏer door een ingenieuse wijziging in de rang
schikking achtereenvolgens gedurende eenige uren tegenover 
een vijfhonderdtal , dan tegenover een tweetal en ten slotte 
weêr tegenover een vjjfhonderdtal poppen gebracht werd. lIet 
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aantal der haar vergezellende helpsters bewees dat zij tell{ens 
en onn1iddellijk nauwkeurig bericht van dergelijke wijziging 
in het nest overbracht. 

Ten slotte keerde spreker weêr terug tot zijn parallel tll.'bschen 
de mieren- en menschen-maatschappij . Uit al hetgeen wij van 
de nijvere nlÎer gehoord hebben , staat het vast dat dit diertje 
meer verstand heeft dan zij vermoeden , die nog altijd hechten 
aan de scherpe afscheiding tusschen instinct en verstand. Spreker 
wenschte echter op den voorgrond te plaatsen dat de vergelij
king tusschen de verstandsvermogens van mensch en nlÎer reeds 
daardoor bemoeielijkt wordt, dat in elk geval de nlÎeren langs 
een geheel anderen weg ontwikkeld zijn dan de n1ensch ; n1aar 
wel wees hij op het belang voor de wetenschap on1 te onder
zoeken in welk opzicht de mier het verst ontwikkeld is . Met 
den wensch dat wij bij het verrichten van dergelijk onderzoek 
mochten bewijzen niet gelijk zijn aan degenen , die Salon10 op 
het oog had , sloot dr. HUBRECH'f zijn schoone verhandeling. 



i "'�"" I V. 

, D r. G. C .  J. VOSlVIAER. 
Over S p o n ze n  en de Spo nsv isscher ij . 

Velen herinnerden zich nog nlet levendig genoegen dr. Hu

BRECHT 'S voordracht , veertien dagen geleden gehouden , over de 

)) Mieren" . In een gansch andere wereld werden wij door dr. 

V OS1I1AER verplaatst :  in het rijk der 11 Sponzen", voor de nleesten 

een onbekend oord, niettegenstaande de spons voor een N eder

land er en vooral voor zijn huisvrouw alnleê tot de onmisbaarste 

artikelen behoort . :Maar spons en spons is hvee, en gaarne nenlen 

wij nlet dr . VOSlI'IAER aan , dat velen, die zich dien avond naar 

D,Iigentia begaven , lneer aan het toilet-artikel dan aan iets 

anders hebben gedacht. Dat misverstand ophelderende , con

stateerde spreker in den aanvang zijner rede , dat wat ,vij 

dagelijks als spons in handen krijgen, slechts het hoornachtig 

skelet is van enkele der tallooze soorten van sponsdieren , 

wellcer structuur en levensverschijnselen door spreker in 't 

bijzonder behandeld zouden ,vorden. Een reeks teekeningen 

i:lan den "wand , tal van lllonsters sponsskeletten op tafel , be

nevens geproj ecteerde lichtbeelden waren hem hierin behulp

zaanl. Dat wij in het dagelijksch leven slechts lnet enkele 

skeletten van sponsdieren kennis lllaken, liet spreker ons zien 

aan de zeer verschillend gevorlnde soorten , waarvan de af

beeldingen aan den w8:nd prijkten . Hier zijn het bekervormige , 

ëbar boomvormige soorten , ginds weêr koloniën yonneloos 
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aan elkaar gepakt, of als een papierdunne onaanzienlijke korst 
de stukken rots en steen of de schelpen bedekkende, waaraan 
alle sponsdieren zich vasthechten. Hebben alle soorten dit 
genleen , dat zij zich aldus vasthechten , zij konlen allen ook 
overeen in de weeke ) geleiachtige agglonleratie van cellen , 
waaruit het eigenlijke sp ons dier bestaat, nlaar wijken, behalve 
in grootte , vornl en kleur, ook vooral af in het skelet) waarvan 
de nu eens haTCle , dan weêr zachte en veerkrachtige -stof door 
bepaalde cellen wordt afgescheiden en opgebouwd, en dat be
stenld is om stevigheid aan het weeke dier te geven. 

Onl het levende dier van naderbij te beschouwen noodigde 
spreker zijn gehoor uit , henl in gedachte llaar Triëst, naar de 
Piazza granda bij de haven aldaar, te volgen. Alvorens in de 
visschersboot te stappen , die ons naar het dorp Serpola zal 
brengen , schetste spreker het pittoresk tafereel aan weêrs
zijden van de Piazza , waar het bewegelijk ltaliaansch volkje 
van fruitvrouwen en visschersliec1en zijn waar uitstalt en zijn 
disharmonisch koor van schelle geluiden doet hooren. 

Het doel van de reis is spoedig bereikt ; de dregge uitge
worpen en uit de verschillende dieren en planten , die van den 
bodenl der zee werden opgehaald , een tamelijk groot stuk afge
zonderd , dat uitwendig veel op ' een stuk bloedkoraal gellikt. 
Zoodra dit voorwerp zorgvuldig in een glazen flesch is over
gebracht en wij het onder de loupe bezien , trekken duizenden 
kleine openingen de aandacht, die, over het oppervlak verdeeld, 
door grootere reeds nlet het bloote oog zichtbare openingen 
worden afgewisseld.  Waartoe die openingen dienen, kan niet 
een eenvoudige proef worden aangetoond . Als nlen nmuelijk 
- onl de proef duidel ijk waarneenlbaar te m aken .- kar
mijnpoeder in de luet zeewater gevulde flesch strooit en ]11en 
de beweging van dat poeder met de loupe gade�daat , ziet lnen 
het zich verdeelen in fijne korrel tjes , di e n a ar de openjngen 
van de Spons trekken en daarin doordringen . He t heeft den 
schijn alsof een mechanische beweging in het dier de korre l tjes 
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aantrekt en aldus een stroOln in het water te weeg brengt. 
Na een wijle in het lichaam venvijld te hebben, worden dan 
de korreltj es door de grootere openingen weêr uitgestuwd. 
lIet is duidelijk dat ook zonder die roode korreltj es - die 
slechts dienen OUl de beweging in het water zichtbaar te ulaken 
een voortdurende waterstrOOlll door de kleine poriën de Spons 
binnendringt en de grootere openingen weêr uittreedt . 

Leggen wij nu de loupe ter zijde en onderzoeken wij het 
dier onder het microscoop , dan bespeuren wtj iets , dat alle 
Sponzen in beginsel gemeen hebben , nanlelijk dat de poriën 
de ingangen zijn van zeer fijne kanalen, die saUlen kOluen en op 
bepaalde plaatsen in het sponslichaaul overgaan in wijdere ka
ilaleh, wellce uitulonden in de zoogenaaJnde trilkaulers, waarvan 
de wanden, ulet een ander soort cellen bekleed , voortdurend 
in trilling verkeeren. Die trilkaulers geven weêr toegang tot 
andere kanalen , -welke op hun beurt in elkaar overgaan en 
uitmonden in de grootere openingen van het dier, oscula ge
naauld: De bestendige waterstrOOlll, waaruit hetdier zijn voedsel 
ontleent , ontstaat nu door de onophoudelijk heen en weêr 
slaande trilhaartjes, die lllet duizenden de wanden der trilkalllers 
bedekken en daar door de grootere van kragen voorziene cellen 
worden uitgezonden . De gesalllenlijke trilling van die haartj es 
veroorzaakt de stroonlende beweging van het water, waardoor 
telkens nieuw voedsel voor het dier wordt aangevoerd. Aldus 
geschiedt de voeding van alle sponsdieren. 

N aat het skelet worden zij onderscheiden in een aantal 
fanliliën of groepen. Daar zijn in de eerste plaats de kalk
sponsei1 , die zich in'- en uitwendig 11let een pantser van kool
zure kalknaalden bedekken. De VOrlll van die naalden is zeel' 
verscheiden en tot drie typen terug te brengen , die ,  elk -weêr 
tal van varieteiten vertoonen. De grondvonllen zijn : staaf
liaaiden , naalden in den vonll van een ster nlet drie punten , 
en naalden -waarbij zich uit het vereenigingspunt van de drie 
puhten nog een vierde punt verheft. 



47 

Nog veel talrijker zijn de kiezelzuur-sponsen , waarvan de 
skelet-elen1enten uit kiezelzuur zijn opgebouwd en waaronder 
uit een aesthetisch oogpunt vooral uitn1unten de groote groep 
der glassponzen. Enkele fraaie skelet-vorn1en van deze Spon
zen liet spreker ons in beeld en in natura zien. Door benlid
deling van Jhr. Dr. EVERTs was een fraai exen1plaar aanwezig , 
dat zijn hoornvormig skelet bouwt uit rechthoekig saan1ge
smolten kiezelnaalden , die het weeke dier als n1et een fijn 
vlechtwerk beschutten. Van deze Eupectella aspergillun1 werd 
in 't  begin dezer eeuw toevallig een exemplaar opgevischt , 
dat in 1 840 in handen kwanl van den Engelschen natuur
onderzoeker ÛWEN. Nu tien j aren geleden werd een groote 
menigte van deze soort rOndOlll de Philippijnsche eilanden 
ontdekt. Nog eleganter van vornl is de Hyalonenla Sieboldii ; 

die in den vorm van een beze111 naalden uitzendt niet dikkèr 
dan een breinaald , maar veeltijds van 40 tot 50 duinl lang. 
Nu ongeveer veertig jaren geleden bracht SIEBOLD het eerste 
exemplaar van deze fraaie glasspons uit Japan ' 11lede. Later 
zijn van deze soort 11leerdere exe111plaren ontdèkt . 

De in de laatste jaren onderno111en wetenschappelijke reizen , 
vooral de bekende reis om de wereld van de Challen.c;eT ) heb
ben een groot aantal van deze fraaie glassponzen op diepten 
van 100 vademen en meer doen ontdekken . Een eigenaardig
heid van de Eupectella IS ;  dat een klein krabje zich daarin 
als larve nestelt . De mazen van het kiezel-skelet zijn daartoe 
groot genoeg , maar is het krabje tot ontwikkeling gekon1en , 
dan ziet het zich gevangen en n10et het binnen de glasspons 
als parasiet blijven leven . 

Een andere groep van Sponzen zijn de hoornsponzen , aldus 
genaamd naar de 111eer veerkrachtige vezels van het skelet ; 
een chemische zelfstandigheid , die veel overeenkomst heeft 
met zijde en nu eens h;),)�d en taai dan weêr week en veer-' 
krachtig is . Spreker beschreef daarvan de in hee1d voorge-' 
stelde " Aplysin�L aerophoba'\ een zwavelgeel gekle unl e  SpO:nR � 
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die als een dunne kOl'St groeit op steenen , en pijpvotl1ligë 
verhevenheden uitzendt , wellce ook eindigen in de groote 
openingen of oscula van het dier. Ook hiel' treft lllen vveêr 
het zelfde stelsel van kanalen aan , hierboven beschreven. De 
pijpen zijn hol en vormen te zamen de centrale groote holte ; 
door de loupe ziet l11en de kleine poriën , die naar die in
stroomingskanalen leiden. Maar tusschen dat stelsel van ka
nalen liggen groepjes eigenaardige cellen , die , als de Spons 
levend is , een gele kleur hebben , afkolllstig van gele kor
reltjes waannede elke cel is gevuld. Breekt een stuk van de 
Aplysina af , clan wordt die gele kleurstof onder den invloed 
van de zuurstof der lucht eerst bruin en vervolgens blauw. 
Omtrent den aard van die kleurstof en de reden waarOlll de 
cellen van kleur veranderen , wanneer een dood stuk van de 
Spons aan de lucht is blootgesteld ) verkeert nlen nog in 't 
onzekere . 

. Bezien wij nu eens nader de vormIng van het skelet bij 
deze hoornspons , dan ontdekt lllen in elke pijpvormige ver
hevenheid drîe concentrisch rOndOlll elkaar gelegen cylinders 
van fijn gevlochten hoornvezels . Ofschoon dit skelet zeer 
veerkrachtig en reeds zachter is dan een der vroeger be
sprokene , is de hoornachtige massa nog niet zacht genoeg 
voor de prakt1jk , Olll bv. als waschsponzen dienst te doen. 
vVelke SOOl'ten als toiletsponzen en voor ander gebruik be
stemd worden , zou spreker straks behandelen , wanneer hij 
ons eerst het levende dier, de egale weeke sponSlllassa ,  wat 
nader had leeren kennen . Dat nlen dit levend wezen lang 
voor een plant heeft aangezien , is wel verklaarbaar. Aan
vankelijk belllerkte men toch niet het minste beweging-ver
schijnsel aan de Spons , die altijd vastgehecht is aan stukken 
rots en steen of schelpen . Maar ook later, toen lllen ont
dekte dat de Spons , in den toestand van larve, zich werkelijk 
beweegt , mocht men dit nog niet zoo dadelijk aannemen als 
be,·v1js dat lllen hier lllet een dier te doen had. ILlllners ook 
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vele planten bewegen zich , en juist deze laatste ontdekking 

lllaakte het zeer bezwaarlijk onl een scherpe grens te trekken 

hlsschen de diel'en- en de plantenwereld . De vraag , hoe nlen 

dan eindelijk tot de zekerheid kwam dat de Sponzen inder

daad dieren zijn , nlocht spreker intusschen niet verder be

handelen. Het zou hem te ver voeren . Liever wenschte hij 
even stil te staan bij een andere vraag : hoe 111en achter de 

ware natuur v an die wezens is gekonlen. 

Met het ontleedmes en het nlicroscoop gewapend, voncl men 

in het dier een eigenaanlig stelsel van kanalen , waarvan de 

ingangen of kleine poriën niet gelijknlatig over het ,geheele 

oppervlak verspreid liggen , nlaar in kleine holten in groepen 

bijeen , die het oppervlak of de huid als 't ware tot een zeef 

maken . Onder die zeef bespeurt 11len wijde zakken, de zg. sub

dermaalholten , vanwaar uit de fijne kanalen salnenkOnlen in de 

_trilkalllers . De rondom die kanalen en holten verspreide weeke 

nlassa bestaat nu uit allerlei cellen , vlaarvan een deel de speci

ale bestellllllÏng heeft onl de stof af te scheiden , die het skelet 

opbouwt. De structuur van diJG aller111erkwaarcligst georgani

seerde dier is echter nog llleer gecolllpliceerd dan hier is ver

meld ; lllen denke aan de b,'!ee eigenaardige soorten 'van cellen , 

uit wier vereeniging de vl'lLChtbare eitjes ontstaan . Die eitj es 

splitsen zich in tweeën en deze weer in tweeën : zij doen dit 

herhaaldelijk tot er een conglonlenLtie van zeer kleine celletjes 

is ontstaan , waarvan de b-uitenste en de binnenste in hoedanig

heid verschillen. De buitenste celletj es lujjgen trilhaartjes en 

zoo ontstaat eindelijh: het larf Je , dat zich vrij in het water be

wegen kan en dit dan ook een poos doet , na zich door het 

n1,oederdier door een der kanalen en poriën een weg n[Lar buiten 

gebaand te hebben. Als de larve zich dan eenigen tijd in 't water 
bewogen heeft , zet ze zich - hoe , weet men niet - aan een 

of ander hard voorwerp vas t en on twikkelt zil.;h c1:1ar tot Spons. 
Van deze J) E CLspongia br ve' ) wierp spr. een frmLi beeld op het 

pro j ectiescherm . 

4 



50 

Ook dool' verdeeling kan de  voortplanting geschieden , mits 

men bij die verdeelÏl?-g zeel' onlzichtig te werk ga , zonder nleer

c1ere deelen dan volstrekt noodzadelijk is te benadeelen. Wan

neer 111en met overleg dool' nliddel van een zeer scherp nles een 

Spons in twee deelen vlij111t zonder het oppervlak te drukken , 

ziet nlen na verloop van ettelijke jaren de beide stukken tot twee 

volkomen gave Sponzen uitgegroeid. Voor den armen visschel' 

levert deze cultuur tot dusver nog niets op. Hij zou zich bij het 

snijden naar verhouding te veel schade berokkenen , en boven

dien , zes of zeven jaren wachten kan de 111an niet. Alleen voor 

kapitalisten , die op groote schaal proeven kunnen nenlen , zou 

deze kunsb11atige sponseultuur vruchtdragend kunnen worden. 

Spreker was thans genaderd tot de Sponzen )  "vaarvan het 

skelet , dank zij de zachte , souple substantie , geschikt is onl 

ons tot waschspons te dienen. Op groote schaal wordt de vis

scherij naar die Sponzen uitgeoefend tusschen de eilanden aan 

de kusten der Adriatische en Aegeïsche zee�n , rondoll1 de 

Cycladen en Spo raden , aan de kust van Anatolië , Syrië en de 

zuidkusten der Middellanc1sche Zee. Op een sponskaart van 

Zuid-Europa had spreker zeer duidelijk in roode en stippellijnen 

de kusten laten afteekenen , ,vaal' veel en waar slechts weinig 

Sponzen worden aangetroffen. Buiten Europa vindt 111en ook 

tusschen de Baha111a-eilanden waschsponzen , en als 111e11 er 

eenmaal toe zal zijn overgegaan , on1 van onze rijke O .  Indi

dische bezittingen ook de zeeën te onderzoeken , zal 111en daar 

ongetwijfeld een groote verscheidenheid van zachte Sponzen 

vinden. Volgens een 111ededeeling van de heel' DE BIWIJN Kops 
zijn el' reeds gevonden aan de zuidwestkust van Borneo .  

Vooral Grieksche visschers houden zich 111et  dien tak van 

nijverheid op , die natuurlijk op dé productiefste plekken het 

drukst beoefend wordt. Altijd zijn die vindplaatsen op den 

boden1 del' zee en llleestal dicht bij de kust , op een diepte 

tusschen 6 en 200 N. el. 

Op (lrie ,v �_jzen wordt naar de Spons gevischt : n1et de har-
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poen , n1et het sleepnet o f  de  dreg , en  door de  duikers . Langs 

de Daln1atische kust wordt de harpoen-n1ethode in praktijk 

gebracht. Slechts twee n1an , de roeier en de harpoenier , steken 

in 't kleine visschersbootj e van wal .  Terwijl de eerste zonder 

veel beweging de rien1en hanteert en het vaartuigje de daar 

meestal spiegelgladde , klare zee klieft , ligt de harpoenier , 

n1et de harpoen naar den boden1 gericht , over boord ge

bukt en tuurt scherp in de diepte. Ontdekt hij een sponsko

lonie , dan werpt hij er naar n1et zijn langen van ijzeren tan

den en puntige "weerhaken voorzienen stok. Zooveel van de 

buit als hij kan naar zich toehalende , werpt hij eenige steen

tjes in 't water) die htj vooraf in de olie heeft gedompeld .  

Allicht gebeurt het toch dat door de beweging te veel stroo

n1ing en te veel rin1peling in ',t water is gelwn1en , zoodat 

hij zijn buit uit 't oog kon verliezen en den tweeden stoot 

n1issen. Daartoe dienen de steentj es .  Zij laten wat olie af en 

deze verspreidt zièh in een zeer dun laagj e over het water

vlak , dat daardoor klaar en doorzichtig wordt . Zoo herhéLlen 

zij den stoot voor de tweede en derde keer , en ITlOet de har

poenier verdere pogingen opgeven , dan roeit n1en naar een 

andere vindplaats . 

Onderweg wordt de aldm) opgehaalde Spons door afschrap

ping van de ruwe buitenhuid ontdaan ) en zoolang uitgekne

pen en uitgeklopt , tot het eigenlijke dier , de weeke 11lassa , 

geheel is uitgespoeld en het schoone skelet is overgebleven , 

dat "dan in het want te drogen wordt gehangen . De harde 

sponsll1assa's worden dan in balen verpakt en nam' de groot
handelaars gezonden. Een eerste vereischte is 1 dat de spons 
door en door droog is ; anders gaat ze broeien 1 d. w .  z. er 

vertoonen zich oranje-gele vlekken 1 door de visschers in de 
Levant cholera of pest genoem.d 1 die de spons voor toilet
artikel onoogelijk n1aken. Nadat de spons b jj de gl'ooth::m 
delaars nog een tweede zuiverin.g heeft onderga<"Lll , worclt jl; C  

gesorteerd en in de pakhuizen opges tapeld . 
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JYlerkivaardig genoeg heeft ook o p  dit gehied bedrog plaats1 

zelfs reeds vóór de badsponzen de kapp ers bereiken1 die an,n 

gevlekte sponzen een fraai gele kleur weten te geven 1 lllan,r 

door lllÏddelen 1 die invretend op de vezel 'Iyerken. Olll vuile 

sponzen schoon te lllaken 1 passe m en zelf een praktisch en 

onschadelijk middel toe : wat citroensap lllet kokend water. 

Maar nu het bedrog op de plaatsen van herkomst. Daar "\yeet 

lllen zn,nd tusschen de fijne vez els te blazen 1 waardoor de spons 

zIvaarder en kostbaarder 'wordt 1 Olndat zij in het gro ot bij 

het gewich t \;vorden yel'kocht. 

De bveede visc1unethode 1 lllet dreggen 1 is minder heh-mg

rijk.  Zij wordt op de kust van Kl . Azië uitgeoefend. Aan

trekkelijker is de lllethode met duikers ) het gevaarlijk hancl

'Iverk dat van de klassiekste tij den her door de inhoorlingen 

van den Griekschen archipel wordt uitgeoefend . Elke hoot 

heeft eenige duikers 1 die 111et een �waren steen onder den 

arm 1 na een paar keeren flink aden1 gehaald te hebben1 aan 

een l ijn in zee afdalen 1 daar in een of twee illÏnuten of zoo

veel langer als ze 1t kunnen uithonden 1 spons plukken en ver

zamelen in hun zak: 1 en dan het teeken geven onl weêr naar 

boven te worden getrokken. Dan komen ze lueestal bewuste

loos aan het oppervlak 1 verkrijgen na een korter of langer 

poos hun h e'lvustzijn en herhale11 1 zoodra 1t  hun beurt is 1 

de reis naar Olnlaag. 
Daar zij , na zooveel lichamusinspanning l ook 'Ivel Iud leêge 

handen naar boven kon1en 1 kan lllen zich voorstellen hoe zuur 
het stukj e brood door de bewoners van Cycladen en Spora
den 'Iyordt verdiend. Toch zit de duikers aard hen van fmni
lie tot familie in het bloed 1 en is de kunst van duil-en op 
sOlllll1ige Grieksche eilanden voor de bewoners zelfs een con
dit io sine qua 1 w n  voor . . .  een huwelijh: . Op lcm'ia z o n  geen 
visschersmeisje een jongeling tot man ne111en 1 cbe niet min
stens enkele 111alen het gevaarlijk handwerk had uitgeoefend. 
Omgekeerd z ijn het op een eiland b ij Rhodes juist de ll1eisjes \ 
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die zich in het duiken moeten geoefend hebben , alvorens een 
mannenhart voor zich te kunnen innenlen. 

Op vele plaatsen in den Griekschen archipel is deze tak 
van nijverheid thans zeer verbeterd door de invoering van 
duikertoestellen. Het eiland Aeo'ina (Spo raden) dat vroeo'er <:) , () 
zoo vernlaard was om de kunstindustrie van zijn bevolking, 
staat thans aan de spits der sponsvisscherij . Alleen op dat 
eiland worden 24 van de ilO over de geheele Grieksclle kust 
verspreide duikertoestellen gebruikt en brengt de visscherij 
daar j aarlijks een tiende gedeelte op van de totaal-opbrengst 
in den Archipel , die op 3 V"J. nlÏllioen kan geraanld worden. 

Reeds ten tijde van HOMElWS kende l11en het gebruik der 
waschsponzen : althans verscheiden Grieksche en Rom�insclle 
schrijvers gewàgen er van. ERASlIfUS getuigde intusschen van 
PLINIUS , dat wa·t deze over sponzen heeft geschreven , met een 
spons gevoeglijk weêr uitgewischt zou kunnen worden . Zeker 
heeft PLINIUS op dat gebied veel onzin verteld , maar bij ERAS

MUS heeft natuurlijk de lust voorgezeten Oln een aardigheid 
te clebiteeren . 

HOll'fERUS zelf gewaagt van het gebruik van waschsponzen 
in zijn nias , waar hij HEPI-IAIS'l'OS over dat artikel tot TUEsEus 

laat spreken , en in een stuk van ARIS'l'OPHANES vindt nlen een 
plaats , waar van dit toiletartikel voor het wasschen van de 
schoenzolen gewag wordt gemaakt . Ook is het bekend dat 
de Ronleinsche krijgslieden , onl den druk van 't harnas te 
verzachten , daar een sponzen voering in legden . 

Dat de waschsponzen van zeer verschillende qualiteit zijn , 
weet iedere huisvrouw .  Sommiger skelet z jjn harde , st .ijve , 
dicht ineengeweven vezels ; van andere soorten is het weefsel 
daarentegen zeer los en fijn .  

Toen spreker Triëst bezocht, waren daar vooral drie soorten 
in den handel bekend: de fijne of Levantiner Bacle Schwmn 
(Fr. Eponge fine) , de Si1110kJG L of Epoll!Je dU l 'e , en de z.�· . J.>[Larden
spons of Epou!Je commune. Verschjll ende nl.onsters V � Lll ch e ;:;oorte n  



bgen voor spr. op ·ta,fel , o. a. een prachtig groot exempla�Lr 

van een paarclenspons , dat spreker te danken had aan de 

welwillendheid van den heer FUHNÉE, van ,vien ook een fraaie 

photographie, voorstellende het duiken n::L::Lr spo'nzen, in de zaal 

aanwezig was. De ,vaarde V::Ln de spons , die bepaald wordt 

door VOI'll1 , grootte , kleur , zachtheid en veerkracht , hangt 

n::Ltuurlijk af V::Ln de plaats van herkonlst .  KOl11t nlen noordelijk 

In de Adriatische zee , in de buurt V::Ln Triëst, dan geven dam' 

de donkere kleur en het harde skeletweefsel niet veel waarde 

aan het artikel ; veel l11ee1" ge,vild zijn de zuidelijke sponzen 

a�Ln de kusten en eilanden , tot Ragusa toe .  Dan nenlen de 

sponzen in aantal af en nlUllten in de golf V::Ln Korinthe weêr 

uit door haar sierlijk en vornl , ofschoon zij toch 111.inder ge

waardeerd zijn onl haar weinige veerkracht. De zuidkust van 

Griekenland levert een zeer fijne spons , nlaar van een zon

derlinge platte gedaante. De 1110nsters , die spreker er van liet 

zien , hebben eer het voor]mDlen van een zeenlelllap en :lijn 

dus ::LIs toiletsponzen ) ondanks ham' fijnheid , onpr::Lktisch. 

I-Iooger op , cLan de oostkusten van Griekenland en Turkije, 

vindt lllen weêr hcLrdere soorten. 

De sponsstreek vervolgende , bereüd men de legio Cycla

den en Sporaden , ",vaar de spons-visscherij door de Grieksche 

bevolking zeer ijverig beoefend wordt . Van het eibnd Kalynlnos 

z ijn slechts 20 gezinnen de eigenlijke kooplieden of afnemers ; 

alle overige inboorlingen :lijn sponsvisschers , die van J\1:ei-Sept. 

hun bedrijf uitoefenen en den overigen tijd in 'vvijnhui :len door

brengen om zich door de h::Lnc1elaars hun vcLllgst te la,ten 

afkoopen. 

Het non plus ultra van prachtige sponzen levert het eiland 

der Cycladen Astrypalaea. En uit dezen Archipel overstekende 

natLr de kusten van Syrië en Australië , naar I\anclia, en nat Lr 

de Egyptische en Afrilcaansche kusten , ziet l11en ook daar 

voor::Ll door Grieken de visscherj.-i beoefenen . 

. Als een nlerkviTa::Lrdig statLltje , hoe niet alleen de nlenschen 
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maal' ook sonllnige dieren van d e  Sponzen partij weten te 
trekken, verhaalde spreker de gewoonte van een tot het ge
slacht Dromia behoorencl krabje , onl nlet zijn twee kleine 
achterpooten een Spons te grijpen en daarnlee , als nlet een 
schild , den rug te bedekken. Hij blijft dat sponzenpantser 
n1et de pooten vasthouden en kon1t hen1 een vijand op den 
rug zitten , dan laat hij den sponzennlantel los en nlaakt zich 
uit de voeten. 

In zijn slotwoord herinnerde spreker hoe de spons , als 
skelet , ons in alle periodes van het leven vergezelt , hoe wij 
er reeds op d_e schooJ , als een onnlis baar artikel naast lei 
griffel , nlede gewapend zijn , en hoe de huisn10eders de spons 
waarcleeren in het op wrijven en boenen zoo verzotte Nederland. 
Na afloop van zijn boeiende voordracht gaf dr. V OSllfAER nog 
ITl-enige inlichting over kleinere voorwerpen, die op een afstand 
niet duidelijk te onderscheiden waren. 



v. 

Prot Dr. H. A. LOREN TZ 
ûvet' d e  theo r i e  d e r  Vo o I't p l ant i n g  v�.n h et g e l u i d .  

vVe willen trachten i n  ons verslag van de voordracht , 

die wij van een nieuweling in _Dil'l:gentüi lllochten hooren , 

i ets van den populairen toon en den genlakkelijken betoog

trant te treff'en , waannec1e de jeugdige Leidsche hoogleeraar 

z ijn zuiver physisch onderwerp voor velen bevattel�jk wist te  

lnaken. 

In z:ijn inleiding betoogde spreker hoe lllet de steeds toe

nemende kennis 0111hent het yvezen der natuurvers chijnseleu , 

ook de rniddelen om. die Y-8rschijns elen tot onze \vaarnenling te 

brengen stee els talr�iJ;;:er en volmaakter zijn geViTorden. 1\1en 

vergelijke slec.hts de kennis 1 die de ouden hadden VfLn het vel'

schjjnsel der 8ledriciteit en die z ij uitsluitend afLn de eigen

schappen van het barnsteen ontleenden , Jllet de vele hulpnlid

delen to t onderzoek op dit gebied der natuunvetenschap , die 

onlangs op de pfLrijsche tentoonstelling te fLfLnschou,ven werden 

gegeven . Men vergelijke o ok op elk fLnder gebied van natuur

'IvetenschfLppebjk onderzoek , hoe zeer de stoffelijke 111iddelen 

(badoe zUn uitgebreid ; en niet alleen de stoifelijJ\:e hulpnlid
delen , ook de geestelijke zonder welke rulle wfLarne.ming slechts 
een dood kapitfLal zou zijn .  IIet denkvermogen is geoefend en 
verscherpt , en in de wiskunde h eeft de natuuronderzoeker eeu 
l ll : Lch tig lmlpmic1del gekregen 1 chLt  de wetenscl l ap veel v erder 
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heeft gebracht dan de bloote waarnen1Ïng het ooit zou hebben 

kunnen doen. 

Spr. had zich voorgen0l11en zijn gehoor een denkbeeld te 

geven , hoe uit enkele betrekkebjk eenvoudige verschijnselen 

ver strekkende gevolgen zijn afgeleid . 

Dat het geluid een zekeren tijd noodig heeft onl zich voort 

te planten , is aan ieder bekend , die zich bv. de moeite heeft 

gegeven Olll te vragen hoe het komt , dat bij een onvveêr de 

slag , die toch op hetzelfde oogenblik plaats heeft als de licht

straal , eerst later tot onze waarneming konlt ; hoe het komt , 

dat men het schot van een kanon eerst later hoort dan llien 

de ontbranding van het kruit ziet ; wat de reden is , dat m.en 

een houthakker in de verte eerst ziet slaan en eerst na ver

loop van een spanne tijds hoort slaan : kortonl ,  111en ziet het 

dagelijks aan tal van verschijnselen om zich heen , dat het 

geluid tijd noodig heeft 0111 zich voort te planten . :Maar de 

natuurkundige wilde nleer weten en vroeg zich af hoeveel tij d 
het geluid wel noodig heeft om. een bepaalden afstand af te 

leggen. In dat meten van de geluidsvoortplantingen zijn de 
natuurkundigen volkom.en geslaagd. Lettende op verschillende 
OlTIstanchgheden , die op de geluidsvoortplanting invloed uit
oefenen , als teJnperatuur , wind , enz . ,  is 1ne11 11Iet gro ote 
nauwkeurigheid tot het resultaat gekomen , dat in lucht van 
een teJnperatuur van sl11eltend �js het geluid zich voortplant 

met een snelheid van 330 l11eter in de seconde. 
Met de kennis van de geluidssnelheid stelden de physi ci zich 

echter niet tevreden. Z�j gingen verder en trachten 1 11Iet d ie 
kennjs tot  grondslag 1 l1Ieer licht te verspreiden over den �ard 
Vê1n het geluidsverschjjnsel. Reeds aan Ams'J' o'L'ELES was het 
bekend 1 dat het geluid wordt vo ortgebracht door in beweging 
gebrachte luchtdeelen. lIet n auwkeurig onderzoek van die 
trillingen was echter voor latere bjden weggclcgc1 .  Zien wij 

eens , wat er gebeurt als wij het been v an (�en stem vork , de 
type van een geluid geven d voor werp h ij h et  n at rl n r k r ul clig o n dcr-
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de lucht , die wanneer ze in een kleüler ruimte ,yordt saUlen

gedrukt , hmtr elastisch of uitzettingsvermo gen op enbLtart , In. 

a. w. zij tracht, de vorige ruimte weêr in te nemen. De onulid

dellijk aan de stell1vork grenzende luchtlaag wordt dus , door 

de beweging van die vork , op zij geduwd ; de druk in die laag 

stijgt en deze oefent op haar beurt een grooter druk uit op de 

onmiddellijk aan 11::Lar grenzende tweede laag ; maar de aldus 

op zij geduwde tweede laag wordt daardo or o ok gecomprime erd 

en duwt de derde laag op zij , en zoo gaat het laag op laag 

voort , zoodat achtereenvolgens alle luchtdeelen een kleine be

weging zijwaarts hebb en ondergaan , gepaard gaande lnet een 

verdichting van elke laag. 

Ziedaar het gevolg van het buitenwaarts bewegen van de 

stemvork .  :Maar wat geb eurt nu wanneer die buitenwaartsche 

beweging van het been Olllnidc1ellijk gevolgd wordt do or een 

billnenwaa:rtsche ? De eerste laag J die wij daareven naar buiten 

zagen wegduwen met verplichting onl een kleinere ruÏlnte in 

te nelllen , stroomt thans , genoodigd 0111 een grootere ruinlte 

in te nemen , naar het been toe , en de druk in die laag ver

mindert , lnet het onmiddellijk gevolg dat laag nO. 2 ,  zich 

door nO•  1 minder gedrukt gevoelende , op haar b eurt naar 

de stemvork gedreven wordt. Verdunde lagen ontstaan dus 

door die binnenwaartsche beweging van het stenlvorkbeen op 

steeds grooter afstanden , evenals wij daareven als een gevolg 

der buitenwaartsche beweging de verdichte lagen zich verder 

en verder zagen vo ortplanten . De trilling van de stelllvork 

nam' buiten en naar binnen heeft dus een afwisseling ten 

gevolge van verdichte en verdunde luchtlagen om de andere. 

