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Nog niet lang geleden - zoo ongeveer begon de in
" Diligentia" welbekende spreker uit Amsterdam zijn voor
dracht - werden zij , die zich eigenaars van of aandeel
houders in suikerfabrieken mochten no emen , tot de geluk
kigste stervelingen gerekend , vrij van de alledaagsche zorgen
en onaantastbaar ten aanzien van de wisselvalligheden des
levens. Toch is die toestand in korten tij d ten een enmale
veranderd. Thans is ook op die voorheen zoo oppermachtige
industrieelen het woord van AESCHYLOS in zijn Agamemnon
van to epassing geworden : dat het de hoogste toppen zijn
die het eerst door den bliksem worden getroffen. Ook zij ,
die zich boven de wolken waanden , zijn getroffen door het:
noodlot ; en waren er vroeger termen om van de suiker
fabrikanten te getuigen beaU possidentes , thans is het blaadj e
z o o geheel omgekeerd dat wel beati non possidentes dezulken
mogen geacht worden , die hun kapitaal niet in dien tak
van nijverheid hebben gestoken. Zoo is inderdaad de tegen
wo ordige <;jtaat van zaken. En 't merkwaardige . van die om
keering is het onverwachte , het verr'a ssende. 't Is als 't ware
een onweer bij heldere lucht dat den suikerhandel heeft ge-
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troffen. Nog geen half j aar geleden was er voor het publiek
schiJ'. n van crisis en alleen voor de dieper zienden was
O'een
o
de toestaml niet zoo ro oskleurig als anders. Aan een crisis
dacht toen echter nog niemand.
Met het oog op deze treffende tijdsomstandigheden had
Dr.. HüLs)fANN het niet ongepast geacht , de SUIKER tot onder
werp te kiezen , - evenwel niet alleen on1 deze reden. Reeds
vóór de crisis uitbrak was de suikerquaestie aan de orde van
den dag. Er waren vele handelaars , die van de toen vigee
rende gebrekkige wetgeving op het stuk van den suiker
accijns misbruik maakten en , naar men weet , bij de keuring
den fiscus parten wisten te spelen. Daardo or werd het be
halen van onzedelijke winsten maar al te veel practijk en
werd een herziening van de suikerwetgeving in het belang
van schatkist en moraliteit een dringende eisch. Vóór de
nieuwe wet tot stand kwam , waren de bij den suikerhandel
geïnteresseerden in twee kampen verdeeld ; er werd strijd
gevoerd aan den eenen kant door de groote ko oplieden van
Amsterdan1 , die beweerden dat de koloniale suiker zoo niet
beschermd , dan toch in elk geval op den voorgrond moest
staan door de heffing van een uniform recht ; aan den anderen
kant door de beetwodelsuikerfabrikanten en den aankleve
van dien , de landbouwers die zich op de bietencultuur toe
leggen , en de raffinadeurs , die allen , hoewel de Java-suiker
niet willende uitsluiten , hun product en fabrikaat door de
wet toch niet op den achtergrond wilden gedrongen zien.
Die strijd werd - men herinnert het zich - gestreden met
belangstelling , met gro ote warmte ; over en weer werd de
door den Minister van Financiën ingediende wet verdedigd
en aangevallen , en toen zij voor de Tweede Kamer kwam ,
nagenoeg onveranderd door dat college aangenomen. Het
pleit was beslecht : het Fransche systeem van suikeronderzoek
had het gewonnen , het uniforn1 recht had het onderspit
gedolven.
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Dàt gebeurde in Juli , en nog geen maand daarna kwam
de crisis ) door allerlei omstandigheden uitgelokt , waaronder
wel in de eerste plaats de overpro ductie zoowel van koloniale
als van beetwortelsuiker. Het aanbod was veel grooter ge
worden dan de vraag ; en toen ten gevolge van dien toestand
der markt de raffinadeurs de prijzen zooveel mogelijk trachtten
te drukken en de speculanten op de ba�sse hun slag meenden
te slaan met groote hoeveelheden voor lage prijzen in te
koopen , vertrouwende dat de prijzen toch nooit beneden de
productiekosten zouden dalen , zagen zij zich op eenmaal in
die verwachting teleurgesteld en moesten met verlies hun
inslag aan den man brengen. De producenten , vooral op
Java , konden aan hun verplichtingen niet voldoen , de Banken,
die aan de fabrieken en landbouw-ondernemingen kapitaal
v oorschieten , geraakten in verlegenheid , en het stond zoo
of zoo of minstens twee belangrijke credietinstellingen had
den hare betalingen gestaakt. Dat was een critiek moment.
De Koloniale Bank en de N ed.-Indische H andelsbank konden
niet zonder nieuw kapitaal voortgaan met hare operatiën ,
en gingen zij te niet , dan waren inderdaad de gevolgen voor
Indië niet te overzien geweest. Toen stonden te Amsterdam
zeven mannen op ) kloek van besluit en energiek van han
delen ; zij begrepen den toestand en waren er van doordrongen
dat er redding moest komen ; tevens waren zij mannen van
ervaring en van een helder inzicht in zaken. Ze wisten een
combinatie tot stand te brengen , die aan den eenen kant
aan de N.-1. Handelsbank de gelden verschafte , aan den
anderen kant den geldschieters waarborgen voor verlies ver
zekerde. Aan die kloeke mannen , die zich daardoor jegens
het vaderland verdienstelijk hebben gemaakt , kon spreker
niet nalaten hulde te brengen. (Levendige toejuichingen.)
De som voor de N .-I. Handelsbank ingeschreven bedroeg
9 millioen ; later volgde de Koloniale Bank , die nlet 5 luil
hoen geholpen werd ; en toen kort daarna ook de zg. Dor-
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repaalsche Bank haar 7 millioen kreeg , had Nederland in
betrekkelijk korten tijd 21 nlillioen gestort , wel een bewijs meende spreker - van grooten voorspoed , maar ook van
groote offervaardigheid , want de geldschieters waren niet
allen belanghebbenden : velen , zeer velen droegen hun geld
aan en offerden het op het alta�r des vaderlands . Dit verloop
'
van de jongste crisis is voor ons Nederlanders des te troost
rijker ) als wij ze vergelijken met hetgeen ongeveer gelijk
tijdig in Oostenrijk gebeurde. Ook daar was nlen door de
overproductie van suiker in groote verlegenheid geraakt , doch
daar ging een der belangrijkste credietinstellingen te Praag
door gebrek aan nieuw kapitaal te gronde .
.Al deze feiten nu maken de suikerquaestie op dit oogen
blik zeer interessant . Maar afgescheiden daarvan ) is de suiker
ook uit een wetenschappelijk oogpunt van groot belang :
vooreerst omdat zij een stof is , die zeer karakteristieke eigen
schappen bezit en waarvan de kennis ook den leek aantoont ,
wat op wetenschappelijk gebied in de laatste halve eeuw tot
stand is gebracht ; doch meer nog is het de bereiding van
de suiker , die een ieder , die een blik slaat in de wijze waarop
de veroveringen van de wetenschap dienstbaar zijn gemaakt
aan de practijk , tot bewondering stemt .
Merkwaardig noemde spr. in dit opzicht de twee uitersten :
de bereiding van koloniale suiker in ons Indië , die , trotsch
op eigen overvlo ed van grondstof , tot heden bijna alle mid
delen versmaad heeft , welke de wetenschap aan de hand
heeft gedaan ; en de fabricage van beetwortelsuiker , die ,
door haar armoede geprikkeld , getracht heeft om alles wat
de wetenschap haar aan de hand deed te baat te nenlen om
in haar geringheid toch een product te leveren , dat de con
currentie kon aanvaarden met het exotisch product. En wer
kelijk heeft in dezen strijd de wetenschap de zege wegge
dragen over den rijkdom.
Zijn deze gegevens op zichzelf reeds voldoende om de
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suikerquaestie niet van belang ontbloot te doen zijn , de be
spreking er van heeft o ok haar lastige zijde. Spreker besefte
dat te meer , waar hij met een overvloed van stof vo or zich ,
zich in tegenwoordigheid bevond van mannen van de' weten
schap die hun eischen hoog stellen , en van leeken die het
in hem zouden niisprijzen wanneer hij te veel de détails der
zaak behandelde . Hij zou iiltusschen trachten , de Charybdis
te vermijden en niet op de Scylla te verzeilen.
In het eerste gede'elte van zijn rede wenschte spreker stil
te staan bij de suiker uit een physisch en chen1isch oogpunt ,
en daarna in 't kort de technische quaestie behandelèh ) de
bereiding van de suiker uit de verschillende planten.
Van het gro ot aantal verschillende so orten van suiker zou
hij alleen de vier vo ornaamste bij ons inleiden. Uit e'èn
scheikundig oogpunt beschouwd , zijn alle suikers koolhydraten)
d. w. z. verbindingen van koolstof met de bestanddeelen die
voorkomen in water , en wel in dezelfde verhouding : vári
daar de naam " koolhydraten" . Everiwél is de samenstelling
niet voor alle soorten dezelfde. De -Voornaamsten zijn dan :
de druivensuiker , de vruchtensuiker , de m elksuiker eh de
rietsuiker of Saccharose .
D e d r u i v e n s u i k e r ) die hoofdzakelijk in de wijndruif
voorkomt , is de grondstof , waaruit de heerlijke drank bereid
wordt , die den mensch verheugt , de wijn. Maar behälve in
dé druif , bevindt deze suiker zich nog in a-ndere vruchten ,
o . a . in de pruim , waar zij het best te herkennen iS' . Als
men namelijk een gedroogde pruim laat liggen op een droge
plaats , dan ontstaat aan de buitenz ijde een witte laag van
een kruin1elachtige zelfstandigheid , die een zoeten smaak
blijkt te bezitten. Hier heeft men dus suiker wel in vasten
toestand , maar niet gekristalliseerd. Zoo komt druivensuiker
nog in andere vruchten voor ; maar daaruit geproduceerd ,
zou de hoeveelheid lang niet voldoende 7, ijn voor het gebruik.
Gelukkig kon spreker ook hier wijzp.n op een vero v ering van

de wetenschap , die het middel aan de hand heeft gedaan om
deze suiker kunstmatig te bereiden uit zelfstandigheden welke
uit het plantenrijk afkomstig zijn.
De groote bron daarvoor is het zetmeel. Ons gewoon meel
kan omgezet worden in druivensuiker ) door het te koken met
een zuur , bv. verdund zwavelzuur , waardoor het zetmeel eerst
overgaat in dextrine (kleefstof of gom) en vervolgens door
verdere koking in de druivensuiker ) aanvankelijk een stroop
achtige massa , waaruit door verdamping een kruimelachtige
vaste stof , de kunstmatige druivensuiker , te voorschijn komt.
In den regel is dit proäuct nog verontreinigd door sporen
van zwavelzuur , zoodat men hier van zelf een middel aan
de hand heeft om deze soort van druivensuiker aan te toonen .
Dat dit van belang is , beho eft geen betoog als luen weet ,
dat deze druivensuiker gebruikt kan worden om de rietsuiker
te vervalschen. D aar onzuiver zwavelzuur meestal sporen
van arsenicum bevat , zoo zal het laatste ook in zulke ver
valschte · suiker gevonden worden , evenwel niet in zulke hoe
veelheden , dat het voor de gezondheid nadeelig kan zijn.
Spreker herinnerde aan een geval dat zich te Amsterdam
heeft voorgedaan. Er was een zak suiker in beslag genomen ,
waarin groote hoeveelheden arsenicunl aanwezig waren. Een
gezin had daarvan genuttigd en de schadelijke gevolgen van
arsenicumvergiftiging ondervonden. Bij velen rees het denk
beeld , dat deze suiker met kunstmatige druivensuiker was
gemengd en daardoor zijn hoog gehalte van arsenicum had
gekregen. Van deze bezorgdheid gaf blijk een adres aan den
Minister , waarin adressanten verzochten , dat de invoer van
suiker zoude worden benloeilijkt . Maar een onderzoek van
Prof. GUNNING stelde in het licht , dat het hooO' O'ehalte aan
b b
arsenicum niet het gevolg kon wezen van een bijmenging
van kunstmatige druivensuiker , maar waarschijnlijk van een
toevallige onvoorzichtigheid.
Onder het tal van fleschjes met verschillende soorten suiker
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In verschillende phasen van b ereiding , liet spreker ook de
scheikundig zuivere druivensuiker zien , die een witten tint
heeft , ter onderscheiding van de g ewone of bruin gekleurde
onzuivere soort. Zij wordt in den laatsten tijd bereid in een
fabriek te Roermond en als een korrelige stof , gekorrelde
massé genaan1d , in den handel gebracht. De prijs - 33 ct.
.
de kilo - is echter van dien aard , dat vervalsching van riet
suiker met die soort wel niet veel zal voor komen. Men kan
overigens de vervalsching gemakkelijk genoeg aantoonen ,
doorclat in deze druivensuiker altijd nog sporen van zetn1eel
zijn achtergebleven.
Niet alleen verdund zwavelzuur is in staat om zetmeel te
veranderen in druivensuiker ; ook het speeksel in onzén mond
verricht die omzetting van de meelspijzen in druivensuiker en
b evordert daardoor de gemakkelijke oplossing van die spijzen
door het maagsap . Eindelijk verricht ook nog diezelfde werking
op het zetmeel een andere zeer merkwaardige stof, de diastase ,
waarvan men wel de werking kent , doch in wier eigenschap
pen men nog maar zeer oppervlakkig is doorgedrongel l. Als
namelijk gerst ontkiemt , dan geschiedt dat voor een groot
deel ten koste van het zetmeel-gehalte 1 en een nieuwe stof
ontstaat , de diastase , die onn1isbaar is bij de spiritus- en
bierfabricage. Immers deze stof maakt het mogelijk om uit
het zetmeel de alcohol te bereiden . Zoodra bij de kieming
de diastase gevormd is ) wordt de gerstkorrel gedroogd en
houdt dus alle verdere ontkieming op . Na het malen van
deze gedro ogde korrels wordt door toevo eging van warm water
een breiachtige massa - het beslag - verkregen en hierin
werkt de diastase op het zetmeel en doet het overgaan in
druivensuiker 1 een oplossing waaruit later de alcohol wordt
bereid. Zoo fabriceert men alle alcohol uit druivensuiker ,
hetzij uit natuurltjke 1 hetzij uit kunstmatige . Haar scheikun
dige samenstelling in 6 atomen koolstof 1 1 2 at. waterstof
en 6 at. zuurstof (Ct) 111 2 06) 1 en deze samenstelling maald