Een aanschOll"welijk beeld van deze af,visselende lagen geeft 

een effen ,vatervlak , waarin een steen wordt geworpen. Er 

ontstaan dftn gel ijkmatig afwisselende golfbergen en golfda.len , 

die volkomen analoog Z1j:l_l met de daareven besproken ver

dichte cn verdunde lagell .  1\len spreekt dan ook van geluids-
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golven en  van golflengte , o f  liever breedte , daar 111en met 
deze uitdrukking den afstand tusschen twee bergen of lagen 
bedoelt. Bij een bepaald geluid is die afstand altijd even 
groot , daar elke verdichte luchtlaag zich lllet gelijke snelheid 
voortplant. Ook zal het nu duidelijk zijn , dat de lengte van 
de golven afhangt van de snelheid , waarn1ede de trillingen 
op elkaar volgen. 

Als het stell1vorkbeen begint te trillen , d. w. z. als het 
voor de eerste n1aal naar buiten wordt bewogen , ontstaat er 
een verdichte laag , straks gevolgd door een tweede verdichte 
laag , zoodra het been voor de tweede lllaal trilt , d. i. naar 
buiten wordt bewogen. Nu is het verloop tusschen het ont
staan van die eerste en die tweede verdichte laag één tril
lingstijd .  Na verloop van dien trillingstiïd grenst de tweede 
verdichte laag nog vlak aan het sten1vorkbeen , nlaar de eerste 
laag is er reeds een afstand van af , gelijk staande lllet den 
weg , dien het geluid aflegt gedurende één trillingst�jd van 

de stemvork. Maakt bv. de stell1vork 400 trillingen in de 
seconde , dan is de afstand tusschen de lageü afgelegd in 
1/40 0  sec. , en daar het geluid 330 nleter in de seconde aflegt , 
z;ijn derhalve de luchtgolven of lagen 8 dec. van elkaar ver
wijderd. Klinlt het aantal trillingen van een sten1vork , bv. 
tot 800 , waardoor de toon tweenlaal hooger wordt , dan 
worden ook de afstanden tusschen de luchtlagen slechts 1/8 0 0  

van 330 sec. , of  de  helft kleiner. 
Bij een steeds hooger wordenden toon volgen dan de ver

dichte lagen met steeds grootere snelheid op ellnLar. I-Iet beeld 

van het water geeft O�lS hier weêr een aanschouwebjke voo r
stelling : de lange golven , waarmede een stoomboot  het water
vlak doet bewegen , zijn in 't geluid  de lage to onen ; de fijne 
rirnpels , die het water doen krullen als het oppervlcLk wordt 
beroerd door fijn z;and , zijn de hooge to onen v an o n z e  

stemvork . 
Zooals men weet is de lucht vatb tLar orn allerlei geluidell 
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te gelijk voort te planten , en is ons oor In staat Oln geluids

golven van 10 1netel' lengte als een doffen toon te hOO1'en 

en te gelijk golfjes , slechts 1 cM. lang , als een hoog geluid 

te onderscheiden. 

Spreker zette alsnu uiteen , hoe deze ruwe verklaring van 

de wijze van voortplanting van een geluidgevend lichamn dool' 

de natuurkundigen zeer ver fijnd is , en hoe zij zich een nauw

keurig allt'iVoorcl. heb ben weten te geven op de vragen : als 

de eerste luchtlaag do or de stemvork verdicht is , hoe sterk 

drukt ze dan tegen de tweede , hoe stelt zich deze in b eweging , 

hoe ·werkt zij dientengevolge op de derde , enz . ? Door her

haalde proeven is h et gebleken , c1at als bij een standvastige 
telllp eratunr de lucht gecolllprimeerd ·wordt tot de helft van 

haar volnnlen , de druk cbn tot het dubb ele stijgt ; en onl

gekeerd , als de lucht de gelegenheid heeft onl bv. lO-nlaal 

llleer ruimte in te nemen , de druk dan tot 1/1 0 daalt. Dit 

bekend z :9nc1e en wetende dat de eerste lnchtbag een zekere 

verdichting heeft ondervonden , weet nlen ook den druk op 

de t,vee c1e laag. Vervolgens kan 111en nagaan , wat de 2° 111et 

de 3° htag doet 1 welke snelheid zij aan die 3e geeft , kort0111 

men heeft geleerd het versch9nsel van stap tot stap na t,e gaan . 

Zoo is de wetenschap nlet behulp van de wiskunde tot het 

verrassend resultaat gekomen , ebt - onverschillig of het 

stel'k is of z'iyak - het geluid zich steeds lnet de zelfde snel

heid voortplant . Een ander res ultaat is , dat gebjk in het 

'''later zich tR.l v an golven , gro ote en kleine , ongestoord 

knnnen voortpbnten , ook in de lucht tal van golfbe\�regingen 

elkander kunnen kruisen , zonder elkaar te  storen. Op die 

wijz e  is het duidebjk hoe in de zelfde luchtmassa tal van 

geluiden tot ons oor kunnen doordringen . 

Men heffe echter niet te spoedig een lofzang op de WIS

kunde aau ) want als 111en op de strD.ks beschreven w ijze voort

gaat met te be) 'ekeJ / cJ !  hoe' snel het �?;eluld zich wel voortpbnt , 

cl au komt mcn tot  e en vcrkeerd resllHaèdJ .  De groote NEWTON 
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verkreeg als uitkonlst niet lninder dan 50 nIeter beneden de 

330.  Dit verschil , dat onnlogelijk geweten kon worden aan 

fouten in de waarnelning , heeft de physici in de vorige eeuw 

heel wat zorg gebaard . Tal van nliclclelen ter verklaring wer

deil opgeworpen en weêr verworp en . Reeds NE"W'l'ON opperde 

zijn hypothese dat de lucht zou bestaan uit kleine deeltjes 

door tusschenruimten gescheiden. O ok EULEl� tri1chUe het ver·

schil bij te passen J tot eindelijk , op 't eind del' vorige eeu'w, 

LAPLACE de zaak tot volkönlen klaarheid bracht . 

Tot recht verstand der verklaring van LAPLACE 1l10 est spreker 

een uitstapj e doen op het gebied der warnlte . I-lier zijn de 

opvattingen thans hemelsbreed verschillend nIet vroeger. Eer

tijds meende 111en toch dat de wannte een stof was , in een 

bepaalde hoeveelheid in de natuur voorhanden . Thans weet 

D1en dat warD1te iets is , dat zich laat omzetten in andere 

vormen , dat kan ontstaan en ook vernietigd worden . Door 
verschillende vo orbeelden uit het c1agelijksch leven , het ver

richJGen van allerlei arbeid , en door de bekende proef Illd het 
sa111enc1rukken van lucht en het dai1rdoor ontvlaulInen van een 

stukje zwan1 , to onde spreker dat ontstaan van wan1l.te i1i111. 

Vervolgens DIaakte hij ook de andere ol11Zetting , de ve1"-
dwijning van warnlte , aanschouwelijk door het voorbeeld van 

de sto onl111achine , waarbij de - warnlte zelf arbeid verricht , en 

door een fraaie proef met de luchtp o111p geconlbineerd m t 

de thernl0zuil , waarvan het voorvlak in de klok , het 8,cb ter
vlak daar buiten reikte .  Het instn.l111eIlt vvas m.et een goJ.\'i1n c  .... 

11leter in verbinding gebracht ;  het 111inste verschil l :t l de 
temperatu.ur v a n  voor·· e n  i1chtervlak doet  onmièldell jjk een 

electrischen str00111 ontstaan , die waargenoInen k�ln WOl'rl cn 
aan de afwjjking van de naald van den gal vml 01 1 18 ter. B i j  

verdunning van de  lucht i n  de klok zag I llen n u.  op J l(.� t  
schernl , -Waarop spreker het beeld van d e  naald proj ectecl'Ilc , 

deze onn1ic1dell-ijk in de juj ste richting u itwjjken , een hew �j8 ' 
dat er een strOOITl was ontstaan , veroorz'-L'.Lkt door een hoo-
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gere temperatuur van het achtervlak van de thenllozuil, daar 
een deel del' warmte van het voorvlak verbruikt was dool' 
de zich in de klok uitzettende lucht. 

Dit verschijnsel van tenlperatuursverhooging en verlaging 
bij sanlendrukking en uitzetting van de lucht heeft nlen nauw
keurig bestudeerd en nauwkeurig genleten hoeveel die tenl
peratuursverandering bedraagt. De slotsonl was , dat als de 
lucht wordt saanlgedrukt tot 1/2 en 11LC� van haal' volumen , 
de temperatuur stijgt tot boven de 100°  en 450° ; en COlll
prÎlneert 111en ze plotseling tot 111 00 van haal' vohunen, dan 
stijgt de tenlperatuul' zelfs tot 1500°. Onlgekeerd bij plot
selinge uitzetting van de lucht tot tweenlaal grooter vohunen, 
daalt haar temperatuur tot - 55° ; tot het 200voud van haal' 
vohunen zelfs tot den buitengewoon lagen koudegraad van -
230°. 

Uit dit onderzoek is het duidelijk waarOln de lucht in de 
luchtlagen van de atnlosfeer }{oudel' is boven dan beneden. 
De naar omhoog stijgende konlt daal' onder een steeds lagel'en 
druk , zet zich uit en verliest daardoor van haar warnlte. Een 
praktische toepassing heeft dit onderzoek ook aan de hand 
gedaan door het vloeibaar lllaken van gassen , als stikstof ,  
waterstof) lucht , die daarvoor tot voor korten tijd niet vat
baar werden geacht . lYlen bereikt nu dat resultaat door ze 
eerst sterk samen te drukken en ze dan door plotselinge 
uitzetting een afkoeling te doen ondergaan.  

Het "vordt nu tijd onl aan te tOOl18n wat een en ander 
met de voortplanting van het geluid te nlakep heeft. 'VV1j 

zagen daareven dat van lucht , die tot de helft van haal' 
volumen wordt saamgeperst , de druk twee111aal zoo groot 
wordt ; nlaar dit is slechts waar, indien de tenlperatuur on
veranderd blijft. In werkelijkheid zal echter, zoodra de eerste 
laag op zij geduvnl wordt ,  de temperatl�ur stjjgen en daa�'
door de druk 111eer toenenlen dan uit de genoemde eenvoudige 
\vet zon volgen ; tenvijl nlet verdunning afkoeling gepaard 



63 

gaat , en die afkoeling den druk nog 1neer verldeint . De 

veTClichte lagen zullen dus haar buren sneller op zij duwen 

en de geluidssnelheid zal dus grooter n10eten zijn dan 'Nan

neer men dien factor van de extra stijging en daling van 

den druk door de temperatuursveranderingen niet in rekening 

brengt , zooals NEWTON deed. Door op dien factor te letten is 

men in plaats van tot 280 111eter, zooals NE\VTON , tot 330 
n1eter gekon1en , en heeft 11len aldus , wat de voortplanting 

van het geluid in de lucht betreft , volkoll1en harn10nie ge

bracht tusschen berekening en waarneming. 

Het schijnt al dadelijk geen betoog te behoeven , dat het 

geluid zich ook in andere gassen dan de lucht kan voort

planten ) n1aar dan n1et een snelheid , waarop de eigenschap
pen van die gassen invloed uitoefenen. De  druk van het gas 

en zijn dichtheid kon1en hier natuurlijk in de eerste plaats 

in aanmerking.  :N een1t il1en de proef m et een gas , dat de 

helft dichter dan lucht , b .v .  koolzuur , of n1et waterstof 

dat 14 111aal ijler is dan lucht , dan zal de sten1vorlc in 

de drie gassen hetzelfde aant:;J,l trillingen doen ; 111aar in het 

dichte gas 1110eten lagen op zij gedUWd worden , die Veel 111aSSa 

hebben : daar nu een zelfde kracht een kleine hoeveelheid stof 

sneller zal voortbewegen dan een groote nlassa 1 is het dui

delijk dat de geluidssnelheid in koolzuur kleiner , daarentegen 

in waterstof grooter is dan de lucht . 

Deze uitko111sten der theorie zijn door de waarn emiJ1g be ... 

vestigd geworden . Wel is waar heeft 111en de voortpbn hngs-' 

snelheid van het geluid in koolzuur en waterstof niet rechtoJ 

streeks genleten , n1aar 111en heeft de golH engten van eeIl 

zelfden toon in verschillende- gassen gen1eten ; daar de snel .. 

heid , waarn1eê het geluid zich in een dichter gLLS voor tplant, 

crerincrer is dan in een 111inder dicht bO'as , zal daar (1e weg b b 
ook kleiner zijn , dien het geluid aflegt gedurende één trillings-

tijd van het gas , en dit is de golflengte . 
Oln de golflengten te 111eten maakte spreker ge b rui k V i m  het 
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verschijnsel van het 11leeklinken of resonneeren , waarover tal 

vall proeven werden genolllen , door kolOlllmen gas van ver

schillende afnle'tingen in trilling te brengen door in de nabijheid 

een stemvork te doen trillen. Dat 11lêetrillen wordt niet of 

althans niet sterk gehoord , �Üs de kolom lucht of gas niet 

heeft een bepaalde lengte ; lll. a. w. elke stelllvork heeft haar 

eigenaardige ' luchtkolO111 , waarbij zij resonneert : zoo zal b .  v. 

een stelll'vork 11let een lagen toon bij een lange luchtkolO1ll 

resonneeren . De bedoelde lengte hangt n1et de golflengte 

samen en vrtn deze olllstancligheid heeft nlen gebruik 

genlaakt onl het verschil van voortplantingssnelheid In 

het eene gas lllet die in het andere aan te toonen , en is 

il1en o .  a. tot het resultaat gekoll1en dat in koolzuur de 

voortplantingssnelheid 5/6 is van die in lucht , of 2 7 5  1\1. Met 

deze snelheid in de seconde zou het geluid zuch dus in onze 

atll10sfeer voortbewegen , gesteld dat zij uit koolzuur bestollcl .  

Het verschil maakte spreker ook duidelijk door orgelptjp

proeven. Men kent de orgelbuis , de kolom lucht afgesloten 

dool' een vierkanten houten koker [Lan beide uiteinden open. 

vVelnu , als nlen daar den grondtoon in aanblaast, is de lengte 

van de pijp juist de halve golflengte van den toon, dien n1en 

heeft doen hooren. Blaast nlen dan de orgelpijp 11let koolzuur 

' aan ) dan zal de toon een andere hoogte hebben , zooals spre

ner duidelijk deed hOO1·en , lager dan de toon in de ge'wone 

lucht ; 'werd de pijp daarentegen dool' den an1anuensis lllet 

waterstof aangebla:oen , dan hoorden wij duidelijk een hoo

geren toon. 

Ook nall1 spreker eenige proeven 'waarbij twee orgelpijpen, 

cbe n1et lucht ge-luId , c1enzelfden toon gaven , zwevingen ver

toonden ) zooc1ra in de eene een ander gas werd gebracht : 

wederoll1 een bewijs voor de veranderde toonhoogte dier pijp. 

Dool' proeven als de bovellvennelde heeft n1en aano'etoonc1 Cl 
dat de geluidssnelheid afhangt van de eigenschappen van de 

gassen ; omgekeerd heeft 1nen door het 11leten van die sn81-
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heden belangrijke resultaten verkregen met betrekking tot 

den inwendigen toestand der g[tsdeelen. 

Geheel overeenkolllstig de geluidsverschijnselen zijn nu ook 

de lichtverschijnselen. Ook hier heeft nlen te doen 11let de 

voortplanting van een trillende beweging, lllet dit onderscheid 

dat nlen niet in staat is die trillingen waar te nenlen. Alleen 

door redeneering is men even zeker overtuigd van het bestaan 

van lichttrillingen. Ook bij het licht hangt de snelheid af 

van de stof , die verschillend is in het luchtledig , in water 

enz . Al die snelheden , ofschoon een nlillioen nlaal groo

ter dan die van het geluid , heeft nlen nogtans genleten. 

Evenals w� daareven bij de bepaling der geluidssnelheid in 

koolzuur en waterstof gezien hebben , gaat nlen ook bij het 

meten van de snelheden van het licht , waarmede het zich 

b�an breekt door verschillende stoffen , langs indirecten weg 

te werk. Slechts bij een der vele nlethoden onl de lichtsnel

heden te nleten stond spreker stil . Men nlaakt daarbij gebruik 

van de eigenaardige verandering in richting , die een licht

straal ondergaat ) als hij van de eene stof in de andere over

gaat. Een deel van het licht wordt op het vlak van die an

dere stof teruggekaatst , het andere deel gaat door, lllaar de 

richting wijkt van de oorspronkelijke af en VOnJlt 11let deze 

laatste
, 

een hoek ) die als n1aat dient voor de verandering der 

voortplantingssnelheid.  Door die afwijking van de oorspron

kel�ke richting , die het licht ondergaat bij den overgang 

in een andere 11liddenstof , ontstaan de schaduwen , die ook 

door doorsch�nende lichan1eJl worden gevorll1d . Deze scha

duwbeelden , b v . van een straal wann water in koud water 

overgaande , en van een straal koolzuur , door het kalklicht 

beschenen , liet spreker ons op het scherm zien . 

Door nauwkeurige m.etingen is men er allengs toe gekomen 

OITI de verschillende snelheden te rneten waannede het licht 

door lichamen van allerlei aard pai:lSee'rt , en heeft n1en ook 

5 
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hier een verband gevonden tusschen de  voortplantingssnelheid 
en de eigenschappen der lichalllen. 

En wat is nu het praktisch nut van dergelijke onderzoekingen, 
vraagt wellicht deze of gene . Spreker antwoordde : Op dit 
oogenblik lllogen zij nog geen praktisch nut kunnen aan
wijzen 1 wellicht zullen zij daal' vroeg of laat aanleiding toe 
geven ; maar het zijn niet in de eerste plaats de praktische 
toepassingen ) waarnaar de wetenschap streeft : het is de dorst 
van den geest om de verschijnselen steeds betel' te leeren 
kennen , het is het streven

: 
naar het geestelijk genot , dat 

ieder smaakt ) wien het gèlukt het verband van de dingen 
beter in te zien. 
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Dr. N. B. DONKERSLOO�r. 
O o rzaken en  be teeken i s  d e r  M i m i e k. 

I, 

DE NATUURLIJKE EN DE NAGEBOOTSTE GEBAREN. 

Diligentia's leden hadden in den afgeloopen winter ook het 

voorrecht , den bekenden zielenarts dr . N. B. DONJmB,SLOo'r een 

onderwerp te hooren bespreken , · dat reeds door zijn nieuw

heid de belangstelling wekte , en dat tevens de verwachting 

in hooge lllate spande , omdat hier lllededeelingen zOltd.en ge

daan worden door een bij u itne111endheid bevoegd deskundige. 

De uitgebreidheid van het onderwerp had spreker doen be

sluiten zijn voordracht over twee avonden te verdeelen . Beide 

keeren werd zijn belangwekkende studie toegelicht en aan

schouwelijk gemaakt door een reeks sprekende photographiën 

en teekeningen , waarvan de belangwekkendste , v erkleind 

overgebracht , op nevensgaande plaat den lezer worden aan

geboden. 

De verschijnselen op het nlenschelijk gelaat , doorgaans ge

baren of mimiek genoenlCl , kunnen verdeeld worden in na

tuurlijke gebaren , willekeurige of nagebootste gebaren , ge

baren die kunstnlatig verwekt worden (bv .  door electrici teit) 
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en eindeliik ziekelijke gebaren , welke lllen vooral bij krank
zinnigen a:1ntreft. Bii de twee eerste soorten zou spreker het 
eerst stilstaan. 

De taal der gebaren is de stollllne spraak van den geest. 
Er worden op aarde even veel talen en dialecten gesproken 
als er rassen en volleen over haar zijn verspreid ; lllaar de 
spraak der gebaren is overal de zelfde . Op het steenen ge
laat der oude standbeelden , op het gezicht der Indische 
volksstammen , op dat der beschaafde Europeanen , bij die 
allen worden vreugde , droefheid , toorn , verrukking , ·V,Tan
hoop , arglist , verrassing , schrik en vrees door de zelfde on
omstootelijke trekken uitgedrukt . Ieder kent die taal van den 
geest , en nogtans is het zelfs aan de geleerdste physiologen 
tot heden niet mogen gelukken , tot haar wezen door te 
dringen. Men kent haar slechts empirisch zonder zich Olll 

haar granllnatica te bekommeren . Van waar die onverschillig
heid ? zou men lllogen vragen. Of is het niet even noodza
kelijk als de kennis onürent de gesproken taal , door te 
dringen tot de verklaring van die eeuwige polyglottica , 
sprekende uit den aanblik der geheele menschheid ? Is de 
vraag niet gerechtvaardigd , waarom de physiologen dit on
derwerp niet in hun onderzoek heb ben opgenomen ? 

Eigenlijk is men nog geheel onbekend lllet de regels van 
de spierbeweging , welke de mimiek veroorzaakt. ,IV el heeft 
men verklaringen geopperd , maar zij bewogen zich àf op 
te algemeen terrein àf zij bleken onjuist te zijn , daar zij dool' 
de feitelijke waarnemingen werden tegenge�proken. Zoo is 
de verhouding van de \verking der aangezichtsspieren tot de 
dierlijke hartstochten nagenoeg geheel onbekend. V\T el heeft 
men ook op dit gebied er naar gestreefd onl de oorzaken , 
het verband en het doel na te sporen) mam' zoodra een ver
klaring gegeven \verd blekeu de feiten daarmede in str � j (l .  
Spreker noelllde een geleerde , die een aangenamen indruk 

vergezéld deed gafLu door een verslapping , een onaangenmnen 
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daarentegen door een spanning van de  aangezichtsspieren . De 
ervaring leert echter juist het tegendeel . Of komt het gelaat 
niet in spanning van iemand , die een blijde tijding verneen1t, 
die in een zoete herinnering is verdiept , die wegslepende 
n1uziek hoort , - en welk een alles behalve slappe uitdruk
king vertoont het gelaat der moeder die haar kind aan de 
borst drukt ? En hoe n1et die verklarino' te riimen het feit o � J 
dat een in toorn ontstokene het voorhoofd altijd loodrecht 
plooit ? 

Een andere , zeer eigenaardige verklaring IS ' deze , dat de 

aangezichtsbeenderen eigenlijk getransforn1eerde ledenlaten 

zouden zijn en het gebarenspel een herhaling van de bewe

ging der ledematen , voortgebra�ht door den geestel�iken 

toestand. Dit klinkt werkelijk zeer fraai , vooral als n1en 

onn1iddellijk als voorbeeld w�jst op het dier , dat zijn sprong 

neen1t en daarbij , tegelijkertijd met de beweging van de 

spIeren der achterpooten J de spieren van de onderkaak be

weegt , den n1uil openspert en de tanden laat zien ; als n1en 
let op de n10eder die , de handen uitstrekkende naar haar 

kind , den mond plooit tot een glimlach. Maar, gelijk ons 

weder uit sprekers n1ededeelingen duidelijk zou worden , is 

de conclusie van deze verklaring al even onwaar als dat de 

praemisse onjuist was . 

Weêr een andere geleerde ging van de lneening uit dat 

de aangezichtsspieren in verschillenden graad de huid in span

ning brengen en wel in verhouding tot het verschillend gevoel 

dat in het individu werd opgewekt. Maar als dit verband 

werkebjk bestond , dan ware het imn1ers veel eenvoudiger 

om die verschillende graden van gevoel op te wekken door 

het zachter en harder wrijven en krabben van het gezicht. 

En waar b11jft dan de verIdaring , dat b jj sOlllDlige gemoeds
aandoeningr.n de huid gespannen wordt , bij n ,ndere niet ? 

Er is dus voorloopig geen an dere con clusi e dan cl(dJ de oorzai.Lk 
der nlimiek nog vr�i duister is . MaCLr CL1 kun nen we (le v e r-
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schijnselen niet verklaren en al  weten wij niet , van wellce kracht 

zij de resultante zijn , daaron1 mogen wij ze toch waarnemen 

en er ons voordeel n1eê doen. Onbetwistbaar staat het in elk 

geval vast , dat de indrukken van onzen geest gepaard gaan 

met bijzondere spierbewegingen , die zoodanig het gelaat ver

anderen dat elke gemoedsbe"vveging
" 
een eigenaardige uitdruk

king op het gelaat te voorschijn roept. 'iVie van binnen een 

schurk is , zal dit op zijn tronie verraden. Als het gen10ed \vordt 

aangedaan - zeide BUFFON - wordt de lllensch gelijk een tableau 

vivant , waar 
o
de hartstochten optreden en nauwkeurig hun rol 

vervullen. Naast de natuur staat hier echter de kunst van ver

mon1men , die vele nienschen n1eesterlijk verstaan en waarvan 

zelfs een geheele klasse haar beroep heeft genlaakt. 

De reden dat vooral de spiereli van het gelaat door de gen1oeds

aandoeningen getroffen en in beweging gebracht worden , is 

gelegen in de omstandigheid dat de wortels van de zenuwen , 

,vaarmede die spieren in contact zijn , ill de onnliddellijke nabij

heid liggen van het orgaan van den geest , de hersenen. Onder 

die ZenlH'iren bekleedt de eerste plaats de gelaatszenuw , welke 

zich in takken verdeelt , die b�j n1enschen en dieren de nlÏnlÏek 

veroorzaken. Even als dus de mond kan uitspreken welke ge

waarwordingen onzen geest getroffen hebben , zoo ook is het 

gelaat de spiegel van hetgeen daar binnen in ons omgaat . Maar 
de mensch bezit in hooge Inate de kunst onl de zuivere gewaar

wordingen te verminken , - en nlen onderscheidt dan oole de 

echte nlimiek , veroorzaakt door de zg. reflexbewegingen , en 

de valsche minliek , die direct uitgaat van den wil . lIet onder

scheid hLsschen beiden is, dat n1en over de laatste heer en Uleester 

is , terwijl Ulen zich aan de eerste moet onderwerpen. Dat zij 

beiden samen kunnen gaan en vele lllcnschen gl'oo te vaardigheid 
hebben gekregen o m  de willekeurige nlÏmiek tot n l O 1l1 van de 

echte en onvervalschte te doen strekken , is bekend . Dagelijks 

ontmoeten ,vjj personen , uit ,;vier gelml,tsuitdrukking geheel ver

keerde gevolgtrekkingen "vorden gemaakt omtrent hun ka1�akter. 
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Aan den mensell i s  dan ook niet alleen de  spraak gegeven 0111 

zijn gedachten te verbergen , lllaar ook de lllillliek , en , wat nog 

sterker is , gewoonlijk gaan spraak en nlinliek sanlen onl de 11lis

leiding volkonlen te nlaken. Ofschoon hier dus een onnlisken

bare toeleg bestaat om den menschenkennel' op een dwaalspoor 

te leiden , zoo zijn el' toch middelen onl den nlensch " van den 

kop in den krop" te zien , hoe moeielijk het dikwijls ook valle. 

Let op het oog , het orgaan nlet zijn zes eigen spieren en drie 

eigen beweegzenuwen , dat zoo veel tot de minlische verschijn

selen bijdraagt . De indrukken werken op dat orgaan zoo snel , 

dat de kortste spanne tijds , die nlen zich denken kan , een 

" oogenblik" , aan dat orgaan zijn naam ontleent. Welnu , de 

snelst opgekon1en voorstellingen en aandoeningen zijn dikwijls 

alleen waar te nemen aan een verandering in den blik der oogen. 

Als nlen tot iemand spreekt , kan diens gelaat den indruk geven 

als luisterde hij nlet aandacht , nlaar dan doet wel eens een enkele 

blik zijller oogen u van het tegendeel overtuigd houden. Zoo 

verraadt de oogopslag ) ondanks de geveinsheid , die het gelnoed 

verbergt , dikwijls de diepst verborgen hartstochten. Maar ook 

aan andere onwillekeurige bewegingen onderscheidt nlen het 

echte van het valsche gebarenspel . Een spreker kan , met eenige 

oefening ) op het gelaat van zijn nlenschen zien , of zij al dan niet 

nlet aandacht luisteren. Zie nlaar eens naar dien persoon , die 

den spreker fixeert met rinlpelg op het voorhoofd : tien tegen 

één dat zijn aandacht slechts kunstnlatig en voorgewend is . 

Weêr een ander zal , ondanks zich zelven , aan een plotselinge 

beweging van den neusvleugel , aan een trek onl den nlond ver

raden wellce de ware roerselen zijn , die hen1 bewegen. 

De portretten van twee contrasten liet spreker ons zien: de kop 

van NERO (fig .  1), den wreeden wellusteling wien niets h eilig was 

om aan z ijn  dierl ijke nej gingen hot te vieren en z !jn hloeddo rs t  
te lesschen , en  die dan ook die inborst op  zijn gelaat draagt , i n  
ziin breede opgez-wollen onderlip , zi jn neerhangenden neus ) in 

de nlengeling van wreedheid en luge begeerte in z ijn trekken ; 
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en naast dien sprekenden kop de onbeduidende tronie van zijn 
voorganger CALIGULA (fig. 2) , een nog n10nsterachtiger gedrocht, 
dat echter zijn aandoeningen zoo 11leesterlijk wist te ver1110111111en 
dat hij ons , als het onschuldigste wezen , n1et het zoetsappigst 
gezicht aankijkt. Bij aandachtige studie zal 11len nogtans dat 
heer bij zijn leven ook wel hebben kunnen dootgronden. Let 
maar eens goed op den huichelaar. Hij schijnt zich geheel van 
de aarde te hebben losgenlaakt ; n1aar zie naar dien trek on1 zijn 
mond , geef acht op zijn trage ademhaling , en het zal u opvallen 
dat hij zijn hoogste belangen hiel' op aarde zoekt en dat de ruwe 
zinnelijkheid zich hiel' in het n1askeradepak van hen1elsche ge
lukzaligheid vertoont . Geheel anders doet zich de ware , echte 
godsdienstzin voor. De MADONNA is daar het verheven voor
beeld v�n. Spreker verklaarde ons dat gelaat met het gladde 
voorhoofd , de natuurlijke oogopslag ) de n10nd slechts even 
open , het geheele gelaat de uitdrukking van kalnlte en ziele
vrede. Naast deze uitdrukking van zielsverheffing , het schoone 
gelaat van NIOBE (fig. 3), wier innige droefheid en zachte wrevel 
tegen de , godin DIANA , die haal' 14 kinderen achtereenvolgens 
deed sterven , treffend schoon door den kunstenaar op het gelaat 
werden uitgedrukt. 

Een tweede beeld van droefheid , wellce niet n1et onderwer
ping gepaard gaat , liet spreker zien in een kop , 'waarvan de 
gefronste wenkbrauwen ) de gekrulde lippen , de neêrgeslagen 
oogen aanmonen'dat de droefheid hier tot verzet is overgegaan. 
Een ander gelaat vertoonde zachte plooien , ten teeken dat 
zielverheffing hand aan hand gaan n1et 11lannelijk vertrollVi Ten 
en kloeken ernst. 

In de bovengenoe111de voorbeelden had spr .  Ol1S geheel on
willekeurige gebaren laten zien. Dat die gebaren dikwijls be
driegelijk kunnen worden nagebootst 1 bewijst de acteur , die 
echter veeltijds aan het euvel Jnank gaat va,n o�Terdrjjving en 

dan, in plaats van gebaren, grimassen lnaa,kt. Veelbjds is er zoo 
weinig ha,nnonie tnsschen de gelaatsuitdrukking en den voor-
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gestelden genloedstoestand , da;t de  toeschouwer bij de  meest 

tragische nlomenten zijn lachlust niet kan bedwingen . Ook het 

blanketsel werkt er veel toe mede onl de nlilllie:!r te bederven. 

Hoogstens heeft het alleen de uitwerking , dat het den ouder

donl verbergt , ten koste evenwel van de juiste gelaatsuit

drukking. Dr. DucHENNE van Boulogne , bekend door zijn 

" galvanümtion localisée" , heeft ook de acteurs tot het voor

werp gelllaakt van zijn nlerkwaardige electro-physiologische 

proeven. Door een electrischen stroonl beroerde hij de gelaat

spieren 
. 
waar deze nlet de zenuwen in contact kOlllen , onl op 

die wijze kunstnlatig de verlangde hartstochten op het gelaat 

uit te drukken. Photographiën van zulk een geëlectriseerden 

acteurskop in drie stadiën deden ons het curieuse resultaat 

zien van deze proeven. De eerste kop vertoonde den acteur 

in normalen toestand ; het tweede beeld liet zien hoe de lood

rechte en dwarse plooien op 't voorhoofd en de stijf geslo

ten mond hem een uitdrukking gaven van droefheid gemengd 

met wrevel ; eindelijk op het derde beeld waren de. dwars

plooien vernleerderd , de oogen naar beneden geslagen en 

starende naar een onbestemd punt : de nlan keek bedroefd tot 

stervens toe.  

Ofschoon de beeldende kunstenaar het veeltijds van den 

tooneelspeler wint in het uitdrukken v�n de genloedsaandoe

ningen op het gelaat , zoo gaan toch de grootste meester

werken in dit opzicht ook wel eens aan fouten luank. Bij 

de beroenlde Laöcoon-groep b .v .  vertoont de vader loodrechte 

plooien op het voorhoofd , die bij de ware droefheid ni_et 

passen , zoo zelfs dat dit gelaat uit de groep een physiolo

gische onmogelijkheid is. 

De beeldenreeks vervolgende , liet spreker ons de gelaats

uitdrukkingen zien , die passen bij diepen eerbied , verlegen

heid , schaamte , onvermogen J teleurstelling , verdriet. Bigen

aardig was de nlengeling van spjjt en onoverkornelijk leed van 

een jon ge danle , gepho togrèLpheerd op h et oogenhlik Ü,Ü zü 
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den brief verscheurt van haar ontrouw geworden llllnnaar. 

Dat deze uitdrukking niet bij iedere jonge danle , in gelijke 

Olllstandigheid verkeerende , de zelfde is , ligt voor de hand : el' 

zijn toch gevoelige en stoïcijnsche dames . 

Daar trad weêr een ander op , de oogen naar omlaag, de 

schouders ingetrokken , de lllond bedeesd geplooid , de han

den eenigszills uitgestrekt lllet de duilllen llaar buiten - de 

lllan heeft de pijnlijke bekentenis llloeten doen dat hij zijn 

belofte niet kon houden. Hij heeft er wel spijt vaD , lllaar 

kan het niet helpen. 

Ook aan schaalllte paart zich dikwijls dit verschijnsel , aIs 

iellland tot de zelfbekentenis van schuld kOlllt en schuw den 

blik van een ander ontwijkt. Nu is het ook weêr waar, dat 

er moedige geesten zijn ) die ieder oog tarten , gesterkt door 

het bewustzijn van onafhankelijkheid of algenoegzaalllheid ; 

maar die sterke geesten zullen toch ook wel oogenblikken in 

het leven hebben waarin zij yoor iellland de oogen llloeten 

neêrslaall , al ware 't dan l11aar voor zich-zelven. 

Een ander beeld , aan DARwlN ontleend , werd ons te aan

schouwen gegeven van den lllan , die voor een zeer netelige 

quaestie staat . Als wjj dat gezicht in volle beweging zagen , 

zouden wij het oog dàn gesloten dàn geopend zien , dien neus 

beurtelings lang en opgetrokken , den nlond open en dicht nlet 

kringsge"\;I,Tijze plooien er on1heen. 

Tot de taal der oogen behoort ook het knipoogen . \li{ at 

kan men daar al niet llleê uitdrukken ? Zie dien liefhebber 

van schilderijen , hij is zoo in het genot verdiept dat hij on

willekeurig pinkoogt. Een ander oogenblik is dat pinken de 

stomme tolk van heschenllende welwillendheid of ook wel van 

trotsehe voorna; nnheid.  I-Iet doel van dat pinken , dat de 1nen8eh 

gehruikt om z.ijn gedachten een min of meer valsch kleed te 

geven , is de beschutting van de oogen tegen naderend gevaar. 

Als het oog onverwachts een indrnh: ontvangt , dan volgt het 

pinl{en en dit geschiedt zoo bl iksemsnel , dat reeds lang voor 
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dat het overleg' den aard van het gevaar heeft leeren ken

nen , het oog in veiligheid is gebracht. Maar hoe ontelbare 

keeren knipt men geheel doelloos nlet het oog , alleen onl er 

een kunstnlatige , geveinsde genloedsaandoening nlede uit te 

drukken. Men ziet het aan den nlisdadiger , die voor zijn 

rechter verschijnt , aan den arglistige wiens knipoogen als 't 

ware een uithangbord is voor zijn geestelijk overleg. Zie dat 

welwillende knipoogen , nlaar ook ginds die danle , die wel 

duizendmaal voor een denkbeeldige vrees de oogen sluit. 

Ook door deze surrogaten van de natuurlijke nlimiek be

hoeft lllen zich volstrekt niet te laten nlÏsleiden . De physio

loog heeft ook hier de werktuigen voor deze beweging , de 

spieren en zenuwen , bestudeerd en gezien dat de ooglidspier 

sterke peripherische vezels heeft aan den rand en teedere of 

centrale vezels op het lid , welke laatste ook nog direct nlet 

takken van de gelaatszenuw in verband staan.  Knipoogt men 

nu lllet het geheele lid , dan maakt men een willekeurige 

beweging en treedt de huichelaar op ) zij het dan in goeden 

of kwaden zin . 

Van de oogen ging spreker over op het voorhoofd. Ook 

daarop kan heel wat geteekend worden , willekeurig of on

willekeurig.  Spreker beschreef de werking van de voorhoofd

spier en zijn antagonist ,  de fronsspier, welke laatste \ de wenk

brauwen naar beneden beweegt en daartusschen de verticale 

plooien te voors chijn roept. Wordt de geest door een int en

siven indruk onaan genaalll aangedaan ) dan fronsen we eerst 

het voorhoofd en vertoonen zich daar de loodrechte plooien. 

Tal van onaangenanle indrukken van allerlei aard kunnen door 

deze rimpels ontstaan . Slechts een paar voorbeelden : ienland 

trekt nELUwe lam'zen aan , denk nu z :ijn gezicht ; i enlémd  wordt 

gesto ord , terwi jl h�j n ai1l' ie ts luistert of iets tradll; te zien 

of op te vEmgen , ieder kent het gezicht dat l r i j  dan trekt. 

'Wat den stotteraars op den duur hindert 1 di1t kwelt ons 

ook van tijd tot tijd , als wij om, vruchteloos pijnigen om 
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ons iets te herinneren , als onze voorstellingen in  strijd l11et 

elkaar zijn en wij voor een 1l10eielijke keuze staan ; nlen 

fronst dan de wenkbrauwen , en het oog konlt dan te hulp 

onl aan de uitdrukking die variatie te geven J die overeen

komt nlet de onderscheiden genloedstoestanden. Is het oog 

nlat , dan is zulks een teeken dat men de teleurstelling lijdend 

draagt , zonder nloed ; is echter in den zelfden toestand . van 

de fronsspier het oog strak , dan kan l11en er zeker van zijn 

dat die teleurstelling niet zoo licht wordt opgenonlen : dan 

blaken er hartstochten , en hoe strakker de blik J hoe feller 

de woede . Wederom liet spreker een reeks beelden de revue 

passeeren. 

Wij zagen de uitdrukking van een gelaat , waarvan �LI de 

spieren strak gespannel1 zijn (fig .  4) . De man is zoo toornig, 

dat hij - nlen kan 't heIn aanzien - vast besloten is zich 

te wreken : daar is geen pardon. Van een ander gelaat trof 

ons de felle haat , op een anderen kop de jalonsie . Men kon 

het dezen laatsten aanzien , dat zijn vrouw henl ontrou"v was 

geworden ; het gezicht is overtogen van een pijnlijken angst, 

onder de gefronste wenkbrauwen staart het oog in het ledig , 

en er staat iets op dat gelaat te lezen J dat , als hij van het 

hem overstelpend leed niet verlost "vordt J h.et leven hem 

langer ondragelijk zal zijn. 

Maar reeds is een ander opgetreden : - een juffrouw , die 

met een blik van verpletterende 111inachting , uit de hoogte , 

over den schouder op u neêrziet (fig. 5) .  Zie dien neusvleugel , 

en die bovenlip gekruld onl den oogtand , dat glad openge

spannen voornanle-Iuî's oog ! Karakteristieker kop is moeielijk 

te denken. Als men zoo 'n dauletje  van zijn leennis tegen

komt , is het maar geraden , de vriendschap op dat oogenblik 
af te breken . 

Nog andere gezichten trokken voorbij, ' 111 et uitdrukkingen van 

schrik , angst , haat , toorn ,  afkeuring , innerlijk welbehagen , 
die all en de rimpels op het voorhoofd vertoonen (fig. 6 ,  7 ,  S en 9) .  
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S0111111ige menschen fronsen al zeer gell1akkelijk het voor

hoofd. Voor een n10eder is het wel eens noodzakelijk , en 

zelf.':! niet onpaedagogisch , on1 na ernstig beraad haar kind 

een klap te geven. Dan trekt die llloeder de wenkbrauwen 

saall1 en stelt zich aan alsof ze diep verontwaardigd is . Als 

een ander haar dan gadeslaat , maakt deze 'would-be booze 

llloeder op hem een lachwekkenden indruk , n1aar gelukkig 

is het kind er geen dupe vau en houdt het den toorn van 

de 1110eder voor goede 111unt. Hier is het fronsen geen 111i111i

sche beweging , n1aar àf een poging om zijn onkunde te 

verbergen àf 0111 vertooning te 111aken. De 111enschen , die 

het voorhoofd telh:ens fronsen , zijn voor de helft ar111en van 

geest , voor de andere helft huichelaars . Ieder heeft derge

lijke huichelaars wel ee11S in gezelschap ontmoet. 

De woorden vloeien hun zoet en vleiend van de lippen , 

maar Dlet de blikken geven zij u te verstaan dat gij alles 

behalve welkon1 zijt. Ook zal 111en dikwijls hebben opge111erkt , 

hoe lllenschen zich in een gezelschap razend kunnen vervelen 

zonder er voor uit te komen , en hoe van anderen de lach 

iets stroefs , iets grijnzends kan aannen1en . Zij voeren die 

min1iek uit met de fronsspier van de wenkbrauwen , de anta

gonif:lt van de voorhoofdspier, die de dwarse rimpels plooit . 

Hoe die spieren salllen kunnen werken en bv. bij hevigen 

f:lchrik het geheele gezicht in loodrechte richting spannen , 

liet spreker ons zien in den geëlectriseerden kop van den 

schoennlaker van DucHENNE (fig. 6). De ll10nd staat w�jd open 

111 et de kin naar omlaag , de oogen zijn open gesperd , ja 

als 't mogelijk ware , zou zelfs het hoofd zich openen , zoo 

hevig is die lnan geschrokken. 
,f , 

De rij der droeve , ontstelde , s0111bere , toornige troniën was 

gesloten en had plaats gem�mkt voor den gullen l ach . Spreker 

gaf ons allerlei uitdrukkingen van het bbj gelll0ec1 te aan

schouwen en toonde aan hoe bij dat lachen een bijzondere 

spier, de groote juksp ier, een voorname rol speelt , waarbij 
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zich dan de kringspieren om het oog  aansluiten. Weer opende 

de zelfde schoenlllaker van Boulogne de rij : nu geëlectriseerd 

met een aanstekelijke vroolijkheid (fig. 9) .  De jukspier was 

door dr. DUCHENNE opgetrokken ,en ook de kringspieren werkten 

�lleê om daadusschen aan de oogen van den schoenmaker een 

allerbehagelijkste uitdrukking te geven. Die man was onge

stoord in zijn schik. 

Het tweede lachbeeld was de bekende chromolithographie 

van het lachende boertje , bij wien letterlijk het geheele ge

zicht lacht. 

Allerliefst zijn de drie llleisj es-kopjes ! De eell lachende lllet 

geheel geopenden mond (fig .  10) ,  de tweede lllet een nog wegsle

pender uitdrukking om den half open lllond (fig. 1 1) en eindelijk 

de gedwongen lach van het nleisje boven de 17 , wiel' oogen 

zeggen dat zij het zou willen uitschateren , lllaar die zich fat

soenshalve gedwongen ziet lllet haar vinger de jukspier in be

dwang te houden (fig. 1 2) .  Eindelijk, wie kent niet de coquette 

lach , waarlllede een jonge schoone lllaagd weet dat zij het llleest 

kans heeft veroveringen te nlaken ; of de spottende lach , de 

saterlach en dan ook de slappe lach , waarbij iellland zoo over

weldigd wordt door een schaterbui dat hij er als 't ware zijn ge

heele gezicht slap bij laat neêrhangen. DucHENNE zou voor de 

kunstmatige voortbrenging van dien lach wel een dubbelen 

stroom nooclig hebben . 

Over tranen zou spreker veel kunnen spreken , maar om ons 

daarmeê naar huis te laten gaan , ging hem aan 't hart . 

II. 

DE ELECTRO-PHYSIOLOGISCHE EN DE ZIEKELIJKE Jllll\llEK. 

Uitgelokt door de belangwekkende mededeelingen van dr. 

DONKERSLOO'l' over de mimiek , haar oorzaken en beteekenis , ·was 

de belangstelling in hooge lnate gespannen naar het t·weede 
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gedeelte : d e  electro-physiologische en d e  ziekeli;)ke mimiek. 

0111 den draad weer aan te knoopen , herinnerde spreker aan 

hetgeen hij gezegd had van de natuurlijke en de nagebootste nlÏ

miek , en dat nlen bij deze laatste te onderscheiden heeft tusschen 

willekeurige en kunstnlatig verwekte minlÏek . Deze laatste soort, 

die , geheel buiten den wil van het object , door een ander niet 

behulp vaIi een electrischen stroonl op het gelaat van dat object 

wordt te voorschijn geroepen , heeft de wetenschap te danken 

aan den reeds vroeger genoel11den docter in de nledicijnen van 

Boulogne ) DUCHENNE , die door zijn proeven tot het resultaat is 

gekomen dat elke nlimische uitdrukking het gevolg is van de 

beweging van een of nleer spieren . Tot het nenlen van die proe

ven maakte dr. DUCHENNE gebruik van een electrischen toestel , 

welke een dubbelen stroonl vernlocht voort te brengen , onl zoo

wel enkelvoudige als gecombineerde nlÏnlische uitdrukkingen 

door prikkeling van een of llleer spieren op het gelaat kunst

matig te teekenen . Een niet gemakkelijke taak was de keuze van 

zijn object. Uit den aard der zaak is toch een electrische prik

keling van het gelaat , vooral voor een nieuweling , niet van de 

aangenaamste , en loopt de proefnenler gevaar, dat er naast de 

electrisch ontwikkelde nog een andere willekeurige spierbewe

ging door den ' patient op zijn gelaat wordt geteekend , die het 

plan geheel en al in de war sturen en een minliek te voorschijn 

roepen zou , die nergens naar leek. Het object TIloet dus aan de 

proeven eenigszins gewoon zijn geworden en liefst een on ge
voelige huid bezitten. 1-Ioe gaarne spreker ons dus de electrische 

nlinliek op een levend voorwerp te aanschouwen had gegeven , 

h ij had zich daaraan onl de onzekere kansen niet durven ·wagen. 

In een kleineren kring van anlbtgenooten zou dat delicate werk 

lllisschien beter op zijn plaats zijn .Wij nleenen dat spreker volko

men gelijk had , te meer daar hij zijn doel toch bereikte dool' de 

hleer aesthetische toelichting van de sprekende phothographiën 

van DUCHENNE'S werk. 

Dr. D UCHENNE was uitnen1811d gei:llaagd in de keuze van z .( -jn 
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object. De vorige keer hadden wij met den schoenlnaker van 

Boulogne reeds oppervlakkig kennis gemaakt. Met een variant 

zou men van dien schoenmaker kunnen zeggen dat hij , althans 

voor dr. DUCI-IENNE , les qualités cle ses cléfauts bezat (fig. 13) .  V 001'

eerst zijn gegroefde , geprononceerde trekken , zoodat elke spier 

op zijn gelaat te lezen staat en de prOefneIller deze dus niet heeft 

te zoeken , lnaar de geleiddraden er eenvoudig nleê in contact 

heeft te brengen ; dan het volslagen genlis aan uitdrukking op 

het gezicht , 'twelk alleen getuigt van een nlÏninllun-graad van 

's lnans intellectueele ontwikkeling ; eindelijk - wat hier vooral 

uitmuntend te pas kwanl - de ongevoeligheid waaraan de pa

tient , vooral aan de huid van zijn gezicht , hLboreerde. 

Spreker liet ons nu in een reeks photographische afdrukken 

van dien als 't ware blinden kop zien , hoe daarop toch de gewel

digste hartstochten , zij het dan ook onbewust , te voorschijn ge

roepen kunnen worden. Niet nlinder dan honderd proeven nanl 

dr. DUCHENNE lllet zijn SChOeIllllaker en legde de resultaten daar

van neêr in een album met even zoo vele P!lotographiën van nli

mische uitdrukkingen , waarvan spreker ons de voornaanlste en 

meest expressive liet zien. (Zie de fig. 7 )  8 en 9) . 

De eerste van de rij was de nlet aandacht kijkende schoen

maker. DucHENNE had 's mans voorhoofdspier - aan de eene zijde 

geprikkeld en aldus de horizontale rinlpels doen ontstaan , die 

te gelijk ook de andere helft van het gelaat in zoover lllede

sleepten dat het oog levendiger begon te kijken. Een ver

hoogde expressie van aandacht ontstond ) toen de voorhoofd

spier aan beide zijden werd geprikkeld en het geheele gelaat 

daardoor één en al aandacht geleek : de lnan ,vas schijnbaar 

in diepe gedachten verzonken (fig. 8) . 
Als afwisseling van den leelijken schoenlllaker gaf spreker 

nu het beeld yan een 6-jarig lieftallig nleisje , wier rechter _ 
bovenste voorhoofdspier in de diep lio'o'ende yezelen was o'e-_ b b  b 
prikkeld , zoodat het oog aan die zijde sterk staarde , een 

buitengewoon verschijnsel op dien leeftijd .  Bestaat er in de 
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natuurlijke nlinliek groote synlpathie tusschen de  beide oogen, 

hier was dat niet het geval . 

Bij den schoenmaker werden daarop de beide voorhoofd

spieren sterker geprikkeld , waardoor zich tevens de wenk

brauwen fronsten en de overpeinzing van daar straks ontaardd� 

in wrevel : de man scheen niet op zijn genlak. Maar D UCHENNE 

ging verder: hij trok ook de fronsspieren van de wenkbrauwen 

samen en veroorzaakte een electrische sanlentrekking van de 

pyramidale neusspier , lllet het gevolg dat de lllan het wre

velig' gelaat streng en hardvochtig begon te plooien. 

Een andere lllinlÏsche uitdrukking , die van snlart , werd 

electrisch te voorschijn geroepen door prikkeling van de rechter 

wenkbrauw , waarna die zelfde uitdrukking veel sterker en 

gepaard nlet een zekere lllate van resiliatie , gewekt werd 

door genoenlcle bewerking aan beide zijden van het hoofd .  

Alvorens tot  andere beelden over te  gaan, herinnerde spreker 

aan de spieren die tot één doel sanlenwerken en aan hare 

antagonisten. Zoo staan bv. de fronsspieren en de voorhoofd

spieren met haar verticale en horizontale plooien in werking 

vlak tegenover elkaar. Ook hiervan maakte D U Cl-IENNE hij zijn 

proeven gebruik . De straks opgewekte snlartelijke herinnering 

op het gelaat verdween arm den eenen kant , toen daar door 

prikkeling van de fronsspier de dwarse rinlpels plaats lllaakten 

voor verticale plooien ; terwijl aan de andere zijde het oog 

nog altijd de uitdrukking bleef behouden alsof de eigenaar zich 

iets onaangenaams herinnerde . 

Van de smartelijke uitdrukking ging spreker over tot den 

electrischen lach , en wel eerst den valscheli lach, veroorzaakt 

door een aanzetten van de re ophoren aan beide zijden van het 

gelaat : aan den eenen lumt aan de jukspier, aan den anderen 

aan de spier van de bovenlip . De nlan trok dien e igenaardigen 

valschen lach , dien iedereen kent. Aangenanler is de natuur

lijke lach , op het gezicht gewekt door een electl'ische be

roering van de beide jukspieren alleen (fig. 9) . Een gel �jktijdige 
(j 
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prikkeling van de voorhoofdspier roept een incomplete uitdruk

king op het gelaat , die den schoennlaker het air gaf als ware 

hem een aangenallle verrassing te beurt gevallen . De  ll lan 

bchte echter niet van harte , maar toch zoo flat h ij zich 

verbeeldde een aangenanle verrassing te ervaren . 

Dat de gelijktijdige beroering van tegenstrijdige spieren 

ook een tegenstrijdige uitdrukking op het gelan,t roept, dan,rvan 

leverde D UClIENNE het be'wijs dool' de jukspieren e�l te geli·ik 

de fronsspieren samen te trekken. Een mengeling van n,an

doeningen verschenen op het geleLat , wan,raan nloeielijk  een 

beteekenis is te geven ; zij gelijkt veel op de gnmas van 

een clO\�Tn , die zich geoefend heeft onl nlet al zijn spieren 

te gelijk te gesticuleeren . 

Van een interessante proef werd vervolgens het resultan,t 

getoond (fig. 14) .  Een j onge vrouw , ebe · op 't oogenblik 

dn,t ze zou poseeren droevig en neerslachtig was , werd an,n 

de electrisatie van een der jukspieren onderworpen , terwij l 

de andere wang en overigens het geheele gelaat in rust 

werd gehouden. De vrOlHV pl ooide aan den eenen kant haal' 

gezicht in een geelwongen lach , vvan,rin zij niets geen lust 

had , en bleef aan den anderen kant natuurlijk kijken . Geen 

grooter contrast dan die phy�iÏonomie op dat dubbele gebn,t, 

die voorn,l opvallend is , als nlen beurtelings de eene helft 

van het gelan,t en de andere lllet een stuk papier bedekt. 

DucHENNE ging steeds verder en koos tot object een onge

veer 42jarig 111n,n , 'wiens oorspronkel ijk aasj e verstmld in de 

borrelflesch verdronken was , en op \iviens onbezield , niets 

heteekenend gezicht �Llleen te lezen stan,t dat hii zi jn t ijd 

verdeelt in slapen en dronken zijn. Op de tronie van dat 

ledige brein , alleen vervuld 1118t de vraag hoe aan drank te 

komen , had de electrici teit toch nog een soort van cynieken 

lach te voorschijn geroepen. 

Het volgende beeld vertoonde de trekleen V f1n iemn,nc1 ) 
vervuld 1 1 1e[-,  een gevoel van afkeer, op het gezicht gctcckel l d  
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door de saIllentrekking van de neêrtrekkende spIer on1 den 
mond. De afkeer ging in walging over , �anneer aan weers
zij den van den iliond de spier \�Terd geprikkeld. It wan1 daarbij 
de san1entrekking van een der wenk:brauwen , dan vertoonde 
het gelaat de sprekende uitdrukking van wanhopig verdriet . 

De uitdrukking van verrassing , hevigen schrik en n1ach

telooze ontsteltenis , in Jt leven geroepen door het aanzetten 

van vier reophoren op het gelaat , werd aanschouwel�jk voor

gesteld in een drietal pho tographiën van den schoenn1aker . 

V ooral het derde beeld , dat geen weerloozen schrik ver

toonde , maar een hevige ontsteltenis , gepaard met een vasten 

wil om zich tegen de oorzaak van den schrik te verzetten , 

had een buitengewoon sprekende expressie .  De verticale plooien 

van het voorhoofd waren hier de oorzaak van die gemengde 

ui tdrukking.  

Spreker deed thans optreden een eenvoudig koopvrouwtje 

uit het volk ) lllet een zeer triviale uitdrukking op het ge

laat , dat geen andere sporen droeg dan lijdelijke berusting 

in haar levenslot. De eenvoudige beroering n1et een sterken 

stroon1 van de centrale vezels van de voorhoofdspier gaven 

dat dood-eenvoudige 111ensch zulle een uitdrukking van heilige 

devotie , dat 111en voor haar geknield zou hebben. De ver

sterking met een tweede reophoor deed haar gelaat , als dat 

van een visionnaire ) van geestverrukking stralen. JYLaar die 

zelfde verYlJkking , dat waas van zachtn10edigheid en VrOOYll

heid , ontaardde plotseling ,  door een prikkeling van de frolls

spier der 'wenkbrauw ) in een uitdrukking van wrevel en boos

heid ; en door een andere prikkeling , die van de pyran1idale 

neusspier en van den oplichter van neusvleugel en bovenlip , 

ploo ide zich dat VrOIlIe en onuitsprekelijk droeve gezicht tot 

een getenlperden lach ; terw�jl weêr het gel �jkt.ijdig optrekken 
van de lJo veniip rechts en h et neêrtrckken van de ond erlip 
linh:s , dus  de prikkeling v an t w ee ::,mtagonist i 8(�h e spieren , 

dat zelfde contrast te voorsch:ün riep VELll een dubbel gelaat , 



aan den eenen kant met een 'waas van diepe droefheid , atLn 

den anderen nlet een lach overtogen. 

Na al deze voorbeelden , zeide spreker , zal het duidelijk 

z�n J dat het te voorschijn roepen van nlimische uitdrukkingen 
vol1wmenel' gelukt door de electriciteit dan door de \vi llekeul' 
van den lllensch , die het llleestal niet verder brengt clan de 
natuurlijke mimiek op belachehjke wijze na te apen.  

Spreker was hier genaderd tot het vierde gedeelte van zijn 

verhandeling : de ziekelijke mimiek. Ook deze treedt onder 

velerlei vormen op . 1\1en kent de tijdebjke gelaatsvenvrin

gingen bij stuipen , bij vallende ziekten , bÜ den St .  Vitusdans 

en ook de eigenaardige trekken die het gevolg zijn van ver

standsverbijstering. Slechts een paal' voorbeelden uit het rijke 

arsenaal zijner ervc!'riug zou spreker ons mededeelen , om ons 

te laten zien de nlimische uitdrukking welke de waanzin op 

zijn hoogste punt en bij zijn herstel aan het gelaat van den 

lijder geeft. Twee gevallen , een uit zijn eigen praktijk , die 

lijnrecht tegen elkaar over staan , een geval van zotheid en 

een van razernij , schetste dr. DONKEHsLoorr in levendige kleu

ren . ' Vooral treffend is de lijdensgeschiedenis van het 111eisj e , 

dat voor het onderwijs werd opgeleid en juist het laatste 

eXal11en van de drie nloderne talen achter den rug had. Den 

vorigen dag en een gedeelte van den nacht had dit ongeluk

kig slachtoffer van den tijdgeest het Engelsch zoo in haar 

hersentjes gewerkt J dat deze den volgenden dag niet 111eer 

"visten aan wie zij toebehoorden. 

Het deeel ons werkElijk goed dat spreker dit geval uit zijn 
praktijk in 't openbaar , voor zulk een aanzienlijk gezelschap , 

mededeelde , en het als een waarschuwend voorbeeld V:11 1 het 

te sterk inspannend onderwijs van onze dagen ter behartiging 
voorhield . 1\1en is bezig - zoo liet dr. DONKER SLOOl' zich 

uit - de jongelieden zoo veel te laten leereu , dat ik vrec.s 

voor llleer clergebjke gevallen. (De rede 'Uetn sp) 'eke) '  we)'d hier 
doo'}' bewijzen -tJan instem m ing 'IX U t  hef: C l 7 lddo) ' /: / l- J I !. afgeb) 'okeJ / .) 
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Reeds had het meisje In andere gestichten vertoefd , toen 

ze onder dr. DONKERsLoorrls behandeling kwall1 . Haar onscha

delijke waanzin openbaarde zich in dansen en springen � zich 

bezig houden n1et allerlei snuisterijen , het dooreen haspelen 

van allerlei denkbeelden zonder eenig begrip , het steeds vol

gen van eigen aspiratiën , waarbij vooral op den voorgrond 

trad de tegenzin on1 verkleed te worden en in aanraking te 

komen 111et zeep . Zoolang zij niet gestoord werd in haar 

n1ij111eringen was zij de meegaandheid zelve , n1aar gedurende 

de operatie van het kleeden en wasschen , verzette zij zich 

daartegen 111et scheldwoorden , die 111en van haar zacht karak

ter niet verwacht zou hebben . Spr .  liet haar photographische 

beeltenis zien , die werkelijk nièts terugstootends had. In den 

zon1er van 1 8  . . . n1erkte n1en duidelijk een verandering in haar. 

Ze was eerst stil , toen zwaarn10edig , later weer aangenamer 

gestemd , en zij vertoonde daarop een kalnüe en zelfs een 

zekeren graad van bezonnenheid , die gegronde hoop gaven 

op haar herstel , hoe vree111d dat ook na acht jaren van waan

zin ware geweest . In dien toestand van beterschap werd nog

maals haar portret gemaakt , dat spreker ons liet zien . De 

verandering was opvallend . fIet niet wetende , zou n1en in 

dat kal111e , vriendebjke , ja bezielde gelaat geen verbijsterde 

van geest herkend hebben. Toch was dit slechts een korte en 

een laatste opflikkering van dit li efderjjk gemoed en deze 

veel belovende ontwih:keling , want acht n1aanclen later was de 

ongelukkige weer tot den vroegeren toesta/nel teruggekeerd en 

is daar sedert in gebleven. 

Het deerniswekkend beeld van de zotheid m_aakte plaats voor 

een ongelukkige lijderes , wier ziekte
' 

zetelde in (hepe JTlelan

cholie .  N [L langen t�jd daar[LfL]1 geleden te hebben ) o verviel haar 

plotseling een aanval van razern jj , d i e zoo gevaar] ! jk voor de 

omgeving werd elat he t c1w<1ngbuis d er on gel nkkige vro u w  

n10est worden aangelegd . Een pen is J110eiel ijk i J l  �taa t o m  l ie t 
beeld te Rchetsel1_ V <1n die Y<1zenc1c v ro u w  (zie fj g .  l ;J) . f)p rek8 J' 
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liet ons die verwrongen trekken zien : den loerenden blik van 

de wijd gespalkte oogen , den mond verwrongen , de lange 

haren te berge gerezen ) zit ze daar als een tijger te loeren op 

haar prooi . Die onbeschrijfelijk ·vvoeste uitdrukking van het 

menschelijk gelaat wekt geen medelijden n1eer, 11laar vrees . De 

ongelukkige bleef ·weken lang in dien toestand , vervolgd door 

visioenen en hallucinatiën, waarin het geloof dat alle 11lenschen 

llloordenaars waren en het op haar leven hadden toegelegd de 

hoofdrol speelde . Toen week eindelijk die vreeselijke angst , 

die haar des daags de borst bekl81nd en des nachts haar leger

stede verontr ust had. Moede zonk ze in een langen , diepen 

slaap ) en toen ze daéLruit verkwikt ontwaakte , hernan1 de rede 

langzaam haar oude, rechten, en sedert woonden in dat liefderijk 

ge11loed geen andere aandoeningen dan vriendelijke herinne

ring aan haar zorgvuldige verplegers en dankbaarheid voor 

haar genezing. 

VVedero111 werd haar beeltenis genomen en haar trekken 

vertoonden nu zulk een l iefdelijke lnengeling van vrollwelijke 

zachtaardigheid en zielevrede (fig. 1 6) )  dat het 11loeite kostte 

op gezag van spreker aan de identiteit van dit beeld lnet 

het daareven beschrevene te gelooven. Toch zag 11len op dit 

laatste aan den vor11l van gelaat ) neus en oogen ) hoe ver.

wrongen ook , dat zij gelijk en gelijkvormig ,varen aéLll die 

op het beeld er naast. 

Over dat )') te berge rijzen der haren" - om. nog even tot 

het beeld van razernij terug te keeren -- is men het rIJ.tijd 

niet precies eens geweest. Zoo heeft lang de verklaring ge

golden dat de schedelhuid door de gelijktijdige v{erking van 

de voorhoofd- en achterhoofdspieren werd opgelicht . M:aar 

een groot physioloog verklaè"Lrde het verschijnsel anders . Vol

gens dien geleercle zijn het de vezels van de héLanvortels 
zelven , die even als alle andere spieren in een soort van 

spanning g81:ak:en en daardoor de haren doen rijzen. 

Spreker wijdde hier een lvoord aan de krankzinnigellge-
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stichten. Er hestaat nog altijd een vooroordeel tegen die ge
stichten. Velen wanen ) dat de lijders ) daar een111aal opge
sloten , er niet 111eer uitkolllen en dat zij daar in elk geval door 
hun 01l1geving nog veel erger van streek geraken. Het eerste 
wordt door de feiten al even sterk weêrsproken als het 
tweede. Zoo heeft de statistiek van de laatste 20 jaren ge
leerd , dat 40 pCt. van de in gestichten opgenolllen en ver
pleegde lijders herstelden. Zouden die allen genezen zijn buiten 
de gestichten ? En wat het t-weede vooroordeel betreft , als dat 
waar was ,

. 
11loest n1en onll1iddellijk alle gestichten gaan afbre

ken. Maar "wel verre dat de andere patienten den arlllen waan
zinnige tot nadeel zijn J heeft de ervaring juist het tegendeel 
geleerc1 .  Dat de een den ander liefderijk oppast ) dat de recon

valescente de nog in erger graad lijdenden tracht te troosten , 

zijn gewone verschijnselen in de gestichten . Niet minder onge

grond is de n1eening )  dat de krankzinnigen de slechte n1inlische 

hehhelijkheden van elkaar in nog veel sterker 11late zullen over

ne11len. Om dit ongerijn1Cle beweren te wederleggen , koos 

spreker eenige voorbeelden uit het dagelijksch leven . Als n1en 

iemand een bespottelijk gebloemd vest of een gelen patalon 

11let roode ruiten ziet dntgen , zal men dan heengaan en o oh:: 

zulk een kleeding aantrekken ? Als iemand zich in een gezel

schap onbehoorlijk gedraagt , zal men er dan behagen in 

scheppen 0 m dien persoon na te doen ? Als iemand door spel 

of zwendel tot arnl0ede vervalt , zullen wij ons clan aan henl 

spiegelen ? Neen , in plaats daarvan zullen wij die ITlenschen 

zoeken te ontwijken . Zoo gaat het ook volkomen in de ge

stichten. Overvalt daar een lijcl er een v�aag van razernij , clan 

Dlaakt dat dadelijk een medelij clenden indruk op vele verpleeg

den , die zich zeer goed bewust zijn dat z �j n iet zoo erg z ijn. 

Een curieus geval deelde spreker 111eê van een z ijner patienten , 

een kapitein van het N ederlanclf-:lche leger, die de leelijke hehbe

l ijkheid h ad van zwaar te vloeken . Wat de d oGljor ook een 

rnoeite deed , h e t  baatte n i ets : de HIéLD. bleef üe zWLL , Lr�te vlo J _  
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ken uitbraken , liefst 6 in 7 woorden. Eindelijk komt er een 

korporaal in 't gesticht , die ook vloekte. Toen nu die twee in 

elkaar's nabijheid zaten , werd de kapitein kregelig over het 

vloeken van den korporaal en van stond� af aan vloekte hij 

niet n1eer. 

Aan het slot van zijn verhandeling gekon1en , herinnerde 

spreker er aan dat de gelaatsuitdrukking niet altijd de uit

drukking is van de ware gen1oedsbeweging. Velen verstaan 

llleesterlijk de kunst on1 een 1l10n1 aan te trekken , vooral 

"\vaar het geldt zich tijdelijk uit de verlegenheid te redden. 

Maken zij er echter te veel een gewoonte van, dan neenü 

toch de ware terugkaatsing de plaats waarvan zij verdrongen 

was , n) en cléplaise den huichelaar , v1eêr in, en dan kan men 

het dien persoon zeer ,vel aanzien door welke tochten zijn 

gen10ed bewogen ·wordt. Dan staan deugd en ondeugd als 

staal op z�jn gelaat gegrift. Spreker liet ons de ondubbel

zinnige galgentronies zien van de vijf mannen , de wreed

aardige lllonsters der " zwarte bende" , die eenn1aal aan de stad 

onzer inwoning zulk een noodlottige heruchtheid hebben 

gegeven. 

Anderen bezitten de gave der zelfbeheersching in zoo hooge 

lllate , dat zij der buitenwereld nooit verraden wat daar binl1en 

onlgaat in hun standvastig gmlloed. Van dezen liet spreker 

ons drie typen zien : den schout-bij-nacht VAN BRAATI'l, die hij 

't hernen der gevaren ziin lllatrozen aanvuurde door zijn effen 

kah11 gelaat ; den staatsman 'rHOH BECKE , die uit hlik , noch 

gebaar verried 'wat in hem Olnging ; den "\verelclveroveraar 

NAPOLEON , die de volken als slaven aa,n zijn zegekar ketende, 

maar die nogtans op zijn ernstig wijsgeerig gelaat geen 

overmoed of glorie teekenc1e. 

't Klinkt misschien als een paradox ) nlaar het had steeds 

op spreker den in druk gemaakt dat er tusschen de effenheid 
der gelaatstrekken en het genie een nall'lVe venvantschap 

l)estaat , even als een rustelooze dartele trek 0111 den nlOnd 



aan ' een beperkten geest doet denken. Dit is althans enl

pirisch zoo waar , dat nlen het belache11jk vindt als een groot 

nlan begint te lachen , of als een ,intellectueele stulllpert zijn 

gezicht tot een ernstige plooi zet. Want werkelijk, gebaren 

zijn veeltijds hulpllliddelen onl gebreken te bedekken . Het 

begint reeds bij het kind , die bij zijn schrijfoefeningen het 

tongetje krult onl de lip ; nlen ziet het later, op gevorderden 

leeftijd , hoe de min1Ïek het hulpn1Ïddel is 0111 leenlten in 

ienlands gedachtengang aan te vallen , en dat de nlenschen 

met levendige en overvloedige gebaren op het gezicht nooit 

HOlllerusse� of Socratessen zullen worden, schijnt onbetwist

baar. Die weet wat hij zegt , en die zegt wat hij weet , heeft 

geen geharen noodig 0111 dat op te helderen . 

Geldt dit voor het genie , ook voor de schoonheid is het 

een regel , dat het beeld der ideale schoonheid geen kunst

nlatige ontsiering duldt door een nlinlische lijn. De VENUS 

van Milo (fig .  1 7) nlet haar rustige , kalnle trekken riep 

spr. ons voor den geest en voor het oog , als het beeld der 

henlelsche harmonie ; en naast haar wees hij op het beeld 

van de even schoone SAPPHO, doch wier schoonhejd verstoord 

wordt door een spierbeweging onl neus en nlond , welke deze 

Griekin een begeerige , ietwat wellustig en trek geeft. 

Idealen zijn intusschen nlaar zelden te bereiken , en daar 

het gelaat ons nu eenulaal gegeven is onl daarop de roer

selen van het genFJ cd uit te drukken, nloeten wij die natuur 

ook geen ge'weld CLéLl1doen. Intusschen bestaat er een zedelijk 

gehod , WaEtnmn wij wet zullen doen te gehoorzamen J dat 

nanlebjk de uitdrukking van ons gelaat steeds de getrouwe 

afspiegeling zjj van de hartsto chten J die daarhinnen , in de 

werkplaats van onze ziel wo relen gesmeed. 