8
het duidelijk hoe bij het inwerken van een giststof op deze
druivensuiker de ontleding plaats heeft in alcohol en koolzuur.
Spreker stond thans , zg het dan ook slechts zeer vluchtig ,
bij nog een andere , en wel een natuurkundige eigenschap van
de druivensuiker stil. Zij werkt namelijk op een zeer eigen
aardige wijze op het licht. Onze aandacht moest daartoe voor
een oogenblik bepaald worden bij de leer van het licht.
Als men g:ewoon , natuurlijk licht (van de zon of van een
andere lichtbron) laat gaan door een kristal genaamd dubbel
spaath of IJ slandsch kalkspaath , dan verkrij gt men wat men
noemt gepolariseerd licht . Om het karakteristieke van dit licht
aan, te toonen , had spreker voor een lichtbron van Drummond's
kalklicht een polarisatietoestel opgesteld. Die toestel bestaat uit
een buis , waarin , behalve een aantal lenzen , zich ook' een kàlk
spaathprisma bevindt , zoo dat het licht zijn weg moet nemen
door kalkspaath. Deze laatste st�f bezit nu de eigenschap om
de lichtdeeltjes in hun voortplanting zoodanig te wijzigen dat
, zij zich niet naar alle richtingen bewegen , maar in één plat
vlak. Plaatst men nu voor dit prisnla van kalkspaath een
tweede in denzelfden stand , dan zal dit tweede prisma de
lichtdeeltjes ook volgens hetzelfde platte vlak zich laten voort
planten j doch draait men dat tweede prisma 90 graden om ,
dan zullen beide vlakken elkaar loodrecht snijden , zoodat het
lichtbeeld verdwijnt. Het eerste prisma noemt lllen den polari
seur , het tweede den analyseur. In dien stand nu van den
analyseur (verdwijning van het lichtbeeld) brengt men , tus
schen polariseur en analyseur , een buis mr,t een oplossing van
drui"ensuiker , en waar straks duisternis op het scherm
heerschte , vertoont zich nu een lichte vlek . De werking van
de druivensuiker op de lichtstralen is namelijk van dien aard ,
dat zij het polarisatievlak naar den rechterkant doet draaien.
Op die eigenschap van de druivensuiker nu berust het suikeron
derzoek , dat men door middel van den polarisatietoestel instelt.
De druivensuiKer heeft nog een andere eigenschap , waar-
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door zij zich onderscheic1t van andere suikersoorten. Ter ken
schetsing van die eigenschap nam spreker de proef met een
donker blauw vocht , waarvan de samenstelling is koper
sulphaat met wijnsteenzure kalium en natrium-hydroöxyd . ,
het zoogenaamd suikerproefvocht van Fehling , waarin dus
voorkomt een koperzout in den vorm van kopersulphaat. Als
men op dit vocht druivensuiker laat inwerken , dan heeft er
een eigenaardige reactie plaats . D e suiker werkt namelijk
reduceerend op het koperoxyd , d. w. z. trekt een deel van
de zuurstof uit dat zout tot zich en laat dit neerslaan als
koper-oxyduul , dat zich voordoet als een helder rood poeder.
Bij het nemen van de proef veranderde dan o ok het donker
blauw· gekleurde vocht in een roode kleur.
In deze eigenschap nu onderscheidt de druivensuiker zich
kenmerkend van de rietsuiker. Om het onderscheid te laten
zien , had spr. een oplossing van zuivere rietsuiker meege
bracht. Hij vo egde ze bij het blauwe vocht ) bracht het mengsel
tot de kookhitte en de kleu r onderging geen verandering.
Ware er ook maar een klein deel druivensuiker met de riet
suiker vermeng� geweest , dan zou zich dat geopenbaard
hebben door een troebeling en een verkle uring van blauw in
groen. Ziedaar dus het karakteristieke onderscheid tusschen
druivensuiker en rietsuiker.
Een tweede soort van suiker is de v r u c h t e n s u i k e r. Men
vindt ze in de meeste vruchten, meestal v:ereenigd met druiven
suiker en nooit in vasten toestand , maar altijd stroopachtig :
van daar haar naam van slijmsuiker. Zij is o . a . aanwezig in
de honig , en de honig van de honigbij is hoofdzakelijk een
mengsel van vruchten- en druivensuiker en eenige aromatische
bestanddeelen. Beide deze suikers waren de eenige middelen )
die de oude volken kenden om hun spijzen en dranken zoet
te maken. De vruchtensuiker nu heeft dezelfde inwerking op
het proefvocht als de druivens uiker ; zij slaat ook het roode
bezinksel neer. Maar in cl:en polarisatietoestel gebracht , onder...
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scheidt z�j zich daardoor van de druivensuiker , dat , waar
deze het polarisatievak rechts laat draaien , de vruchtensuiker
dien invloed openbaart nH,ar den linkerkant . Naar dit links
draaien van het polarisatievlak no emt men de vruchtensuiker
laevulose , naar het rechts draaien van het polarisatievlak
de druivensuiker dextrose ,
Bij dit groot verschil , waarbij nog komt dat de eene so ort
een vast lichaam , de andere een stroopachtige massa is , heb
ben vruchten- en druivensuiker overigens precies dezelfde
chemische samenstelling. Het onderscheid tm�schen beiden is
dan ook vermoedel ijk gelegen in de verschillende ligging der
atomen in het molecuul.
Als men nu één nlolecuul druiven- of vruchtensuiker (Co
H1 2 00 ) met 2 vermenigvuldigt , dan verkrijgt men C1 2 HH
01 2 ; en neemt men hieruit één nlolecl1ul water weg , zoodat
men overhoudt C1 2 H22 Ol 1 , dan heeft men hiermede uit
gedrukt de scheikundige sanlenstelling v an melksuiker en riet
suiker. Ook deze beide suikers onderscheiden zich dus chemisch
in niets , en toch zijn het zeer verschillende zelfstandigheden.
De m e I k s u i k e I' wordt afgescheiden dOÇ>r de koeien en zij
maakt ook het voornanle bestanddeel uit van het moederzog,
waar het in grootere hoeveelheid dan in de ko emelk voorkomt.
Van daar dan ook het vo orschrift van den geneesheer , wan
neer het kind gespeend moet worden van de kostbare nloeder
melk , om aan het mengsel van koemelk en water melksuiker
toe te voegen , ten einde het voedsel nog zoo veel mogelijk
de kracht te geven van het moedervocht.
Brengt men door middel van de leb (kalfsmaag) de eiwit
en vetbestanddeelen der koemelk tot stolling , dan blijft er
over de wei , waaruit men door verdamping de melksuiker
kan bereiden . Een fraai nlonster van gekristalliseerde nlelk
suiker , verkregen door een zeer geconcentreerde oplossing te
laten afkoelen , liet spreker rondgaan.
Van de eigenschap , die ook de 111elksuiker heeft , om zuuy-
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stof o p te nemen e n redllCeel'end o p metaaloxydes te wer
ken , heeft men in de industrie een belangrijke to epassing
gemaakt. Bij het vervaardigen van spiegels maakt nlen ge
bnrik van een legeering van kwikzilver en tin , w elk procédé
echter af te keuren is omdat het licht op deze legeering in
werkt en o ok wegens het schadelijke , ofschoon in geringe
mate ) van het kwikzilver voor de gezondheid. Naar een
methode om deze legeering te vervangen door een zilverop
lossing , heeft men lang gezocht , en toen men ze eindelijk
had gevonden , waren er nog vele technische bezwaren te ó ver
winnen , eer men tot de fabricage kon overgaan.
De zilverspiegels worden echter thans veel gemaakt , en
daar de melksuiker daarbij een ho ofdrol speelt , zou spreker
de twee methoden , die men daarbij volgt ) de fabrica ge langs
den warmen en die langR den ko uden weg , door proeven
toelichten . In een reageerbuis goot spreker een kleurlooze
salpeterzuurzilver-oplossing , voegde daarbij wat ammonia ,
vervolgens natriumhydroöxyd in oplossing, eindelijk nlelksuiker,
eveneens In oplossing. N a deze vier zelfstandigheden goed
gemengd te hebben , verwarmde hij het mengsel , en allengs
zag men nu den zilveren neerslag op de glazen buis ) en de
glanzende zilverlaag verto onde zich over haar geheele opper
vlak. Ook het proces langs den kouden weg werd door spreker
met even schitterenden uitslag verricht.

Van alle so orten is zeker verreweg de belangrijkste de
r i e t s u i k e r , die niet alleen voorkomt in het suikerriet, waar
uit nlen z � het eerst leerde bereiden (van daar de naam) , maar
ook in � en beetwortel , in verschj llende palmso orten en andere
planten ) zo odat men om verwarring te voorkomen beter doet,
deze suiker bij haar w etens chappelijken naam " Saccharose"
te noemen , en in elk geval wel te onderscheiden dat als men
spreekt van beetwortels uiker, daarmee niets ander.':! wo rdt be-
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doeld dan rietsuiker. D e soort blijft dezelfde , alleen d e oor
sprong is verschillend .
Die rietsuiker nu kennen wij als een kristalliseerbare suiker.
, Z ij vertoont zich als zoodanig het fraaist in de beke nde klontj es
kandij ) die verkregen worden door langzame afkoeling van
een sterk geconcentreerde oplossing van rietsuiker , waarin
draden gespannen of stokjes aangebracht zijn. In den regel
gebruiken wij de rietsuiker echter als de kristallen gebroken
zijn , in den kristallijn en to estand van de suikerb rooden. Van
de verschillende veranderingen , waaraan de rietsuiker on der
hevig is , heeft de industrie gebruik weten te m aken. Zoo
wordt zij bij een verhitting tot 1 600 vlo eibaar , en laat men
ze dan bekoelen , dan ontstaat een geleIachtige massa , de
gerstensuiker , waaruit de ulevellen worden gefabriceerd.
Blijkbaar is deze verandering van de suiker een soort van
allotropische to estand , een wijziging in de ligging der mole
culen , daar de gelei langzam erhand weer in den kristallijnen
toestand overgaat.
G aat men voort met verhitten tot de temperatuur 2000
heeft bereikt , dan neemt de massa een donker bruine kleur
aan. De suiker is dan geworden wat men noemt caramel ,
een stof waarvan men in de industrie een veelzij dig gebruik
en ook misbruik nlaakt : om alcoholen te kleuren , kunst
matig co gnac te maken , aan sommige wijnen een mooie
gele kleur te geven en ook om aan de koffie een surrogaat
toe te voegen .
Deze caramel keert niet nleer tot den kri stallijnen toestand
terug , daar zij reeds eenige zelfstandighede n van ' de riet
suiker verloren heeft. Ook bij minder hooge te� peraturen
kan de suiker , wanneer zij zich in oplossing bevindt , een
wijziging ondergaan , die haar natuur verandert , een wijziging
dus , welke in suikerfabrieken , vo oral in de tropische gewes
ten , noodlottig kan worden voor den fabrikant. T en einde
d eze wijziging te weeg te brengen , behoeft men slecht�
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e en geconcentreerd e suikeroplossing langen t ij d onder toe
treding der lucht te koken. Men verkrijgt dan een stroopachtige
massa J wa�ruit de suiker niet meer in kristallijnen toestand
kan afgescheiden worden. Spr. had van dit gele , stroopach....
tige vocht een hoeveelheid in een proeffleschj e en onderwierp
het aan de proef met het gepolariseerde licht , om aan te
toonen dat de rietsuiker hier een algeheele verandering heeft
ondergaan , dat dit vocht in één woord geen rietsuiker meer
is . Bij rietsuiker doet zich in den analyseur hetzelfde ver
schijnsel voor als bij druivensuiker : namelijk een oplossing van
rietsuiker draait het polarisatievlak rechts . Maar dat andere
gele vocht blijkt juist den tegenovergestelden invloed op het
vlak van } Iolarisatie uit te oefenen : dat vocht is namelijk een
links draaiende vlo eistof. Men noenlt die veranderde suiker daar
om omgekeerde of geïnverteerde suiker. Zij blijkt te bestaan uit
gelijke ho,eveelheden druivensuiker eR vruchtensuiker, waarbij
uit een physi:ïlch oogpunt de vruchtensuiker of laevulose over
heerschende is , blijkens den invloed op het polarisatievlak ,
dat door deze g,eïuve.rteerde suiker naar links wordt gedr.aaid.
In de suikerfabrieken k:;Ln men niet genoeg op zijn ho ede
zijn tegen die verandering van de gemakkelijJr kristalliseerbare
rietsuiker in geïnverte.erde suiker, want het verlies is van
dien aq,rd dat , als dat bederf - om het zoo eens te noemen zicl! meermalen in, het product voordoet , de onderga;ug van
dJ} fabriek hiervan het gevolg kan zijn.
Gelij�e invertie V:;Ln de suiker heeft plaats bij het koken
van het sap m.et an organische of organische zure n. Ook deze
zijn in staat , aan de suiker een algeheele verandering te doen
ondergaan in den vorm eener breiachtige massa ; en daar
nu in het sap zoowel van het suikerriet als van den beet
wortel zuren aanwezig zijn , zoowel in zouten gebonden als
in vrijen toestand (azijnzuur J mierenzuur) , zoo is het bij de
fabricage een van de eerste vereischten om die zuren te
binden en het daarheen te leiden , dat het sap nooit eenige
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zure reactie vertoont , maar altijd alkalisch blijft. Komt er
zuur in de fabriek , dan is die ramp niet zoo gemakkelijk te
overkomen , althans in Europ a niet. In Indië let men daar
minder op , omdat men daar over meer grondstoffen b eschikt.
Eindelijk heeft de Saccharose nog de zeer belangrijke eigen
schap van zich te verbinden met sommige metalen , zooals
calcium en kalium , wat in den regel alleen is weggelegd
voor de zuren. Voegt men bij een suikeroplossing kalkmelk,
dan gaat de suiker met de kalk een in water oplosbare ver
binding aan , die alleen bij lage temperatuur vast is . En wat
nog vreemder is : de rietsuiker verbindt zich ook met zouten
tot zg. dubbelverbindingen. Met de azijnzure kalium en de
mierenzure natrium , die zich in de beetwortelsuiker bevin
den , is de suiker geneigd een verbinding aan te gaan , die
van gro oten invloed kan zijn op het proce's der suikerfabricage .
Het is onze landgenoot , de hoogleeraar J. W. GUNNING te
Amsterdam , - zeide spr. - die het eerst gewezen heeft op
deze verbindingen en op het groote belang van de kennis
daarvan bij de suikerbereiding . Van hem afkonlstig zijn de
belangrijke proeven , die de verwantschap tusschen de suiker
en de genoemde zouten in 't licht stellen , en waarvan spreker
de resultaten ' kon aantoonen in de proefflesschen , welke prof.
GUNNING voor deze voordracht welwillend had afgestaan. D e
vorm van die flesschen , een kop overgaande i n een hals met
fijne opening en deze weer in een buik , staat in direct ver
band met den aard van het onderzoek. In den kop is namelijk
oorspronkebjk alcohol van 85 percent geweest , waarbij een
oplossing van azijnzure kalium is gevoegd en vervolgens
stukjes kandij . Er vormt zich een dikke stroop ) die door den
hals in den buik valt en die bij onderzoek blijkt te zijn een
verbinding van de azijnzure kaliulll met de suiker. Een derge
lijke stroopachtige verbinding gaat de rietsuiker o ok met de
mierenzure . natrium aan , daarente gen niet met zouten , die
niet hygroscopisch zijn , zooals de zwavelzure en phosphor-
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zure zouten. Met het o o g o p het ontstaan van d e stropen b ij de
suikerbereiding is de kennis van deze eigenschap der riet
suiker vooral van veel belang.
Spreker zou thans overgaan tot een vluchtige beschrijving
van de verschillende nlethoden bij de bereiding der rietsuiker,
en wel in de eerste plaats van de suiker uit het suikerriet ,
zooals die van eeuwenher in onze Oost gebeurt. Op eenig
verlies ziet men hier zoo nauw niet , want niet alleen dat
men daar over een rijke grondstof beschikt met geen con
currente suikersoort naast zich , maar men haalt uit die grond
stof ook een zeer rijk sap . N och in de soorten van het suiker
riet , noch in de wijze van bereiding van de suiker is veel
verandering gekomen in al den tijd dat wij N ederlanders Java
kennen. Men vond daar de eenige meters hooge grassoort )
met hare lange sruálle bladen , pluimachtige bloem en min
of meer harden of weeken stengel , en nlen vond er ook de
methode van uitpersing die er nog beoefend wordt. Van de
verschillende soorten zijn op ons Java wel 20 of 2 1 varieteiten
bekend , waarvan de meest gewilde het zwarte of Cheribon'sche
en het gele of Djapara'sche suikerriet. De eerste soort heeft
in zich zelf louter voortreffelijke qualiteiten : de donker ge
tinte stengel wordt wel 3 meters lang en zijn sap is rijk aan
suiker ; maar het technische bezwaar is de harde schil , die
moeilijk te behandelen is . Koder en weeker van schil is de
licht gekleurde Dj apara'sche rietstengel. I-I oewel niet zoo rijk
aan sap , is dit riet veel gemakkelijker te breken en te
bewerken.
Maar dit is dan ook schier alles wat men v�n de soorten
rietsuiker op Java weet. Aan de veredeling van de suiker
cultuur heeft men tot heden nagenoeg niets gedaan en voor
de wetenschap liggen de suikervelden op Java nog zoo goed
als geheel braak. En dat dit stellig een lacune is in de cultuur
van suiker en een belangrijke winstderving , daarvan levert
het welsprekendste bewijs de kinacultuur ) die , zooals men
_