V den uit het gehoor bleven nog lang n a  aH oop V e m  de 

lezi ng  de schoon e platen bezien J den spreker om nade re in
lichtingen vragende 1 die hun welwillend werdun ven, trekt .  



VII. , \ "  

H. vVITTE .  

N atu u r l i j ke fam i l i ë n  u i t  h et P l ante n r ij k .  

DE GRASSEN. 

(1 e V o o  l' d r a  c h t .) 

Voor den Leidschen hortulanus H.  'VVITTE is de natuur zulk 

een vertrou,;vde en intinle vriendin , dat hij de kunst verstaat 

onl anderen , alleen door z ijn bezield woord , een wandeling 

te laten maken langs lachende beenlden en bloeiende wej- en 

hooilanden . Dat genot , in 't hartje  van den 'Ninter , is wat 

waard. vVij werden dezen winter op drie dergelijke voordrach

ten vergast. 

Spreker was wel eens beducht geweest of het elk jaar 

optreden in dezen kring niet wat aannlatigend mocht heeten ; 

nlaar de uitnoodiging onl cl.ezen winter een cursorische voor

dracht te houden , had henl van het tegendeel overtuigd en 

nog van iets anders : dat nalllelijk de - J) scientia amabilis ' \  de 

bevallige wetenschap , ook bij Dil'igent'ia' s leden in hooge 

gunst staat. 

Voor zijn serie van drie voordrachten , waartoe een onder

werp van zuiver botanischen aard hem minder geschikt voor

kWaln , wij l hij daarvoor nleerder t ijd ,;venschel ijk achtte , had 

spreker drie groote phmtellgroepen gekozen , lllet het oogmerk 
telkens in een afgerond geheel een gemakkelijk overzicht te 
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geven over wat de  kruidkundigen planten-fanliliën plegen te 

noell1en . Hij zou onze aandacht bepalen bij drie families der 

Eénzaacllo b bige planten , en wel het eerst bij de Grassen , 

0111 in de volgende voordrachten tot onderwerp te kiezen de 

Palmen en de Orchideën. 

Gras ! Is er wel een eenvoudiger onderwerp denkbaar , en 

J110et het niet een waagstuk heeten , voor een beschaafden 

kring over gras te spreken ? Want wat is daarvan nu eigen

lijk te ze�'gen ! Gras is toch n1aar gras ; ll1eer niet . V 0lkoll1en 

waar . . .  als n1en er zich lnaar een goed denkbeeld van vormt. 

Maar dat denkbeeld is nu juist gell1eenlijk zeer vaag , en in 

elk geval heeft ll1en van gras een veel te ll1in . begrip . Des 

zomers langs · een weiland wandelende , vindt n1en het daar 0 

zoo lief en zoo frisch) en reeds n1enig dichter werd bewogen 

on1 zijli. lier te tokkelen en de )achende" weî als een JJ groen 

tapeetl l el1 wat dies ll1eer zij te bezingen. Maar ' t  is de vraag , 

of de J11an wel geweten heeft wat hij eigenlijk bezong. Over 

't algenleen kent 111en een weiland als een geheel , zonder de 

ll1inste kennis te hebben van de honderden onderdeelen. Op 

zijn best onderscheidt men hier en daar een zoogenaan1de 

grasbloem , ll1aar die niet eens tot de Grassen behoort , doch 

overigens is alles . . .  ll1aar gras . Verder op ontmoet het oog 

een hooiland ll1et zijn mengeln10es van bruine en grijze kleur

schakeeringen . Door de overigens alles behalve schitterende 

kleuren aangelokt , treedt n1en wat nader , en wa.nneer men 

zich dan vlak b ij dat hooiland bevindt , ontwaart men tot 

zijn verbazing een gro ote verscheidenheid in de stengeltjes ; 

111en plukt er eenige 1 en wat verder weer andere , tot rnen 

eindel i jk , ongenlerkt , een aardig hundeltj e grasbloemen b ijeen 

heeft .  Die eenvoudige hloemen vindt TI1.en werkehj k lief, men 

kan het  niet van I';ich verlujjgen om ze weg te w erpen , a l  is heL 
to ch ook wat dwaas - niet waar :Mevrouw � - o m  Hl et I'; u l k e(� l l  
h undel grasblo ernen in d e  hand door d e  stfLd t e  wandelen ; ITlèLar �d� 
men toch tot het moedig besl uit is gekom en om z e  lne(� te dragen 
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naar huis , wordt de moeite wel  beloond. De huisgenooten vin

den die bouquet allerliefst ) de bloemen nlOeten in een vaas 

gezet worden , en als ze dan toevallig op den schoorsteen voor 

den spiegel teregt k0111 en )  geniet men er dubbel van . Dan 

schenken ze dubbel genot . . . . .  dubbel genot ! En toch , het 

is maar gras ! Daarin ligt i11111wrs het bewijs , dat er bij en on

der ebt gras ,vel " rat schuilt , dat de aandacht waard is .  

V óór. ons 1lè"tder met de groote verscheidenheid der Grassen 

bekend te maken , schetste spreker van die fan1ilie de alge-

111eene en kenschetsende karaldertrekken. De Grassen onder

scheiden zich , evenals de Eénzaac1lobbige planten in het alge

meen , van andere planten) dat ze niet één rechten naar beneden 

loopenden hoofdwortel hebbon , Inaar dat ze reeds dadelijk bij 

l{et uitkomen een aantal wortels vor111en , allen van gelijke 

viTaarde , die zich in alle richtingen in den grond vertakken. 

Die bundel wortels vertegen,voordigt den eenigen ,vortel bij de 

hoogere planten. Een tweede kenmerk zijn de stijve, rechte1 

gestrekte stengels , die , behoudens enkele uitzonderingen , over 

de geheele le11gte hol zijn , behalve op de geledingen of 

" knoopen" , zijnde de plaatsen waar de bladeren tot ontwikke

ling k0111en. Daar toch treft nlen in de holle stengels tusschen

schotten arm , die den stengel in leden verdeelen . Schijnbaar 

zijn de bladeren van son1mige Grassen tusschen de geledingen 

ingeplant ; 11laar bij nader onderzoek , als n1en zulk een blad 

van den stengel afscheurt , ziet men dat het blad schedevormig 

is en de voet van het blad zich naar beneden in den vorm van 

een schede tot juist bij de geleding (knoop) voortzet. Zoo onl

vat dikwijls de eene schede de andere en gelijkt de stengel 

dikker dan h1j ,verkelijk is . Die stengels nu zijn , door hun 

overgroot gehalte aan kiezelzuur ) buitengewoon hard , zóó 

hard zelfs dat men er een mes ) eer dan op andere stengels , bot 

op snijdt.  B1-j sommige grassoorten 1 de b 8,lnb oe b .v . ,  is die 

hardheid van dien aard chtt de bewoner der tropisehe gc-
vvcsten sb.lkken van den stengel voor velerlei hniselt jk p;e-
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bruik , als vaatweTk voor bewaTing en zelfs voor bereiding 

van spijzen en dTanken gebruikt . 

Van de wOTtels en de stengels klon1 spreker op tot de bloemen, 

of liever eerst tot de bloeiwijzen van de GTassen , waaTonder 

n1en in de kTuidkundige wetenschap veTst�at de wijzen , ·waarop 

een aantal bloen1en zich tot een geheel vereenigt . De Vlier 

weTd tel' loops als . een bekend voorbeeld eener vereeniging van 

een groot aantal kleine bloen1en tot een bloeiwijze aangehaald, 

en het is llU vooral op die verschillende bloeiwijzen , dat de 

gToote verscheidenheid van de Grassen berust. Van de hoofd

groepen van bloeiwijzen , welke n1en in 't plantenrijk onder

scheidt , zijn er drie VOOTnan1e typen , die bij de Grassen de 

hoofdrol spelen : de bloenlaar , de bloenltros en de bloen1pluim. 

Alle drie zijn wijzigingen van één zelfde beginsel : bij de bloen1-

aar zijn een aantal bloen1pj es zoo dicht op den stengel inge

plant , dat men er geen steeltj es aan herkennen kan ; bij de 

bloenltros is elk bloempje n1et een zichtbaal' steeltje  in den 

stengel geplant , en eindelijk bij de blo empluin1 vertakt elk 

steeltje , dat van den hoofdstengel wonlt uitgezonden , zicH 

weel' in kleinere steeltj es , die elk een bloen1pje dTagen J welke 

venleeling of splitsing naar boven toe afneenlt , zoodat het 

geheel een eenigszins pyramidale gedaante verkrijgt. Tot deze 

drie typen zijn genoegzaan1 alle Grassen , wat hun bloeiwijze 

betTeft , terug te brengen . 

V OOT een leek , die zich niet dagelijks nlet het onderzoek 

van fijn e  bloemen bezig houdt , biedt het onderzoek van gras

bloenlEm eigenaardige moeielijkheden. Op het uiterl ijk 7,OU men 

het een bloeiende grasplant niet aanzien , dat elk harer schijn

bare bloemen een vereeniging van een zeker aantal bloernpjes 

is . Spreker maakte het ons duideliik , door de bloem v an een 

Haverplant te ontleden , hoc df tar twee l Jlaadj es 1 de kclk
kafjes , de kleine bloeiwijze onuJloten houden . Verwijdert n1en 

die blaadjes van elkaar , dan zal m.en zien hoe het steeltje ,  

waal'nleê het sch�.jnbare bloernpje aan den sten gel bevesti gd 
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is , zich tusschen die blaadjes voortzet , tenv�l aan weers

z�den van dat steeltj e  en aanvankelijk omsloten door de beide 

uiterste kelkkafjes ,  zich twee volkoll1en ontwikkelde bloen1pj es 

bevinden , elk bestaande uit twee kafjes , kroonkafjes geheeten, 

drie meeldraden en 
'
een stan1per , de laatste bestaande uit een 

vruchtbeginsel , stij l  en in tweeën gespleten stempel , die sie�'

l�k fijn behaard is ; terwijl eindelijk , aal� den top van het 

steeltje nog twee kafjes worden waargenoll1en J de beginsels 

van een derde blo en1pj e , n1aar dat onontwikkeld bleef. VV� 

hebben hier dus twee blo en1pj es in optüna {anna , besloten 

tusschen die beide kelkkafjes , die , oppervlakkig gezien , slechts 

één bloen1pje vormen. 

Als n1en nu weet , dat het aantal bekende zichtbaar bloei

ende planten over de geheele aarde op p. m. 150000 kan 

geschat worden , en dat daarvan 5000 , dus 1 op de 30 , ver

schillende soorten van Grassen zijn , lllake men zich een voor

stelling van de groote verscheidenheid van vornnv�zigingen , 

welke de daareven beschreven bloeiw�ze b� de Grassen onder

gaat . In ons land z�n ongeveer 1400 zichtb�Lar bloeiende 

planten bekend , "raarvan 1 20 Grassen , dus nog sterker : 1 op 

de 12 .  Toch zijn al die soorten w�zigingen van één zelfde 

type. Wel mocht BILDERDIJK , ofschoon h� op dat oogenblik 

wel niet aan de Grassen zal gedacht hebben , uitroepen : 

( • . .  eenheid ) 't eenig ééll  

b l i nkt i n  't schepsele n d o m  

door alle vorm ell heen . )) 

De Grassen z�n algenleen ov8r de geheele aarde verspreid. 

't Z� lllen In tropische of in koude klimaten komt ) overal 

vindt lllen Grassen , llleer of lllinder ontvvikkeld , en elk kli

lllaat heeft zijn eigen soorten. Oorzaak van die algell1eene 

verspreiding is de gemakkel�ke verll1enigvuldiging door zaden 

en de gemakkelijke verspreiding daarvan, terwijl vele soorten 

zich ook spoedig door hare door den grond kruipende wortel

stokken , als kruipende ,vortels bekend , vermenigvuldigen . 



95  

Zóó algell1eell ZlJll de  Grassen , elat vele soorten als onkruid 

tieren en bijna Olllnogel�jk kunnen uitgeroeid worden. Niet 

ten onrechte - zeide spreker - heeft n1en bij de Grassen 

veel overeenkoll1st gevonden met de arbeidende klasse onder 

de lllenschen. Zij sluiten zich aaneen , zonderen zich van de 

llleer aristocratische planten af en vormen groote koloniën. 

LINNAEUS verge�eek de Grassen lllet plebejers , arll1e hutbewoners, 

die de kracht van het Tijk der gevlassen uitmaken en zich 

sterker uitbl'eid�n naannate zij verdrukt, ja vertreden worden. 

Bezoeken wij nogll1aals het vveiland , dan zien wij , hoe 

daar het vee tot in 't late najaar onophoudelijk het gras 

oppeuzelt , hoe zelfs des winters die plant geen rust wordt 

gelaten door de grazende schapen. Doch na zooveel lijden 

voor de plant , komt ook voor haar het versterkende, leven

wekkende voorjaar . De zon schenkt kracht aan haar stengel, 

de grond waarin zij wortelt is doortrokken van voedend vocht, 

korton1 de voorwaarden zijn vervuld waaronder de arme , 

geteisterde plant nu voor zich zelf zal gaan leven . Maar ja 

wel ! Nauwelijks is de eerste mooie voorjaarsdag in 't land , óf 

de boer zet z ijn staldeuren \vijd open en het vee stormt naar 

buiten , het land in . Vrool�ik rolt en wentelt het zich in het 

lllalsche gras en begint de plantj es gretig af te knagen. 

Bitter en bitter zien die arll1e stengels zich teleurgesteld . 

Maar het gras is nu eenmaal voor den boer , die het tot 

voedsel gebruikt voor de koebeesten. Geduldig en moedig 

8chikken de lllishandelde scheuten zich in hun lot ; afgelcnaagd, 

herstellen zij zich , n1aar 't helpt n iet : ze worden geregeld 
afgegeten , zoodra zij zich weer Tnet nieuwe kracht hebben 

ontwikkeld . 

En heeft het hooiland wel een beter lot ! De pbnten ebar 
lllogen wel is waar tot Juni of Juli groeien naar hartd nst ; 

in volle vr�heid hrengen z�j het tot den blo e i tjjd , _h e t  hoog

get ij in het plantenleven ; zij staan krachtig e n  prachtig en 

stellen zich een ruimte van zaden voor ; in  den vobten zin 
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leven zij  en  zullen ook  leven voor haar nakOlllelingschap . 

Maar zie , daar ni1dert een troep lllannen in Bovenbndsche 

kleederdracht en lllet Bovenlandsche spraak , lllet zeisen op 

den rug. }Ioort , hoe z ij nleesilluilen : het gras staat leldeer ! 

En fluks wetten zij de zeisen en lllaaien de bloeiende sten

gels , die bij hoopen te drogen worden gelegd. - vVant de 

boer zegt : dat is 1mjn gras , waarvan ûe hooi lllaak Olll mijn 
dieren te voederen ! - En nauwelijks is de zèis er over heen 

gestreken en het hooi nog niet droog of de plantjes spruiten 

weer uit ; ze revolteeren niet ; opgewekt groeien ze steeds 

voort , wellicht is het volgend seizoen hun gunstiger. 

Maar genoeg , om lllet LINNAEUS overtuigd te zijn , elat de 

graspbnten in vele gevallen anlle plebejers zijn . 

Gras is en blijft nln,ar gras. N ogtans is het oPlllerkelijk 

dat alle volken juist in die eenvoudige plantenfanlilie hun 

hoofdmiddel tot levensonderhoud gevonden hebben. rri1l'\ve , 

rogge , haver, gerst , zijn ze niet het voornaamste voedsel voor 

menschen en voor vee ? Is dit in Europa het geval , in Indië 

is een grassoort " rijst" een nog sterker voorbeeld ) dat de 

mensch voor zijn dagelijksche voeding van gras afhankehjk 

is . Het gebruik van de granen in Europa en van de rijst 

in Indië klimt tot de hooge oudheid op , zoodat het zelfs ten 

eenemale onbekend is gebleven, van ,;vaar onze granen eigen

lijk afkomstig zijn. Nergens toch op aarde heeft lllen die 

planten in volkomen wilden toestand aangetroffen ; illllllers 

vvanneer lllen er hier of dn,ar al eens sporen van llleende te 

ontdekken , dan bleek het toch later dat het overblij fselen 

waren vn,n vroegeren landbouw.  

Eigenaardig nlag het heeten dat de  plebejische grasplant 

in tropische luchtstreek grootscher en edeler vormen begint 

aan te nenlen. Ben overgang daartoe vormt reeds ons riet , 

dat in zijn bloeitijd  lllet z ijn sierlijke pluilll een niet onaan

zienlijke vertoolling maakt.  Een veel fraaier vorm biedt het 

hengelriet , dat thuis hoort in Z .Europa en ook in onze tu inen 
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als sierplant veel wordt aangetroffen. Hier te lande komen 

echter alleen de stengels tot krachtige ontwikkeling , bloeien 

doet hier het hengelriet niet : daartoe llloeten de stengels 2 

à 3 jaar oud worden , en dien ouderdom bereiken zij alleen 

in Z .  Europa ; hier bezvv�iken ze steeds voor den winter , ook 

al is deze nog zoo · zacht ; men vergete toch niet dat onze 

zachte winters nog heel wat anders zijn dan de soms !cou

deren in het Zuiden . 

Dat ook deze grasplant zich in de eeuwen verliest , bew�jst 

de nlythe van den boschgod PAN , den uitvinder van de Sy

rinx-fluitjes .  Naar men weet , had PAN het zl,;vak om licll t 

verliefd te geraken op nimfen , en zoo was er ook een zekere 

nimf SYItINX, die hij onophoudelijk achtervolgde. Zij scheen echter 

in dien gehoornden boksvoet niet veel zin te hebben ; althans 

ze ontliep henl gedurig , tot PAN eindelijk zoo gelukkig was, 

zijn geliefde in de richting van een rivier te drijven . Nu zou 

zij zich wel tot henl moeten keeren - zoo dacht vriend PAN. 

Maar bij 't water gekonlen , zag hij tot zijn schrik zijn aan

gebedene in 't water löopen en . . . .  veranderen in riet . lVIaar 

PAN , die op zijn t�jd  philosooph was , sneed fluks een stuk 

van het riet , nlaakte er een Syrinx-fluit van en , het eene 

zoet voor het andere nenlende , begon hij onder de schaduw 

der wilgen op deez ' rietf JLlit te kweèlen. Dergel ijke Syrinx

fluiten , in grootte schuin aJdalende p ijpjes aaneengebonden 

riet , pleegt n1en wel afgebeeld te z ien in ge"illustreerc1e my th o

logische werken . D e  god PAN bespeelt dit instrum.ent b�j voor

keur. 

Nog sierlijker dan het hengelriet , is het rrurksch koo1'n , 

dat ook in onze tuinen en velden niet zelden voorkom t en dan 
de aandacht verd i ent onl zijn 

"
Hinke ontwikkeling en fraaie 

groeiwijze .  Tot veel vrucht gedeit die tar we hi er echter gewoon

lijk niet en de pogingen om d e  Maïs cd:::> lan dhouwge was op 

gro ote schaal te kweeken , rnochten ze al eens op een bij

zonder gunstig gelegen plek een niet onbevrechgcnd res ultaat 

7 
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opleveren , ,varen toch over 't  geheel ver van aallllloedigend.  

De bloei is al bijzonder merkwaardig.  Aanvankelijk , als  aan 

den top tusschen de blaàren door de pluinl te voorsch�in komt 

en lllen daar; tusschen de grijze kafblaadj es, het overgroot aan

tal lneeldraden ziet , zou lllen opp ervlakkig zeggen dat die 

11let de blo enlpj es der andere Grassen volko111en overeenkoIT18n . 

vVel vindt lllen ook hier de twee kelkkafjes , daar tusschen 

het paal� bloempj es en binnen in de kro onkafj es de l11�eldraden , 

maar van een stamper ontwaart men geen sp oor. Ergo geen 

vruchtbeginsel, n1aar als dat in een bloe111 ontbreekt, bestaat 

er ook geen uitzicht op vrucht . Toch zet zich de 11laïs ,vel 

degelijk tot vrucht . vVaar ligt dat aan ? Let eens op, als de 

blo 8111en b ovenaan goed ontwikkeld zijn, wat er dan lager
· 
is 

gebeurd. Tusschen de onderste blaáren ziet men een opzwel

ling plaats hebben. Ook daar k0111en bloen1en tot ontwikke

ling en wel alleen stan1p erbloemen, 111aar die dicht binnen 

een aantal groote dekblad eren besloten zijn.  Deze vrucht

beginsels zijn vo orzien van zeer lange stij len, die zich een ,veg 

ViTeten te banen van boven door die dekbladeren, en dit wel 

juist als de 1nannelijke bloemen boven aan de plant open zijn. 

Die lange stijlen zijn aan den top van zeer fijne, naar boven 

gerichte haartj es voorzien, waartusschen het ll it de helmknop

j es vallende stuifn1eel opgevangen ·wordt . 

Is dit gelijldijdig tot ontwikkeling komen der m annelijke 

en vrouwebjke blo enlen op zich zelve reeds zeer nlerkwaar

elig, nog fraaier vi Tordt het wanneer men op dat oogenblik zulk 

een toekomstige vruehtklos vau de dekbladerell ontdoet.  G e

schiedt dit niet met de uiterste voorzichtigheid dan mist 11 1en 

zijn doel ; doet men het echte!: nlet beleid, dan wordt de mo eite 

ruimschoots beloond. Die dekbladeren liggen vaak ten getale 

van tien tot veertien dicht over elkaar . De buitensten zijn groen; 

naar binnen worden ze geelachtig en weeker, de binnensten 

eindelijk zijn genoegz aam doorschijnend en uiterst teer. Ligt dan 

die jonge klos daar geheel onthloot,  zoo gel �ili::en de toekom-
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stige lllèLïskorrels parels , ter grootte Vém een groote spelc1e

knop , n1aar zóó teer, zóó fijn, zoo keurig geschikt , dat men 

voor zijn bewondering geen woorden kan vinden . 

Het was werkelijk een genot, ien1and n1et zooveel geest

drift over den bewonderenswaan1igen bouw der bloemen te 

hooren spreken , als de heer 'yVI'rl'E de vrouwelijke bloe

n1en van de Maïs beschreef. Een kwarteeuw lang had hij de 
l11aïsplant gezien en dacht ze goed te kennenJ toen hij er nu 

een jaar of wat geleden voor 't  eerst toe kwam om ze ook 

te zien tijdens haar bloei. Dan ontwikkelt die doodeenvoudige 

Maïs zooveel heerlijk schoons , een gewrocht zóó teer en toch 

zóó geacheveerd, dat ook wij er van af zien den spreker in 

z ijn beschrijving te volgen . 

Wat de Maïs VOor een deel van de menschheid is , doen de 

verbazende cijfers van de opbrengst in Amerika zien. Spre

ker had slechts de statistiek van '45 kunnen raadplegen en 

't  zal er zeker later niet minder op geworden zijn. Welnu, in 

dat j aar bedroeg in de Ver. Staten van N.-Amerika de op

brengst van tabak,  suiker, katoen, rijst en tarwe, dus van de 

vijf groote stapel producten, 443 nlÎllioen - en de opbrengst 

van de Maïs alleen 5474- n1illioen. Dit is tan1ebjk van belang. 

Nochtans is het ook 11laar weer gras en niets als gras ! 

Het suikerriet is een edeler grasvorm, met een stengel van 

n1eer dan twee meters lengte .  Ook van dit gras verliest het 

gebruik on1 er suiker uit te bereidenJ zich in de hooge oud

heid. Slechts het noemen van die plant is voldoende onl er 

het hooge belan g van aan te wijzen . De beetwortel doet haar 

overigens tegenwoordig een zware concurrentie aan . 

Nog veel sterker ontwikkeld i8 de Indische Ban1boe ,  een gras
soort die den boon1vorm aanneenlt en in Indië geheele bos
schen vorn1t van stammen van 20 à 25 nleter lengte, zoo im

posant en sierlijk dat wij ,  westerlingen, er ons geen denkbeeld 

van kunnen lnaken. Eroe de inlander d en harden baJ.?üJOe-sten

gel,  die in duurzaanlheid n1et een goede hou tsoort wedii vert ,  
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tot allerlei doeleinden weet te  gebruiken, toonde spreker nader 

met een voorbeeld aan. 

Van de 11lenigte Grassen , die spreker nog zou kunnen be-

handelen, koos · hij als laatste voorbeeld een echt nationaal 

gras , de sombere Hehn, een , plant, voor ons van overwegend 

belang. Ter loops wees spreker op het bosje onvruchtbare zoo

genoem.de vroll'Nentarwe , dat naast vele andere gras-varietei

ten voor hem op tafel stonc1 .  Dezen oneigenlijken naam heeft 

deze wel degelijli: vruchtbare helm te danken aan de legende 

van het " vrouwtje van Stavoren'\ sedert wier o\Termoedige daael 

om een lading kostbare tarwe in de haven te laten zinken : 

de met helm b mvassen zandbank verrees, die den handel Vfln 

de eennlaal bloeiende ko opplaats totaJal deed verloopen. 

:Maar keeren wij tot onze duinen terug. De Helm l eeft van 

gebrek en geeft daaraan zelfs de voorkeur ; heeft ze het te 

ruim, dan tiert ze ook niet zoo goed. Geen uitmuntender nlÏd

del tot hevestiging van onze dninen clan deze eenvoudige, sobere 

plant . In 't dorre zand, waar elke andere plant gebrek lijdt, 

schiet de Helm krachtig, frisch en ·welig op . Groote verwach

tingen had nlen indertijd van het nut van andere planten voor 

elat doel, maar van de herhaaldelijk daarnlee op de binnen

en zee-duinen tusschen Wassenaar en Katwijk genonlen proe

ven is zoo goed als niets terecht gekomen. Alleen de IIelm 

is berekend onl onze duinen tegen verstuiving, onze beteelde 

gronden daarachter tegen overstuiving te beschermen . In haar 

sobere levenswijze is veel overeenkolllst lllet het karal�teris

tieke visschersvolk, dat tusschen die duinen de zeedorpen be

woont. Ook de Helnl is eenvoudig en steekt in een grof ge

waad ; haar bloei is lang niet sierlijk: nlaar vaalgeel ; ze heeft 

echter een groote verdienste, ze weet zich te schikken in haar 

komnlervol bestaan . fIet zijn dan ook maar gemeene solda

ten , die arm een duurzmne en stevige nnifornl vrij wat meer 

hebben dan aan een fijn pak, bij hnn lnoeielijken post o m  onze 

voornaamste grenzen te bewaken . Hebben die plantj es het d an 
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zóó  zwaar ? Och) als men op  een mooien \ zonlerschen dag in 

't duin vertoeft en men ziet de halmen sierlijk wuiven in het 

lichte briesj e , dan heeft de Helnl het nog zoo kwaad niet. Maar 

verder in 't j aar, in N ovenlber, . als de stornlen brieschen en 

loeien en de noordwesten wind� giert en buldert langs de kust, 

konl dan eens te Scheveningen ! Boreas nlaakt een leven, dat 

het gebulder van honderd Krupp-kanonnen zou overstenlIllen, 

en Neptunus , met zijn drietand gewapend, vergezelt zijn col

lega, tuk Olll het land een stuk te ontfutselen. Maar dan toont 

de Helnl haar kracht) en al zvvaait en buigt ze ook onder de 

slagen, ze breekt niet, do ch houdt nloedig stand, en als straks 

de kracht van den aanvaller voor een wijle is verlanld , dan 

richt zij zich even lenig , even krachtig op . vVat zou er in 

dien tijd  gebeurd zijn , wanneer die aanval niet ware gebroken 

door onze natuurlijke verdedigers 1 de Helm van de duinen ! 

En toch is het ma�Lr . . . gras ! 



VIII .  

Prof. Dr .  H .  J .  RINK.  
O v e r  w e ê rvoo rs p e l l i n g e n .  

]}1:isschien juist om het " alleebagsche" van het ónderwerp 

behoorde de voordracht van den hoogleeraar Dr. RINK tot de 

belangrijkste , in deze en vorige winters in Diligentia gehouden . 

,Vie stelt tegenwoordig geen belang in de lneteorologie ? Men 

hoort er iedereen van spreken , men leest er dagelijks van in 

de couranten ) UIen trekt partij voor en tegen de \veêrvoorspel

lingen 1 maar - zooals het ook op ander gebied wel gaat -

omtrent het eigenlijk wezen van de meteorologie en den a:1rd 

der waarnemingen waarop de voorspellingen berusten , heer

schen vrij alg81neell slechts vage begrippen. Het kan ook ,vel 

niet anders ) als n1en weet - gelijk prof. RINK zijn verhandeling 

begon - dat de kennis van de on1stancligheclen "welke de vveers

verschijnselen beheerschen , nog van z e er jongen datrull is .  Eerst 

nauwelijks een lnvart eeuw geleden ,verclen de grondsl agen ge
legd

" 
voor de n1eteorologische \vetenschap op haar tegenwoor

dige hoogte. Dit neenlt intusschen niet weg dat de n1eteorologie 

een der oudste is onder de natuurwetenschappen en dat reeds 

in de hooge oudheid personen het ,veêr observeerden n1et het 

bepaalde doel om daaruit weêrvoorspellingen af te leiden . Geen 

wetenschap heeft meer beoefenaars gehad , die getracht hebben 

haar vooruit te brengen , dan juist de weêrkundige wetenschap ; 
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en zeker zijn ook in geen wetenschap de opofferingen daarvoor 

spaal'Zanler beloond . Geen wonder , dat de nleteorologie onder 

die ol1lstandigheden haar vijanden had en dat er zelfs tijden 

waren , dat nlen haar niet onder de wetenschappen wilde op

nenlen . De geringe kennis op dit gebied bood dan ook een ruinl 

veld voor de onzinnigste hypothesen , die zelfs tot onzen tijd 

zijn doorgedrongen. :Men kent de voorspellingen van het weêr 

in d� alnlanakken. Enkele van die periodieken hebben zelfs een 

klassieke vernlaardheic1 gekregen. Een merkwaardige editie , 

die tot den huicbgen dag heeft stand gehouden , is de in Frankrijk 

verschijnende jaarlijksche alnlanak van MATHIEU DE LA DROME , 

waarin het weêr voor ellten dag van het jaar wordt voorspeld. 

In 't voorbericht van dit boekske wordt wonder wat verteld 

van de waarnemingen , die tot die voorspellingen hebben geleid , 

maar op welke wijze de alnlanak eigenlijk wordt sanlengesteld 

bleef tot heden een geheinl , dat met veel zorg in de fanlilie van 

den oorspronkelijken auteur werd bewaard. Op dat populaire 

weêrvoorspellings-gebied is ook zeer vermaard de Enkhuizer

alnlanak . 

Bekend is ook het bijgeloof van den invloed van de Maan op 

het weêr , dat niet alleen zijn trouwe aanhangers vindt onder 

de domme nlenigte , nlaar ook nog in onze dagen niet verworpen 

wordt door velen onder hen die zich tot de meest ontwikkelden 

rekenen. W:;tt heeft die Maan al niet gedaan , en vooral de was

sende Maan ! Spreker achtte zich niet geroepen onl dat maan

bijgeloof te hestrij den , daargelaten de vraag of hij er wel veel 

succes op zou hebben. Toch nlocht hij niet nalaten het resultaat 

mede te deelen , waartoe o. a. STI-tEIN'I'Z te Gräz is gekonlen nEL 

nlet de nleeste nauwgezetheid de meteorologische waarnemin

gen te Greenwich verricht , onderzocht te hebben. Z �jn conclusie 

was , dat de Maan op onze breedte op de veranderingen in den 

baroDleterstand , op regen , wind , bewolking enz . zoo weinig 

invloed uitoefent , dat deze , ook wanneer de waarnemingen 20 
jaren worden voortgezet, door o n z e  instrn r nenten niet kan � WJ 1 -
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getoond worden . De groote menigte bekol11111ert zich echter 

weinig om dergelijke uitspraken. Zij let op de enkele gevallen, 

elat bv. het ,vassen van de Maan samentreft Dlet het opklaren 

van de hicht , en geeft geen acht op de veel talrijker gevallen , 

ebt dit niet plaats heeft .  

:Mattr genoeg hiervan . Zeker is het , dat het bijgeloof veel 

scluLde heeft toegebrttcht mLn den vooruitgang der lneteorolo

gische wetenschap . Nog een andere reden van den tragen voort

gang dier kennis was het gemis aan eenheid in de waarnenlÏn

gen . Terwijl eel� ontzettend groot aantal eijfers van lnete

orologische grootheden werden verzaIneld , duurde het lttng 

vóór men te midden dier verwarde 0l)gaven eenheid had ver

kregen. 

De bero emde zee vaartknndige lVIAUln� naIn d�Lartoe het illi

ti èLtief op het eerste :Meteorologisch Cong:res , ebt in 1849 te 

Brussel werd gehouden. Van dien tijd  e1 ttgteekent de eenheid 

iu de wLLarnemingen ter zee .  De Congressen te \lVeenen en 

Rome hebben daarop voortgebouwd , en ten gevolge van de 
bepalingen v{elke op die Congressen we�'den vastgesteld , zijn 

de n<Ltuurkundigen het eens gevlorden omtrent de ,;vijze,  waarop 

de meteorologische waarnemingen behooren te "vorden inge

richt . Die eenheid in de meteorologische waarnenlÏngen werd 

vooral 1100dig toen zich eene niell\ve ri�hting in de weerkun

dige vvetenschap begon te ont,yik);;:elen. 

V ON HUlI'lBOLDT ,  Käl\I'fZ , DOVE hadden de grondslagen gelegd 

der zoogenaamde klinlatologie , \Vaarl lij vooral de meteoro

logische gemiddelden bekend moeten zijn . 

Doch de ni81Hvere richting , die zich vooral weêrsvoorspellin

gen ten doel s telde , kon niet volstaan met de kennis van die ge

middelden. Voor haar was het van het nleeste belang de juiste 

grootheden te kennen , wttaruit die gemiddelde waarnemingen 

zÜn saIllellgesteld, \vant daardoor alleen kon DIen bekend wor

den nIet de oorzaken der ge"woonlijk zeer grillige \veêrsver

êLnderingen. De kennis van die oorzaken bleef gernimen tijd 
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een even onoplosbaar raadsel als in  vorige eeuwen de steen 

der wijzen . Zelfs de beroenlde ARA GO nloest op de tot henl 

gerichte vraag , of nlen nl0cht hopen te eeniger tijd in staat 

te zullen zijn het weêr te voorspellen op een bepaalde ph1ats en 

op een bepaalden tijd , een categorisch : neen , dat nooit ! ant

,voorden. Wat ARAGO toen onbereikbaar verklaarde , en op dc1t 

oogenblik werkelijk ook voor onnlogelijk nloest worden gehou

den) is thans ver"wezenlijkt .  Het over de geheele beschaafde wereld 

v�rspreide telegraaf-net ,  waaraan toen nog geen denken \vas , 

stelt thans de nieuwe richting in de nleteorologie in staat onl 

haar denkbeeld te verwezenlijken , dat geïsoleerde wètarnenlin

gen zonder beteekenis zijn.  Die richting beschouwt den danlp

kring als één sanlenhangend geheel . en dientengevolge de 

weêrsveranderingen , als optredende in deze of gene plaats , en 

haar invloed, na het doorloopen van bepaalde phases, op een 

andere plaats doend!� gevoelen . Die veranderingen in haar 

verschillende phases nagaande , lnVa111 men er allengs toe 

om haar uitwerking op bepaalde punten te voorspellen. Dètt 

voor
· 
de daartoe vereischte gehjktijdige wal:1I'nenlingen het 

telegraafnet onschatbare diensten heeft bewezen ligt voor de 

hand. 

Met rechtlnatige fierheid herinnerde spreker , hoe een land

genoot ) prof B uys BALLO'I' , een der eersten was die de nieuwe 

richting huldigde en daaraan een krachtigen stoot gaf. Reeds 

in 1 85 7  deed h ij aan onze Regeering een voorstel , dat in 

1 860 ten gevolge had de stichting van het Meteorologisch 

Instituut te Utrecht . Ter eere van onzen landgenoot zij opge

merld 1 dat zijn stichting 1 ondanks de groote veranderi ngen 

op dit gebied voorgevallen , in hoofdzaak nog alt ijd op den 

zelfden voet is ingericht; 
De Fransche geleerde LEVElmIE1(, kwam ongeveer ter :L.elf

der tijd  op het denkheeld om der Fnms che Regee:ring de stich
ting van het Centraal-Bureau voor meteorologie voor te s tel
len . Engeland , Oostenrijk , Noorwegen , D �l i tschl i:Lnll vulgden 
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die voorbeelden , en op dit oogenblik heeft elke beschaafde 

natie haar inrichting voor weêrlumdige "waarnemingen. 

,Vaarop ' berust nu het doen van ,veêrvoorspellingen , nl. a .  

w. wa�ruit worden zij afgeleid ? De  waarnelllingen , die daar

voor gedaan 1noeten worden , z ijn bijna uitsluitend barOllleter

waarnemingen . Ieder weet , dat de dalllpkring als een schil 

de aardkorst bedekt en ten gevolge van z�in gewicht een druk

king op de Aarde uitoefent , die in alle richtingen gelijkma

tig wordt voortgepl�nt . De barometer nu leert ons die clruk

king in de hoogte van de kolom lnvikzilver kennen . Die zg.  

harollleterstand laat zich echter 1na�r niet zoo dadelijk afle

zen , waar het geldt dien stanrl op twee verschillende plaat

sen te vergelijken . Meil behoort wel degelijk rekening te 

houden met de Olnst�ndigheden , vreemd aan den luchtdruk , 

die invloed op dien stand uitoefenen. Een van die onlstan

digheden is de te1llperatuur. Bij denzelfden luchtdruk op twee 

plaatsen 1 die in temperatuur verschillen , zal op de wannere 

plaats het kwik in den barometer hooger staan.  JYlen behoort 

dat verschil te corrigeeren , d�t is men nloet die 'wijziging in 

den stand aanbrengen , �lsof de barometer op de eene plaats 

geobserveerd ware bii dezelfde telllperatuur als op de andere 

plaats. Daartoe pleegt men in �lle gevallen de temperatuur 

te herleiden tot 00 .  Als men dat gedaan heeft , nen18 nlen 

een t"weede correctief in acht , noodzakelijk wegens het ver

schil in hoogte van de waar te nemen plaatsen. Ieder weet toch 

dat naarmate men de barometer hooger plaatst ,  het kwik daalt, 

en 'vvel l ' 1n1\1 . voor elke 10 WL hoogte . De  stand wordt dus 

teruggebr�cht tot dien van de oppervlakte rler zee , of zoo

veel 1neters boven die oppervlalde . 

N � �ldus den barometerstand gecorrigeerd te hebben , ver

phL�tste spreker ons in een meteorologisch centra�l bure�u, ,vaal' 

s uccessievelijk uit de plaatsen van wa�rneming de telegrallllnen 

aankOlnen. Het lfransche bure�u ontvangt dagelijks van 1 20 

plaatsen in E nrop�1 den b�Holnetersta1lll op het zelfde tijdstip . 
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Die opgaven worden dan aangeteekend op  de kaart van Europa, 

en' alle plaatsen , die op dat tijdstip een gelijken barometer

stand aantoonden , door een lijn vereenigd . Men vergist zich 

wanneer 11len denkt , dat van de vereeniging van al deze punten 

een verward stelsel van lijnen het uitvloeisel is . De kron1n1e 

lijnen of isobaren vertoonen integendeel veel regelmatigs , 

gelijk duidelijk bleek uit de kaarten op groote schaal , die 

spreker naar de kleinere kaarten , welke dagelijks door het 

Bureau Central météo J 'ologique te Parijs worden uitgegeven , 

had laten v ervaardigen. Zij vertoonen nanlelijk concentrische 

kringen , of kringen die zich vergrooten rondonl een genleen

schappelijk centrunl , terwijl veeltijds de bar0J11eterstand in 

het centrum gelegen , het laagst is . N a[Lr het centrunl toe 

neenlt dus de luchtdruk af en vindt nlen eindelijk de plaatsen  

van den laagst en  druk , in  de  n1eteorologie baro111etrische 

minin1a of nlÏnin1a van depressie genoemd . 

Behalve nu dergelijke n1inima , treft n1en ook rnaxima aan, 

dat zijn centra van iso baren of lijnen van gelijken baronle

terstand 1 waar de druk het hoogste is , bv. 780 nlM. ,  terwij l 

in de wij dere kringen de druk afneenlt bv. tot 7 55  mMo 

Men onderscheidt dus twee vormen van altijd gesloten krin

gen , die wijder . en wijder worden rondom een gemeenschap

pelijk nliddenpunt . 

(Hierachter z�jn in fig . 1 en fig. 2 de baro111etrische minima 

en maxin1a afgebeeld op twee bepaalde dagen .) 

Spreker zou in (l(� eerste plaats stil sta::m bij de barome

trische D1inin1a , en vooral bij de belangrijke opmerking van 

prof. Buys Bi\LLO'J' , die aanleiding gaf tot de Wet die z ijn  

naaITl draagt en die i n  de wetenschappelijke wereld t e  recht 

een groote vern1aardheid heeft gekregen. Die W et wjjst o p  

het verband dat e r  bestaat tusschen de  windrich ti ng o p  zekere 

plaats en de ligging van het baro111etrisch minimnm . . 

Zij Jnm aldus gefornluleerd worden : als 111en den rug kee rt  
naar den wind die van zekere plaat8 komt en  men strekt  de  
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Fig. 1 .  vVeêl 'hwl '�je J den barometel 'stand in Europa aan

gevende gedul 'ende den sto'l'ln van 14 October 1 8 81 . 

Geb ied van depressie. Cycloon. 
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linkerhand uit , dail wijst die hand in de richting van het 

barometrisch-111inimum ; of omgekeerd , als men het hoofd 

richt naar het nlÎnin1un1 , dan lllóet de vvind k0111en van den 

linkerkant. JUs men dit eenvoudig verband tusschen de lig

ging van het barometriseh -minimum en de windrichting wel . 

in 't oog houdt , dctn wordt het duidelijk � gelijk spreker 

op het bord in een teekening c1ctl1toonde - dctt de lucht zich 

rondom de mininuL be'iveegt in draaiende richting , tegenover

gesteld aan di:; beweging van de wt izers van _ een uurwerk. 

Deze Wet van B uys BALLO'l' is duizenden malen beproefd en 

door de wai:1lrnemingen steeds bevestigd geworden. Zij is dan 
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:Fig. 2 .  vVeêrkaartje , den 0w 'umete) '0turul 'Î,'J'b Europa a.an

gevende op 17 Jcmum 'i 1 882 .  Gebied · van hoo.r;e 
drukking. Anticycloon. 

--? ZEER ZWAKKE WIND 
'-- ZWA KKE 1/' 

" ---;;' VRIJ SïERKE 11 
"'� STERI(E 
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ook niet alleen een en1pirische vVet , n1aar er kunnen gron

den worden aangewezen die haar verklaren. 

N e111en wij aan lu chtmassa's van verschillenden druk , die 

l1J.et elkaar in verbinding staan , dan , i s  hei; du idelijk dat LEe 

luassa's elkaar n iet in evenwicht houden , 11laar dat de lucht 

die een grooteren druk uitoefent , een neiging openbaart Oln 

zich te begeven in de richting van de lucht van geringeren 

druk . Als vrij nu hierop alleen hadden te letten bij de ver

klaring van de richting van den ·wind en de plaats van de 
baro11letrische minima , dan had m en genoeg aan d e  ·w eten

schap dat de windrichting zich alt ijd be weegt naar hei; cen 

truDl toe , om daaruit te concl ud eeren , dat aJs men d en rug 
toekeert naar den wind , l1J.en LLlt j, jd het rmrol Jletr i�3Ch mil J ir uur n 
voor zich heeft . Maar dit laatste is nn n iet het ge v e L I , en 
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hoe konJt dat ( E r  i s  nog een andere invloed in het spel � 

nanlelijk de draaiing van de Aarde in 24 uren van het westen 

naar het oosten onl haar as � die ten gevolge heeft dat ieder 

voorwerp op ons noordelijk halfrond door die wenteling naar 

de rechterzijde afwijkt � nlet een snelheid � welke afneenlt naar 

de Polen toe � "vaal' de voorwerpen in den zelfden tijd als de 

voorvverpen op den Aequator) de zoo veel kleinere parallel

cirkels nl0eten afloopen. 

Een luchtnlassa van hoogeren druk � die zich nu uit het 
,zuiden naar het centrum beweegt Olndat daal' de lucht een 

lageren druk uitoefent , zal dus door de wenteling der Aarde 

afwijken en uü het zuidwesten naar het centrum toewaaien. 

Dit geldt het noordelijk halfrond : in het zuidelijk geschiedt 

het zelfde natuurlijk juist andersonl .  

To t  nu  t o e  had spreker iso baren alleen beschOlnvd onl er 

de windrichting uit af te leiden . Met niet minder nut kunnen 

zij geraadpleegd worden voor de bepaling van de windkTClcht. 

Naar nlate de isobaren dichter bij elkaar zijn gelegen, naar 

die mate zal de windkracht grooter zijn. 

Men duidt de hoegrootheid van de windkracht op de kaart 

aan , door de plaatsen te doen treffen door pijltjes in de 

richting van den wind . Een of 111eer dwarsstreepjes (1 streepj e 

matige wind , zeven daarentegen hevige wind) op dat pijltje 

duiden dan de windkracht aan. (Zie de kaartjes .)  

Bij de waarnenlingen kan 111en :zich nu rekenschr�p geven 

van wat er gebeuren nlOet op plaatsen , waai het barOllle

trisch 11lini111unl voorbijtrekt . 

Daartoe nloet nlen , behalve op de ",vet die het verband 

aangeeft tusschen den barometerstand ' en de windrichting , 

nog op een ander vast verschijnsel letten , dat namelijk het 

nlininlum zich bijna altijd in de zelfde richting van het westen 

naar het oosten be'weegt . In Amerika heeft nlen die richting 

nagegaan , op den Atlantischen Oceaan heeft nlen ze kun

nen volgen , en ook in Europa en ,iV est- en l\1:idden-Azië , 
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e n  zeer waarschijnlijk zal n1en die richt ing ook in Oost-Azië 

en in den Stillen Oceaan constateeren . ,Af aar n1en de be

weging der baronletrische nlinill1è.1 ook heeft gevolgd , ze was 

altijd van het · westen naar het oosten , son1S ietwat in een 

noordelijke richting , en lllet een snelheid verplaatsten die 

luchtll1assa's lllet een n1inin1un1-druk zich , die in Europa 

varieerde van 7 à 10 llleters in de seconde , d .  i .  ongeveer de 

snelheid van een spoortrein . Men kan zelfs in Europa be

paalde lijnen op de kaart trekken , wellce bij voorkeur door de 

llllnlma gevolgd worden. 

Laat ons nu n1et spreker zien , wat er gebeuren moet , 

wanneer een centrull1 een plaats voorbijtrekt . Er kunnen zich 

drie gevallen voordoen : dat het centrull1 (baroll1etrisch lllini

mUll1) juist over de plaats heentrekt ; dat het ze noordelijk 

passeert ; dat het zuidelijk van de plaats blijft. Onderstellen 

wij , het centrull1 c nadert de plaats P van het westen naar 

het oosten. Volgens de Wet van Buys BALLOT is nu de wind

richting van ct naar b .  
b �\ \ P ___ 

c --------------r ---- \ \ 
� 

Naar lnate het centrun1 uit het westen nadert , daalt de ba

rOll1eter en is de wind aanvankelijk zuidoost. Is het centrum 
op de plaats (P) gekoll1en , dan treedt plotseling win cls tilte 

in en een oogenblik later keert de wind als het cen trum c 

aan de westzijde van de plaats is gekoll1en. De wind komt 
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nu uit het noord-westen a .  b .  Men neemt dus een omdraaienden 

wind waar op de plaats waar een centrum passeert. 

Hoe nu op een plaats waar eeli centrull1 noo:rdelijk voorbij
trekt ? Het cen trun1 nadert weer van het westen naar het 

-�--
I�, 

\p \ 

oosten , en de richting Vi1l1 den wind zoekende , volgens de 

Wet van Buys-Ballot , vindt n1en die van uit het zuiden in 

de richting a. b .  Maar zoodra het centrun1 c .  de plaats P. 

nadert, schiet de ",vind on1 van het zuiden naar het westen 

Cl.  b. en is het centrunl de plaats voorbijgetrokken , dan gai1t 

de wind in juist omgekeerde richting. (a. b .)waaien. Bij  het 

voorbijtrekken van een barOllletrisch mininnllll noorclelijk van 

de plaats hebben "wij dris een draaing van den wind van het 

zuiden of zuidoosten door het westen naar het noorden. 
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Het nllnlmunl zuidelijk voorbijtrekkende , draait de wind 

van het zuiden door het oosten naar het noorden. 

Hier is dus werkelijk grond voor weêrvoorspellingen. Als 

het centrunl van depressie westelijk van ons is en we weten 

hoe dat centrunl zich beweegt ten opzichte van onze plaats , 

dan kunnen wij ook aangeven dat de wind op dien en dien 

tijd voor die be)?aalde plaats zóó en zóó zal moeten veranderen. 

In verband nlet de vVet van Buys BALLOT staat de sinds lang 

bekende empirische vVet van DovE omtrent de draaiingsrich

ting van den wind van het zuiden door het westen naar het 

noorden in noordelijk Europa .  Als 111en nu weet dat die nli

nima of centra van depressie zich voor een goed deel over 

ons noordelijk EUTopa bewegen , dan hlijkt de sanlenhang 

tusschen de vVet van DOVE en die van Buys BALLOT .  
KeeTen wij nu even no,ar de haTo111etrische maxinla terug. 

Bij deze vloeien de luchtnlassa's niet toe naar het centrum , 

want daar is de druk het gTOOtst. Neen , men neenlt hier 

juist een beweging waar van het centrum af , ook hiel' weer 

gewijzigd dool' de omwenteling van de Aarde. De lucht 

Tondonl zoodanig maximunl van luchtdruk zal dus afwijken 

Techts en de wind deThalve dTaaien in den zin van de wijzers 

van een uurwerk . Ook nog in een ander opzicht zijn de 

barometTische nlaxlnla van de nlinima onderscheiden . Bewe

gen deze laatsten zich voort nlet een snelheid gelijk aan dien 

van een spoortrein , de maxima blijven nagenoeg stationair . 

Uit de isobaren kunnen W1J dus gevolgtrekkingen afleiden 

voor de windrichting en de windkracht. Maal' is dat nu 

weêrvooTspelling ? Weet plen nu dool' het bepalen van die 

elementen af te leiden , hoe de tenlperatuur of de luchtge

steldheid zal z+jn ; of 111en den volgenden dag op regenach

tig (1o,n wel op droog weder kan rekenen ? Met uw verlof , 

de m.eteorologisch e bureaux dienen dao,rvoor niet in de 

eerste pbats : zjj zijn ingesteld ten nutte van den z e em an , 

voor wien windrichting en windkracht VTij wat gewichtiger 
8 
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zlJn dan lllooi of regenachtig weêr. Toch kunnen uit die 

iso baren nog genoeg gegevens worden afgeleid voor de be

paling van de luchtgesteldheid en de temperatuur } blijkens 

de resultaten van de Service Agricole } die op het weêrkun

dig Centraal-bureau te Parijs nevens de Service 11!faritime is 

ingesteld. Van de laatste kwamen het vorig jaar 83 pCt. van 

de voorspellingen uit , van eerstgenoenld bureau 7 8  pCt. 

Het verband tusschell de omstandigheden} wellce invloed op 

de luchtgesteldheid uitoefenen en de kennis van de barollle

trische maxillla · en minima , is ,�Tel niet onder vaste regelen 

te brengen. Men moet zich voorshands tot een algellleen ver

band bepalen. Vooral is dat het geval bij de lnaxima. Lucht 

die van de lllaxima afstroollü , wordt aangevuld door lucht , die 

uit de hoogere deelen van den dalllpkring nederdaalt } dat is dus 

koude lucht met slechts weinig waterdalllp . Dus in de nabijheid 

der barometrische maxÎlna is bestendig } droog weêr te wachten . 

Waarvan hangt nu de temperatuuï 's-verandering op een 

bepaalde plaats af ? Vooreerst van den aanvoer van lucht 

door den wind : of er koude dan warme lucht wordt aange

voerd ; ten tweede van de in- en uitstraling van de warlllte, 

de instraling door de Zon, de uitstraling door de Aarde 

naar buiten , wellcel' intensiteit afhangt van den al of niet of 

min of meer bewolkten toestand der lucht . Is de lucht be
wolkt} dan is de in- en uitstraling slechts gering . Het effect 

daarvan is 's zonlers juist tegenovergesteld als 's winters . 

Het gevolg van een onbewolkte lucht is in het eene geval 

verhooging, in het andere geval verlaging van t�nlperatuur. 

Bestendig koud weêr in den winter en dito warlll ,veêr in 

den zomer ziet lllen dan ook nleestal gepaard gaan met ba

rOllletrische nlaxima ,  tenvijl barometrische minillla geviloon -
lijk met veranderlijk weêr salllengaan. 

Ziedaar in 't algemeen enkele beginselen , waarvan bij de 

"leêrsvoorspellingen wordt uitgegaan en die op een meteoro

logisch bureau worden in acht genomen. 
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Het Fransche Centraal-bureau heeft voor alle andere in

richtingen tot 11lodel gediend. Het staat telegraphisch in ver

band met 1 20 plaatsen over de geheele Aarde verspreid, van 

waar eIken ochtend ten 8 ure de gelijktijdig waargenonlen 

verschijnselen in den danlpkring naar Parijs worden geseind. 

Zij worden daar met bekwanlen spoed verzanleld en vóór 

12 ure is men reeds zoover dat op dat uur de dagelijksche 

waarschuwingen naar de zeehavens kunnen gezonden worden. 

Twee uren later ziet het licht en wordt onmiddellijk door 

geheel Frankrijk verzonden een kaart , waarop de iso baren 

en isothernlen (lijnen van gelijken warn1tegraad) zijn geb'ok

ken en de verschillende verschijnselen in den dampkring, de 

windrichting en de windkracht , de toestand van lucht en 

zee voor een groot aantal plaatsen zijn aangegeven . 

Bij ons wordt uit vier plaatsen in het binnenland, uit den 

Helder ) Vlissingen , Maastricht en Groningen ten 8 ure 's mor

gens naar Utrecht geseind) en uit die waarnemingen in ver

band met enkele depêches uit het buitenland worden dan de 

waarschuwingen afgeleid, welke onrniddellijk naar de zeehavens 

worden verzonden, Daarop hebben nu betrekking de berich

ten in de dagbladen : de naam van de plaats rechts wijst den 

hoogsten barometerstand aan , de plaats links den laagst en en 

het daartusschen geplaatst cijfer is het verschil. Daaruit kan 

worden afgeleid in welke richting het barometrisch minimunl 

is te zoeken , en kent men de ligging ) dan weet nlen ook 

uit welken hoek de wind te wachten is . 

Op de h avenplaatsen wordt het uit Utrecht geseinde weêr 

door een seintoestel (aeroldinoscoop) aangeh:ondigd, bestaande 

uit een paal waaraan een arnl is bevestigd , die in verschil

lende vlaklcen kan gesteld worden en bovendien draaien onl een 

horizontale as. In elke richting kan hierdoor voorgesteld worden 

de lijn , welke den hoogsten en den l aagsten bar 01 11eterstancl 

aanwijst . 
Spreker was hier genaderd tot de twee zwakke punteu , 
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welke het tegenwo ordig stelsel aank leven. 1\1en zal inzien dat 

de gelijktijdige wfLarnemingen op een enkel tijdstip van den 

dag niet vol doende kunnen zijn en vooral niet veel baten bij 

snel opeenvolgende \veêrsveranderingen. Een vernuftig in

strument , dat een groote verbetering in het stelsel belooft 

te zullen aanbrengen, was onlangs op de electrische tentoon

stelling te Parijs geëxposeerd. Het stelt in staat onl zonder 

tusschenkomst van den telegrafist van minuut tot minuut te 

Parijs  bv. op te teekenen , hoe de barOlnetrische elelllenten 

elders zijn . Met dien toestel zou lllen dus den gang der 

meteorologische elementen op de eene plaats op elk tijdstip 

op een andere plaats kunnen lneten . De uitvinder , de heer 

van Rijsselberghe 1)  is voornemens een proef te nemen door 30 

waarnemingsplaatsen l llet 9 bureaux in verbinding te stellen. 

('1 ) On vermeld mag h i e r n i et b l ij v en dat d e  prioritei t dezer u i t
v i n d i ng toekomt a a n  on z e  J a n dgenooten Pro t. V O N  B A U M H A U ER en 
O L L A N D ,  die een d ergelij k e  u i tvi n d i n g  voor h et au t o m at i sch en ge
regel d o verseinen v a n  a l l e  v e randeringen in de  t e m p el atuur en de 
l u ch t gestel d h ei d van de een e plaa t s  n a a r  de a n d ere, reeds ,' óór d e n  
Bel gischen ho ogleera a r  werel d kundig m a ak t en en ged eeltel ij k  reeds 
in t o epassin g brachte n .  

W i e  o m t rent de  m e teorograa f  v a n  prof. V O N  B AU M I-I A  U E n.  m e e r  w i l  
weten, l e z e  d e  t w ee in ' t  Fransch gesch re v en brochu res, ov erdru k 
k e n  v a n  op.":itellen, d i e  i n  1 874 en 1 879 d o o r  genoem den professor 
en d r. M. SN E L L E N  geschre v e n  werden i n  de A1'chiues l\'êerlandcáscs. 
B ij het lezen v a n  d e ze opst el len z a l  men z i ch een d u idel ij k e  voor
stel l i n g  k u n n e n  m a ken v a n  h e t  b egim::el , wa arop de even een v o u d ige 
a l s  vernuftige u i tvinding b e rust , o m  el k e  a an wij zing van een m eleo1'o , 
logisch inst ru m en t  a u t o m at isch n a a r  een wi l lek e u ri ge pl a a t s o ver t e  
brengen.  Men z a l  er tevens d e  b e sch r ij ving in vinden van den toestel 
voor die a u t o m a lische o v erseining ( tr a n s m e t  t eu r) en de ont van gst v a n  
het  geseinde op h et cen t raa l-station (r écept e u r) , op z e e r  i n genieuse 
w ij ze bedacht  en v ervaard i gd door  den m e c h a nicus OLLA N D  te U t rech t. 
De u i t vinding van prol. V O N  B A Ui\1I-J A U E R  heeft haar o n t s t a a n  te dan
ken aan een pr ij s vraag, i n  1 870 en 1 872 v r u c h te loos d o or d e  Hol
lan dsche �Ia a ts cha ppij van W e t ensch a ppen uit geschreven . 

K ort vóór den term ij n van 1 Jan.  1 874 kwa m een in ' t  Ita l iaa nsch 
geschreven n n t woord i n ,  en  toen d e  j u ry dit  d e n  1611 MeI v a n  dat  j a a r  
d e  bekrooni ng n i et waard ig  keurde, kwa m d e  h e e r  v .  B A  mU f A UE R ) 
:Secret a ris van v o o rn . Maatsch a pp ij ,  m et z ij n  denkbeeld v o or den d a g  



1 1 7  

fret tweede zwakke punt van het stelsel van waarnemingen 

is vooral nadeelig voor de observators in VV est-Europa. De  

barometrische minima hebben wij toch leeren kennen als de  

belangrijkste verschijnselen in  den dalllpkring 1 omdat zij de 

stormen aanbrengen . Ook zagen wij dat die nlÏninla of centra 

van laagsten druk uit het vVesten kOlllen 1 dat zij dus over 

den Oceaan tot ons kOlllen en zij al zeer nabij ons 1I1Oeten 

e n  schetste d a a r v a n  de gronds l a g en, na ze voorgedragen te heb b e n  

i n  d e  K o n .  A ca d emie van Wetenschappen, i n  e e n  b rochure : » 8ur 
un mctéorographc universe! destiné aux ubservaloires solitaires » .  De 
l e z in g van d it opste l bragt den m e ch a n i cus O L L A N D  er toe om ove r
een koms t ig de d e n k b e e lden v a n  den ui tvi n d er een t oest el  te ver

vaard i gen , w a a rvoo r h ij ondersteunin g b ij de  Regeering a a n vroeg. D e z e  

won he t a d v i es i n  van d e  Kon . Aca de m i e e n  t oen daarop een gun
s t ig an t woord kwa m ,  werd den heer OLL A N D  de vervaardiging van 
een m et eorol ogisch toes tel op ged ragen . Z o o  kwam de eerste Ned cr
l a n dsch e m e teorograa f  in  de  were l d ,  wa a rm e de in h et Kab inet v a n  
den Hoofd-di recteur va n het Mete oro log i sch Institu u t  t e  1J t rech t  d e  

a a n w ij zingen v a n  e e n  barom eter en een a n e m o m eter, b e i d e  toestel · 
len op d en top van den Utrechtschen Dom gep l aa tst, geregeld k on
den w o r d en opge t eekend.  

D e  v e r v a a rd i ge r  b l eef echter n og steeds  zoeken naar  een middel 
om de h ei d e  stelsel s van getand e  raderen, h(')t een op d en toren,  het 

an dere op h e t I n s t i t  u u t, een i s ochron ische b e weging te do en on der
ga a n  door middel van s l echts èén gele iddra ad, terwij l  tot  dusver geen 
a n dere opl ossi n g  m o 6elij k  scheen dan door t wee ge J eiddra d en . In die 

ged a an t e  werd V O N  BAUM H A. UEP,' S t él é m eteorogra af i n  1 876 op d e  
w ereld ten t o onstel l i n g  v a n  P h i l a d eJ phia  geë xp ose erd e n  daar bekroon d. 

I n t u ssch en was het aan del!  bekwa men werktu i gk undige O L L A N D  ge
J u k t  het  vra a gs tu k van sl echts éé n ge lei d dra a d  ter verb indin g v a n  

d e  t wee s t a t i o n s  o p  te l oss en , door de isochronische b ewegi n g  der 
beide r a d erwerk e n  d o or mid del van conische sl in gers te regel e n . De 

proef  gel u k t e  v o l k omen en h e l  resu l t a a t  was  een toestel ) dat  in 1 879, 
toen d r. S N E L L E N  z ij n  s t u d i e  over de (délé m eteo ro gra a f van O L L A N D )) 

sçhreef, reed s a n derh a l f  j a a r  met v o l k omen regel m a t i gh eid de weers

ve�a nderingen van den U tl'echtschen Dom naar het Meteorol ogisch 
Instituut overbracht. 

De hoofdd irectenr van d a t  Inst i tu u t, prof. B u ys B A L I .OT, d ie reeds 

i n  1 868 d e  m oge l ij kh e i d voor z a g  v a n  per m a nen te  m ededeel i n gcn o m 

tren t d e  we êrsgestel d h e i d  i n  a n dere p l a a tsen, was i n  a l l e  o p z i ch t e n 

zoo vol daan o v er de wer k i ng v a n  d en to es tel, d a t  h ij r�cd& in 1 878 
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zun o m  omtrent hun komst ingelicht te worden . Anlerika 

is in dat opzicht van veel voordeeligel' conditie . en de be

kende heer BENNETT , eigenaar van de " J.lew- YOJ '!c IIeJ 'aldJJ 
is zoo welwillend geweest onl ons sinds 1877  door tusschen

kOlllSt van een door henl opgericht en onderhouden Mete

orologisch bnre�u van tijd tot tijd waarschuwingen over te 

seinen onltrent de gevaren , welke de Oceaan voor ons ver-

aan het GOllverflem�nt meende te moeten voorstellen, om vier liefst 
aan de u i thoeken van ons l a n d  gelegen s t a tions met het centraal
b u reau te Utrecht te v erb in den en daar dergelij ke t o estelle n  te plaat
sen als op den Dom. 

Een t weede exemplaar van den toestel werd ingezonden ter  were ld
tentoon stelling t e  Parij s  in 1 8 78 en in  't  Fransch b e schre ve.n i n  een 
geschrift van prof. V ON B A u M H A u E R, dd.  1 0  A u g. v an dat j a a r, ge
titeld : « Ie  météorographe universel à l 'Exposition Univ ers elle d e  Paris 
d e  1878 » .  

») Deze toestel v a n  d e n  heer O L L A N D "  - aldus schreef d l' S N EL

LEN in 1 S7Çl - » i s  dus d e  ee1'Ste waardoor het probleem is opgelost ,  
want , alhoewel in België bet Gou vernement d e  gelden beeft t oe ge
staan voor de plaatsing daar te lande van dergel ij ke  werktuigen naar 
h e t beginsel van den h eer VAN R I J S S E. L B E flGHE en men z i ch daar 
m e t  de vervaardiging er van b e zig houdt, zoo is het  op afs tand 071-
[eekenen van meteo1'o logische versc/l ijnselen daar tot  dusver' nog niet 
in praktijk g ebracht." 

. 

W ij schrij ven th a n s  1 882. Prof. Buys B A LLOT m o est in d e  St.- Ct.  
van 27 Jan.  aan d e n  Minister van \iVa t erstaat rapporteeren : <( . • •  ter
wij l  ik  n i et zoo  gelukkig was v a n  Uwe Excellentie te verkrij gen, 
dat aan de vier ho eken des l a n ds d e z e  t oestell e n  z ou den gepla atst 
worden , die do ol' de 0pste l l i n g  op den Domt oren waren geb l e ken te 
voldoen en die t e  Philadelp hia in 1 876, t e  Parij s  in 1 878 op de ten · 
toonstellin gen bekroond waren, beeft p ro f. v. RIJSSE LB ERGHE dat 
plan wel kunnen verwezen l ij ken, en is  reeds n u  i n  België zulk een 
mededeel ing naar h e t  Bru sselsch Obser vat orium in da2'el ij ksch ge · 
bruik , j a  ze l fs h ee f t  p ro f. v a n  R. op de e lec tl'iscbe tentoo nstel ·  
ling in 1 881 t e  Parij s  de waarne m ingen u i t  België a ldaar in het ge
bouw doen opschrij ven, terwij l  h et plan reeds gemaakt is o m  van 
dert ig  EU I'opeesche p l a a tsen de waarnemingen elk uur o p  t ien h oofd�  
plaa tsen a u t.omatisch t e  d o e n  aanteekenen.  

»Nog is d a t  plan e venwel n i e t  geheel  tot  stand gf'k omen, en ik 
h eb de eer Uwe Excel l e n t i e  t e  verzoeken het daarheen tE! lei den, 
dat de wel'l< zaé\mheid van prof. VOl"( B A U l\"I H A U E R  en van O L L A N D  

gewaardeerd worden en d e  Nederlan dscbe telem e te orogra af alth ans 
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borgen houdt. Over het vertrouwbare van die A111erikaansche 

depêches is veel geharrewar geweest , tot de Deensche mete

oroloog HOFF.iYrEYER dé taak op zich nanl en daarvan de resul

taten in een in 1 8 80 verschenen werk neêrlegde , onl de be

weging van de baronletrische minima over den Ocea�n na te 

gaan . Het materiaal , waaruit hij zijn conclusiën trok ) zijn 

285 minima , door hem waargenonlen in den tijd van 21 

maanden. Hij constateerde dat de vercleeling van de lninima 

over onze jaargetijden niet veel verschilt . In één winter nam 

hij er 42 waar, in een lente 37 , in een zonler 35 en in een 

herf�t 45.  Den oorsprong van die 2 8 5  nlininla nagaande , 

vond hij er 1 1 1  midden in den Oceaan , 1 2 6  uit Anlerika 

komende en de overigen af komstig van de arctische of de 

tropische gewesten. Vervolgens heeft hij de eindpunten dier 

minima nagegaan en bevonden dat 145 Europa bereikten , 

de rest zich op zee oplosten. Uit deze cijfers ligt de con · 

clusie reeds voor de hand , dat het stelsel der N oord-Anle

rikanen onvoldoende nloet zijn , vooreerst omdat vele Jllinima 

zich vormen in zee , waarmêe de waarnenlers in Amerika 

dus onbel\:end blijven ; in de tweede plaats omdat een groot 

aantal niet tot ons konlen . Zooals wij zagen , bedraagt het 

getal minÏlna , die ons bereiken , 145 .  Van deze konlen er 

68 uit de Ver. Staten of uit Canada. 

Nu beweert de meteoroloog van the New- York I-Ieralcl ) 
dat hij uit de verschijnselen van de nlÏnima kan afleiden op 

welk tijdstip zij Europa bereiken. Onl die uitspraak te con

troleeren heeft HOPFMEYER de door de miniJlla gevolgde wegen 

nauwkeurig gevolgd en in lijnen in kaart gebracht. Spreker 

wees ons die kaart en de eigenaardige groepen , waartoe de 

m ededinge, eer men 2 ij n  keus op een der vo orges] a :.:-en toes tel len 
vesti g t ." 

Het deed ons geno egen) e e n  o n g e z oc h t e  a a n leiding te h ebben ge h a d  
om d e  niet  al t e  zeer erk e n d e  verd i en s t e  van t w e e  l a n dgenoo t e n  in 
' t  l i cht  te mogen s tel len . 
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minima-liinen te herleiden zjjn , elk: bestaande uit grillige 

lijnen , waaruit duidelijk blijkt dat van te voren niets valt af 

te leiden omtrent den verder en weg , dien zij zullen volgen. 

Ook heeft de Deensche geleerde nagegaan , wellcen tijd die 

mininla noodig hebben om van hun uitgangspunt tot ons te 

komen. Hij bevond dat dit van 2 tot 7 dagen kan verschillen . 

Ten slotte is EloFF�IEYEH, tot de conclusie gekOlnen , dat van 

de 285 onderzochte nlÏnima 68 uit Anlerika Europa bereiken ; 

dat 59 van die 68  stOflll veroorzaakten , waarvan 48 in N 0 01'

wegen , 32 op de Britsche eilanden en 1 9  op de Fransche 

kusten ; zoodat de waarschijnlijkheid dat een uit Anlerika 

vertrekkend mininnun stornl zal veroorzaken op de N oorsche 

kust \3 ' op de Britsche eilanden \I-i , op de Fransche kust 1/, is . 

Voor 't oogenblik ziet het er dus slecht uit met de weêr

berichten uit het vVesten . Toch js de zaak niet hopeloos. 