I
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zich herinneren zal , ons Gouvernement jaren lang veel geld
kostte ; maar toen de scheikundige de plant en haar cultuur
is gaan onderzoeken , het gehalte van chinine in de kina
boomen naging , op de invloeden lette van atmospheer en
bemesting , die bevorderlijk of nadeeli g op den groei en h et
chinine-gehalte kllli n en zijn , en naar aanleiding van dat onder
zoek een bepaalde keuze deed van die soorten ) die , hetzij
voor de pharmacie of voor den handel ) de meeste voordeelen
beloofden , met verwaarloozing van alle andere kinaso orten eerst van dat oogenblik is de kinacultuur geslaagd en is zij
thans een der belangrijkste cultures van Ned .-Indië.
V o or de suikercultuur is in dat opzicht nog niets gedaan.
Naar spr's meerring zou men een rationeele cultuur het best
kunnen bevorderen door de oprichting op Java van een cen..
traal Landbouw-pro efstation , waarheen dan de suikerbouwers
proeven h unner cultuur zouden zenden met opgave van alle
bijzonderheden betreffende besproeiing, bemesting en invloeden
van lucht en bodem. Langs dien weg zou men tot een proefon
dervindelijke keuze van de beste cultuursoorten kunnen geraken.
De reeds eeuwenoude methode is thans nog deze , dat de
rietstengels , na geoogst te zijn , in de fabrieken worden ge
perst tusschen de steenen of houten cylinders van den suiker
molen. De stengels geven dan van hun sap , waarvan het
suikerriet minstens 88 pCt. bevat , hoogstens 60 pCt. af en
·
van de suiker , waarvan het riet 1 8 pCt. bevat , hoogstens
11 à 1 2 pCt., zoodat nog 6 à 7 pCt. suiker achterblijft in
de schillen , die , bekend onder den naam van amp as , als
brandstof gebruikt worden bij de verdere suikerbereiding.
Men stookt hier dus de suiker met suiker. Het sap loopt in
tobben , komt van daar in h et kookhuis , in ijzeren pannen
die in fornuizen ziin ingemetseld , nadat men eerst op elke
360 liters sap ongeveer 1 kilo kalk heeft toegevoegd om
zoo veel mogelijk de zuren te binden . Nadat het schuim van
de kokende massa verwijderd is en de massa een voldoenden
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graad van condensatie heeft bereikt , gaat z ij over uit de
pannen in de tjingbakken om daar verder bekoeld en ge
klaard te worden . Daarn a wordt het sap in een ander stel
van pann en verkookt tot een breiachtige massa. Met deze
suikerstroop worden nu in het suikerhuis de potten gevuld ,
waarvan de bodem met openingen voorzien is , en als daar
de massa een tijd lang aan zich zelf is overgelaten , bezinkt
de "troop en vloeit weg door goten in den vlo er ; de kristal
lijne suiker blijft in de potten. Om dat verwijderen van de
stroop uit de suiker , dat nooit geheel geschiedt , te be
vorderen , worden de potten met een laag kleiaarde bedekt.
Men houdt het proces voor voltooid , als de laag scheuren
vertoont. Na gedro ogd te zijn wordt de suiker verpakt in
gevlo chten manden (kanassers of krandjangs) , die van binnen
voorzien worden van lisplanten om invloeden van buiten te
weren.
Dit middel is echter gebleken , erger te zijn dan het nut
dat die lisplanten vero orzaken. Wat de ko opman randige
suiker noemt , is de laag suiker die in de krandjang aan de
inwerking heeft blootgestaan van de organische zuren die
zich in die zg. beschuttende lisplant bevinden. De suiker is
onder dien invloed geïnverteerde suiker ge worden : er is aan
den rand van de krandjang druivensuiker en vruchtensuiker
ontstaan ; en al die randsuiker is voor den producent verloren.
Van daar de raad van prof. GUNNLNG , die deze randige suiker
aan een speciaal onderzoek heeft onderworpen, om de koloniale
suiker vo ortaan niet meer in krandjangs ) doch in zakken te
vervoeren . De suiker komt dan ook nu reeds veel in die ver
pakking op de Amsterdamsche markt.
De bereiding van beetwortelsuiker is , geheel in tegenstel
ling met de cultuur van suikerriet , een toonbeeld van de
vorderingen der wetenschap to egepast op de nij verheid .
D e beetwortel , die inheemsch is in Zuid Europa , werd
vro eger slechts tot veevoeder gebruikt ; eerst in .1 747 ont2
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d èkte MARGGRAF zijn rijkdom aan suiker , maar op de bereiding
begon men zich eerst met voordeel toe te leggen tijdens
NAPOLEON'S Continentaal stelsel , toen de exotische suikers van
de Europeesche markt waren uitgesloten. Na de opheffing
van dat stelsel werd de jeugdige industrie wel weer op den
achtergrond gedrongen ; maar sedert is de wetenschap haar
ter hulp gekomen en heeft haar zoozeer vooruitgebracht dat de
beetwortelsuikerfabricage thans beschouwd mag worden als
een model van bereiding van grondstoffen.
Door een zorgvuldig onderzoek van het suikergehalte der
beetwortelen en van de invloeden , die op dat gehalte gunstig
kunnen werken tijdens den groei van de plant , is men er in
Duitschland , waar tot dat einde een centraal laboratoriunl
voor dat doel werd ingericht , toe gekomen om het suiker
gehalte van de bieten , dat in 1 8 6 9 reeds 9 pCt. bedroeg ,
thans tot 1 2 pCt. en meer op te voeren.
Wet de bereiding betreft , zou spreker ook hier zich slechts
tot een vluchtig overzicht bepalen , daar het vo oral zijn doel
was om te doen uitkomen ) tot welk een mate van volkomen
heid de beetwortelsuikerfabricage zich heeft weten op te wer
ken. De eerste bewerking is het machinale wasschen van de
bieten om ze te zuiveren van de aarde , die niet vedoren gaat ,
maar in groote bassins bezinkt en als een uitstekende mest
wordt gebruikt. Daarna geschiedt het snijden van de biet.
Vroeger deed men dit in schijven , maar het op elltaar kleven
bleek schadelijk te zijn ; ook het snijden in stukjes bleek nog
niet de voordeeligste manier te wezen , want ook deze methode
werd verlaten en lllen verdeelt nu de bieten in kommavor
mige reepjes van 1 mM. dik en 6 m]\1:. breed. Die verdeeling
geschiedt natuurlijk nlachinaal , waartoe de gewasschen bieten
uit den waschtoestel langs een J akobsladder worden opgevoerd'
en gestort in den molen , waar zij dan in den straks beschre
ven vorm gepulpt worden.
Van persen wil men bij deze fabricage niets meer weten ;
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die methode werd opgegeven , toen het bleek dat o p die manler
lang niet al het sap uit de knol verkregen werd . De diffusie
methode voorziet daar oneindig beter in. Spreker stond er
niet lang bij stil , doch gaf ons toch eenig denkbeeld van
hetgeen hierbij voorvalt. Men stelle zich dan voor een batterij
van twaalf cylinders in twee rijen naast elkaar. In die kokers ,
met pulpe gevuld , wordt water van 70tl toegelaten , waardoor
al dadelijk de eiwitdeelen stollen , terwijl een deel van het
suikersap naar buiten treedt en water naar binnen. In het
inwendige van de pulpe wordt dus de suikeroplossing verdund
en is ze even sterk als de oplossing daar buiten , dan houdt
de werking op . Men · kan dan de suikeroplossing verwijderen,
nieuw water bijvoegen en het proces herhalen ; maar dat
houdt de bereiding nog te lang op , zoodat men er op bedacht
is geweest om het proces zóó in te richten , dat in elk van
de twaalf cylinders de pulpe in een afnemende mate is uit
getrokken. In den cylinder , waarin de pulpe het meest is
uitgetrokken , wordt · dan versch water toegelaten , die het nog
resteerende sap uithaalt ; die oplossing wordt met stoomdruk
gedreven naar den naast liggenden cylinder , gevuld met
pulpe , die iets minder is uitgetrokken en waar nu de toe
gevoegde oplossing ook in staat is , er iets van het nog aan
wezige sap uit te halen ; en zoo vervolgens , tot de aldus
rij ker en rijker wordende suikeroplossing den twaalfden cylin
der bereikt , waarin zich de pulpe nog in verschen toestand
bevindt. Ziedaar een kort begrip van de beroemde diffusie
methode , waarmede spreker voor ditmaal zijn voordracht
besloot.
In zijn tweede gedeelte zou dr. HÜLSMANN het suikeronder
zoek behandelen zooals het bij de j ongste wet is vastgesteld
in vergelijking met andere systemen , om eindelijk ook de
suiker van de oeconomische zij de te beschouwen en de mid
delen te bespreken , die aanbeveling verdienen in den strijd
tegen de overproductie.
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Om den draad van z:gn verhandeling over de suiker weder
aan te knoopen , waar spreker dien de vorige reis in 't mid
den van de techniek der suikerbereiding had m o eten laten
glippen ) trad hij in een vluchtige herhaling van 't geen toen
aan het slot zijner rede 0 ver de beetwortelsuikerbereiding
was gezegd. Wij zagen het sap , met suiker zoo al niet ver
zadigd dan toch zeer sterk bezwangerd , uit de diffusie batterij
komen ) van waar het, alvorens de verdere bewerking te on
dergaan , de kamer moet passeeren waar de fiscus in de per
sonen van twee of drie Rijksambtenaren de wacht houdt.
Van het sap , dat daar in een reservoir , waarvan de inhoud
bekend is , stroomt , wordt de ho eveelheid gemeten en tevens
het soortelijk gewicht bepaald , waarna dan uit die bep aling
volgens tabellen de hoeveelheid suiker ) die in het sap aan
wezig is , wordt afgeleid. Na dit korte bezoek aan de plaats
waar in onze binnenlandsche suikerfabrieken de aanslag voor
de belasting geschiedt , vervolgen wij aan de hand van den
spreker het procédé. Evenals bij de bereiding van de O.-In
dische suiker kalk wordt gebruikt om de eiwitstoffen aan
te tasten en de ontleding van de rietsuiker tegen te gaan ,
zoo geschiedt deze bijvoeging van kalk ook hier , maar in
veel grootere hoeveelheid. Er wordt bij de beetwortelsuiker
bereiding in dit stadium van het procédé overmaat van kalk
toegevoegd , omdat men niet alleen de zuren wil binden en
de eiwitstoffen ontleden , doch ook alle omzetting van suiker
in dextrose en laevulose wil tegengaan ; voorts al de suiker
zooveel nlogelijk aan de kalk binden en de onzuiverheden ,
die er nog in voorkomen , neerslaan.
Een dergelijke volkomen in water oplosbare verbindinO'
0 '
als :vij de vorige keer leerden kennen als kalksuiker of kalksaccharaat ) tracht men hier te verkrijgen in een groote ver
gaarbak of kuip , waarheen het sap uit de belastingkamer
door buizen wordt geleid. Emmers met ongebluschte kalk
worden in het sap gebracht ; stoom ter verwarmino' wordt
o
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door de massa gevoerd ; de stoffen werken op elkaar , en er
ontstaat een opborreling terwijl het oppervlak zich nlet schuim
overdekt . Na deze defecatie van de suiker laat men de materie
beko elen en bezinken , en in oplo ssing bevindt 7.Îch een ver
binding van suiker en kalk , de k alksaccharaat , die als zoo
danig bewerkt wordende , een product zou leveren dat onge
nietbaar is . Er volgt dan ook onmiddellijk ee"l nieuw stadium
in de b ereidin g , nl . de carbonatage , b erustende op den toevoer
van k oolzuurgas , waardoor de kalk uit zijn verbinding neer
slaat als ko olzure kalk. Tot dat einde wordt het sap gebracht
in een andere kuip ) waarin b ehalve slangen tot aanvoer van
de stoom voor de verhitting , ook slangen uitmonden die het
koolzuur in de kuip 1 lrengen . Het proces openbaart zich door
de afscheiding van een wit schuim dat als calciumcarbonaat
neerslaat . Bij deze " carbonatage heeft men er intusschen wel
op te letten dat de suiker nog een geringe hoeveelheid kalk
l llijft vasthouden, genoeg om het Hap alkalisch te doen reageeren
en het gevaar te vermijden dat de suiker geïnverteerd worde,
d. w. z. omgezet in dextrose en laevulose. Door middel van
kurkumapapier onderzo ekt men in de suikerfabriek die alkalische
reactie .
Wanneer nu deze carbonatage voor de voldoende zuiver
heid van de suiker nog eens herhaald is , heeft het sap ge
noegzame voorbereiding ondergflan om gefiltreerd en v 7 rvol
(
gens uitgedampt te worden . Vro eger geschiedde die filtratie
algemeen door beenzwart of beenderenkool , zooals men weet
een uitstekend geschikt middel om stoffen te zui veren en te
ontkleuren , m aar dat op den duur voor de beetwortelsuiker
fabrieken een te kostbare grondstof bleek te z�jn. In de
fabrieken waar men dat middel bij de filtratie nog toepast ,
behandelt men met de gro otste zorg het gebruikte been
zwart weer om het opnieuw te gebruiken. In de nieuwe
fabrieken vol gt men de veel een voudiger m e th o d e van filtratie
door katoenen z akken , waarvan er verschei dene in elkaar zijn
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gescho.ven en waardo.o.r het suikersap do.o.r zijn eigen druk
in bijna zuiveren to.estand wo.rdt geperst naar gro.o.te ver
zamelbakken , van waar het o.pgezo.gen wo.rdt naar de uit
dampingsreservo.irs. Van daar ko.mt het in de ko.o.kto.estellen.
Van sto.nde af aan treedt nu het beginsel o.p den vo.o.rgro.nd
van afsluiting van het sap van de lucht , ten einde alle
inversie te verhinderen. Het vo.cht wo.rdt daaro.m niet geko.o.kt
in o.pen pannen , do.ch in tweeërlei so.o.rt van to.estellen. In de
eerste reeks van zo.o.genaamde Ro.bed'sche apparaten geschiedt
de uitdamping o.f co.ndensatie. Het beginsel van die to.estellen
ko.mt hiero.p neer , dat zij in verband staan met een lucht
po.mp , waarmede de lucht in de helmen en cylinders Zo.o.
niet geheel verwijderd , dan to.ch aanmerkelijk verdund wo.rdt ,
zo.o.dat het sap dat beneden de cylinders in een stelsel van
pijpen wo.rdt aangevo.erd , reeds bij 50 , ho.o.gstens 8 0 " van
de ro.ndo.m die pijpen circuleerende sto.o.n1 aan 't ko.ken gaat.
Een deel van het aldus verdampte sap wo.rdt geleid naar
een co.ndensato.r , het andere deel naar een tweede Ro. bert'sche
apparaat , waar het in de tusschenruimte tusschen de straks
beschreven pijpen de vereischte hitte aanbrengt. Nadat aldus
in deze apparaten à double , So.n1S à triple effet het sap to.t
een dikke stro.o.p is verwerkt , n1o.et deze massa nu zo.o.danig
wo.rden geko.o.kt , dat de suiker er zich in kristallen uit afzet.
Dit pro.ces nu geschiedt do.o.r ko.king in de vacuumpannen , bo.l
o.f eivo.rmige metalen reservo.irs , vo.o.rzien van helmen en
wedero.m in gemeenschap n1et een luchtpo.mp en een co.nden
sato.r. Nadat het diksap in buizen is aangevo.erd , de sto.o.n1 in
het zich binnen de reservo.irs bevindende buizenstelsel geleid en
de verhitting to.t een bepaalden graad o.pgevo.erd , geschiedt
de uitdamping o.nder verminderde luchtdrukking bij een
tempAratuur niet ho.o.ger cl a n 80° C. Daarbij o.bserveert de
werkman , die o.p den geregelden gang van het pro.ces to.e
zicht n10et ho.uden , do.o.r venstertjes in het reservo.ir de
werking , die de warmte uito.efent o.p het dikke suikersap :
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men kookt op korrel , d. w. z. tot dat kristalvorming intreedt ,
en is het zoover gekomen dat de kristallen voldoende ge
vormd zijn ) dan opent men de kraan onl het suikersap in
bakken te laten loopen , terwijl de kristallii:latie van de afge
scheiden suiker in de reservoirs verder bij de gewone tempe
ratuur wordt voortgezet.
De scheiding van de stroop en de kristallijnen suiker moet
nu plaats hebben. Die verdere zuivering van de suiker ge
schiedde vroeger door ze met kleiaarde te dekken ; thans
maakt men daartoe in de beetwortelsuikerfabrieken uitslui
tend gebruik van centrifuges of turbines , waarvan de werking
berust op de centrifugaalkracht. Een dergelijke turbine uit het
Physisch Kabinet van het Genootschap " Diligentia" had spreker
voor zich opgesteld en verklaarde er de inrichting en werking
van. De hoofdbestanddeelen zijn een cylinder van gaas, omsloten
door een gelijkvormigen metalen mantel , die aan de onder
zijde een uitlozingsbuis draagt , en een metalen as waarom
heen de gazen cylinder kan wentelen. Het geheel is gedekt
door een deksel. In de binnenste ruimte van den cylinder
van gaas wordt nu de vulmassa (de suiker met de stroop
die er nog in aanwezig is) gebracht en door middel van
een stoommachine worden aan dien cyhnder 1 000 tot 1 5 00
omwentelingen in de minuut gegeven. ])oor de centrifugale
kracht wordt de vulmassa naar den gazen wand gedreven ,
de stroop gaat er door heen , verzanlelt zich binnen den
buitensten cylinder en stroomt door de uitlozingsgoot naar
buiten in bakken , terwijl de suikerkorrels , die grooter
zijn dan de gaatjes van den gazen cylinder , daar binnen
blijven.
Nog heeft op die manier de suiker al haar stroop niet
afgestaan. Haar min of meer donkere tint is daarvan het
bewijs. Ürll ze zoo veel mogelijk te zuiveren wordt somwijlen