Prof. Buys BALLO'l' opperde reeds vóór jaren het plan om in 

den Oceaan schepen te ankeren en die telegraphisch lllet 
Europa te verbinden . :l\1en heeft werkelijk eenigen tijd een 
schip westelijk van Ierland geankerd en aldus verbonden ; 
kort daarna was de gellleenschap echter reeds verbroken. 
I-IO lrFIHEYER, nu opperde een ander plan . Het was h81n op
gevallen , dat 78  pCt. van de lninima in de nabijheid van 
Groenland en IJsland passeeren 1 tenvijl sonunigen over de 
Azoren trekken . Z ijn denkbeeld is nu om Anlerika met Europa 
in een tele�n .. aphische, lneteorolo o'ische o'enleenschap te breno'en '--' . - ;:, ;:,  ;:, 
ten noorden over de Faroër en IJsland naar Groenland , en 
ten zuiden over de Azoren en Bernludas . 

N a deze toelichting van de zwakke �ijden van het stelsel 
der waarnemingen ulocht spreker concludeeren , dat de zaak 
volstrekt niet hopeloos staat , aangezien nlen niet alleen de 
lnvaal , maar ook de remedie kent. En als men dan terug
ziet  op wat in de l aatste 25 jaren op llleteorologisch gebied 
is gebeurd , dan is het niet bvij felachtig of '"vat nu nog on
volkomen is , zal vóór het einde dezer eeuw zijn opgelost. 
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H. )VITTE .  

. " . '\ ) .  

N atu u r l ij ke fam i l i ë n  u i t  h e t  P l an te n rij k .  

DE PALMEN. 

(2e V o o r d r a c h t.) 

De vorige reIS waren de Grassen het aantrekkelijk onder

werp van des heeren WITTE'S voordracht : thans zou de hor

tulanus van Leiden's AcadenlÏe-tuin zijn in niet n1inder grooten 

getale opgekon1en gehoor een vluchtige schets geven van de 

karakteristieke eigenschappen;. en het nut der Paln1en. Deze 

fan1ilie is zeker een der belangrijkste in het plantenrijk , vooral 

uit de tropenwereld. Een der n1eest gezaghebbende schrijvers 

over Palmen , de Duitscher SEE1YIANN , heeft de opmerking ge

maakt dat men tan1elijk wel een vreemdeling kan zijn in de 

plantenwereld , n1aar dat nien1and van de volwassenen n1et 

de familie der Palmen onbekend is , aangezien toch ook de 

Rotting tot deze plantengroep behoort , en de lnmnismaking 

daarn1ede gewis enh::elen nog wel levendig in herinnering zal 

z �jn . De Grassen leerden wij kennen als de " plebejers" uit 

het plantenr1.jk J een henaming van welker juistheid n1en 

doordrongen w o rdt J als Ulen daartegenov e r  stelt de " vorsten" 

uit dat rijk , zooals LlNNA EUS IJ de Puhneu" pL:,,�h t te noe lnen . 

Men aanschou we een Pal-m ,  die min of meer tr > L  vol koHlen 

ontw ikkeling is gekomen , n1en lette op zijn groot8ch oni; .... 
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wikkeld blad , en n1et LINNAEUS zal n1en insten1n�en , dat de 
Paln1 een plant is n1et een v?rstelijk voorkOlnen , dat de leden 
van die familie de vorsten zijn in het plantenrijk. Deze definitie 
van LINNAE us , die den Palm als "princeps" op zijn troon 
plaatste , is van n10nd tot n10nd voortgeplant en sedert be
houden gebleven. 

N ogtans behoo1'en de Paln1en slechts tot de Monocotyle
donen . . . . .  Wat beteekent deze wetenschappelijke naam ? 
Of.'3choon lllag aangenomen worden , dat onder de hier aan
wezigen slechts weinigen zullen zijn ) die hie1'onltrent nog in 
het onzekere verkeeren , kan toch voor enkelen de korte 
herinnering hier aan hare plaats zijn , dat 111en het plantenrijk 
verdeelt in drie hoofdgroepen : de Acotyledonen, de Monocoty
ledonen en de Dicotyledonen. Onder de eerste verstaat nlen die 
groep van planten , die kiemen zonder zaadlob , zooals Varens, 
Mossen , Paddenstoelen ; terwijl de Monocotyledonen n1et één 
zaadlob kien1en ) zooals de Grassen , de Paln1en, de lelieachtige 
planten ; en de Dicotyledonen of tweezaadlobbige planten , 
waarvan onze woudbool1len : Eik: , Iep , Linde , enz . de beste 
uitdrukking en de hoogste ontwikkeling zijn , die , gelijk reeds 
de naan1 aanduidt ) 111et tvvee zaadlobben ontkien1en. Ook nog 
door verschillende andere karakters onderscheiden zich deze 
groepen , waarbij spr.  thans niet nader kon stilstaan. De Dico
tyledonen staan als 't ware op de hoogste sport van den ladder 
der plantenontwikkeling. Men ziet dus , dat de Monocotyle
donen niet de hoogste uitdrukking zijn van de ontwikkeling 
der planten , en daar nu de Palmen tot die categorie behooren , 
ligt de conclusie voor de hand , dat , hoe grootsch en n1aje
stueus de Palmen zich in hun volkomen o�twikkeling ook aan 
't oog vertoonen , zij toch niet behooren tot die planten , wellce 
zich door de hoogste ontwikkeling kenmerken. Met dat al zijn 
de Palmen de krachtigs te type van de 111iddengroep , waarvan 
de verschillende famili ën een vrij geregelde reeks vormen , die 
een sterk uitgedrnlde ver wél,ntschap tot elkander hebben , v an 
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dien aard dat men de  Palnlen wel eens genoeuld heeft den 
hoogst ontwikkelden toestand der Grassen , of ook wel dezè 
faulÏlie den laagst ontwikkelden toestand van de Palnlen. 

Het woord Palul is reeds van oude dagteekening. Het koult 
reeds bij de oude Rouleinsche schrijvers voor, van wie het dan 
ook werkelijk afkoulstig is . In zuidelijk Europa is nanlelijk een 
palulsoort inheelllsch , welker bladen zich , zooals dit ook nlet 
die van vele andere soorten het geval is , vooral in de breedte 
ontwikkelen en waarvan het oppervlak het voorkonlen heeft 
van de handpalm. Dit is de zoogen .  Zuid-Europeesche Dwerg
palul ( Chamaerops humilis) . "Velnu : handpalnl en " palnla" is 
in het Latijn hetzelfde . De vorm van het blad der Zuid-Euro
peesche plant gaf dus aan de oude schrijvers het woord " palnla" 
in de pen , welk woord sedert voor de geheele familie gegolden 
heeft , ofschoon van andere soorten het hlad volstrekt geen 
gelijkenis heeft nlet de handpalnl ; iUl11lers , zooals aanstonds 
zal blijken , komen er vele Palmen voor met gevinde bladeren , 
op welke dus dit woord , in zijn strenge beteekenis , niet van 
toepassing is . Ook hier echter, gelijk in vele gevallen in de 
botanische nonlenclatuur ) geldt het verba valent usu. 

Met slechts zeer weinige uitzonderingen behooren de Pal
men thuis in de tropische gewesten. Zelfs de kleinste exem
plaren , die ten onzent in de kassen worden gekweekt , her
inneren door hun weelderige vegetatie aan het weelderig 
klilllaat der tropen , en waar gesproken wordt van weelderige 
bladontwikkeling , zoowel wat bevalligheid als onlvang betreft , 
denkt men onwillekeurig aan de Palmen. Geen plantengroei, 
welke het in deze twee opzichten van de Palm.en wint . 

Het vaderland van deze familie heeft een tanlel�jk groote 
uitgestrektheid en ligt tusschen 10°  Noorder- en 10 ( ) Zuider
brèedte . lIet n1iddenpunt harer ontwikkelin g ligt in het ooste
l�jk  halfrond , in den Sunda-archipel , terwijl haa,r soorten in 
het westelijk halfrond voora,l worden aémgetroffe n  i n  het 
Orinoco- en Anlazone-gebied. De oude wereld heeft betrekkelijk 
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veel llleer soorten , maar in uitgestrektheid van gebied wint 

Amerika het , 'i\Taar het getal palmsoorten ongeveer opweegt 

teo'en dat' van Indië . Sommio'e planten hebben een zeer uit�re-Q . J 0 '--' 

breid o'ebied enkelen draO'en zelfs een COSmol)oliti8ch karakter, 0 '  0 
tenvijl het gebied der verschillende Palmen over het algenleen 

zeer beperkt is , en er onder deze worden aangetroffen , die haar 

vertegenwoordigers slechts hebben op een enkele plaats . 

Er bestaat een zeer natuurlijke oorzaak van dit verschijn

sel ; terwijl toch vele planten zeer lichte zaden hebben , die 

gemakkelijk door den wind opgenolllen en naar elders wor

den vervoerd, breiden deze planten zich licht uit in streken 

waar ze slechts onder voor haren groei gunstige to estanden 

verkeeren. De zaden der Palmen daarentegen, onverschillig 

of ze groot zijn of klein, zijn specifiek zwaar ; ze kunnen 

dus niet door den wind verplaatst worden, althans niet op 

afstanden van eenige beteekenis. Voegt 111en hierbij) dat de 

Palm strenge eischen stelt aan bodenl . en klimaat , dan is 

het duidelijk dat van deze plantenfalllilie de meeste soorten 

een beperkt gebied hebben. VVel zijn er een paar, die hierop 

uitzondering lllaken : de Dadel- en de Kokospalm ; lllaar deze 

twee hebben hun gro oter gebied te danken aan de tusschen

komst van den lllensch , die de zaden naar andere streken 

overbracht . Straks zou spreker over deze twee nuttige Palmen 

in meerdere bijzonderheden tl'�den. 
Dat de onderscheiden palmsoorten voor haar ontwikkeling 

verschillende eischen stellen en niet allen onder dezelfde 
olllstanebgheden willen of kunnen gedijen, is duidelijk) als 
men let op de hooo'er en laO'er o'eleO'en streken van den o ;:-:, 0 0 
aardbodem waar ztj worden aangetroffen : nu eens in valleien, 

dan op bergruggen) zelfs op hooge bergen. V ON HUl\JBOLDT 
trof b .v .  den ,i'iTèLspah11 (Cci 'oxylon anrlicola) in Z .-Alllerika 

aan op 7 9 00 tot 9 7 0 0  voet hoven den spiegel der zee . Men 

vindt ze deels aa.n de kusten� voor een ander deel in h e t  
binnenland ; i n  lle dichte bosschen, of ook  wel geh eel aJleel1 



op het strand of in de balTe woestijn ; elders in droge gronden , 

terwijl weer andere soorten uitsluitend in moerassen tieren. 

Zij  kOlllen echter llleest allen hierin overeen , dat voor allen 

een wanne , vochtige lucht noodzakelijk is. 

Het getal bekende Palmen is vooral in den laatsten tijd 

zeer uitgebreid.  In het Systema vegetab ilium van LINNAEUS, 
uitgave van PERSOON ( 17 97) , worden slechts 16 soorten ge ... 

noenld, die tot 1 0  geslachten zijn terug te brengen . Nu ruinl 

een halve eeuw geleden bracht SCHOUW dit getal tot ongeveet 

200 palnlsoorten, en tegenwoordig kan men het aantal be-' 

kende Palmen op p. m.  1000 schatten, die meest allen il1 

de Europeesche plantenverzamelingen worden aangetroffen, 

Zonder zich aan overdrijving schuldig te nlaken , nleende 

spreker, nlag nlen daarbij nog wel de 200 à 300 soortel1 

rekenen ) welke tot heden onbekend bleven en dat vooreerst 

nog wel zullen blijven Vooreerst is het schier onnlogelijk 

om de groeiplaats van enkele palnlsoorten te bereiken ; ert 

treft men al soorten , welke men onderstelt als nog niet tot de 
bekenden te behooren , da11 1110et nlen om dit te kunnen consta� 

teeren niet alleen over het blad , maar ook over de bloem 

beschikken ; het to eval moet den natuuronderzoeker dus be

hulpzaanl zijn, dat hij juist den bloeitijd  van de plant treft) 

die zeer kort duurt, en dan is hij nog niet zoo gelllakkelijk 

in het bezit van de bloem, daar het blo eien llleestal plaats 

heeft hoog in de kroon, dus op een zeer nloeielijk te berei

ken plaats. VON HUlHBOLDT klaagde er dan ook herhaaldelijk: 

over , dat hij de inboorlingen er maar niet toe bewegen kon 

Onl in den boom te klimmen en de bloemen voor heIn af 

te sn�jden . fIet volk was daartoe te lui, al aarzelen ze geen 

oogenblik onl een gewonde papegaai of een aap uit den 

hoogsten boom te halen , als ze daar I Llst toe ge voelen , en 

daar b�j enkele soorten de tronk l net stekende doorns is be
zet, w as het zeer begrijpelijk) dat de  Indiaan er tegen op� 
zag onl dat baantje in de dienst der wetens chap te  verr l ch .... 
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ten . In Havana trof v .  H.  een groot aantal zoogenaamde 

Koningspalmen in bloei, lllaar te vergeefs bood hij eIken 

neger twee piasters voor een enkele bloemtros ; ze waren er 

niet toe te bewegen. Dat dit voor den l�atuuronderzoeker 

SOlllS een groote teleurstelling is , valt licht te begrijpen. 

In de laatste halve eeuw is lllen gelukkiger geweest, en ook 

het aantal in kassell gekweekte Pallllen is belangrijk toege

nOlllell .  ,IV as het een twintigtal jaren geleden nog een zeld

zaa'mheid, als lllen hier of daar Palmen aantrof, thans zijn 

zij vrij aigellleen zelfs als salon-versiering , dank zij de zeker

der wijze van verpakking en het snel vervoer , waardoor de 

invoer van planten uit de tropische gewesten zooveel gelllak

kelijker is geworden . Deze beide factoren, vooral het sneller 

vervoer, zijn bij de Palmen van grooten invloed. De llleeste 

palmzaden toch verliezen spoedig hun kienlverlllogen, zoodat 

zij niet bestand zijn tegen een vier- of vijflllaandelijksche reis . 
Tegenwoordig verzendt 111en partijtj es zaad in linnen zakjes 

per post en het bereikt dan zoo goed als versch zijn bestenl

lning. De tuinbouw reikte hier de hanel aan de industrie, en 

tenvijl zij het s choonheidsgevoel tot hoogere ontwikkeling 

bracht door de cultuur van een eler schoonste planten llleer 

populair te lllaken, bewees zij tevens gewichtige diensten aan 

de wetenschap . Illlmers , ele natuuronderzoeker werd geprik

keld tot het ontdekken van meerdere soorten, waarvan het 

toenemend aantal gelijken tred hield lllet het getal planten 

in de kVi Teekerij . Onder diegenen, die zich in deze eeuw door 

het bekend lllaken of invoeren van Palulen zeer verdienste

lijk lllaakten jegens de kruidkundige ·wetenschap en den tuin

bouw , behooren ülZonderheid VON MARTIUS ) LIEBlYU N ,  GR.IFFITH , 

D' ÜRBIGNY, I-Im1B oLD T  en BONPLAND, BLUl\1E, SEEl\IANN, ,IVINDLAND, 

LINDEN enz . 

Niet alleen uit een aesthetisch oogpunt, maar ook in velerlei 

ander opzicht verdient de Palm gerangschikt te ,vorden onder 

de belangrijkste planten van de aarde .  ,IV elke waarde de Ouden 



er reeds aan hechtten) bewijzen de palnlbladeren (die van del1 

Dadelpalnl) waarnlede zij de overwinnaars als nIet glorieteekens 

omkransten. De Palnlen onderscheiden zich door een karakteris

tieken groei en een eigenaardige habitus . Reeds de bladeren 

hebben iets bijzonders , dat de plant dadelijk doet herkennen j 

behoudens enkele uitzonderingen , waarin zelfs een kweeker 

zich wel eens bedriegen kan . Zoo  hebben bijv. de Cyclan..; 

theën , en uit deze voornanlelijk de verschillende soorten 

van het geslacht Carludovica , een verrassende overeenkonlst 

nlet de Palmen , waartoe ze toch volstrekt niet behoor811. 

Dit zijn e chter spaarzanle uitzonderingen. Dit voor het voor-' 

kon1en van den Paln1 in 't algemeen. Volgen wij de ontwik..: 

keling van de plant , zooals spreker die schetste, dan hebben 

wij vooreerst te letten op den wortel , die zich reeds bij d� 

allereerste ontwikkeling in zijwortels splitst , welke allen ge

lijke waarde hebben. Van een rechten p ellV\-ortel ; zooals bij 

onze boon1en , is dus bij den Paln1 en evenn1in bij de overige 

monocotyledonen , geen sprake. Op den wortel volgt de stan1 , 

of liever de tronk , daar van e en eigenlijken staDI evennIin 

bij de acotyledonen als bij de n10nocotyledonen sprake is . 

D e  tronk dan van de Palnlen is over 't algel1leen rechtstan

dig , dragende de bladerenkroon alleen in den top . Die lange, 

rechte tronk en de machtige kroon van reusachtige blade

ren daarboven geeft aan den Paln1boonl een fier en nlajes

tueus voorkonlen. 

Even als wel eens van den Beuk gezegd wordt , dat h ij te 

fier is om ander , kleiner gewas in zijn nabijheid te dulden , 

ofschoon de ondoordrin gbaarheid van de bladerenkroon voor 

het zonlicht de ware oorzaak is dat daaronder geen planten 

tieren - zoo overheerscht ook de kroon van den Palnl het 

gebied waar h1j groeit . De rechtopstaande tronk nIet de naar 

alle zij den uitgespreide bladerenluoon aan den top is de alge� 

n1eene type van den Palm . De tronk vertakt zich bij slechts 

één enkele soort , namelijk de Egyptische Doumpalm (liy ... 
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phaena thebaica) . -"N ortel-uitspruitsels of  vertakkingen laag bij 

den grond kOll1en wel is waar bij enkele soorten voor , 11laar 

toch slechts bij uitzondering. Weinigen verkrijgen op die wijze 

een heesterachtig aanzien . 

Over 't geheel treft de tronk van een kloek ontwikkelden 

Palll1 door zijn n1ajestueuse en rechte gedaante , zijn buig

zaanlheid en veerkracht . Niet zelden gebeurt het dat hij een 

lengte van 30 à 40 M.  bereikt .  Die ontwikkeling geschiedt 

echter geheel anders dan bij de stall1111en onzer booll1en. Als 

voorbeeld haalde spreker aan een Palll1 11let een waaierachtig 

blad in den Hortus te Leiden. Toen hij daar jaren geleden in 

betrekking kwam trof hij ook dien Palm aan) 11laar van een 

staD1 (tronk) was toen geen sprake .  De groote bladeren schoten 

als ware het uit de kuip ) -vvaarin de plant groeide , te voor

schijn.  Toen de oudste bladeren begonnen af te sterven zag 

11len den stam te voorschijn komen ell langzall1erhand zich 

ontwikkelen , hooger en hooger worden, n1aar steeds dezelfde 

dikte , ongeveer gelijk aan die van een vrij dikken woud

boon1 , behouden . Ofschoon nog geen halve meter hoog had 

hij reeds de dikte van een halven 11leter , en eerst nadat hij 

zijn volle dikte bereikt had nall1 hij in hoogte toe. De stall1 

van een Palm heeft dan ook in sOlllmige gevallen veel tijd 

noodig 0111 zich te vonnen. Hij \�Tordt dan elk jaar iets hoo

ger , 11laar blijft steeds even dik als toen hij uit den boden1 

te voorschijn kwam. Er is nog een ander karakter , waardoor 

de palm-stall1 zich van dien onzer tweezaadlobbige booll1en 

onderscheidt . Deze laatsten bestaan uit concentrische ringen of 

kransen van hout , die in aantal gelijkmatig toenemen naar

mate de stam ouder wordt (jaarringen) . Ziet men nu de door

snede van een palm-tronk , dan vertoont het centrUlll zich 

als een celachtige 11lassa , die naar buiten overgaat in hardere 

lagen tot eindelijk de buitenrand ijzerhard is geworden. Heb

ben die opeenvolgende lagen zich bij de Palmen eenmaal ge

vormd , dan komen er naar gelang van de 11leerc1ere bladen 
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die  uitspruiten , ook nleer vaatbundels zich in  den stanl op

eenhoopen en zich tusschen de vroegere bundels in leggen. 

Dan wordt het op 't laatst zulk een opeenhooping en samen

persing tot een vaste lllassa , dat zij met ijzer vergeleken kan 

worden. Naarmate de Palmen ouder worden leggen zich de vaat

bundels meer naar binnen en het merg verdwijnt . De palnl

tr0!lk is dus de beste uitdrukking voor de monocotyledonische 

stengels : 

Enkele Palmen hebben deze eigenschap , dat de wortels 

aan de neiging om naar beneden te dringen met grooten 

ijver toegeven , en bereiken zij dan een te vasten bodem , 

waarin zij niet kUlmen doordringen , dan ligten zij den stalll 

op, die dan dikwijls letterlijk op zijn wortels konlt te staan 

en zich boven den bodem verheft. Bij enkele soorten geven 

die luchtwortels aan den Palmboom het aanzien , alsof hij 

op stelten staat. 

Er zijn kleinere en grootere , hoogere en lagere Palmen. 

Opmerkelijk zijn de zoogenaan1de klimmende soorten, die in 

de oerwouden de geduchte hinderpaal zijn voor den natuur

onderzoeker om zich door het dichte woud een weg te banen. 

Reeds zijn de lianen , die de woudreuzen omstrengeld hou

den , in het alge1l1een lastig genoeg , maar de bijl gaat er 

ten minste gemakkelijk doorheen ; geheel anders en schier 

onoverkomelijk wordt de moeite als U1en te doen heeft moet 

de klimmende Palmen , die het geslacht Calamus vorUlen en 

waarvan de Calamus Rotang een zeer bekend voorbeeld is . 

Van die klimmende stengels , overal even dil\: , treft n1en in 

de bossèhen aan , die een lengte bereiken van 6 à 700 voet . 

Nu eens is die stengel glad gepolijst met langer of korter 

stengelleden ) dan weer voorzien van cloorns en weerhaken , 

waarmede de lange stengels zich des te vaster aan de dikkere 

woudstammen vaststrengelden. 

Bij de palmbladeren onderscheidt 111en tweeërlei hoofd vorm. 

V ooreerst de gevinde blacleren , waarbij de bladsteel van den 

9 
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voet uitgaande zich in zij-nerven verdeelt en zelf voortgaat 

tot aan den top. Menige schoone soort van het gevinde blad 

had spreker voor zich op tafel uitgespreid .  Zij kOll1en veel

vuldio' voor en vormen S0111S booll1en van 60 à 70 voet hoogte 
o 

bij een breedte van 20 à 80 voet. 
Karakteristiek is bij s0111mige Palmen de eigenaardigheid 

van den steel of llliddennerf Olll zich door het blad voort 

te zetten tot ver buiten den top , waar zij dan aan het uit

einde ' bezet zijn n1et scherpe ,;veerhaken. De palm-stengels 

maken van dit wapen een nuttig gebruik Olll zich aan andere 

planten vast te klell1ll1en. Voor den natuuronderzoeker zijn 

die haken echter ver van aangenaall1 .  Na een hoogte van 5 of 

6 llleter bereikt te hebben , dus eerst als de palll1stengels be

hoefte krijgen 0111 zich vast te hechten , ontwikkelen zich bla

deren, die aan den top in zulke van weerhaken voorziene draden 

uitloopen ; de eerst ontwikkelde bladeren hebbén die niet . . . .  

de plant heeft ze dan nog niet noodig. 

De gevinde bladeren staall , wat het aantal betreft , tot de 

handvornlige als 6 tot 1. Deze laatste zijn weer uit een geheel 

ander oogpunt karakteristiek. De bladsteel verdeelt zich daar 

reeds aan den voet van bet blad straalvornlig in verschillende 

richtingen en die uitbreiding van de nerven geeft aanleiding 

tot den handvorm. Ook deze bladeren bereiken een zeer aan

zienlijke grootte . Die van de O. 1. C01 'ypha umbraccû1/era worden 

tot 13 voet breed , bij 6 voet lang , lllet circa 1 00 insnijdingen, 

en door een dikken bladsteel van p. m. 6 voet gedragen. 
Gelijk spreker reeds opmerkte , zijn de stengels gaaf en 

glad of gedoornd. SOlllmige Palmen hebben overal doornen, 
tot zelfs op de bladeren. Aan den voet van den bladsteel 
zit dikwijls een eürenaardio' hario' weefsel dat door SOlllllli-'--' 0 û , 
ge Indische volken tot verschillende doeleinden wordt o'e-û 
bezigd. 

Het blad van enkele palll1soorten diende reeds 3000 j .  
vóór Christus bij wijze van papier, waartoe men het blad 
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nIet een hard voorwerp bekraste . Niet onwaarschijnlijk heeft 

dat aanleiding gegeven tot den naam van blad of foliunl .  

D e  meeste Palmen blo eien eerst op hoogen leeftijd. Van 

daar dat wij hier te lande niet veel bloeiende Palmen ken

nen , daar zij hier slechts zelden een hoogen wasdonl be

reiken , en wanneer men van tijd tot tijd in onze kassen 

bloeiende Palnlen aantreft , dan zijn het soorten die geen 

aanZienlijke hoogte bereiken. Vele bloeien , als zij eenmaal 

die phase bereikt hebben, gestadig voort en ontwikkelen de 

eene bloemtros op de andere . Enkele soorten echter bloeien 

slechts eennIaal. Deze hoopen , even als dit b .v. ook nIet de 

bekende Agave American a het geval is , gedurende een reeks 

van jaren voedsel op in den tronk , dat dan eindelijk alles 

ten bate konlt van den bloei , waardoor de tronk dan ook 

geheel wordt uitgeput . Dit zijn die weinige Palmen die hun 

bloenlsteng voortbrengen uit het hart van de kroon ; de 

meesten echter bloeien zijdelings . 

Voor het oog is de bloelTI het minst aanzienlijk deel van 

den Palm. Zelfs als een Palm in vollen bloei staat, loopt zijn 

bloenl weinig in 't oog.  De bloenl , vollmnlen ontwikkeld 

zijnde , vertoont een zestal bloemblaadjes , waar tusschen zich 

nu eens alleen meeldraden , dan weer alleen stampers ver

heffen. Bij sOlllnIige Palnlen komen die mannelijke en vrouwe

lijke bloemen ook afwisselend voor, terwijl er ook herma

phrodytische bloemen onder de Palmen voork·
onlen. Som

mige Palmen 
. 
zijn polygamisch , d. i. men treft op dezelfde 

plant mannelijke , vrouwelijke en tweeslachtige bloenlen aan. 

Het palmbloempje is gemeenlijk slechts zeer klein en JTIen 

kan zich de massa afzonderlijke bloemen voorstellen , die uit 

één bloemschede voortkomen , als nlen weet dat die schede 

soms de Cfrootte van een kinder-badkuip kan bereiken. De  Cl 

vruchten van den Palm zijn zoogenaamde steenvruchten, de 

zulken waarvan de middenwand , zooals bij de perzik en de 

okkernoot , steenhard is , in tegenstelling bv. met de bessen 
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WIer middenwand juist de bekende weeke zelfstandigheid 

bevat. 

vVat 111eer uitvoerig zou spreker ten slotte stil staan qij 

een tweetal karakteristieke soorten van Palmen , de Dadel

palnl en de Kokospalu1. 

lIet eigenlijk vaderland van den Dadelpalm verliest zich in 

de hooge oudheid. Somu1igen willen het in N. Afrika zoeken 

of in Arabië , anderen in Indië of op de Canarische eilaliden. 

Zooveel is zeker dat de Dadelpalm en wat die hoogst nut

nuttige plant voortbrengt , reeds van overoude tijden in vele 

streken een onmisbaar bestanddeel van 's menschen huishou

ding uitmaakt. Bovenal tiert deze Palm in warnle , regenar

me streken en komt in de oude wereld veelvuldig voor in 

noordelijk Afrika , in Arabië , Zuid-Perzië en in Europa aan 
de Middellandsche zeekust tot 430 NBr. 

De Dadelpalm wordt tot over de 1 00 jaren oud , en zijn 

tronken worden dan van 40 tot 80 voeten hoog. Het fraaist 

bij deze Paln1en zijn wederonl de prachtig uitgespreide krui

nen , die een bosch van dadelpalmen een verrukkelijk aan

zien geven. Niet alleen de vruchten J 111aar ook de stamn1en 

en bladeren dienen den mensch in verschillende landen tot 

velerlei nuttig gebruik in huis en bedrijf. In sOlllll1ige stre

ken dient de vrucht tot voedsel voor n1enschen , kan1eelen , 

paarden , ja zelfs voor honden. Voor schaarsche jaren bewaart 

men dêl,ar de gedroogde vruchten in het zand . In Egypte 

heeft zelfs het Gouvernell1ent den Dadelpaln1 tot een bron van 

inkoll1st genlaakt J door van eIken boon1 een piaster belas

ting te heffeIl. Men kan daaruit afleiden , tot welk veelzijdig 

gebruik de boom en zijn deelen aangewend worden. 

De Arabieren noemden den Dadel dan ook reeds van o uds 

den gezegenden b00111 en geloofden dat hij alleen kon gedijen 

waar de Islam was dOOl'gedongen. Van daar dat de volgelin

gen van Mohan1ed den Dadelpahn altijd meêvoerden op hun 

tochten tot verspreiding van den Godsdienst der I-Ialve :Maan. 
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De godsdienstige vereering van deze palmsoort is dan ook 

van de Arabieren afkomstig . Zij noemden ze den voeder van 

de menschheid , en even als God aan den Hemel zichtbaar 

was door de Zon ,  zoo herkende men op aarde den Schepper 

aan den Dadelpalnl .  Men weet ook dat bij Christus' intocht 

in J eruzalenl de Joden deze palnltakken op Zijn weg wier

pen als bewijs van vereering. Aan de Middellandsche zeekust 

worden zijn bladeren verzameld om er de loofhutten van 

te bouwen bij het Israëlitisch feest van dien naam. Bij 

ge}Jreke daarvan bedient nlen zich echter ook wel van de 

takken der palmboompjes , het lieve plantje met de fijne al

tijd groene blaadjes en van enkele. anderen. Deze hebben 

echter niets te maken met de familie der Palmen , nlaar 

ontleenen aan haar den naanl onldat ook zij bij feestelijke 

gelegenheden in de plaats treden van het nie.t overal en al

tijd voorhanden palmblad. 

De Kokospalm behoort m et en nevens den Dadel tot de 

nuttigste planten op aarde. I-lij tiert bij voorkeur aan de zee

kust , wat in verband schijnt te staan nIet het aanzienlijk 

zoutgehalte , dat de plant voor haar ontwikkeling noodig 

heeft. Ook hier nloet men gissen naar de herkonlst , die VON 

MARTIUs zocht in Z .-Anlerika ,  anderen ÜI Z .-Azië of Polynesië. 

Door de gemakkelijke verspreiding èn door de natuur èn door 

den nlensch konlt de Kokospalm thans vrij algeDleen voor in de 

tropische landen. De mensch heeft zich voor die verspreiding 

niet eens veel nI0eite te geven. De lrokosvruchten , aan de 

kust groeiende , komen genlakkelijk in zee , bieden weêrstand 

aan den invloed van het zeewater , en aan een andere kust 

aanspoelende , vinden zij daar dikwijls toest�nden die gunstig 

zijn voor haar ontwikkeling. Zoo zijn er voorbeelden van 

langzaanl naar en boven het oppervlak d er zee gerezen ko
raaI-eilanden , waar aangespoelde kokosnoten , die zich slechts 

nIet een bescheiden deel tevreden stellen , wortel sch oten en 

doordien zij in staat zijn in veler] ei menschelijke beho eften te 



1 34 

voorzien , zulke eilanden bewoonbaar maakten. Geen gewas ) ·  
zegt onze landgenoot , wijlen prof. MIQUEL , overtreft den Kokos
palm in nuttige eigenschappen. lIij kan letterlijk in alle be
hoeften van den nlensch voorzien. Van zijn hout worden 
balken , latten en planken gemaakt en gebruikt voor den 
huizenbouw , en de jonge , inwendig nog weeke tronk dient 
der bevolking tot waterleiding .  Van de bladeren , die 18 tot 
20 v. lengte knnnen bereiken ) bedienen de Cingaleezen zich 
tot vlechtwerk en huisbedekking. Op Ceylon en de eilanden 
van de Stille Zuidzee ) l evert de kokosboonl alle nlateriaal 
voor den huizenbouw. Het poreus weefsel aan den voet van 
het blad wordt gebruikt als filter voor den palnnvijn 1 en de 
visschers van Tahiti n1aken er hun overkleed van. 

De boon1 is bij uitstek productief. Om de 1 1/:J l11aand werpt 
hij 9 à 12 rijpe vruchten af. Nog niet rijp zijnde , beva,t de 
vrucht een helder ) frisch en gezond water , terwijl het eiv,rit 
van die jonge noten J eerst zacht als :l blanc manger " ,  later 
hard wordt en dan een olieachtige ll1elk bevat. Uit de harde 
kern der vrucht wordt dan de beroen1de kokosolie bereiel. 
De harde schaal wordt gepolijst tot vaatwerk. Uit den bloe111-
steel vloeit , nadat die aan den voet is afgesneden , een vocht 
als palmwijn bekend , die versch gedronken , een aangenamen 
smaak heeft en na een paar uren J door zijn gistende wer
king , bij het gebruik bedwelmende eigenschappen ontwikkelt. 
In dien toestand is de wijn bij de inlanders natuurlijk het 
meest in trek. Op Ceylon destilleert men er arak en azijn 
uit èn dient de kokosvrucht ook voor de suikerfabricatie .  

Behalve de  Dadel- en  de  Kokospaln1 i s  de  Sagopah11 , in 
wenes stam zich de voedzame korrelige zetmeelzelfstandig
heid bevindt , van groot nut voor de volksvoeding. Voorts 
treft Ulen nog een geheele reeks nuttige pahnsoorten aël,n: de 
Lontarpalm , de Suikerpnln1 , de Oliepalm , de ,71[ aspalm, de 
I voorpaln1 ) de Itapalm. Zóó nuttig is deze familie der Pal
men , dat het leven met al zijn behoeften bij geheele volks-
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stammen vaak van een enkele palmsoort afhankelijk is. 

Zeer gaarne had spr. nog nader bij enkele andere soorten 

stilgestaan , maar hij lllocht niet meer van de aandacht 

zijner hoorders vergen ; hij had gezorgd voor levende getui

gen van zijn voordracht. Een fraaie collectie Pallllen , hem 

filet de nleeste bereidwilligheid ter beschikking gesteld door 

den heer W. C. VAN DER LAAN , Bloemist te 's Hage , stond aan 

weêrszijden van de tafel geschaard en trok veler bewondering. 



x. 

Dr. H. HAGA. 

D e  b etrekk i n g  tusschen L i c h t- en W a r mtestral e n  toeg el i cht  m et 

d e n  Bo l o m et e r .  

Dat men ook op het gebied der physica door te veel boo

men het bosch uit het oog kan verliezen, bleek uit de voor

dracht van dr . HAGA van Delft over eell onderwerp , dat de 

spreker blijkbaar filet voorliefde bestudeerd had, doch dat 

niet den verdienden indruk lllaakte, Olll verschillende rede

nen, waaronder wij meenen te llloeten noemen het te groot 

aantal proeven , welke een te aanzienlijk deel van de voordracht 

in beslag namen. Daar het lUl eenmaal niet lllogelijk is, in 

een verslag proeven te laten zien, en een beschrijving daar

van geen al te groote proportiën lllag aannelllen, zullen wij 

er ons toe bepalen onl van sprekers gedachtengang zoo 

duidelijk lllogelijk een schets te geven . 