door de suiker sto o m geleid , die dan alle zouten en alle
stroop meeneemt en de kristal lijnen suiker frarti wit maakt.
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Ziedaar dan de geturbineerde suiker , die zich van de geraf
fineerde in niets onderscheidt.
Een belangrijk deel van de suiker zit nu echter nog in
de stroop. Om ze daaruit te verwijderen , herhaalde nlen
vroeger het proces van koking in de vacuumpannen, en na
afkoeling van de aldus gekristalliseerde suiker had dan weer
de afscheiding van deze in de turbine plaats. Aldus kreeg
men een tweede en een derde product , tot eindelijk over
bleef de melasse , een zeer donkere stroop , wel van mindere
waarde dan de eerste en tweede , maar toch nog een belang
rijke hoeveelheid suiker bevattende. Om dit te verklaren
herinnerde spreker aan 'tgeen hij de vorige maal had mee
gedeeld van de door prof. Gunning onderzochte stroopachtige
zelfstandigheid ; die haar oorsprong vindt in de kaliumzouten ,
welke in den beetwortel aanwezig zijn. Vooral zijn dat
n1Ïerenzure en azijnzure kalium , die beiden de eigenschap
bezitten om met suiker saccharaten te vormen J die stroop
achtig zijn. Die zouten nu worden in den beetwortel aan
de suiker vastgelegd en er moeten kunstmatige middelen
worden aangewend om de suiker daaruit vrij te krijgen.
En dat dit de nloeite loont , kan nlen nagaan , wetende dat
in de afgewerkte melasse constant op 1 deel zout nog 4 à
5 deelen suiker aanwezig zijn. Vroeger nlaakte men van die
melasse geen anier gebruik dan door ze te slijten aan de
spiritusfabrieken , waar ze onder de inwerking van gist over
ging in dextrose en laevulose en verder in alcohol en kool
zuur. Men zag echter in dat die melasse veel te kostbaar
was om ze zoo maar aan de spiritusfabrieken af te staan ,
en toen men eenmaal van de noodzakelijkheid doordrongen
was om ook dit résidu te ontsuikeren , bleven de middelen
niet uit.
De eerste weg, dien men daartoe insloeg, was de osmose J
dat is , in 't kort uitgedrukt , het doordringen van een dun
vlies van dierlijken of plantaardigen oorsprong door middel
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van vocht . Van deze zuiver physische eigenschap een voor
stelling gevende , verzocht spreker ons een vat te denken ,
dat door een dierlijke blaas of perkamentpapier als tusschen
schot in twee ruimten is verdeeld. Brengt men nu in de
ruimte aan de eene zijde van dat tusschenschot een oplossing
van keukenzout , aan de andere zijde zuiver water, dan dringt
de zoutoplossing door het p erkamentpapier in de andere
ruimte en uit deze laatste gaat" het water over in de ruimte
gevuld met zoutoplossing. Er heeft een uitwisseling plaats
door de p oriën van de membrane heen. Dat gebeurt nu bij
alle zouten die kristallen vormen ; in nlindere mate bij slechts
kristallijne stoffen ; in 't geheel niet bij onkristalliseerbare
stoffen , bv. lijm. D eze laatste stof is dus niet vatbaar voor
osmose : zij blijft waar zij is . Vervangt men nu in het straks
bedoelde vat de zoutoplossing aan de zijde van de membrane
door melasse en aan de andere zijde koud water door water
van een temperatuur van 90° à 1001) C. , dan gaan de z outen
door het tusschenschot en de suiker blijft achter. Op die
manier wordt de mel asse van de zouten bevrijd. Maar aan
gezien het osmoseproces eerst kan geschieden bij een tem
peratuur van 1 00 ', wogen de kosten niet op tegen h et voordeel,
en was men dus bedacht op een eenigszins gewijzigde methode,
hierin bestaande dat bij de melasse chlo orammonia werd ge
voegd. Daardoor gaan de anorganische zouten over in chloor
zout ; een besp oedi ging van den ove rg ang der zouten uit de
melasse werd daardoor verkregen en een vermindering van
de temperatuur met 40 à 50 °.
D eze methoden zijn intusschen weer oud geworden. Een
der nieuwste is die van den Franschman D ESPESSIE , die voor
de osmotische werking gebruik maakt van den galvanischen
stroom. In het water brengt hij de negatieve electrode , in
de melasse de positieve . Bij 't werken van den stroom gaan
de zouten door het tussc henschot en worden gedreven naar
de ne g atieve pool. Andere suikertechnici , als S CHEIBLER te
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Berlijn en STEFFEN te Ween en , gaan weer van een ander
beginsel uit om bij de ontsuikering van de melasse het af
scheiden van de zouten gemakkelijker te maken. Vooral de
methode van ST EFFEN heeft grooten opgang gemaakt. Om
die te verklaren , herinnere n1en zich dat de ::luikerkalk bij
gewone temperatuur in water oplosbaar is. Als men die op
lossing kunstn1atig af koelde , zou de suikerkalk als een vast
lichaam op den bodenl zinken. Welnu , van die redeneering
uitgaande , behandelt S rEFFEN de melasse bij een lage tem
peratuur met kalk. De suikerkalk bezinkt , en na die stof
van onzuiverheden bevrijd te hebben , laat hij er in den
carbonatage-ketel kOGlzuur op inwerken , waardoor de suiker
in oplossing vrij komt.
Bg ons wordt deze lnethode in de W ester-suikerraffi�aderij
te Amsterdan1 en in een fabriek te Prinsenhage lllet uit
stekend gevolg toegepast. De ervaring zal echter moeten
leeren , n1eende spreker , of het des zomers niet te veel kosten
zal om de temperatuur op de vereischte laagte te houden.
Zooveel is zeker dat de methode zeer veel wordt toegepast
en dat zij den uitvinder in het debiet van de toestellen waar
voor octrooi is genonlen , reeds een millioen heeft opgebracht.
STEt FEN'S vakgenoot SCJIEIBLER , directeur van het Centraal
laboratorium te Berlijn , heeft de naar hem genoemde melasse
ontsuikeringsmethode in de wereld gebracht , die op het ge
bruik van strontium berust. Zooals men weet is deze stof
als salpeterzuur strontiaan het werkzanle bestanddeel van het
Bengaalsch vuur, waaraan het àe intense roode kleur geeft.
SCHEIBLER nu gebruikt strontiaan oxyde (uit strontianiet be
reid) voor de ontsuikering van de melasse , daar zij de eigen
schap heeft om de suiker er uit te halen. Daar de bereidings
wijze van het strontianiet , dat in Westphalen in den bodem
gevonden wordt , zeer duur is , heeft SCHEIBLER tevens een
middel gevonden o n l de gebruikte hoeveelheid tellrens weer
voor nieuw gebruik te herstellen. Het wordt dan ook nu
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met voordeel toegepast. Alleen heeft men er op te letten
dat al het strontiaan uit de suiker verwijderd wordt , daar
die stof een zwaar vergif is en de suiker al licht onbruikbaar
zou kunnen maken.
Eindelijk stond spreker een oo genblik stil bij een geheel
nieuwe wijziging van de STEFFEN-methode , welke wijziging
daarin b estaat , dat men, in plaats van ongebluschte kalk, op
de melasse een mengsel van calcium- en nlagnesiumoxyd ,
dat men uit dolonliet door verhitting verkrijgt , laat in
werken. Dit procédé kan bij gewone temperatuur geschieden,
zoodat kunstmatige af koeling overbodig is.
Uit een en ander zal men kunnen ontwaren dat de ont
suikering van de melasse tegenwoordig een groote rol bij
de beetwortelsuikerfabricage speelt. Er bestaat dan o ok reeds
in Duitschland een centrale fabriek , die m elasse opkoopt
en alleen daaruit suiker bereid t .
Spreker kon niet nalaten hier wederom t e wijzen o p den
reusachtig en vooruitgang in de bereiding van de beetwortel
suiker. Het is toch slechts weinige jaren geleden dat al deze
methodes nog moesten worden to egepast , terwiil men nu uit
den beetwortel reeds zooveel suiker haalt als men vroeger
nooit kon verwacht hebben. Verg dijkt men die bereiding met
de fabricage in Indië ) dan wordt men verplaatst van de 1 ge
in de 1 6 e eeuw . Die achterlijke toestand bestaat intusschen
op Java niet overal meer. Er zijn reeds verscheiden groote
suikerfabrieken , vrij wel op E llropeesche leest geschoeid , die
in plaats van door waterkracht , door stoom worden gedreven,
die hun oud molen-systeem hebben atgebroken "en vervangen
door perscylinders , die verbeterde uitdampingspannen en toe
stellen van Robert hebben aangeschaft en turbines gebruiken
in plaats van de primitieve kleiaarde.
Wat nu langs den beschreven weg in den handel wordt
gebracht , is ruwe suiker , van verschillenden aard naar gelang
van den oorsprong. Zoo zijn de koloniale suikers ) wier meer-
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dere zoetheid aan het aroma te danken is , zonder verdere
raffinage te gebruiken , met uitzondering van de mindere soor
ten . Bij de schatting van het gehalte zijn betoemd geworden
de twintig n10nsters der Nederl . HandelmaatschB,ppij , die zoo
wel naar de kleur als naar de korrel worden onderscheiden.
Deze monsters , die spreker allen kon laten zien , worden
bij het inslaan van suiker in 't gro ot altijd gebruikt. N n. 20
is de fijnste soort ) en als standaardnummer wordt aangenon1en
nll• 1 5 , waarnaar de fijnere en mindere soorten in prijs zich
regelen.
Maar de beetwortelsuiker kan in den regel niet worden
gebruikt in den ruwen toestand waarin zij de fabriek verlaat .
Tenzij door stoom geturbineerd , is die suiker onaangenaalll )
scherp van smaak en reuk . Deze llloet dus bepaald gezuiverd J
geraffineerd worden. In gro ote trekken komt de bewerking
in de raffinaderijen hierop neer , dat men begint de suiker
weer op te lossen , . lllet b ij voeging van kalk on1 de inversie
tegen te gaan . Zij wordt gefiltreerd door zaldcen , filterpersen
en beenzwartkokers , dan weer uitgedalnpt, en n1en verkrijgt
dan een breiachtige stof ) die aanvankelijk slechts kristallijn,
eindelijk fraai kristalliseert in kegelvormige bakken of hoeden ,
waaruit dan, na zuivering door klaarsel, de brooden te voor
schijn komen .
Deze suikerbrooden zijn nu weer het eerste product. De
melasse , die is overgebleven , wordt weer behandeld , en de
suiker :wordt daaruit niet in brooden verkregen , doch door
de massa met stoom te tuybineeren. Z ij heet dan fariensuiker,
en de melasse of stroop die bij dit proces is afgescheiden ,
wordt ten derden male bewerkt ter verkriiO'inO'
van de bastaard� tJ
tJ
suiker , die nog altijd beschouwd kan worden als een TIlengsel
van stroop en suiker. Wat er nu nog is overgebleven en uit
den mantel gevloeid , is de afgewerkte melasse .
D e stroop van d e koloniale suiker smaakt e n riekt aan
genaam. In de huishoudens wordt zij dan ook graag gebruikt
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De melasse van de beetwortelsuiker daarentegen is niet te
genieten.
Spreker zou thans overgaan tot het vraagstuk van het be
lasten van de suiker. Het onderzoek van de ruwe suiker voor
de heffing van de belasting , die van de inlandsche beetwortel
suiker wordt geheven in den vorm van accijns, en van de suiker,
die uit den vreemde wordt ingevoerd, als inkomend recht, heeft
reeds tot heel wat moeielijkh eden aanleiding gegeven. Vroeger
werd de belasting betaald naar de kleur en onderscheidde men
tot dat einde vier klassen van suiker, waarvan de Ie kl. per 1 00
kilogranl f 27 , die der 4e kl. f 1 8 betaalde. Het is bekend,
op welke geraffineerde nlanier de fiscus hier werd beetge
nomen . De suiker van de beste . soort werd eenvoudig ge
kleurd ) om voor den ambtenaar het voorkomen te hebben
van suiker der laagste klasse. Een voordeeltje van f 8 à t 9
per 1 00 kilogram werd hierdoor behaald , en verkooper en
raffinadeur deelden het profijt samen. Eveneens is het bekend
dat de nieuwe wet aan dien onzedelijken toestand en aan de
protectie, welke de raffinaderij tot heden genoot door in de ge
legenheid te zijn de belasting door dergelijke practijken te ont
duiken, een einde heeft gemaakt. De wet eischt thans een onder
zoek niet naar de kleur) doch naar het gehalte van de suiker, eH
wel volgens de Fransche methode met den polarisatietoestel . Uit
het eerste gedeelte van spr. ' 8 voordracht zal men zich herinne
ren, dat de hoeveelheid suiker in een oplossing kan worden aan
geto ond door de werking van het gepolariseerde licht. Brengen
we in een buis tusschen den polariseur en den analyseur een
suikeroplossing , dan zal de suiker op het gepolariseerde licht
inwerken en het polarisatievlak doen draaien , en daar die
draaiing direct evenredig is met de hoeveelheid suiker in de
oplossing ) ziet men in hoe hierop de saccharimetrie berust ,
d. i. het onderzoek naar de hoeveelheid suiker diein een bepaalde
vloeistof aanwezig is. Als eenheid van dat onderzoek wordt
volgens het Fransche systeem 1 6 . 1 9 gram , volgens het Duit-
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sche systeem 1 6.35 gram suiker afgewogen J en die hoev ee l
heid wordt , na eerst do or de methode van klaring van de
onzuiverheden ontdaan en gefiltreerd te zijn , verdund op 1 00
kub. cM. zuiver water. De draaiing , welke deze oplossing
op het polarisatievlak uitoefent , is de nlaatstaf van het suiker
gehalte bii het onderzoek van de verschillende suikersoorten.
Het onderzoek hier te lande geschiedt nu volgens het
Fransche systeem en wel met den nieuwen door LAURENT uitge
vonden toestel J die zeer gevoelig is en nauwkeurige bepaling
mogelijk maakt. Evenwel is het noodig bij de gehaltebepaling
van de kristalliseerbare suiker een dubbele correctie te maken
wegens de aanwezigheid der zouten , die een groote hoeveel
heid suiker in de stroop binden , en wegens de glucose. Aan
den eenen kant is het tamelijk lastig om in een kort bestek
van deze methode eenig denk beeld te geven - aan den anderen
kant is dat onderzoek , nu het hiel' te lande wordt toegepast ,
te belangrijk ook met betrekking tot het onderscheid , dat
de wetgever hier indirect tusschen de beetwortelsuiker en
onze koloniale suiker heeft gemaakt , om er niet met een
enkel woord melding van te nlaken.
Uit het voorgaande zal men zich herinneren , dat in een
oplossing van ruwe suiker nog andere stoffen worden aange
troffen : vooreerst de stroopachtige verbindingen van de zouten
met de suiker , welke zouten niét op het polarisatievlak
werken ; in de tweede plaats de suiker die geïnverteerd is
in vruchten- en druivensuiker en die den algemeenen naam
van glucose draagt. Deze glucose werkt wel op den polari
satietoestel. Ter bepaling nu van de correctie , die de wet
hier voorschrijft , onderzoekt nlell de glucose dool' het suiker
proefvocht en trekt van Jtgeen de saccharimeter als het suiker
gehalte heeft aangetoond , tweemaal het percentgehalte af ,
dat de suikeroplossing aan glucose blijkt te bezitten. De
tweede correctie is , dat men ook de zouten dool' bepaling
van het aschgehalte van de suikeroplossing aftrekt. Viermaal
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dat aschgehalte wordt dan percentsgewijze afgetrokken , omdat
de ervaring heeft geleerd , dat in de melasse het zout 4 à 5
maal zooveel suiker vasthoudt als het zelf weegt. Wat
,
er dan nog overblijft is het gehalte van kristalliseerbare
suiker.
Nu is dit zeker een voordeelige methode voor het onder
zoek van de Indische suikers , die 2 tot 3 , soms zelfs tot
11 pCt. glucose bevatten ; maar de beetwortelsuiker heeft
bijna geen glucose , zoodat de aftrek bij het bepalen van de
belasting beslist in 't voordeel van de koloniale suiker is.
Van het Fransche systeem , dat volgens de ni eu we wet hier
te lande bij het onderzoek gevolgd wordt ) kan men dus niet
zeggen dat het op een wetenschappelijken grondslag berust ,
en het schijnt wel dat de wetgever hier de exotische suikers
ter wille van de kooplieden te Amsterdanl en Rotterdam be
gunstigd heeft , althans in de glucose-coëfficient 2.
T egenover dit Fransche systeem staat het N ederlandsche
stelsel van onderzoek , door prof. GUNNING aanbevolen en dat
zich onderscheidt door een zuiverder wetenschappelijken grondslag. Zijn toch bij het Fransche stelsel correcties noodig ,
prof. GUNNING zegt : ik verwijder de stroop , dan blijft de
zuivere suiker achter , waarvan ik het gehalte bepaal. Voor
dit raffineeren van de ruwe suiker past hij de zg. wasch
methode toe , hierin bestaande dat de suikeroplossing met
alcohol van 85 pCt. en 5 pCt. azijnzuur wordt gewasschen.
Al de stroop wordt dan verwijderd en wat dan achterblijft
verdund met zuiver water tot 1 00 kub. cM. en gebracht in
den polarisatietoestel.
De Minister heeft gemeend , dit wetenschappelijke systeenl
te moeten verwerpen. Behalve de bovengemelde reden , die
echter niet officieel is uitgesproken ) werd tijdens de openbare
gedachtenwisseling als argument voor die keuze aangevoerd ,
dat de N ederlandsche suiker op de markt nloest concurreeren
met de Fransche suiker , en daar nu het Fransche systeem

_
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daar te lande proefhoudend gebleken was , zouden die suikers
op de markt met gelijke maten worden gewogen.
Spreker zou thans de suiker van de oeconomische zijde be
schouwen en i il 't bijzonder de geschiedenis der suikerpro
ductie schetsen. Men kan de suikerproduceerende landen in
twee hoofdgroepen onderscheiden : de exotische landen en de
landen van Europa. Deze laatste groep bestaat eerst sedert
het begin onzer eeuw. Tot in 't begin dezer eeuw kende men
.
geen andere suiker dan die welke uit de Overzeesche gewesten
in groote hoeveelheid werd aangevoerd, vooral naar Amsterdanl
en Rotterdam. Van die gewesten staat tegenwoordig boven
aan Cuba met gemiddeld 6 à 7 nüllioen centenaars (van 1 00
kilo) 's j aars ; dan volgt Java met 2 1/3 à 2 1/.2 millioen c. ;
Britsch-Indië , de Philippijnsche eilanden , Brazilië , Britsch
VV.- Indië , elk met iets nleer of minder dan 2 millioen c. )
en daar beneden Peru , Chili , Britscll Guyana enz. D e totale
productie uit al de exotische landen te zamen is nu reeds
geklommen tot ongeveer 25 millioen cent enaars. En wanneer
men denkt aan de Ver. Staten van N.-Amerika , die op dit
oogenblik nog betrekkelijk weinig suiker produceeren , maar in
de steeds dalende graanprijzen wellicht aanleiding zullen
vinden om den ontzaggelijken graanbouw te verminderen en
zich meer toe te leggen op de suikercultuur ) dan zal de Euro
peesche markt den suikeraanvoer zeker nog aanzienlijk grooter
zien worden en wordt de Java-suiker In de toekomst met
nog zwaardere concurrentie bedreigd.
Als men nu met deze exotische suiker de productie van
beetwortelsuiker vergelijkt en tot het begin dezer eeuw
teruggaat , dan was die cultuur toen nog onbekend en 5 0
jaar geleden bijna nihil. Eerst van de laatste jaren dagteekent
de enornle productie van die suiker , die thans opgevoerd is
tot 23 millioen centenaars 's jaars , derhalve bijna gelijk
staande met de productie van koloniale suiker. Duitsclliand
staat in de statistieke tabel hooo·
boven aan ', dan volO'en
b
b
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O ostenrijk-Hongarije , Frankrijk , Rusland , België en geheel
onderaan , op bijna gelijke hoogte, Denemarken en Nederland.
Engeland produceert geen suiker , maar slobbert alles op.
Z eer interessant is de graphische voorstelling van de klim
ming in de. productie der beetwortelsuiker gedurende de laatste
vijf jaren , in welk tijdvak die productie van 1 6 1/'2 tot 23
millioen c. is toegenomen. Voor Nederland en België bleef
de lijn in die jaren op gelijke hoogte. Ook België gaat niet
"belangrijk vooruit . Voor Rusland en Frankrijk wijzen de
lijnen op de tabel een afwisselende klimming en daling aan,
terwijl op dit o ogenblik het standpunt van Frankrijk is eenige
vooruitgang , dat van Rusland achteruitgang. In zeer sterke
mate nam de productie toe in Oostenrijk-Hongarije en vooral
in Duitschland , dat thans 9 à 1 0 millioen centenaars suiker
v o ortbrengt , d. i. meer dan lJ'J van de geheele Europeesche
p roductie. Sedert 1869 draagt de wetgever daar te lande
eenigszins de schuld aan de enorme productie . Ook daar is
de suiker b elast , maar hoe ? Niet het sap van de fabriek ,
n1aar de b eetwortel , waarbij de wetgever aanneemt dat die
grondstof 9 pCt suiker oplevert. Het bleek spoedig dat de
wetgever hiermede indirect een premie had gesteld op de
verbetering van den bietenbouw. Met behulp van de weten
schap ging de producent zich met de borst toeleggen op de
verbetering van de cultuur ter verkrij ging van een steeds
grooter suikergehalte uit den beetwortel. Het werd gebracht
tot 1 0 à 12 pCt. J ja het is in den laatsten tij d zelfs tot 1 5
à 1 6 pCt. opgevoerd. E n al wat er meer dan 9 pCt. uit den
beetwortel wordt getrokken , is voordeel voor den· fabrikant.
Maar het vo ordeel is nog veel grooter als men let op den
uitvoer van suiker, waarvo or de Duits che producent restitutie
van b elasting krijgt , die op . denzelfden grondslag berekend
wordt als de oorspronkelijke heffing J zoodat niet alleen
restitutie wordt gegeven van de 9 pCt. suiker die belast
we �d , maar ook van hetgeen boven dat percentage uit den
3
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beetwortel werd getrokken en niet belast werd. Zoo werkt
dus in Duitschland een indirect premiestelsel op de deugde
lijkheid van de suikerfahricage. Het voordeel wordt hier
verkregen doordat de landbouwer in zijn beetwortel meer
suiker weet te brengen en de fabrikant er meer weet uit te
halen dan de wetgever onderstelt. Wij hebben in Duitschland
het schouwspel gezien van een door het wetenschappelijk
onderzoek in de laboratoria geleiden bond tusschen den land
bouwer en den suikerfabrikant om de cultuur en de fabricage
tot een ongehoorde hoogte op te voeren. Tijdens de j ongste
verhandelingen in den Duitschen Rijksdag , naar aanleiding
van de crisis ?p de suikermarkt , heeft men dan o ok niet
nagelaten , met trots te wijzen op den vooruitgang van de
inlandsche suikerbereiding .
Hier tegenover staat de achterlijke productie in Rusland
en Frankrijk , waartoe in laatstgenoemd land , even als in
Nederland , meewerkt het Fransche systeem van belasting
onderzoek , 't welk koloniale suiker beschermt in verhouding
tot de beetwortelsuiker. In Engeland heeft n1en veel suiker
noodig. Men gaat er van het stelsel uit , dat de suiker niet
als luxe-artikel , doch als voedingsstof moet worden beschouwd.
De suiker is daar dus vrij van belasting en het gevolg is ,
dat de consumptie door den overgrooten aanvoer telken jare
toeneemt. Zij bedraagt nu reeds 10 millioen centenaars (van
100 kilo) of 30 kilo per hoofd en per jaar , en wel in alle
mogeliike soorten , van de minste beetwortelsuiker tot nO. 20
van onze koloniale suiker. Zoo is Londen de voornaamste
suikermarkt geworden , die alle andere groote markten , vooral
Àmsterdam en Rotterdam , in de schaduw heeft g esteld. Het
naast bij de consumptie van Engeland komen de Ver. Staten
met ongeveer 17 kilo per hoofd en per jaar ; dan Nederlan d,
Duitschland en Frankrijk elk met ongeveer 7 à 8 kilo wel een bewijs , zeide spreker ) van den invloed dien de be
lasting uitoefent op het verbruik.
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D at de markt op 't o ogenblik met overproductie van suiker
te kampen heeft , is waarlijk geen wonder. In de laatste 50
jaren is het aantal fabrieken alleen in Duitschland vervier
voudigd ; de fabrieken zelven zijn o ok aanzienlijk uitgebreid
om het aantal centenaars bieten te verwerken dat in 't zelfde
tijdvak vervierhonderdvoudigd is ; en als b ewijs hoe intensief
de b ereiding is geworden , kan dienen , dat , alweer in het
zelfde tijdvak , het aantal kilogrammen suiker dat men uit
bieten procudeert verachthonderdvoudigd is . Tengevolge nu
van die overproductie is er crisis gekomen. Verheugden zich
de suikerfab rikanten een paar jaar geleden nog in een be
trekkelijk goeden toestand , daar de suikerprijzen wel eens tot
30 cents en daar b eneden daalden, maar toch niet lager kwamen
dan 24 c. - hoe is de toestand nu ? De prijzen zijn allengs
tot 1 6 c . . p er kilo in de laagte gegaan en bedragen t h ans
niet meer dan f 8.50 à f 9 de pikol (van 62 1/2 kilo) . Dat
dit een crisis tengevolge moest h ebben in de iinancieele en
handelswereld , ligt voor de h and . Waar nog niet lang ge
leden de prijs voor beetwortelsuiker varieerde tusschen de f 24
en f 25 de centenaar , bedraagt hij thans slechts f ] 4 , dat
is minder dan de pro ductieprijs. Gelukkig hij , die dn kat uit
den boom kan zien en zijn gedeprecieerde suiker in entrepot
kan opslaan.
Eenigszins gunstiger staat het met de koloniale suiker. In
de fabrieken op Java , die volgens het oude systpenl werken ,
zullen de pro ductiekosten ongeveer f 10 bedragen , en zij die
zich met nieuwe toestellen hebben ingericht , kunnen die kosten
reeds terugbrengen op f 7 à f 8. D e koloniale suiker is dus
in den strijd tegen de crisis iets beter ge wapend dan de
beetwortelsuiker. Men zal zich herinneren , dat men deze on
langs in den Duitschen Rijksdag te hulp heeft willen komen.
Een voorstel werd ge daan om aan de fabrikanten 9 maanden
uitstel van betaling der belasting te geven , en men liet ook
niet lla op te merken , dat eigenlijk, de Regeering indirect
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van dezen toestand de schuld droe g. Maar het voorstel werd
verworpen en het beginsel zegevie rde, dat men tijdens een crisis
aan de wet niet tornen mocht. De Vereeniging van Duitsche
Suikerfabrikanten heeft nu uit eigen beweging besloten , in
het volgend jaar 25 pCt. minder b ieten te laten verbouwen.
De \' raag wat voor onze koloniale suikerfabrikanten -gedaan
zal moeten worden , willen zij de crisis te boven kunnen
konlen , stelde en beantwoordde spreker aan het slot zijner ·
voordracht. In de eerste plaats het vo orstel van den kant
van Amsterdam gedaan om de Suikerwet weer te wijzigen
en het uniformrecht in te voeren. De A.msterdamsche koop
lieden verwachten hiervan voor de Indische suiker groote voor
deelen . Het wilde spreker vo orkomen , dat de heeren bedrogen
zullen uitkomen , als zij meen en daardoor de suiker meer naar
A msterdam te zullen leiden. Vroeger was dat misschien mogelijk
geweest. Thans is de weg van de Indische suiker direct en
met zoo goedkoop nlogelijk vervoer naar het land van con
sumptie.
Nederland telt in het ver bruik weinig nlee. Duitschland be
trok vroeger de Java-suiker , maar vo orziet thans meer dan
voldoende in zijn eonsumptie en heeft geen behoefte aan
exotische suikers. Hiel'În ligt naar sprekers nleening de
voornaamste reden , waarom de N ederlan dsche suikermarkt
niet hersteld k an worden. Om dit aan te to onen trad hij
in een beschouwing over de koffie . Duitschland en Oosten
rijk zijn de consumptielanden voor de Java-koffie en daarin
alleen ligt de b eteekenis van de koffiemarkten van Amster
dam en Rotterdam . Thans is het daar te lande alleen de
Java-koffie , die er wegens het llleerdere aroma in concur
rentie met de Braziel-koffie goed verkocht wordt. Maar als
die eigenschappen niet zoo voortreffelijk waren en deze landen
de voorkeur gaven aan Braziel-koffie ) dan zou ook de Neder
landsche koffiemarkt verminderen en wellicht geheel verdwijnen.
Wat nu reeds het geval is met de suiker , dat zij in Indië
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zelf verkoch t wordt , zou dan ook het lot zijn van de Gouver
nements-koffie , die niet meer op de Amsterdamsche markt
zou komen , doch direct verzonden naar de landen van con
sumptie. Onze koloniale suiker vindt geen débouché meer in
Duitschland , maar gaat op de Londensche markt , die de suiker
direct van Java consigneert . Spreker meende dat Mr. N. P.
VAN DEN BERGH , de president der Java-Bank , het in zijn ge
schriften zeer j uist heeft aangeto ond dat niet de op heffing
van de differentieele rechten de schuld draagt dat de suiker
markt is verloopen , maar de verandering in de oeconomische
toestanden.
Maar welke ook de oorzaak zij , de toestand is critiek en
er moet krachtig gehandeld worden om verbeteringen aan
te brengen : in de eerste plaats door den fabrikant zelven )
die zich veel meer moet gaan to eleggen om een intensief
product uit het rie t te halen. De eerst aangewezen verbete
ringen in de fabricage zijn de uitlooging volgens de diffuseer
methode en de ontsuikering van de melasse.
Er worden reeds met twee diffusie-systemen proeven ge
nomen ) nog onlangs te Dusseldorf .met den diffuseur continu
van EYDMAN. In beginsel komt dit stelsel neer op het uit
loogen van het suikerriet in een cylinder met water. Aan
vankelijk zijn de proeven niet gelukt , maar waarschijnlijk
zal men er in slagen ) de toestellen te verbeteren . lIet hoofd
denkbeeld van EYDMAN' S systeem is om zooveel mogelijk alle
suiker uit het riet te halen en daarbij dat riet niet onbruik
baar te maken , daar het als ampas dienst moet doen als
brandstof. Ware aan de ontginning der Ombilien-kólenvelden
de hand geslagen , dan zou men voor deze ampas niet zoo
veel omslag en kosten beho even te maken . Maar , helaas )
die steenkolen rusten nog maagdelijk ) evenals zoo vele
minerale schatten , in den bodem onzer aan delfstoffen zoo
rijke bezittingen. Ware er voor de J avasche su ikerfabrielcen
een andere brandstof te verk r ijg e n , dan zou de aangewezen
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weg zijn om , evenals dit bij den beetwortel gebeurt ) het
riet in schijfj es te snijden en deze in de diffusie-batterij met
water uit te loogen.
Wanneer op die 111anier werkelijk verbetering wordt ge
bracht in de intensieve suikerproductie , dan zal het met de
J ava-suiker nog zoo kwaad niet gesteld zijn. Maar de aan
schaffing van nieuwe toestellen en het nemen van proeven
zal veel geld kosten en in den tegenwoordigen gedrukten
toestand is de suikerfabrikant daartoe bezwaarlijk in staat.
Wij hebben daareven wel vernomen , dat zijn productiekosten
minder zijn dan die van zijn concurrent in Eur opa , maar
daarbij is niet gerekend de ongehoord hooge vracht volgens
het zeer dure tarief der Indische spoorwegen. Vo or den
suikerfabrikant in de residentie Solo is het , wat de kosten
betreft , onverschillig of hij zijn product per kar dan wel
per spoor naar Semarang laat aanvoeren. Per pikol kost hem
dat transport l 1J2 gulden , ongeveer evenveel als de geheele
reis van Semarang naar Europa. Dat dus de s uikerindustrie
op Java zeer critieke tijden beleeft , is duidelijk ; en niet
minder dat het een nationale ramp z ou zijn als die industrie
kwijnde en teniet ging. Zij brengt toch jaarlijks millioenen
naar Indië , zij is grootendeels in handen van Europeesche
kapitalisten en vele inlanders vrnden in dezen tak van land
bouw en nijverh eid een goed n1Îddel van bestaan.
De N ederlandsche Regeering heeft er dus groot belan g
bij , dat het die industrie goed gaat. Wel behoort zij ook
hier te wikken en te wegen alvorens bescherming te ver
leenen en kan zij n10eilijk voldoen aan alle aanvragen van
belanghebbenden , nu van deze dan van gene zijde J ll1aar als
n1en let op de adressen zoowel van de Kamers van Koop
h andel te Batavia en te Semarang als van dat college te
Amsterdanl , die allen tot dezelfde conclusie komen : oprui11ling vau de hinderpalen die de vrij e ontviTikkeling van de
suikercultuur in den weg staan - dan llleende spreker, dat
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hier een dringende eisch van het oogenblik niet onbevredigd
nlag blijven . De eerste hinderpaal zijn de hooge spoorwe g
tarieven ; de tweede het uitvoerrecht ) dat nu wel tot een
luttel bedrag (30 c. per 1 00 kilo) wordt geheven , maar bij
een artikel waarvan de prijs beneden de productiekosten is
gedaald , daar is elke cent vermindering van kosten welkom ;
eindelijk ten derde tijdelijke opheffing van den cijns dien de
fabrikant betaalt voor het suikerland. Spreker zou zich niet
vermeten der Regeering hier den weg te wijzen of een oor
deel te vellen over haar beleid. Alleen achtte hij het in haar
een duren plicht om nauwgezet te overwegen in hoever de
bestaande belemm eringen , vo oral ten aanzien der spoorweg
tarieven , weggenomen behooren te worden. Het geldt hier toch
het welzijn van den Staat , dat aan haar hoede is toevertrouwd :
videant consules ne quid detrimentum capiat respublica.
Met deze bero emde Romeinsche uitspraak eindigde
Dr. HÜLSMANN zijn belangrijke verhandeling.
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D r . M. �V. B EIJERINCK.
Ove r d e Ta rw e.