De I-Ieer HAGA leidde zijn verhandeling in met de vermelding 

der hypothese van HERscHELL onltrent het wezen van de 

groote licht- en warmtebron, het Zonnelichaam, dat hij zich 

voorstelde als een donkere kern, olllgeven door twee atlllos

pheren, waarvan de eene licht uitzendt, nlet openingen tus

sehen beide dalllpkringen, waardoor 11len de kern kan zien 
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(zonnevlekken) . Op die hypothese voortredeneerende, was 

HERSCHELL van meening dat de lichtwerking , welke door 

de Zon werd uitgezonden , geheel iets anders is dan de zon

newarmte die door wrijving der
" 

lichtdeeltj es tegen de lucht 

in onzen dampkring zou ontstaan. Sedert heeft men echter 

leeren inzien , dat er een zeer nauwe betrekking bestaat tus

schen het licht en de warmte ,  ja dat zij eigenlijk in wezen 

dezelfde werking zijn, althans een zelfde uitwerking van de

zelfde oorzaak . Om die theorie toe te lichten en te bevesti

gen heeft prof. S .  P. LANGLEY, directeur van de sterrenwacht 

te Allegheny (Pel'1nsylvanië) , zijn Bolometer uitgevonden en 

geconstrueerd, een instrument dat met den thermometer en 

de thermozuil bij het wetenschappelijk onderzoek naar de 

van het Zonnelichaam uitgaande werkingen nog gewichtige 

diensten belooft te bewijzen. 

De Bolometer of stralen-meter is een instrument dat dient 

om de werkingen, die van de Zon uitgaan, te meten. Om nu 

het beginsel, waarop dat werktuig rust, en zijn samenstelling 

goed te doen begrijpen, schetste spreker eerst wat n1en onder 

een electrischen stroon1 heeft te verstaan. Als men de uit

einden of polen van een galvanische batterij door een draad 

sluit, ontstaat er in dien sluitdraad een werking, electrische 

stroon1 genaamd; omdat zij werkelijlr in enkele opzichten 

een treffende overeenkomst heeft met het stroomen van 

water door buizen. Als zulk een electrische stroom zich b .v. 

splitst in takken, dan geschiedt die verdeeling juist zooals 

stroomend water wordt verdeeld wanneer dit door zijbuizen 

van zijn weg wordt afgeleid . Om ons nog even bij dat beeld 

van stroomend water te bepalen, stelle n1en zich voor een 

met water . gevuld bassin, dat aan een zijde langs een hel

lende goot afloopt die zich aan het einde splitst in twee 

onder geljjke hoeken uitwijkende goten ; welke takken z ich 

op hun beurt weêr ombuigen tot zij elkaar in een pu nt ont

moeten , waar de goot haar oorspronkelijk rechten weg ver-
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volgt . Het water doorloopt aldus een ruitvormig samenstel 

van goten . Gesteld nu dat men twee even hooge punten 

van die ruit door een nieuw kanaal diagonaalsgewijs verbindt, 

dan zal het water ook dat kanaal opvullen, nlaar daar in 

rust verkeeren. Vernleerdert nlen echter den weerstand van 

het stroomende water in één zijde van de ruit, dan ontstaat 

daardoor in een bepaalde richting ook een stroonl in de 

diagonaal-goot. Denkt 111en zich nu, in plaats van stroomend 

water, stroomende electriciteit in een dergelijk sanlenstel van 

draden , dan zal in den diagonaaldraad geen stroom optreden , 

wanneer de weerstand in de sluitdraden volkomen gelijk is .  

Bij het nlÏnste verschil in weerstand in beide draden, treedt 

echter ook in den diagonaal- of verbindingsclraacl een stroom 

in deze of gene richting op . 

Een zeer gevoelig nliddel onl te onderzoeken, of door dien 

draad een stroom gaat en in welke richting, is de werking 

welke de stroonl uitoefent op een magneetnaald. Hoe 111en 

die werking zichtbaar nlaakt, is bekend. Aan den nlagneet

naald 'wordt een spiegeltje  verbonden, waarop nl'en een licht

bundel laat vallen. Er vormt zich dan op het schernl een 

teruggekaatst beeld, waaruit nlen kan opnlaken, of en in 

welke richting de naald zich bewogen heeft .  In een reeks 

proeven werd door spreker het bovenstaande toegelicht . 

Het vermeerderen van den weêrstand in den geleiddraad 

door verwarming van dien draad werd nu voor LANGLEY het 

principe waarop hij zijn instrument opbouwde.  De gevoelige 

uitslag van den nlagneetnaald werd voor henl het herkennings-

111iddel van de wanntebron , die op den draad werkte. Al 

spoedig zag hij in , dat onl ook een zeer geringe verwarnling 

merkbaar te 1naken , een grooter oppervlak aan den dnLad 

gegeven lnoest worden .  De draad werd dus zigzagsgmvijs onl

gebogen en daarbij tevens een nlÏddel bedacht onl de tijdens 

de proeven intredende temperatnursveranderingen te nentra

liseeren . ]Jat doel werd lJereikt door den weêrstand in beide 
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thans zigzagsgewijs omgebogen sluitdraden even sterk te ver

meerderen. poor schermen konden de stralen alleen op den 

middendraad schijnen , terwijl verandering in temperatuur der 

lucht de zigzagsgebogen sluitdraden tegelijk aandeed. Alleen 

de tüsschen die geneutraliseerde draden liggende en daarnlede 

verbonden draad - insgelijks zigzagsgewijs gebogen - is 

dan gevoelig voor elke warnüebron ,  die er op valt en die 

zichtbaar wordt aan den uitslag van den nlagneetnaald. 

Ziedaar in beginsel de Bolonleter van LANGLEY. De draden 

zijn bij dit instrument zeer zorgvuldig gewalste staalblaadjes 

ter dikte van 0,004 mM., die vijf tienvoudig omgebogen den 

middendraad vormen , geflankeerd aan weerszijden door 1 7  

reepjes , welke d e  z g .  t:3luitdraden vertegenwoordigen. De kunst

vaardige mechanicus Krpp te Delft had voor spreker den 

Bolonleter nagemaakt met behulp van platina-blaadjes ter 

dikte van 1/1 30UO mM., waardoor spreker zich in staat zag ge

steld met het instrunlent proeven te nemen , welke den invloed 

van een warmtebron op het scherm duidelijk waarneembaar 

maakten. Van staalblaadjes voorzien zou het instrunlent nog 

gevoeliger werken. 

LANGLEY heeft nanlelijk nlet dit instrunlent gevonden , dat 

door straling in tien seconden een hoeveelheid warnlte kan 

aangetoond worden , welke duizend jaren noodig zou hebben 

om een blok ijs ter zwaarte van 1 kilo te doen smelten. Het 

gelukte henl dan ook den laatsten twijfel op te heffen , die 

nog bestond omtrent den aard der betrekking tusschen de 

warnlte- en de lichtstralen. Om ook op dit gebied de proeven 

van LANGLEY te vervolgen , liet spreker het licht van gloeiende 

koolspitsen vallen door een samenstel van een lens en een 

prisma , waardoor het bekende spectrum van kleuren op het 

scherm zich afteeken de. Vroeger onderzocht men met de 

therill.ozuil J of die lichtstra,len ook nog warill.tewerking uit

oefenen. Thans geschiedt dat onderzoek veel gevo eliger met 

den Boloill. eter, Uit ervaring weet DIen reeds dat die warmte-
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werking bestaat. Bij brandspiegels bv. openbaart zich de 
meeste wannte in het punt waar de lichtstralen te zamen 
komen , en nog alg8111eener bekend is het voorbeeld van het 
brandglas , waaraan n1en die wanntewerking even duidelijk 
bespeurt . Hierdoor wordt dus geconstateerd , dat bij verande
ring van de richting der lichtstralen hetzij door terugkaatsing 
hetzij door breking , de warnltestralen dezelfde wetten volgen. 
Onbewust werd dus reeds vóór lang het verband tusschen 
de licht- en de warmtestralen waargenomen. 

N en1en wij nu weêr het onderzoek van het spectrum ter 
hand . en plaatsen ViTij op den weg van den lichtbundel een 
bakje 11let een gekleurde vloeistof (verdunde oplossing van 
over111angaanzure kali) , dan zien wij die vloeistof som111ige 
stralen opslorpen , want het spectrum op het schern1 vertoont 
nog slechts de roode en de violette strepen en daartusschell 
een zwarten band. I-Ioe is het nu 11let de warmtewerking in 
dien zwarten band gelegen ? De Bolo111eter geeft het ant
woord op die vraag : daar is in dien zwarten streep geen 
spoor van ,var11lte aanwezig. Of men dus de richting of de 
sterkte de�' lichtstralen verandert , in de zelfde 11late wijzigt 
zich de warmte-,verking ; men kan het eene niet verzwakken 
zonder in gelijke mate de ,;I,Terking van het andere te ver
minderen. 

JYlaar zooals 11len weet , zijn er in den stralenbundel ook 
nog stralen , die geen effect hebben op het netvlies , tenzij 
ze op hun weg door een middenstof worden geabsorbeerd. 
Spreker 'nam daartoe een fraaie proef lllet een oplossing van 
chinine , die , op dell wen' van den lichtbundel o'eplaatst een - û û '  
blalllvaehtigen weerschijn vertoonde zelfs WtLar geen zichtbare 
werking te bespeuren was . Ook van deze zoogemLamde ultnt
v iolette stralen , die ook o. a .  in de photographie werkzè tam 
zijn , heeft LANGLEY 11let ziJ'n instru111ellt de warmte-werkino' � û 
aangetoond. 

Een kleine uitweiding achtte spreker hier noodig ter 
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kenschetsing van den aard dier opslorping. De analogie 

tusschen het geluid en het licht werd eerst kortelijk ver

klaard . Heeft men twee sten1vorken van gelijke toonhoogte 

dan zal bij het aanstrijken van de eene vork de andere gaan 

medetrillen. D e  luchtdeeltj es worden door de trillende stem

vorkbeenen in afwisselende verdichte en: verdunde lagen in 

beweging gebracht, die zich voortplanten en, de andere vork 

bereikt hebbende, daar de beenen van die v OTk insgelijks in be

weging brengen , ten koste van de tTilling der luchtdeeltjes .  

Wordt het  geluid voortgeplant dool' de  lucht, het lichtver

schijnsel wordt voortgeplant door de aether, die niet alleen 

de ruimte tusschen de Planeten opvult, lllaar ook de kleinste 

deeltjes waaruit i eder lichaam bestaat . 

En waardoor wordt nu het verschijnsel, dat wij licht en 

warmte noell1en, voortgebracht ? Door de deeltjes van een 

lichaam, die zich krachtiger bewegen naarll1ate dat lichaam 

zich in warmer toestand bevindt . De trillingen van die deel

tjes deelen zich mede aan de aether en die aethertrillingen 

vorn1en te zamen den licht- en warmte-bundel , bestaande 

uit stralen van een verschillend aantal trillingen, die door 

het spectrun1 vallende , in meerdere of n1indere lllate gebro

ken worden, de ultra-roode het minst en zoo voort door de 

gele en groene tot aan de ultra-violette, die het llleest ge

broken worden. Alleen de stralen lllet een aantal trillingen 

tusschen een minimunl en een n1axin1um gelegen) n1aken op 

ons netvlies een indruk : die daar beneden gaan, de ultra

roode, en die er boven gaan, de ultra-violette, zijn voor ons 

niet zi chtbaar . 

Spreker nam nu de beide oplossingen weder ter hand en 

plaatste ze op den weg van de trillende aetherdeeltjes .  Het 

zelfde verschijnsel van daar straks deed zich voor. Somn1ige 

stralen, d .  w. z .  son1n1ige Teeksen van aetheTtrillingen van een 

bepaalden trillingsduur waTen in staat on1 de deeltjes van 

de geldelude vloeistof in trillende beweging te bTengen, 
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waardoor de eIgen beweging der aetherdeeltj es verzwakt (ge

absorbeerd) werd , en er lnoest dus in het spectrunl een zwarte 

band ontstaan. In de oplossing van chinine zag men een 

dergelijk verschijnsel. SonlnlÏge aethertrillingen �erden daar 

opgeslorpt, 111. a. w. die aetherdeeltjes stonden hun beweging 

af aan de chininedeeltjes , die op hun beurt weêr de aether

deeltjes in de vloeistof in beweging brachten en den blauw

achtigen weerschijn voor het oog waarneembaar nlaakten. 

Zoo kan geen werking op den BolOlneter worden uitge

oefend , tenzij de aetherdeeltjes van hun trillingen een deel 

afstaan aan de nletaalstrepen waarop zij vallen ; en insgelijks 

worden wij wannte gewaar op ons lichaam ) wanneer daarop 

een stralenbundel valt , waarvan de trillende deeltjes de deeltj es 

van dat lichaanl in sterkere beweging brengen. 

Eindelijk nalll spreker nog een proef lllet een prisma van 

klipzout , om de ultra-roode stralen aan te toonen , waarvan 

het aantal trillingen te klein is onl door ons oog te worden 

waargenomen. 

Spreker had met deze reeks proeven duidelijk willen nlaken, 

hoe warmte en licht de uitwerking zijn van de zelfde oorzaak . 



XI� 

Dr. E. H. GROENJVIAN. 

Pog i n g e n  van vers ch i l l e n d e  n atu u r k u n d i g e n tot o p l o s s i n g  

van  h e t  raad se l  d e r  Z waartek racht . 

Dr. GROENlYIAN , leeraar aan de H. Burgerschool te '8 Hage, 
voor 't eerst in Diligentia optredende , had tot onderwerp 
gekozen de Zwaartekracht . Hii sprak daarover op een wijze, 
die blijk gaf van doorwrochte studie van zijn onderwerp en 

van een benijdenswaardigen tact om van een groote massa 
lectuur en ' een uitgebreid onderzoek een korte , afgeronde en 
begrijpelijke schets te geven. 't Spree:ri:t van zelf dat van een 
zg. populaire , elem entaire voordracht hier geen sprake lmn 

zijn. Maar daarom des te meer waardeeren wij des heeren 
GROENMAN'S talent om de klip der oppervlakkigheid te ver
mijden en op die der al te · diepzinnige geleerdheid niet te 
stranden. Of het ons gelukken zal , den spreker ook nlaar in 
de verte na te volgen , zal zeer de vraag zijn. 

1-10e ontstaat de zwaartekracht ? Ziedaar de vraag , waa]�'" 
mede spreker begon en eindigde . Niettegenstaande dit groote 
raadsel de denkers nog altijd bezig houdt , bekoJllJllert m.en 
er zich in 't dagelijksch leven slechts weinig om , evenals 
Jllen van alle verschijnselen , die altijd �n overal optreden , 
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ten slotte de oorzaak niet meer vraagt. Van spreker's leer

lino'en zal dan ook slechts één van de honderd hem naar ü 
de oorzaak der zwaartekracht vragen , terwijl daarentegen 

de belangstelling in den aard van de lllagneetkracht ) die 

slechts zelden zichtbaar optreedt , veel grooter is . 

De ouden waren gewoon om alles , waaraan zij verande

ring wenschten te constateeren 1 bloot te stellen aan de vuur

proef. Zoo bleek ook de nlagneet haar vernlogen te verliezen 

door ze met vuur in contact te brengen . De zwaartekracht 

heeft men echter op die nlanier nooit getracht op te heffen. 

Wel is er eens sprake geweest van een nlethode om aan 

zware voorwerpen 1 ter vergenlakkelijking van het transport , 

tijdelijk hun zwaarte te ontnelllen ; doch het behoeft geen 

betoog , dat die methode bleek een sprookje  te zijn. Een 

andere vraag : heeft lJlen de zwaartekracht nooit nader onder

zocht ; heeft lllen niet getracht te constateer en of er ook 

verandering in geschiedde ; en is het daarbij niet als een op

lllerkelijk verschijnsel opgevallen , dat die kracht overal en 

door alle lichalllen dwars heengaat ? Valt een voorwerp ter 

aarde , is de oorzaak van die be'i;veging dan een drukkende 

kracht van boven of een aantrekkende van beneden of een 

stootende , die door de deelen van het lichaanl zelf wordt 

uitgeoefend ? Op dat gebied hebben de groote denkers in den 

loop der tijden heel wat hypothesen en theoriën opgeworpen 

en zijn daarbij niet altijd op zuiver nlechanisch en natuur

kundig gebied gebleven. Spreker had dan ook bij de lectuur, 

'ivaaruit hij de stof voor zijn ondenverp geput had , veel 

llloeten doorworstelen , wat de grenzen der physica over

schrijdt en tot het gebied der metaphysica behoort . Een aantal 

Duitsche geleerden hebben hun beschouwingen over de oor

zaak en het wezen der zwaartekracht in een reeks 'iverken 

neêrgelegd , die llleer of lllÏnder waarde blijven behouden 

zoolang het raadsel niet is opgelost. Vooral ZÖLLNEU, heeft 

zich in deze richting grooten naam gelllaakt. Ook hij behan-
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delde het onderzoek van het vraagstuk volgens een lllethocle 

die eigenlijk tot de llletaphysica behoort. ZÖLLNEl� heeft veel 

overeenkomst met FAUST , die begint 111et alle wetenschappen 

te raadplegen , om ten slotte van allen een onbevredigend 

antwoord te bekolllen en zich dan over te geven aan de 111acht 

der duisternis . ZÖLLNER gaat het eindelijk evenals FAUST . Ook 

hij bereikt de grens van het weten , en dorstende naar 111eer

dere kennis , blijft de natuur he11l op zijn verdere vragen het 

antwoord schuldig en tracht hij nu zelf uit zijn fantaisie 

aan te vullen wat he111 nog ontbreekt . 

Raadpleegt 11len de natuur, dan treedt allereerst de vraag 

op den voorgrond : hoe werkt de zwaartekracht ? Is zij een 

standvastige kracht , of een kracht , die wel eens verandert ? 

Op deze laatste vraag nu nlag men met vrij groote zeker

heid het antwoord geven , dat de zwaartekracht altijd op de 

zelfde wijze werkt . De slingerproef is hiervan het overtuigend 

bewijs .  Vleet men hoe veel schonl11lelingen een slinger ge

durende een zelfden tijd verricht en bbjft de lengte van d�en 
. 

slinger onveranderd , dan zal die slinger, op de zelfde plaats 

opgehangen blijvende , altijd het zelfde aantal slingeringen 

in een bepaalden tij d  volbren gen.  

Een tweede vraag : is de zwaartekracht een kracht , die 

standvastig �loorwerkt , of werkt zij b ij stooten ? Ook op die 

vraag hebben de proeven met den valtoestel overtuigend het 

antwoord gegeven , dat de zwaartekracht steeds op de zelfde 
wijs  blijft doorwerken , of bij stootingen welke elkander nIet 

een zeer groote snelheid opvolgen en steeds onderling ge

lijk zijn , en dat deze continue kracht oorzaak is dat de 

lichanlen zich nlet eenparige versnelling moeten bewegen. 

Als een lichaanl zich bv . ged urende 1 seconde bewogen 

heeft , dan heeft de luacht die er op werkt  aan dat iichaam 

een zekere snelheid gegeven ; en laten ·wü het lichaanl 2 
seconden val len , dan is de ::3nelheid verd ubbeld . Bjj onder
c1eelen van seconden geldt dezelfde betrekking , hoe klei n 

1 0  
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die deelen ook worden genoll1en . Als voorbeeld ter verduide

lij king Vi1n die wet , wees spreker op het projectiel dat n1et 

een snelheid , afhankelijk van de lengte van den loop , van 

de lllassa van het projectiel en van den druk welke er op wordt 

uitgeoefend , den VUl1l'1110nd verlaat. 

De zwaartekracht is dus standvastig en blijft zich steeds 

gelijlL 

Onderz
'
oeken wij nu de grootte van de zwaartekracht , dan 

komen ook hier de slingerproeven 'weer te stade . 11111ners 

het getal schommclingen en de lengte van een slinger be ... 

kend zijnde ) kan daaruit de versnelling van de z'v,raartekracht 

berekend worden. 1\1en vindt dan voor vallende lichmnen 

hier in den I-Iaag 9 . 812 JYI. ; en of 111en hiervan nu eens of 

duizendmaal de proef neemt , het resultaat is altijd voor het 

zelfde lichaan1 de zelfde snelheid. Reeds vóór 111eer dan 

honderd jaar bv. heeft 11len te Parijs die versnelling van de 

zwaartekracht genleten , en nog steeds is zij volkomen de 

zelfde. 

vVelken invloed oefent nu het lichamn zelf -op de zwaar

tekracht uit ? I-Iet ant",voord op die vraag vindt men in de 

",vet , dat de kracht rechtstreeks evenredig werkt aan de 

grootte van de Inassa : met andere woorden , als lllen heeft 

een tweemaal grootere nlassa , dan zal die massa door de 

Aarde ook door een tweelllaal grootere kracht worden aange

trokkeIl . Eindelijk de zeer gewichtige vraag : als n1en lichanlen 

beschouwt op verschillende afstanden van elkaar gelegen , 

hoe v{erkt dan de zwaartekracht op die lichamen ? I-Iet ant

woord , door NEWT ON op die vraag gegeven , deed. ook onzen 

CmUS'l'IAAN HUIJG ENS inzie
'
n dat de z",vaartekracht niet bloot is 

een terrestrische kracht , die van de Aarde alleen uitgaat , 

nlaar dat zij is een universeele kracht , waaraan het geheele 

Eleelal èn ,vat zich daarin bevindt , onderworpen is . N E\\' '.l' ON 
trachtte namelijk het vraagstuk op te lossen , of ook de 
JYlaan valt en of ze dat precies even snel doet als bv. de 
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voorwerpen op onze Aarde .  Om de Maan in staat te stellen, 

haar wentelende be'-vveging rondonl de Aarde te volbrengen , 

is het duidelijk , dat haar l11iddenpuntvli�dende versnelling 

gelijk l110et zijn aan en dus precies in balans gehou den l110et 

worden door de nlicldenpuntzoekellde versnelling. Nu is de 

afstand van de Maan tot de Aarde precies 60 Aard-stralen, 

en NEWTON vond l1let deze gegevens dat de Maan naar de 

Aarde valt lllet een versnelling , welke juist 3600 111aal kleiner 

is dan die van een lichaall1 op de Aarde zelve. Voor den 

I-laag zou de versnelling , waarll1ede cle Maan op on8 poogt 

te vallen , clus bedragen �7tJT52 1\1. 
De wetten ván KEPPLER aan zijn berekeningen dienstb aar 

l11akende , vond NEWTON , dat alle planeten naar de Zon val

len met een versnelling , die in olllgekeerde reden staat tot 

de quadraten harer afstanden. Is de afstand bv. 10 maal 

grooter , clan is de uitwerking ook 1 00 111aal kleiner. 

Ziedaar nu een aantal gegevens , waarn1ede n1en behoort 

toegerust te zijn , 0111 111et ll1in of n1eer kans op succes de 

vraag te steilen : van waar k0111t die kracht ? 

Laat ons hierbij in de eerste plaats NEWTON raadplegen. 

In een bericht aan de Royal Society kwam hij tot de con

clusie , dat hij de oorzrt,ak van de zwaartekracht niet kon 

bevroeden. Dat die kracht iets zou zijn J I'vat aan 'de stof als 

zoodanig eigen is , geloofde hij niet , en als ongerijmd ver

wierp hij de hypothese dat de zwaartekracht iets zou zijn , 

dat werkt op een afstand. NEWTON beschouwde de kracht 

dus niet als de werking van het eene lichaanl op het andere 

z�ncler dat er iets tusschen die beide licham,en is . Nog een 

andere u itspraak van N EW'J.'ON is bekend , nt:Lll1elijk de theorie 

van de onweeg'bare stof , die leert dat , als een lichaalll wordt 

aangetrokken , die aantrekking de uitwerking is van den 

druk , welke dool' de imponderabile stof wordt uitgeoefen d .  

Deze theorie i s  later D 1 8 el' uitvoerjg u itgewerkt <loor S I J TLLEH" 
dien n1en indertijd reeds vereerde als de evenknie van GALILEï 
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kracht had opgelost. 

Na hell1 heeft ZÖLLNER over het vraagstuk veel gedacht 

en geschreven. Spreker schetste dezen philosooph als een 

zeer scherpzinnig n1an , aan wien de wetenschap veel ver

plichting heeft . C*) ZÖLLNER 11leende , dat in onzen tijd  eigen

lijk verkeerd wordt gewerkt, dat er wel steeds 11leer ver

schjjnselen en feiten worden waargenon1en , doch dat lllen 

in het vermogen Olll die verschijnselen te verklaren bij den 

tijd van N EW'l'ON bepaald ten achter is . ZÖLLNER trachtte alle 

ll10gelijke aantrekking te verklaren uit een vooraf aange

non1en eigenschap van de stof. Stof � zoo luidde zijn stel

ling - trekt stof aan . Op groote afstanden openbaart zich 

dat in de graviteit ; zeer dicht nabij elkaar geplaatst , oefenen 

de lichalllen adhaesie op elkaar uit ; vergelijkt men de stof 

in één en het zelfde lichaall1 , dan spreekt n1en van cohaesie 

tusschen de deelen ; en eindelijk van scheikundige affiniteit , 

als de deeltjes zeer klein zijn. Deze voorstelling klinkt wel'':' 

kelijk zeer fraai De kracht , die n1en zwaartekracht noenlt , 

zou dus verklaard zijn nit de zucht van alle stofdeelen , Olll 

tot elkaar te naderen of zich van elkaar te verwijderen. 

Niet onaardig noemde lllen deze theorie die der sensitive 

atomen , een leer vvelke ook reeds door MAUPEl1,TUIS was ver� 

kondigd. Als n1en deze nu mag toepassen op de at0111en , 

dan zeker ook op de aggretaties van at 0111 en , de stoffelijke 
ll1assa's : 

Spreker stelde het verwerpelijke van een dergelijke trans-

cendente kracht in 't licht. ZÖLLNER ging in z ijn fantaisie 

zelfs zoo ver, om te spreken van een gevoel van lust en van 

onlust onder de stofdeelen. IY1en zal echter inzien , dat zulk 

een oplossing de quaestie eigenlijk nog veel san1engestelder 

C) Eel l ige ma.:l ll Ll e n  geleden overleed ZÖL L N ER.  
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maakt. Stelde ZÖLLNEl� die kleine stofdeeltj es of hUlllUl1culi 

gelijk met den nlensch , onldat zij evenals deze werken kun

nen op een afstand , dan maakte hij zich al dadelijk schuldig 

aan een valschen grondslag van vergelijking , daar de mensch 

in geenen deele in staat is om op een afstand te werken : 

hij heeft daartoe altijd een nliddenstof noodig. 

In de toelichting van zijn theorie herinnerde ZÖLLNER ook 

aan de oude stelling der scholastici : corpus ih i agel "e  non 
potest uhi non est (een lichaanl kan daar niet werken waar 

het niet is) , en beweerd e dan , dat die stelling juist onlge

keerd kan worden : " waar het lichaam werkt ) daar is het" ; 

waarop een criticus de ironische opnlerking maakte dat , op 

grond van die theorie , de Maan , op de Aarde werkende , zich 

dan eigenlijk op de Aarde zelve moet bevinden. ZÖLLNER liet 

zich door dien aanval intusschen volstrekt niet uit het veld 

slaan , en repliceerde : juist , dat is ook zoo ; elk lichaanl be

vindt zich eigenlijk overal , en daar elk lichaanl een oneindige 

nunlte inneenlt , zoo breidt ook de Maan haar bestaan in 't 

oneindige uit . -- ZÖLLNER vergeet hierbij het onderscheid tus

schen directe en indirecte werking. 

Spreker verliet hier voor een "vijle dit gebied , dat allengs 

de grenzen der physica overschrijdt , en trachtte het vraag

stuk op llleer mechanische en physische grondslagen te ver

klaren. Daartoe wendde hij zich tot onzen grooten landgenoot 

HUYGENS. De grondbeginselen , waarvan l-IuYGENS uitging , 

dienen nu nog tot grondslag , waarvan de nleesten uitgaan, 

die een verklaring zoeken van het raadsel . Zooals men weet, 

onderscheidt men twee soorten van stoffelijke massa's : de 

zware deelen en de aetherdeelen . Men neemt aan dat die 

aetherdeelen zich in een uiterst snelle beweging bevinden. 

Zij stooten daardoor van alle kanten tegen de lichamen en 

die snelle beweging zou alzoo overgebracht worden van het 

eene lichaam op het andere . Verder on derstelde HUYC: ENS , 
dat de aether zich ten gevolge V iLll het stooten van de deeltje� 
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III concentrische ringen beweegt , doch de  uitwerking daar ... 

van verklaart de aantrekking niét . 

Anderen hebben na hem die stootingstheoriën echter weer 

opgevat in verband met de mechanische warn1tetheorie , 

die vooral ter hand is genon1en door CLAUSIUS e .  a. Oorspron

kelijk gold de theorie , dat de lucht een statischen druk op 

de voorwerpen uitoefent. JYlen liet die echter varen en op

perde het denkbeeld , dat de luchtdeeltj es een verbazend snelle 

beweging hebben. Nadat men ook dit idee weer een poos 

had laten rusten , kwan1 men er later op terug , juist in ver

band nIet de 1l1.echanische warmtetheorie , en het voortgezet 

onderzoek leidde tot de conclusie dat alle luchtdeeltj es in een ' 

kan1er bv. zich met een snelheid van ongeveer 500 M. in de 

seconde voortplanten , dat is dus een snelheid grooter dan 

die van een geweerkogel. Daarbij neemt die snelheid toe 

n1et de t81nperatuur. De nlensch wordt dus onophoudelijk 

door een kanonade van luchtdeeltj es getroffen. Volgen die 

ellraar betrekkelijk langzaanl op , dan openbaart zich een ge

voel van koude ; wordt de snelheid van beweging grooter, dan 

gevoelt n1en het 'W8ol'm ; en gaat de beweging zeer snel , dan 

oefent deze n1echanische beweging van de luchtdeeltj es een 

beleedigenden invloed uit , waartegen onze zenuvven niet be

stand zijn. Naast deze lineaire snelheid der luchtdeeltjes neenÜ 

n1en een golvende beweging waar ) zooals de voortplantings

beweging van het geluicl .  Tusschen die beide snelheden , de 

lijnsnelheid van de luchtdeeltjes en de golvende snelheid van 

het geluid , heeft men een betrekking leeren bepalen. Legt het 

geluid 332 JYI . in de seconde af , dan is dat cijfer vennenigvul

digd nlet B/2 ongeveer de lijnsnelheid der lucht of 498 lVI. in de 

sec .  De lucht heeft dus twee bewegingen , ,vaarvan zich de 

eene rechtlijnig voortplant en het lichaan1 onophoudelijk van 

alle kanten treft. I-Ioe is 't nu met het licht ? 

Zooals men door proefneming weet , plant zich het licht of 

de golvende aetherbeweging in één seconde 300 000 000 1\1. 
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voort. En  nu k011lt d e  hypothese en zegt : d e  lucht heeft twee 

bewegingen , ergo zal de aethel' die ook wel hebben ; en dan 

zal bij de aether die zelfde betrekking tusschen de beide snel

heden ook wel bestaan , waaruit dan als lijnsnelheid V O Ol; de 

aether 450 nlillioen lVI. in de seconde wordt berekend . 

Wat zal nu die van alle kanten stootende aether doen? 
Wanneel' n1en daaruit nu gaat afleiden , dat door die stooting 

de licha111en naar elkaar gedrukt worden , stuit 11len al dadelijk 

op een ernstige bedenking. Men zou dan nan1elijk als resultante 

moeten krijgen dat de kraeht , waarmede een lichaan1 naar de 

Aarde wordt gestooten , evenredig is aan de oppervlakte van 

dat lichaa111 . En dit ' is toch volstrekt niet het geval ; laat 

111en b .v .  een tafelblad overlangs of vlak vallen , de kracht 

waarn1ede het valt zal de zelfde zijn. 

Een andere theorie ging uit van een andere voorstelling van 

de stof dan die wij ons genleenlijk daarvan geven. Wat wij ons 

als stof denken - zegt die theorie - is de aether in een toe

stand van trilling , evenals een snaar, die n1en spant en loslaat, 

nl�ar met dit onderscheid chü de snaar in één vlak trilt, terwijl 

de stof dat doet in alle n10gelijke vlakken . Op som mige punten 

in die trillende nlassa - de knoopen van de snaar - is de stof 

in rust , daar tusschen in heftige beweging . Even als de aether 

stelle n1e11 zich dus ook de stofaton1en als vibrerende deelen 

voor en de " Allgen1eine Vibrations-theorie der N atur" is ge

vonden. Maar nu konlt alweêr de dreigende vraag : hoe gaan 

die deeltjes naar elkaar toe? Men antwoordt: de deeltjes lu�jgen 
ten gevolge van hun eigen beweging een voortstuwende kracht . 

Maar ook deze theorie verIdaarde n iet ) waaron1 de zwaarte

kracht evenredig is aan de massa , en in dat cardinale opzicht 

liet ook onbevredigd. de theorie van prof. TnoMPsoN , d.ie zich d.e 

aton1en dacht als ringen , wier beweging veel o vereenkOlllst z o u  

hebben 11let die van d e  rookkringen , die een vaardig roo leer uit 
zijn sigaar blaast. 

Een andere voorstelli ng  i H  die van LESÀ O l� ,  d ie ziGh groo tc 
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holten in de kleinste licha111en dacht en zich de atonlen als draac1-
figuren voorstelde . Ziedaar een voorstelling, die althhtns ten naas
tenbij vergunt onl uit het vallen van een luchtstroom op 
een lichaalll de conclusie te trekken, dat dan alle deeltjes zoo
danig worden getroffen , dat de kracht rechtstreeks evenredig 
zou zijn aan de 11lassa , waaruit het lichaalll bestaat . Maar de 
voorstelling van deze atomen is te gedwongen om er veel waarde 
aan te hechten. 

Uit al hetgeen spreker ollltrent de pogingen tot opsporing 
van de oorzaak der zwaartekracht had 111edegedeeld , is vooral 
deze conclusie te trekken , dat lllen aan de natuur te veel op 
eens heeft willen vragen en vooral ook dat 111en verkeerd heeft 
gevraagd. Men begon te vragen naar een oorzaak , en te nau
wernood had lllen daarop een antwoord gekregen, of men stelde 
er weer een andere vraag voor in de plaats , tot 111en eindelijk 
op llloeielijkheden stuitte en het ontbrekende aanvulde door de 
fantaisie . Van daar de eene theorie voor , de andere na. 

Spreker veroordeelde echter geenszins de verbeeldingskracht 
in de wetenschap . Hij herinnerde aan de openingsrede , waar
mede een jong professor voor eenige jaren te Amsterdal11 het 
hoogleeraarsal11bt aanvaardde. I-lij verdedigde de verbeeldings
kracht in de wetenschap als Ollll1ishaar en beweerde dat de 
theorie van I[UYGENS omtrent het licht hoofdzakelijk gesteund 
had op de kracht der verbeelding. Er zijn l11eer groote 
geesten, N E"VVTON in c�e eerste plaats , die uitI11uilten door de 
groote tucht van hun redeneeringsven11ogen , n1aar bij wie die 
eigenschap niet belet heeft dat hun fantaisie veeltijds een 
hooge ,vlucht nall1 . In de geschriften, door spreker geraadpleegd, 
treft n1e11 veel aan)  waarbij werkelijk is uitgegaan van een 111e
chanischen grondslag , lllaar nog llleer ·waarbij lllen de grenzen 
van het weten is overgestapt. Dan vinden wij dat zij , die de 
stoot-theorie verdedigen) tot zekere hoogte op den goeden weg 
zijn geweest onl het verschijnsel van de zwaartekracht te ver
klaren , maar dat zij onnlÏddellijl� van dien weg zijn afgegaan 
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zooc1ra zij zich door transcendente begrippen hebben laten 111ec1e ... 
slepen. 

'Het onderzoek naar het raadsel del' zwaartekracht is dan 
ook - meent spreker - niet alleen een physische , maar ook 
een psychologische vraag. Zij leert ons den dorst V8Jn de lllensch
heid om steeds llleer te weten , ten einde de nieuwe wetenschap 
telkens weer te maken tot een nieuwe bron van vragen en 
onderzoeken. Toch zal lnisschien ten slotte het raadsel van 
zwaartekracht worden opgelost . 

Een vingerwijzing daarheen is de inderdaad vernuftige rede
neering van Z ÖLLNER over een mogelijke llleth ode om den tijd te 
berekenen , dien de zwaartekracht noodig heeft. Hij gaat daarbij 
uit van een slinger , dien hij op twee juist tegenovergestelde 
punten (antipoden) van de Aarde ophangt , op een punt dat 
naar het volle zonlicht is gekeerd en aan den anderen kant der 
Aarde, waar duisternis heerscht . Dan zal de slinger in het eerste 
punt zijn lllinilllum-werking, in het andere punt zijn lllaxinlunl
werking of grootste aantal SChopllllelingen volbrengen . fIet 
is nu de vraag , of die twee gegevens en de afstand van de Zon 
zullen kunnen leiden tot de berekening, hoe veel tijd de zwaar
teluacht van de Zon noodig heeft Olll haar werking op de Aarde 
uit te oefenen. Als die tijd slechts 5 min . of meer bedraagt, zal 
hij volgens Z .  vermoedelijk berekend kunnen worden. Maar in elk 
geval heeft ZÖLLNER de wetenschap lllet een nieuw denkbeeld 
verrijkt , dat wel tot nieuwe verklaringen en ophelderingen om
trent aether-verschijnselen als anderszin s zal leiden, zoodat nlen 
nlag hopen steeds nader te zullen komen tot de oplossing van 
dit raadsel. 
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1-1. WITTE. 

N atu u r lij ke fam i l i ë n  u i t h et p l an te n rijk.  

DE ORCHIDEËN. 

(3e V o o r d r a cht) .  

D e  heer ,iVITTE, ten derden nlale Hl dit seIzoen In 

Dil'igentia optredende, sloot tevens de rij der spreek

beurten Inet een voordracht over de Orchideën , aansluitende 

a/an zijn verhandelingen over de Grassen en de Pahnen , 

lvaannede hij zijn serie opende en voortzette. De planten

familie der Orchideën , welke ook tot de Monocotyledonen of 

Eénzaadlobbjge planten behoort , heeft in den laatsten tijd 

een zeker burgerrecht verkregen , al valt het niet te ont

kennen dat de naanl nog steeds nlet een waas van geheirn
zinnigheid is overtogen. Over 't algellleen heeft lllen er nog 
geen goed begrip van . Men weet , dat de Orchideë,n zeer 
kostbare en fraaie planten zijn en dat de meeste soorten tot 
de tropische flora behooren . Dat dit slechts ten deele 'waar 
is , (bit niet alle soorten even kostbaar zijn , daarentegen de 
meesten zeer fraai ) en dat tegenwoordig een legio soorten 
en variëteiten in de Europeesche kassen gekweekt lvordt, zou 
uit spreker's verhandeling dl1irlelijk blijken. 



155  

In  1 797 , toen het Systema Vegetabiltwn van LINNAEUS , 
door PERSOON bewerkt , werd uitgegeven , werden daarin 153  
soorten der Orchideën-familie beschreven. In 1 848 schatte 
KLoTsen de gekweelden reeds op ruinl 3 1/2 duizend , terwijl 
dit getal tegenwoordig wel tot 5000 zal gekloll1men zijn. 

' Deze toeneming der kennis van de Orchideën heeft de weten

schap voornalnelijk te danken aan den tuinbouw , die zich 

in het begin dezer eeuw , vooral in Engeland , begon toe te 

leggen op het kweeken van die planten. Er ontstond groote 

vraag naar nieuwe soorten , welke in tropische lmiden werden 

opgespoord en overgebracht en tegelijkertijd nieuw mate

riaal leverden voor de kruidkundige wetenschap . Zoo heeft 

n1en meer11lalen de pradische tuinbouw de hand zien reiken 

aan de wetenschap . Als zekere plantengeslachten in den 

sn1aak k0111en en groote handelshuizen belang gaan stellen 
in den invoer uit de gewesten waar zij inheell1sch zijn , dan 

ziet 11len die planten uit alle oorden der wereld te voorschijn 

kon1en en doet de wetenschap er haar voordeel n1eê.  

De Orchideën zijn zeer verspreid en haar uiterste grenzen 

liggen zoowel in . de Poollanden als in de Keerkring-gewesten. 

Zij tieren op vlakten en op hoogten , in de Keerkring-ge

westen zelfs tot 13 à 14000 voet boven het oppervlak der 

zee. Zoo  werd bv. de Oncidium. nubigenull1 in Peru ter hoogte 

van 14000 voet gevonden. I-Iet getal soorten , die inheen1sch 

zijn in Europa , is ongeve,er 120 , waarvan in ons land p. nl . 

30 vertegenwoordigd zijn. Veel aanzi enlljker , j a  overvloedig 

if:! het aantal soorten in de tropische wouden. 

Naar de groeiwijze , d. w. z. naar de wijze waarop zij 

zijn ingeplant , onderscheidt men de Orchideën VOOrn:1111elijk 
in twee groepen : de terrestrische , di e in de a:1rde groeien , 

en de epidendrische , ook wel epiphytische genoemd , die tegen 

de stamDlen of op de takken van andere woudboorneu 

groeien , en die n1en voor:11 :1antreft in de tropische gewes
ten , waar de geli jkn1atige W:1rme en voch tige tem. peratunr 
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der bosschen voor  deze groeiwijze bijzonder gunstig is . Allicht 

zou 111en uit deze epidendrische groeiwijze de conclusie trek

ken , dat de Orchideën , 'welke : tot die categorie behooren) 

parasieten zijn , die zich voeden 11let de stoffen uit die objec

ten waarop zij z�jn bevestigd. En toch zijn deze Orchideën 

evenmin parasieten als bv. de Kli1110p. Zulke planten hebben ' 

op andere boo1nen alleen steun gevonden ; zij hechten de 

wortels wel aan de uitwendige deelen van de s chors dier 

boom en , maar dringen niet tot hun inwendig weefsel door 

en putten uit die stammen evennlÏn haar voedsel, hebvelk 

wel degeliik het geval is 11let de ,vare parasiet�n of woeker

planten , waartoe bv. de bekende Vogellijnl (Viscunl albulll) 

of het Warkruid (Cuscuta) behooren , die uitsluitend leven 

ten koste der planten waarop ze groeien en voor welke 

zelfs een zelfstandig leven onnlogelijk is . De Orchideën , die 

tegen boomstamn1en groeien, trekken daarentegen haar voed

sel deels met behulp van de bladeren uit de lucht , en voeden 

zich voor een ander deel door tusschenkomst van de wortel

einden , die het gecondenseerde vocht uit de lucht tot zich 

nemen en daannee tevens de in de lucht zwevende stoffen , 

die voor het onderhoud van de plant noodig zijn. Zulke 

phmten noemt nlen eigenaardig onechte of pseudo-parasieten . 

De Orchideën zijn over 't alge1lleen stengelloos , d .  w. z .  

zij hebben voor 't nleerendeel geen hoog op  groeiende sten

gels . Enkele soorten , o. a. ook in ons Indië , 111aken hierop 

met haar soms 3 nleter hoog op groeiende stengels en fraaie 

bladeren een uitzondering. Dit zijn b .v. de on1 hai'e prachtige 

bloemen zoo zeer geliefde Vallda's , terwijl de Vanielj e en 

nog zeer enkele anderen zich door zeer lange , klinllllende 

stengels ken1llerken. De pseudo-parasieten , die geen op

groeiende stengels hebben , kennlerkèn zich in den regel 

hierdoor dat het blad of de bladeren op een zoogenoe111den 

schijnknol (psendo-bnlbus) zijn ingeplant , die lllen geneigd 

zou zijn als een verdikten bladsteel te beschOlnven. Bli de
' 
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in  aarde groeiende Orchideën treft men die schijnknollen 

niet aan. Eigenaardig is de voortplanting van die knollen 

bij de epidendrische Orchideën . Zij spruiten direct voort uit 

den kruip enden , dunnen stengel , die zich van jaar tot j aar 

verlengt ) terwijl dan jaarlijks aan het verlengstuk een schijn

knol tot ontwikkeling komt , die de bergplaats is van veel 

voedsel en aan den top of den voet aanleiding geeft tot 

bloeien. Bij enkele is die jaarlijksche stengel verlenging vrij 

aanzienlijk , en het gevolg daarvan is dat zullce Orchideën 

in betrekkelijk korten tijd over vrij groote afstanden letterlijk 

verhuizen. Dat dit verhuizen tot overdreven en fabelachtige 

voorstellingen aanleiding heeft gegeven ) ligt in de reden . 

Voor deze planten is een vochtige , gelijkmatig warme 

temperatuur een vereischte : anders sterven de luchtwortels . 

D e  in onze streken groeiende Orchideën zijn allen terrestrische 

en nlÏssen die s chijnknol�en , 111aar hebben vrij :11gen1een iü 

den grond verborgen knolïetj es aan den voet , waaruit een 

knopje ontspruit , dat de drager wordt van een stengel , die 

telkens vernieu,vt , wanneer e en nieuw knopje ontspruit 1 

terwijl dan het oude knolletj e in 't voorjaar afsterft. Op dj e 

wijze heeft nlell beweerd dat ook onze Orchideën zouden op'" 

schuiven. De geestige auteur van de " Guêpes", ALPHONSE KATW" 
heeft zelfs uitgerekend hoe veel jaren zulk een plant nooclig 

zou hebben on1 een bepaalden afstand af te leggen . Van een 

verplaatsing is hier echter geen sprake , Olll de eenvoudige 

reden dat de nieuwe knopj es nu aan deze dan aan gene z�jde 
van de plant ontstaan.  

In tegenstelling lllet de Varens e n  de Palmen , wier onder.:.. 

scheiden en veelvormig blad een der 111.eest karakteristieke 

eigel'lschappen dier fan1iliën is , onderscheidt zich het enkel ... 

voudige ) niet · ingesneden Orchideën-blad in den regel door 

niets b�jzonders . Daarentegen bieden de bloemen der Orchideën 

een verbazend groote verscheidenheid , hetzjj aUeenstrLande ,  

hetzij op de zelfde plant in n1in of 111eer groot aanta l bjjeen. 



1 58 

Bij de alleenstaande ontwikkelt zich uit den stengel één enkele 

bloenl ; tenvijl bij andere soorten het getal bloenlen op één 

zelfde vertakte steel zeer aanzienlijk kan zijn. Van een der 

keurio'ste en zeldzaamste Oost-Indische Orchideën-bloenlen 
'=' 

liet spreker een vrij groot aantal onder het publiek rond-

deelen, waardoor sprekers beschrijving van den hoogst karak

teristieken bouw dier bloem des te genlakkelijker kon gevolgd 

worden. Zeker zullen velen nooit lllet zoo veel belangstelling 

het teedere blo81nenweefsel beschouwd en begrepen hebben 

als onder het gehoor van den heer \iVl'l'TE . Zelden hoorden 

wij ook een duidelijker uiteenzetting vau den bouw eeuer 

bloelll , en ·wij houden ons verzekerd , dat spreker zijn doel 

volko111en bereikte , Olll althans van dit onderdeel zijner voor...; 

dracht zijn toehoorders een goed begrip 11lede te geven. 

Als algemeen type van de Orchideënbloe11l is zij dadelijk te 

herkennen aan de zes bloelllblaadje$ , die ; daar de fa11lÏlie be

hoort tot Monocotyledonen , tot één zelfde krans behooren die 

11len een bloellldak noemt. Van die zes herkent lllen gem.akkelijk 

cZ'rie buitenste en drie binnenste bloembladeren. De buitenste 

zijn getegeld eenvorlllig , hebben denzelfden vorlll , de zelfde 

kleur en zelfs de zelfde teekelung . Van de andere drie binnenste 

bladeren zijn er twee aan elkaar gelijkvonnig , lllaar het derde 

verschilt in 't  oog loopend. Ziedaar het standvastig karakter 

van de Orchideëilbloelll , waaraan zelfs een leek ze on111iddellijk 

önder alle andere bloenlen herkent. Aan dat derde binnenste 

hlaadje of lipj e (labellum) hebben nu de b10e111en der Orchideën 

over Jt algellleen haar eigenaardig en, grillig en vonn te danken.  

Gaan wij verder in de beschonvving van den bouw der bloe11l. 

Bij de gewone bloen1 ziet lllen spoedig binnen de kelk- en 

hlo8111bladeren de genetaliën of geslachtsorganen , bestaande 

tlit meeldraden en één of 111eer stampers . Maar heschou \,vt men 

het inw endige van een Orchideënbloenl , dan zoekt 111en aan .. 

vankclijk te vergeefs naar die organen. l� a de bladeren op zij 

geschoven te hebben , houdt. nlen iets geheel anders over : de 
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beide genetaliën �ijn wel aanwezig , lllaar zij zijn ineengeslllOl

ten , als ware het ineengegroeid tot één orgaan , de stell1pehuil 

(gynostemiunl) genaall1d. Een zeer eigenaardigen vonn 

heeft de stempelzuil. Zij is gewoonlijk wat voorovergebogen 

en van san1engestelde inrichting. Bovenaan ontwaart 111en een 

schildj e , dat een overstekend . puntje heeft .  Bij den 11linsten 

stoot van onderen tegen dat puntje valt het schildje af, en te 

gelijker tijd blij ven aan den top van het voorwerp , waarn1ede 

1llen tegen het puntje gestooten heeft , een paar eigenaardige 

lichaan1pjes vastkleven , die hier de rol vervullen van het ver

stuivend stnifn1eel bij de andere bloen1en. I-Iet stuifn1eel b:Ü de 

Orchideën hangt nanlelijk tot klompjes san1en , en die stuif

meelklompjes, verscholen aan den top van de sten1pelznil, treden 

voor den dag als het s childje wordt afgelicht . En daar nü die 

klompjes aail hun voet elk een zeer kleverig kliertje bezitten , 

blijven ze  daarn1ede aan het afstootendé voorw erp vastgehecht ; 

vVij hebben dus het stuifmeel opgespoord. Waar is ili1 dè 

stell1pel ? Het vruchtbeginsel bij alle Orchideën is onderstandigî 

d .  w. z. het bevindt zich onder in de bloen1 .  Wil dat vruchtbe..: 

ginsel vrucht worden , dan n10et het stuifnleel op den stelnpel 

terecht kon1en en aldus de bevruchting veroorzaken ; De stempei 

11loet dus ook wel gezocht worden aan het zelfde orgaan waarüt 

de stuifmeelklonlpj es verborgen zaten. vVanneer n1en did 

stempelzuil iets lager beziet , en wel juist in de holte , waal' z:J 
voorover gekromd is , zal  n1en bespeuren dat zich op die 

plek een gonlachtige vloeistof heeft afgezonderd . Dat is het 

gedeelte, dat bij de andere bloe1llen de sten1pel wordt genoenld, 

en dat bestemd is om het stuifDleel op te vangen . Maar aan� 

g�zien 11len hier niet met stuifllleel te doen heeft, maar 111et 

klon1pjes , die specifiek zwaarder zijn, zouden deze uit zichzelf 
niet op den stenlpel kunnen vallen . Als intennediair daartoe 

dienen de insecten , die , belust op het drupje h onig, d:ü z:ich 

altjjd op den bodem van de blo em. bevindt , binnen de bloe rn 

dringen , nlet het gevolg dat zij terugkeerenc1e , het schildje 
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afstooten en de kleverige ldon1pjes stuifmeel zich op hun 

rug vasthechten . Met dien last beladen zetten zij zich op een 

andere blo en1 neder , maal' kunnen den honig niet bereiken 

zonder, in de bloen1 dringende, den stempel te passeeren, en 

daal' de ld�efstof, waarmede de stempel is bedekt, nog 111ee1' 

aanhechtend werkt dan de stof op de klon1pjes, worden deze 

van den rug van het insect afgeschuurd en blijven derhalve 

aan den stempel vastkleven. De bevruchting is geschied. 

Als onderdeelen van een Orchideën-bloem leerdeIï ,vij dus ken

nen de zes bloembladeren en de ste111pelzuil . 'Vat uiterlijk voor

komen betreft , trekt deze laatste weinig de aandacht. Zij is 

llleestal zeel' klein. lIet karakter van de blo 8111 berust 111eer 

op de bloen1bladeren , die in een bepaalde orde gerangschikt, 

het Illateriaal leveren voor een rijkdOlll van vormen; waarvan 

zelfs een ervaren kruidkundige zich 1110eielijk een voorstelling 

kan maken; Van die verscheidenheid is vooral oorzaak het eene 

der drie binnenste blaadjes I het grillig gevorn1de lipj e of 

labellUlll. Typisch kOl11en alle soorten vrij wel overeen. Enkele 

geslachten maken echter een afwijking; o. a .  de C!J]Ji ;71Jedi1 l1J1. 
of zg. Venus-schoen , die slechts twee buitenste en drie bin

nenste blaadjes heeft ; als n1en van deze laatsten de twee gelijk

vonnigen afneenlt ;  houdt 11len over het labellu111 , dat bij 

somlllIge soorten veel overeenkomst heeft n1et den vorm. 

van een nn1iltje .  Zoo zijn el' tal van eigenaardige vor

men van het labelhun der Orchideën , ,velke aan de bloemen; 

ook aan verscheidene onzer inlandsche soorten , groote aan

trekkelijkheid geven , zelfs voor de eenvoudige dorpelingen. 

De zonderlinge nalllen van vliegendrager en bijendrager z ijn 

aan bepaalde soorten gegeven ; \vier labelhun , op eenigen 

afstand gezien , werkelijk doet denken aan een vlieg of een bij . 
Die soorten hier te lande en in 't overio' EUr01J[l, o'even b I b 

nog slechts een flauw denkbeeld. van den rjjkdom in vor-

men en kleuren del' Orchid.eën in tropische ge\vesten. :Men 

treft daar geslachten aan , die in één zelfde bloem zulk een 
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overvloedigen rijkdonl aan kleuren ten toon spreiden 1 dat 

U1en er verbaasd over staat . Die kleurenweelde deelt zich 

daar ook mede aan de bladeren van · sOlllmige Orchideën : 

't is alsof de kleurenpracht zich nog niet voldoende kon uiten 

in de bloe111en 1 en zij zich nog 11loest voortzett en in de overi

ge deelen. Van SOllll1lige O. Indische geslach ten , in onze 

kassen gekweekt 1 zijn de bladeren verrukkelijk sch oon. Het 

zachtst fluweel is daar doorweven 111et een net van gouden 

of zilveren aderen. 

lIet Oost-Indische geslacht An aectochilus en enkele daaraan 

verwanten, munten in dit opzicht inzonderheid uit . Men noemt 

ze 0111 die reden dan ook wel de colibri's uit de plantenwereld. 

De zonderlinge vorn1en van de Orchideën waren reeds v�m 
de vroegste tijden een 11lilde bron voor de fantaisie en het 

bijgeloof bij vele volken . Zoo waardeerden de oude Grieken 

den Cos1110sandalon of Wereldsandaal als de lievelingsbloenl 

van CERES 1 en droegen, bij de feesten te  harer eer1 in 't wit 

gekleede knapen kransen van die bloe111en op het hoofd.  In 

Duitschland werd bijgeloovige waarde gehecht aan een soort 

van Cypripediu111 of Venus-schoen , die door Maria-schoen , 

ja  zelfs JJ Herr Gott .. Schuh" genoell1d werd. En niet alleen 

het bijgeloof was hier in 't spel. Ook geneeskracht en liefde

kracht werd aan s0111mige soorten van onze aard-Orchideën 

toegekend . De twee knollen , die van het vorige jaar en de 

nieuwe lenol , speelden daarbij een groote rol . Van beiden 

werd de beruchte liefde drank gebrouwen en de jonge knol 

had dan het ver1110gen onl de liefde te wekken , de oude 
daarentegen on1 dat gevoel te call11eeren . . . .  Tegenwoordig 

111aakt 111en er salep van , dat niet precies een stimulans is .  

Zoo ziet n1en ook h ier dat met de t ij den de gewoonten v er

anderen. l'f og �ijn tegenwoordig in Duitschland de handvor

n1ige knollen van sornmige Orchideën zeer gezocht. Ook bij 

ons in de duinen ·worden twee soorten mm getroifen,  w aar van 

de een zich kenn1erkt door ronde knoHetj es , de andere door 

H 
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handvormige , de zg. gelukshandjes .  lVIen nloet al weêr 111 

Duitschland zijn 0111 onder het volk de waarde van die geluks

handjes te beseffen . Een paar van die handjes in zijn porte

monnaie houdt men daar op somlllÎge plaatsen nog altijd voor 

een zeer voordeelige ll1anoeuvre. 

Het aall de Orchideën verbonden bijgeloof heeft zich in

dertijd zelfs uitgestrekt tot zg. wetenschappelijke werken. 

In zijn 111unclus subterraneus wordt o. m. door KERCHERUS be

weerd , dat de Orchideën niet uit zaden voortkolllen, maar 

uit de uitwerpselen van dieren. De grillige , op dieren ge

lijkende vorll1en van het lipje veler bloell1en brachten de 111en

schen van de wijs en konden hen niet doen gelooven dat de 

Orchideën planten waren op dezelfde wijze ontstaan als 

alle andei'en, en aan den vornl van het lipje ll1eende nlen te 

zien uit de uitwerpselen van welk dier ze waren voortgeko

men. In genoemd werk ziet nlen illustraties van Orchideën

bloell1en in den vorm van bijen , vliegen , koetjes , ja zelfs van 

knaapjes , allerzotste voorstellingen , die alleen het gevolg 

waren van de grillige vorll1en van het labellull1 der bloenlen .  

Ook ten huidigen dage heeft nlen nog voorbeelden van 01'
chideën-vereering , bv. de " I-Ieilige geest b10ell1" in Peru, en 

in Indië de " Prinsessenbloell1 " , waarnlec1e alleen dochters van 

vorstelijken bloede zich nlOgen tooien . 

Wij hebben reeds vernonlen dat de Orchidee ook in noor

delijke landen , zelfs in hooge bergstreken groeit ; Zll 
groeit echter in veel grooter getale naar nlate het klimaat 

milder wordt ) onl eindelijk in de tropen , in de gelijkmatige 

vochtige lucht , haal' echt vaderland te vinden. Vooral wordt 

de familie in 'fNeelderigen rijkdom �an geslachten en soorten 

in O.-lndie , in Midden- en Znid-A.merika aangetroffen . Het 

zijn daar l11eest allen pseudoparasieten , sonunigen oFwaarts 

groeiende 111et de bloemen naar beneden afhangende , "\1iTaarvan 

het aan velen welbekende geslacht Stanhopea een duidelijk 

voorbeeld levert . 
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Ofschoon de Orchideën haar belangrijke bijdrage leveren voor 

het ameublement van het tropenwoud , treden zij niet karak
teristiek op den voorgrond en zijn te veel verspreid en te veel 

verscholen om cachet en physionomie aan het landschap te geven. 

Slechts van zeer enkele Orchideën trekt de mensch direct 

nut . D e  Vanille en de Salep zijn zoo goed als d e  eenige pro

du ctieve Orchideën.  De Vanille met haar platte , smalle bla
deren , in West-Indië inheemsch , werd i� 1841  naar Java 
overgebracht door bemiddeling van den Leidschen Hortus . 

O ok de overplanting van de Kina en de dezer dagen aan de 
markt zoo veel sensatie makende Lib eria-koffie geschiedde 
door tusschenkomst van dien Academie-tuin . Als men nagaat ,  
welk nut  en  vo ordeel deze  drie gewassen reeds  hebben opge
leverd en welke voordeelen zij voor d en handel in de toe
komst nog beloven ) dan kan � t  niet anders -- verklaarde 
spreker - of de voorstelling van e en B otanischen tuin moet 

een geheel andere zijn dan van somm igen , aan wier depre
ciatie die inrichtingen wel eens zijn blootgesteld . 

Wat de Vanille betreft 1 bleek later dat ze reeds op Java 

aanwezig was , waarh e en z e  dus vro eger uit 'l\T est-Indië moet 
zijn overgebracht ; maar ze gr oeide er geheel onbemerkt .  1YIen 

had er trouwens op Java n ooit vruchten van gezien, en ook 

de ingevo erde bleven hardn ekkig improductief 1 to t men ein

delijk na een tiental j aren to t de ontdekking kwam dat men 

wel de p l ant uit W . -Indië ha d overgebracht , maar niet h et 
insect, dat bij uits tek b elust is op den honig der Vanille ,  terwijl 

zoo vele myri aden van insecten , in 0 , -Indië inheemsch , de 
bloem onverschillig voorb ijgonsen . Het w as n atuu rlijk moeiel ijk 

om die inse cten over te brengen; n1aar weldril ble�k,  Wilt men 

, reeds in 1 831 van ROBEH:l' BnowNE had kunnen vernemen , (l eü 
de be vruchting ook zeer ee nvoudig bugs kunstmatigen \veg kan 
geschieden . Sedert is de Vanille ook op Java producti ef ge wee8t .  

De Salep kwan1 vroeger al leen uit het Oost8 1 1 ,  lll èLiU tegen

woorclig worelen ook verscheidene E uropee!':jche soo rten hiertoe 
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gebruikt. Voor de b ereiding worden de knolletj es lllet zorg 
gewasschen, éLangeregen en gedro ogd, waarna zij in den handel 
gebracht en in de ap otheek fijn genlalen of gestooten vvOl'de n .  
AfLn de Salep heeft l lll en ,vonderen van voedende kracht toe
geschreven . Voor de vrouwen in de harenls van den Gro oten 
Heer te Konstantinop el ,vas de Salep het onmisbaar nlÏddel 
om het vo orgeschreven ,, 81nbonpoint" te krijgen en aldus 
genade te vinden in het oog van den echten Muzehnan, bij 
wien het heet " dat een schoone vrouw op de volle Maan nloet 
gelijken" . Maar zo over b eho eft 111en niet eens te gaan onl 
't een en ander te vernemen van de vo edende kracht der 
Salep . Spreker herinnerde zieh een Rotterdanlsch ap otheker, 
die een ei genaardige practijk gebruikte Oln de menschen tot 
de Salep te b ekeeren , I-lij had nam elijk op zijn deurpost laten 
s chrijven: J) die de Salep in zijn tuin heeft staan, hoeft niillnler 
ziek te wezen " ;  doch vvijselijk , 0111 in vo orkOlnende gevallen 
altijd gedekt te zijn,  s chreef hij op de andere deurp ost: " tegen 
den dood is geen kruid gev{assen" . 

Eindelijk zou nlen nog als product der Orchideën de Indigo 
k unn en no ell1en , daar werkel i jk  s0111migen dezer bloenlen, als 
z ij gekneusd worclen , een blmnyachtige kleur aanneluen , ,vaar
uit Indigo zou kunnen bereid worden . Even""\'vel die industrie 
zou slechts vveinig de nlo eite loonen. 

NèL al het gehoorde zal "wel niemand beweren dat de Or
chideën geen ·waarde hebben , ook al is ham' productiviteit 

slechts luttel . ,Van11 eer de mate van productiviteit de waarde 
moest aangeven , dan had de Schepper de m o eite "vel kunnen 
sparen 0111 de Aarde nlet zooveel duizenden soorten van Or
chideën te versieren . Maar j uist deze aantrekk elijke planten
familie l eert ons de natuur van het ",vare standpunt beschollV{en. 
De Orchideën toch zijn de ho ogste uitdrukking van kunst , 
van versch eiden h eid , b evalligheid en fantaisie , Zij z ijn voor 
den nlens ch een eindeloos gedi cht, in ieder couplet "vaarVê:LU 
een nieuw Scheppings-wonder bezongen wordt. 
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Het is nog niet zoo heel lang gel e den - het begin dezer 

eeuw - dat de Orchideën het onderwerp waren van Sage 

en van bijgeloof. LINNAEUS nanl ze op in zijn beroemd systeenl 

als de 1 e orde van de 20e  klasse ; later is de fanlÎlie meer 

bekend geworden en gaf nlen haar den natuurlijk en naanl van 

Orchideën. N ogtans duurde het nog lang voor nlen een gezette 

studie van die groep nlaakte ,  ofschoon nlen reeds vroeg de 

ervaring had opgedaan , dat de fraaie soorten uit de tropen 

zich al zeer genlakkelijk laten overbrengen. Maar zij bleken 

meerendeels ongeschikt voor de vroegere kweeking8-nlethoden, 

waarbij alle tropische planten aan ongeveer dezelfde behan

deling onderworpen worden . Men behandelde ze op de gewone 

wijze als in de aarde groeiende planten , terwijl een nauw- · 

keurige waarnenlÎng van haar geheel andere natuur en groei

wijze vooraf had behooren te gaan , om ze m et succes ook 

hier voort te planten. Toen men daarbij 11let haar eigenaar

dige natuur te rade ging en ze zooveel nlogel�jk in hare 

natuurlijke to estanden plaatste, gelukte dit ook volkonlen, en 

in den laatsten t�jd heeft zich de orchideën-cultuur tot een 

verwonderlijke hoogte ontwikkeld en leveren de kassen 80n18 

nog fraaier exenlplaren dan de oorspronkelijke plant in het 

tropenwoud. Met geen 1110gelijkheid kan hij ,  die het niet nlet 

eigen o.ogen zag ) zich een denlrbeeld 11laken van den rijkdolll 

van blo em.en , welke deze planten in de groote speciale col

lectiën , inzonderheid in Engeland , voortbrengen. 

Aanvankelijk hield nlen ze allen in ééne kas b�j een; later 

begreep 111.en dat het beter was die ,  welke in koelere streken 

thuis behooren) van die, welke veel wannte vereischen: af te zon

deren, en thans zijn  er inrichtingen , b. v .  die van de finl1a JaJnes 

Veitch & Sons, te Ch elsea, Londen, waar acht à tien kassen, 

alle op verschillende temperatuur of verschill ende mate van. 

vochtigheid, alleen voor de Orchideën bestem d zijn . M[l,[Lr men 

11loet dan ook de resultaten zien , waarmed e die k weekerH 

beloond worden. Tot 20 , 30 , .:10 guinje� word t v oo r één 
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plant besteed op de aucties van ingevoerde Orchideën van 

het vendutie-huis Stevens te Londen. De Orchidee is dus 

wel een kostbcLre plant en 't is te wenschen dat zij 't moge 

blijven , daar anders allicht veel van haar aantrekkelijkheid 

zou verloren gaan. Maar dit neenlt niet weg dat een bloemen

liefhebber , die over gewone nliddelen kan beschikken, toch 

zeer goed fraaie soorten kan kweeken als hij slechts in het 

bezit is van een gewone , gematigde kas .  

Op d e  kruising van Orchideën i s  men zich eerst i n  d e  la

tere jaren met succes gaan toeleggen ; en tal van tusschen

vormen , hybriden en variëteiten hebben langs dien ",veg aan 

de Orchideën-familie grootere uitbreiding en aantrekkelijk

heid gegeven , zoodat de liefhebberij in die cultuur steeds 

toenenlellde is . Spreker moest hier zijn ondanks eindigen , 

daar de tijd waarover hij hier te b�schikken had, reeds v er

streken ""vas . Hij deed het noode , daar nog veel omtrent 

deze planten zou lllede te deelen zlJn. 

De heer \iVITTE had intusschen nog iets anders te zeggen. 

Hij richtte , namens het Bestuur , een warnl woord van dank tot 

het publiek voor de levendige belangstelling , in den afgeloopen 

",vinter wederOlll in deze bijeenkomsten aan den dag gelegd. 

Terwijl de Natuur - zoo ongeveer eindigde Spreker - uit

rustte van haar inspanning en zich tot nieuw en krachtig 

leven voorbereidde , kwaamt ge hier vaak bijeen om harer 

gedachtig te blijven , haar voortreffelijke eigenschappen nader 

te leeren kennen. 

Thans is ze weêr ontwaakt , ze lacht u vriend'lijk toe , 

ze ",vil uit de volheid van haar leven u kraeht , moed , op

gewektheid schenken , uw leven zonnig en bl�j maken , ook 

waar mogelijk zorg en kommer u kwellen. 

Nu de deuren van den tempel der wetenschap achter u 

gesloten worden , zet zij de deuren van haar tempel vl 'ijd open . 

. Ze wacht u ,  ze noodt u ,  ze roept u ;  ze dringt u ,  llle t hai:l,r 
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onweêrstaanbare hartelijkheid , tot haar te konlen . En wij , 

we hebben er behoefte aan , haar te begroeten , haar te hul

digen. Is hiertoe ieder , overal , in de gelegenheid , nlee1" dan 

elders zijt gij het , bewoner der Residentie . Ga naar 't Bosch 

en bewonder haar in het zwellen der knoppen , in het leven 

dat zich met kracht openbaart , hier in de straks nog dorre 

kronen , dáár tusschen 't kreupelhout , ginds bij en in het 

water , nlaar zie er wat opmerkzaanl bij toe en laat de kracht 

der gewoonte u niet blind of onverschillig , u vooral niet doof 

nlaken waar de N atulu juist haar liefste accoorden doet hooren. 

Ga naar het strand , maar strek er uw bezoek wat verder 

uit dan tot het terras van 't Badhuis ; ga er wandelen in het 

duin , terwijl de krachtige frissche lucht u de borst doet 

zwellen van genot , zie daar onl u henen en bewonder het 

leven , dat de natuur uit het barre Land te voorschijn too..: 

vert. Knoop er een gesprek aan nlet het driekleurige viooltjêj 

dat u zoo vriendelijk aanstaart en u toespYeekt in een taaj 

die u misschien aanvankelijk onverstaanbaar is J nlaar die ge 
spoedig zult leeren verstaan , en dan zult gij u verbazeil 

over 't geen zulk een eenvoudig bloempje u heeft te ver"" 

tellen ; ' t  zal u als nluziek in de ooren klinken ; die gepaard. 

aan het zacht ruischen der helnlstengels , bij dei1. liefel1j:keli 

geur der thyn1. uw ziel . in _ verrukking brengt. 

Hier de leer - dáár de toepassing . . .  de eerste alleeii 

is niet voldoende .  

En als dan straks - de ZOll1.er is  zoo spoedig onl � de 
zich nu pas ontplooide bladeren als  dorre lljken door den 
wind voortgezweept worden ; als de vruchten weêl' rijp z ijn ? 

welker beginsels zich nu pas gaan ontwikkelen , als DÛ1:gen'" 
tia).) deuren zich weêr voor u openen , nloogt dan allen hier 

weêr samen konlen en de anders dorre winter voor u de 
voortzetting zijn van den levensvollen zonler. 

In die hope roepen we den vertrekkenden winter een har
telijk vaarwel en de lente een jubelend wdkom toe. 
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