Schijnbaar zou dr. BEIJERINCK , die uit Wageningen tot ons
kwam om de eerste spreekbeurt 1) in 't seizoen te vervullen ,
.
de aandacht v �m zijn gehoor in bescheiden mate boeien. Als
men ten nlÎnste de menschelijke belangstelling voor een oogen
blik in getallen mag uitdrukken , zou spreker slechts op één
t wintigduizendste deel van de belangstelling door de hoorders
aan de Flora der gansche aarde toegedragen , mogen rekenen ,
want , naar een vertrouwbare schatting , groeien op onze
planeet 200 000 so orten van planten , waarvan slechts een
tiental tot het geslaeht Triticu1n of tarwe behooren , en deze
alleen zouden besproken worden. In den loop van Rpreker's
voordracht bleek wederom , dat men slechts een tip behoeft
af te lichten van den sluier der weelderige godin Flora , om
ook dan reeds zoo vel e schatten aan 't licht te zien komen ,
dat een bekwaam spreker daarmede niet in bescheiden , doch
in hooge mate de aandacht zijner hoorders boeit .
Vooraf ging een overzicht van de enornle ontwikkeling der
tarwecultuur. Vol gens een geloofwaardige statistiek (over 1 882)
-1 ) D e verslag en zij n

boekj e afgedr ukt.

ditm aal i J l eelligs z i n s ge wij z igde volgorde i n dit
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bedraagt de j aarlijksche tarweoogst oyer de geheele aarde 8 1 1
millioen hectolite rs , vertegenwoordigende een waarde - het
mud op f 8.40 gerekend - van 6 8 1 2 millioen guldens , terwijl
de gesamenlijke graano ogst gerekend kan worden elk jaar
een waarde te bezitten van 1 6 000 millioen guldens . Alleen
de tarwe draagt daartoe dus voor bijna de helft b ij . Wil men
nog verder gaan en de tarwe tot in korrels becijferen , welnu ,
dan wete men dat een hectoliter tarwe op een 2 milloen
korrels kan geschat worden , d. i . voor den gesamenlijken
tarweoogst over de gansche aarde . . . . 1 622 billioen korrels zeker eenvoudiger gezegd dan nageteld. Van die 8 1 1 millioen
H.L. tarwe , die de aarde jaarlijks produc eert ) komen alleen
voor Europa 481 m., hiervan yoor Frankrijk 1 22 nl., terwijl
de cultuur in ons land 2 millioen bedraagt , d. i. 4 billioen
korrels , die jaarlijks door het plekj e grond , dat wij van de
aarde bewonen , worden voortgebracht en die een kapitaal
vertegenwoordigen van f 1 6 800 000. De Vereenigde Staten
produ ceerden 1 7 7 mill. hectol . en Britsch Indië 108 m.
Deze statistiek is vo oral daarom belangrijk ) omdat zij ons
heenwijst op een gevaar , dat voor den Europeeschen graan
handel dreigt uit het O osten , waar de tarwe cultuur zich in
reusachtige verhoudingen heeft ontwikkeld en waar zij be
gunstigd schijnt te worden door het klimaat. De landbouw
toch , die zich ten doel stelt van het kleinste opp ervlak een
zoo groot mogelijke ho eveelheid droge stoffen , d. i . brand
bare producten te verkrijgen , is daarvoor afhankelijk van
twee gewichtige factoren : licht , gecombineerd met warmte.
De hoeveelheid licht ) die ons werelddeel bestraalt , zal wel
ongeveer gelijk zijn aan het licht in 't Oosten ) maar de
temperatuur in Indië is hooger. Van daar dat de productie
van droge stoffen in tropische landen grooter is , en dat daar
in enkele jaren zelfs twee oogsten worden gewonnen . Daar
tegenover staat ook weer als nadeel de groote é1fwisseling
van temperatuur in Indië�
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Uit het bovenstaande blijkt wel dat de cultuur van granen
een verbazenden onlvang heeft aangenomen. In de jaren
1 869- 1 8 7 9 is de jaarlijksche graanoogst verdubbeld , en de
Amerikaansche uitspraak , die het katoen onder de cultures
als I{ing Cotton bovenaan plaatst , is niet juist meer , sedert
King Corn die plaats heeft ingenomen. Hongersnood js on
denkbaar geworden , althans in Europa , want gesteld dat er
hier gebrek kwam , dan zouden onmiddellijk de Ver. Staten
van N.-Amerika , die in 1 882 de hoeveelheid van 1 7 7 mill.
H.L. verbouwden , uit de korenschuren Chicago , Detroit ,
Toledo en andere plaat�en in den nood ruimschoots voorzien.
Spreker bleef nog even op het gebied van de statistiek om
het verband te doen zien tusschen de t.arwecultuur en de be
schaving. De bewijzen liggen voor de hand , dat alle hoogere
beschaving afhankelijk is van den graanoogst , en meer be
paaldelijk van den tarweoogst.
Ook thans nog vertoont in verschillende deelen der aarde
het gros der bevolking het beeld van de onbeschaafde voor
ouders , die over tarwe niet konden beschikken. Op de Zuid
zee-eilanden zijn het de broodvruchten , in den Molukschen
archipel de sago , in Afrika's binnenlanden de palmvruchten ,
in Spanje en Portugal de eikels en kastanjes , in Oostersche
landen de dadels en vijgen , die voor àe armere klassen tot
dagelijksch brood dienen. Maar in al die streken is het gebruik
van de tarwe toch reeds langzamerhand tot de hoogere rangen
der maatschappij doorgedrongen. En waar eenmaal de Staten
der oudheid , als Babylon , Perzië , Assyrië , Griekenland en
het Rom einsche Rijk hun climax van beschaving bereikten ,
viel die periode samen met de ontwikkeling van de tarwe
cultuur in die landen. De tarwe mag dan o ok veilig beschouwd
worden als de spil der beschaving over de geheele aarde , en
het uitgangspunt van die beschaving is in het centrum van
Azië gelegen ; van daar ging ook de geographische versprei
ding uit van het geslacht Triticum . Men moet dat zoo ver-

43

staan , dat alle tarwesooTten één voorvader gehad hebben ,
die door de werking der klimaten in een aantal soorten ge
splitst werd , terwijl op historische gronden moet aangenomen
worden dat het uitgangspunt van die verspreiding tevens het
centrum der beschaving is geweest .
Het onderscheiden van de verschillende soorten nu is, blijkens
hetgeen spreker er straks nader van mededeelen zou , een zeer
ingewikkelde en langdurige studie. Allereerst zou hij de ge
wone cultuurtarwe aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Het best bekend is bij ons de gebaarde of genaaIde winter
tarwe ( Triticum vulgare) , een soort die in Nederland in
groote hoeveelheid op den kleib odenl wordt verbouwd . D e
voorname onderdeelen van elke plant z ij n de wortels e n de
stengel , welk laatste deel vlak bij den stoel van den plant
ontspruit of ontstoelt. Iedere stengel of halm bestaat uit een
vijftal leden , aaneengeschakeld door knoopen , waarop het
uit schijf en scheede bestaand blad is bevestigd . De wortels
onderscheiden zich door hun aanzienlijke lengte , voor één
enkele plant te zamen wel 80 à 100 meters bedragende , en
door de groote diepte waartoe zij in den grond doordringen.
De voorstelling van de onderdeelen der plant en van haar
verschillende so orten en varieteiten werd door spr. duidelijk
gemaakt met behulp van fraaie afbeeldingen en van monsters
bloeiende en in bossen vereenigde afgesneden halmen en aren.
V ooral in de bossen tarwearen van de verschillende varieteiten
van Triticum vul,qare , die in Nederland verbouwd worden ,
trof de verscheidenheid in uiterlijk , wat intusschen niet weg
neemt dat de structuur der halmen altijd aan zeer bepaalde
regels is gebonden. Op den spil van den halm zijn de bloem
pakj es ingeplant , die de korrels bevatten. Aan zulk een
bloempakj e onderscheidt men eerst twee kleine blaadjes , die
van buiten staan en kelkkafj es heeten . Daar tusschen ligt
geen korrel. Men vindt die altijd tusschen de 4 of 5 kroon
kafj es ) die op de kelkkafjes volgen , en wel tus8chen de
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onderste en de bovenste kroonkafj es telkens één tarwekorrel.
Ziedaar de algemeene type. En wat nu het verschillend
voorkomen van de tarwe betreft , die dankt zij voor een goed
deel aan de meerdere of mindere lengte van de kafnaald ,
die uit elk bloempakj e ontspringt. Bij onze ongenaalde tarwe
soorten ontspringen slechts zeer korte naalden aan de toppen
der onderste kroonkafjes ; in 't zuiden van Europa daaren
tegen en in 't algenleen in droge en schrale streken treft
men bij de tarwesoorten , b . v. bij de harde of glastarwe
(Trit-icum durum) zeer lan ge kafnaalden aan.
Waal�s chijnlijk zullen uiterlijke omstandigheden die ver
schillende lengte bepalen. Zoo heeft men waargenomen, dat
waar weinig musschen zijn , de tarwe-aren korte kafnaalden
dragen ; daar waar die vogels in massa op de korenvelden
azen ) zijn de natuurlijke bescherm ers van de plant , haar
kafnaalden , meer ontwikkeld. Een ander e o mstandigheid is
de wind , waarvan de vernielende kracht op de teere bloen1pakjes gebroken wordt door de haar bes chern1ende naalden .
Eindelijk noemde spreker ook nog , als vermoedelijk nuttige
functie der naalden , het opzamelen van veel kiezelzuur , dat
door de wortels aan den grond wordt on tleend en van het
nuttige voedsel , voor de kien1 hestemd , wordt afgescheiden
en naar de kafnaalden afgel eid .
N a dit algemeen overzicht van d e plant s chetste spreker
de structuur van het belangrijkste o rgaan daarvan) namelijk
de bloem , waaronder men datgene verstaat wat aan de toe
komstige korrel voorafgaat. Elke tarwekorrel is namelijk
het product van een bloem ) welke tusschen de straks be
schreven kroonkafjes wordt waargenomen. Op haar bodem
zijn ingeplant drie nleeldraden , verder de stamper , die in
twee in fijne draden bestaande organen , de pluimvormige
stempels , eindigt. Beschouwt men nu zulk een bloem vol
gens een centraal vlak midden door gesneden , dan ontwaart
m.en aan de basis een tweetal l:>lq,adj es , dat van buiten niet
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zichtbaar is en welk orgaan gedurende den bloeitijd een zeer
belangrijke rol vervult.
Deze blaadjes vullen zich namelijk op een bepaald oogen
blik van den dag en als de vochtigheidsto estand van de on1geving daartoe het gunstigst is ) met water, zoodat zij tot
een aanmerkelijke dikte opzwellen en daardo or het onderste
kroonkafje wegdrukken. Door de uitbuiging van dat kafje
ontstaat er ruimte , waardoor het stuifmeel , dat wij straks
op zijn weg zullen volgen , tot het vruchtbeginsel kan
doordringen. Waar komt dat stuifmeel van daan , of liever ,
laat ons eerst de vraag beantwo orden , waartoe het dient.
Het is een der twee elementen waaruit de tarwekorrel zich
moet ontwikkelen. De helft der eigenschappen van de tarwe
korrel is af komstig van het vruchtbeginsel in de bloem, de
andere helft van het stuifmeel daarbuiten , dat gedurende
den bloeitijd op de stempels valt.
Van de twee elementen der kiemvorming beschreef spreker
ons eerst het vruchtbeginsel met zijn planteneitj e , waarin
een grootere cel met de kiemcel , die eerst na toetreding van
de stuifmeelkorrel zich tot kiem kan ontwikkelen. Die toe
treding van het stuifmeel is zeer gecompliceerd. De korrels
uit de meeldraden vallen op den stempel en uit de zooge
noemde kiemporie van het oppervlak van elke korrel groeit
de stuifmeelbuis , waardo or de inhoud van de korrel zich
langs den meeldraad naar het vruchtbeginsel begeeft. Langs
een bijzonderen gang vervolgt de stuifmeelbuis ) daarbij door
een fijnen poort gaande , haar weg naar het plantenei en de
kiemcel. De inhoud van de stuifmeelbuis vermengt zich daar
met den inhoud van de kiemcel ; de beide voor de ontkie
ming noodzakelijke substanties smelten samen en nu ont
wikkelt zich de kiem .
Na dit proces nu ontwikkelt zich de rijp e tarwekorrel ,
s an1engesteld uit de kiem , de vruchtwand e.n het kiemwit ,
het eig enlijke bestanddeel van het tarwerneel , waarvan ons

46

brood wordt gebakken. Van een klein deel van de kienl van
een tarwekorrel liet spreker ons een vierhonderdvoudig ver
gro ote doorsnede zien , waardoor wij ons een voorstelling
konden vormen van het gecompliceerde der structuur. Daarin
ziet men de toekomstige bladen , het kiemwit en den kieIll
wortel , die , naar buiten getreden , zich bedekt met haren. In
die kiem van de rijpe korrel ligt de kiemkracht , die uit elke
korrel een nieuwe generatie van wortels en spruiten (stengels)
doet geboren worden.
De gewichtige vraag , ho elang de tarwekorrel haar kiem
kracht kan bewaren , nleende nlen in 1 835 opgelost te hebben
door de vondst in een der Egyptische pyramiden van zoo
genaamde mummietarwe . Men zaaide de korrels uit en bevond
dat zij ontkiemden. Geen twijfel dus : deze tarwe was 3 à 4000
jaren bewaard gebleven zonder haar kiemkracht te verliezen ,
en de conclusie , dat dit vennogen bij de tarwe onder bepaalde
omstandigheden nooit verl oren gaat , lag voor de hand. JamnIer
slechts , dat de nlooie vondst later bleek tarwe te zijn , die
. moderne Arabieren daar in die pyramide hadden gedeponeerd.
Daarentegen zijn er wel feiten bekend , dat tarwe zeer lang
haar voedingswaarde kan bewaren . Zoo werd tijdens het beleg
van Metz in 1553 in een zeer drogen kelder een hoeveelheid
tarwe gelegd , die bij het openen van den kelder in 1 707
bleek nog volkomen geschikt voor het b akken van brood te
zijn. In de practijk rekent men overigens voor de kiemkracht
van tarwe op 4 j aren , behondens natuurlijk het vermogen
om haar levensduur kunstnIatig te verlengen.
Van veel belang voor den landbouw is de quaestie der
bevruchting van de tarwe door vreemde stuifnIeelkorrels . Kan
men de eigenschappen van het vruehtbeginsel als bekend
stellen , niet zoo duidelijk is het waar de stuifmeelkorrel van
daan konlt als het niet is van de stempels der eigen plant.
De wind speelt hier natuurlijk een ho ofdrol . De groote DARWIN
heeft de aandacht op het gewicht van dat vraagstuk ge vestigd ,
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en zijn geest , die tegenwoordig de biologische wetenschap
doordringt, heeft tot practische onderzoekingen geleid , welke
het bewijs h ebben geleverd dat de bevruchting van de tarwe
door vreenld stuifmeel voor den landbouw in 't geheel niet
onverschillig is . Wel is waar wordt dat bij onze tarwe in de
cultuur nauwelijks waargenonlen , want de bevruchting door
tusschenkomst van vreemd stuifmeel geschiedt misschien
slechts ééns in de 60 j aren.
En even als het feit z elf, zoo ontsnapt ook het verschil in
productie , dat hiervan het gevolg is ) aan den oppervlakkigen
waarnemer. Voor de tarwecultuur is en blijft dit proces echter
van groot gewicht.
In den practischen landbouw mag men intusschen voor be
perkte tijdruimten aannenlen , dat de bevruchting geschiedt
door zelfbestuiving.
Na aldus de hoofdvoorwaarden voor de ontwikkeling van
de korrel te hebben verklaard , deelde spreker 't een en ander
mede omtrent haar productiviteit. Bij 't in acht nemen van
alles wat op de cultuur gunstig kan werken , is de hoeveel
heid tarwe , die één korrel in een jaar kan produceeren , inder
daad zeer aanzienlijk. Als vo orbeeld werd door SpI' aangehaald
de proef van Miller in de Hortus te Cambridge . Er werd daar
in Juni 1 7 66 één korrel in vruchtbaren grond gezaaid. Al
sp oedig kon de proefnem er van die korrel door scheuring
8 kiemplanten uitplanten ) en in November was deze generatie
door vernieuwde scheuring tot 67 planten toegenonlen , welke
1 2 April van het volgende jaar opnieuw verdeeld konden
worden in 500 planten. Dit product leverde een oogst op
van 576 800 korrels ) d. i. 264 kilo 's graan , een voldoende
hoeveelheid . om er ruim een derde gedeelte van een bunder
mede te bezaaien . De productiviteit van de tarwe is dus ont
zaggelijk gro ot en de snelheid , waarmee de cultuur kan
worden uitgebreid , heeft het verdringen van de verschillende
b oomvruchten door de tarwe ten gevolge gehad.
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Spreker zou thans een overzicht geven van de verschillende
vormen , die in het tarwegeslacht worden aangetroffen. Reeds
had hij zijn gehoor kennis doen nlaken met een spirituspraepa
raat van de wilde varieteit van het minder edele eenko orn
Triticum monococcum , namelijk T. monococcum var. Thaoudar,
afkomstig van den berg Sypilos in Griekenlan d. Deze soort ,
die hier te lande niet meer wo rdt verbouwd , neelllt ook
plaats onder de cultuurtarwen. Het is een merkwaardige plant
met zeer lange naalden , buitengewon brooze spil en smalle
en platte korrel , die bij het dorschen in het kaf blijft be
sloten. Elk bloempakj e heeft hier slechts één naald.
De tweede vornl ontleent zijn naam van tweekoorn (Triticum
dicoccum) , aan de twee naalden aan elk afzonderlijk pakj e
en aan de twee korrels in dat pakje. D at áeze tarwevornl
in Oud-Europa een belangrijke rol heeft vervuld , kan men
hieruit afleiden dat er vroeger alleen in Duitschland een 20
tal varieteiten van bestonden , waarvan thans all een de witte
varieteit is overgebleven. Zeer naverwant aan dit witte twee
koorn is de zwarte Triticum d'icoccum , die op een proefveld
ter Landbouwschool te Wageningen uitgezaaid , na verloop
van eenigen tijd gedeeltelijk grijze tarwe opleverde.
Ook van de derde type onder de tarwesoorten , de glas
tarwe (Triticum durum) , is het in 't oog vallend kenmerk
de zeer lange naalden. De plant tiert op droge gronden en
strekt tot vo edsel aan de bewoners van de N. -Afrikaansche
kuststaten en Spanje , waar de Triticum vulgare niet ver
bouwd wordt . De korrel van de glastarwe is hard en meel
achtig van natuur, waardoor zij zich ondersch eidt van onze
tarwe. Beziet men de structuur van een tarwekorrel , die
zooals wij daar even gezien hebben uit den vr� chtwand, het
kiemwit en de kiem zelf bestaat , dan ontwaart men hlsschen
de zetmeelkorrels van het kiemwit een kleine hoeveelheid
kleefstof. Die hoeveelheid nu is bij de glastarwe aanzienlijk :
van daar de doorschijnendheid van de korrel , terwijl o"n ze
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tarwekorrel wit op de breuk ziet , daar hier de zetmeelkor
rels meer omgeven zijn door lucht. Een curieuse varieteit
van deze glastarwe is de Po olsche tarwe met haar sterk
ontwikkel de korrels en kaf.
De volgende of vierde type wordt vertegenwoordi gd door
de Egyptische tarwe , die plaats inneemt onder de so ort
Triticum tur,q idum. De verschillende rassen van deze soort
zijn allen van Egyptischen oorsprong. Zij komt nog voor in
korrels , glad , rond en gevuld , waarvan het product enorn1
is . Om er meel van te malen is haar schaal echter te hard,
en daar de molenaars gevaar loopen hun steenen tegen de
harde korrelbasten stuk te zien stooten , is de soort niet in
aanzien. Wel jammer, want de bos tarwe , die spreker van
deze soort rond gaf , woog zwaar op de hand. Nog een
andere varieteit is de prachtige Nizza-tarwe.
Ook de vijfde vorm , die door spreker vluchtig geschetst
werd , de spelttarwe ( Triticum Spelta) heeft wel een zeer fijn
meel , maar tevens de in de practijk lastige eigenschap dat
haar korrel bij - het dorschen in de kaf besloten blijft. In 't
no orden van ons land wordt de spelt dan ook niet meer
verbouwd.
Als men nu vraagt naar de af komst van de tarwe , dan
hebben wij een uitgebreide klassieke litteratuur te raad
plegen) want bij de oudste geschiedschrijvers zijn er citaten
te vinden , die betrekking hebben op het geslacht Triticum
in wilden to estand. In den go dendienst der oude volken , bij
de Egyptenaren , bij de Pho eniciërs ) bij de Indiërs , bij de
Arabieren en Chineezen blijkt , hoe de tarwe geacht wordt
als een voortreffelij k geschenk der godheid. Bij de Chineezen
heette het zelfs dat de tarwe uit den hem el was geregend.
Over dit onderwerp is dus in de oude boeken veel ge
schreven , hoewel dan ook lallg niet alles van wetenschap
pelijke waarde. Nochtans kan men , door dieper jn de natuur
lijke · verwantschapp en door te dringen , in de tarwe twee
4
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stamnlen onderscheiden en wel het éénkoorn (Triticum mono
coccum) als een stam geheel op zich zelf , terwijl de tweede
stam alle andere vormen in zich vereenigt. T. vulgare , T.
turg1'dum , T. Spelta, T. durum en T. dicoc.cum , al deze zijn
soorten , die teruggebracht moeten worden tot een enkelen
stamvorm , welke niet meer in 't wild vo orkomt . Geen van
de laatstgenoemde soorten wordt thans meer in wilden staat
aangetroffen, Geheel anders is het met den eersten stam , T.
monococcum , die typisch een wilde plant is en als zoodanig
in de vlakten van Servië en Griekenland onder de varieteiten
Triticum monococcum var. Thaoudar en T. monOCOCCU1n var.
Baeoticum nog hier en daar vo orkomt.
N iet zoo duidelijk is het , van waar de verschillende vor
men van den tweeden stanl af komstig zijn. Het geschied
kundig onderzoek heeft daaronltrent reeds meermalen een
spoor aangewezen , dat echter bij voortgezette nasporingen
een dwaalspoor bleek te zijn. Zelfs beroemde botanisten
. schijnen , op dat punt niet te vertrouwen te zijn. Immers
HUMBoLDT en EHRENBERG hebben aan de oevers van de Samara
wild koorn zien groeien , OLIVIER heeft dat in 1 7 97 gezien
aan de Tigris , maar de door hen meegebrachte herbaria
bevatten dat koorn niet. Waar is dus het bewijs ?
Tot bij de oudste volken kan men de tarwe verv olgen ,
tot zelfs in den overouden steentijd van 3 à 4000 j aren vóór
Christus , het tijdvak der oudst bekende paalwoningen, waar
tegenwoordig het Zwitsersch bergland zich verheft, Een ander
zinrijk bewijs voor de hooge oudheid der tarwecultuur leveren
die oude volken , die in den Dierenriem vereeuwigden wat
in hunne levensomstandigheden het belangrijkst voor hen was.
Zoo ziet men in den Dierenriem door de Egyptenaren afge
beeid hunne godin van den landbouw Isis (Rom. Ceres) nlet
een koornhalm in de hand (maar in de dierenriemen van Arabië
en Indië ontbreken de tarwehalmen) . In Amerika bestond de
tarwecultuur vóór de ontdekking nog niet, en in de dieren-
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nemen speelt de maïs de hoofdroL Voor China is het zoo
goed als bewezen dat de tarwe daar nimmer in natuurstaat
bekend is geweest , doch tusschen de 3000 en 2700 j. v. C.
daar moet zijn ingevoerd. Toen namelijk 2700 j. v. C. in
het Hemelsche Rijk de ceremonie van de vijf zaden werd
ingesteld , een gebruik dat thans nog voortleeft en 't welk
voorschrijft dat de Keizer in hoogst eigen persoon de eerste
z aden in het geploegde land uitstrooit , toen kwam onder
die vijf zaden ook voor de tarwe , maar niet met een eigen
letterteeken , ofschoon het 60000 tee kens tellende Chineesche
letterschrift reeds 300 jaar vroeger ontstaan was . In Egypte
dagteekent de oudste geschreven overlevering van Jozef
(1 967 v . C.) die zijn broeders uit zijn voorraadschuren van
Egyptische tarwe vo orzag, waarmede het noodlijdende Kanaän
werd voorzien. De tarwe moet dus toen reeds algemeen be
kend zijn geweest : een nieuw bewijs van den ontzagwek
kenden ouderdom der tarwecultuur. Trouwens in het Bijbel
boek Ruth wordt ook al gesproken van de tarwecultuur, die
in het oude Palestina werd beo efend ; terwijl de namen voor
tarwe , die het Sanskriet heeft , er op wijzen dat de tarwe
ook in het centrum van Azië reeds 600 j. v. C. goed bekend
was . De tarwecultuur verliest zich dus in den nacht der tijden.
Maar met dat al is de vraag nog niet opgelost , wat dan
wel de vorm is waarvan onze tarwe misschien afkomstig
kan zijn. De Arabieren hebben altijd gezegd, dat de Triticum
ovatum de vader van de tarwe is , en de Sicilianen noemen
dien vorm no g heden wilde tarwe. Spreker liet ons het plantje
in natura zien ) en daar naast stond een pot met Triticum
squarrosum , die ook nog in 't wild groeit . Bij in 't wild
groeiende T. ovatum nu doet zich het merkwaardig verschijnsel
vo or, dat uit de kiemen van tijd tot tijd heel wat anders
voortkomt, namelijk wat men noemt den bastaardvorm Tri
ticum triticoïdes , die in 1 822 het eerst in 't zuiden van
Frankrijk werd ontdekt. Deze nie uwe vorm werd in cultuur
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genomen door den tuinman ESPRIT FABRE ) en het bleek nu
dat de oorspronkelijke T. ova tum langs dezen weg zijn eersten
stap had gedaàn om te veranderen in gewone tarwe. In
1 835 toch kon aan de Fransche Academie worden medege
deeld , dat de plant weer een nieuwe wijziging had onder
gaan , dat zij n1. was overgegaan in T. speltaeform is. Deze
merkwaardige ontdekking leidde natuurlijk tot meerdere na
sporingen , en weldra bleek dat het stuifmeel van T. vulgcire
op de bloem van T. ovatum gevallen , aanleiding kan geven
tot het ontstaan van een kiem , die de eigenschappen van
beide 1110ederplanten in zich vereenigt. Dit is dus de T.
triticoïdes of bastaardtarwe , waaruit , door vernieuwde be
vruchting met stuifmeel van T. vulgare, de tweede zoo even
genoenlde vorm (T. speltueformis) kunstmatig is voortgebracht.
Hoezeer men hier dus met niets anders dan een gewoon
proces van bastaardeering te doen heeft , is toch de veel
vuldigheid waarmede dit in de natuur geschiedt, zeker merk
waardig genoeg. In elk ge val is dus het bewijs geleverd ,
dat de wilde plantjes met groot gemak bastardeeren 11let de
soorten van den tweeden stam der tarwe. Spreker achtte dus
de conclusie niet te gewaagd , dat de verwantschap van die
planten inderdaad veel grooter is dan zij oppervlakkig schijnt
en dat 11len nlag aannemen den stamvader van onze tarwe
werkelijk reeds gevonden te hebben , tenzij het botanisch
onderzoek ergens op aarde , waar nog geen nasporingen
werden gedaan , deze of gene soort die nog grooter gelijkenis
op den tweeden stam bezit , aan het licht mocht brengen.
Het is echter niet waarschijnlijk dat dit het geval zal zijn.

III.

./

D r . A . H. PAR EAU :
Ove r het Schoe isel.

M e t meer dan ge wone belangstelling hebben W lJ m
" Diligentia" e en onderwerp hooren bespreken , waarin nu
letterlijk iedereen belang nloet stellen , nI. de bekleeding van
den voet. Vo or een zeer talrijk publiek trad Dr. P AImAU ,
onze stadgenoot , vo or 't eer,'1 t in dezen kring op - " slechts
schoorvoetend" zo oals hij het eigenaardig , in zijn onderwerp
verdiept , uitdrukte - maar inderdaad zóó, dat hier wederonl
het bewijs werd geleverd dat een onderwerp , hoe laag ook
bij den grond , aan belangrijkheid wint naarmate er een
grondiger studie van gemaakt is en de spreker meerder of
minder tact heeft om het resultaat dier studie mee te deelen.
De tafel voor spreker gel eek het atelier van een nu.
scho enmaker) met allerlei nlodell en , leesten , half en heel
afgewerkt scho eisel , exotisch en inlandsch , modern en antiek ;
en ach ter den spreker , op platen aan den wand , zag nlen
den menschelijken voet in onürek afgebeeld , normaal en
vervormd in allerlei stadiën.
V ooraf zou spreker de schoenendracht bij een paar vreemde
volken schetsen , om vervolgens tot het Europeesch e schoeisel
over te gaan . Van het J apansche scho eisel , zooals het tot
vóór een tiental j aren algemeen in Japan werd gedragen en
thans nog op het platte land , kon spr. een tamelijk vol
ledige collectie laten zien. Het is vooral daarom merkwaardig
.
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onldat het nog op een lagen trap van ontwikkeling staat
en men hier dus een gunstige gelegenheid heeft om de oor
spronkelijke beteekenis van het schoeisel te leeren kennen.
De J apansche schoen bestaat uit twee gedeelten : de san
daal of zool en de sok , of zooals de Japanner het naïef
uitdrukt , " het kind van den schoen". De sandaal dient tot
bescherming tegen de ruwheid van den bodem , de sok wap ent
den voet tegen de schadelijke invloeden van het klimaat ,
vooral van vocht en kou. Alleen bij slecht weer wordt dan
ook de sok gedragen. Zij dient dan als overtrek over den
geheelen voet. De sandaal wordt uit zeer · verschillende
stoffen .vervaardigd , naar gelang van den maatschappelijken
stand. Het eenvoudigst is de gevlochten sandaal voor den
minst gegoede ; dan zijn er soorten die bestaan uit een matj e
of ook wel een houten zool als onderlegger gedekt door
perkament , zijde of een andere stof. Het merkwaardigst is
de bevestiging van de sandaal aan den voet. Daartoe dient
een lisvormig koord , aan de voorzij de zoodanig bevestigd
aan de zool , dat het gegrepen kan worden tusschen den
grooten teen een erzijds en de vier andere teenen anderzijds.
Dat grijpen wordt den Jap anner gemakkelijk gemaakt door
de spierinrichting in den grooten teen , waarnlede ook wij
Europeanen worden geboren , doch die wij niet leeren ge
bruiken , zoo dat die spier, door gebrek aan oefening, bij ons
haar functie verliest. Werd die spier door ons schoeisel niet
tot werkeloosheid gedoemd , m aar bleven wij er het onbe
lemmerde gebruik van behouden zooals bv. de Javaan , die
blootvoets gaat , dan zouden wij , gelijk deze , met de voeten
even gemakkelijk voorwerpen van den grond oprapen als
met de handen.
Aan het straks beschreve n koord voor h et niet den crrooten
o
teen vastgrijpen van de sandaal , is nu een tweede koord
bevestigd dat over den voet heengaat . Onl het buigen ge
makkelijk te maken , is de sandaal , wanneer zij van hout
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vervaardigd , i n twee deelen , verbonden door een schar
nier. Een eigenaardige varieteit is de klompvormige sandaal,
waarvan men het best een denkb eeld kr ijgt door zich een
horizontaal plankje met twee hakken te denken. Zij dienen
bij slecht weer, en worden in .Japan ook door den deftigen
stand gedragen.
Eindelijk valt nog omtrent de J apansche sok op te merken,
dat ook daar, geheel in overeenstemnling met de manier
waarop de zool aan den voet wordt bevestigd , voor den
grooten teen een afzonderlijke plaats is aangewezen, trouwens
zeer rationeel omdat bij het gaan de groote teen een gans eh
andere b eteekenis heeft dan de kleineren daarnaast.
En nu het Chineesche schoeisel. Hier valt al dadelijk
gro ote vo oruitgang op te nlerken , wat dan ook de reden
is dat in Japan de hoogere standen zich voorheen van Chi
neesch schoeisel voorzagen. D at hier de schoen uit één stuk
bestaat , is al dadelijk een . groot vo ordeel , daar de meerdere
wrijving door de twee deelen van den Japansehen schoen
vero orzaakt ) natuurlijk schadelijk is voor de huid .
Dan is , in de tweede plaats , de zool hier van leer , al
thans de onderlaag , want hierop volgt een dikke laag van
rijstpapier, die weer gedekt is door een dunnere laag van
linnen of een andere geweven stof , terwijl dan de binnen
kant wederom van leder is . Al die lagen worden aan elkaar
gebonden door een groot aantal touw- (dus geen pek-) draden.
Wat deze schoenen tegen hebben , dat is dat zij onverschillig
links of rechts kunnen gedragen worden. Daarentegen heb
ben zij weer de Ü chtz�jde van naar voren zeer breed te
eindigen . Als een Chineesche schoen een punt heeft , dan
staat die boven op den schoen en is daar geheel onschade
lijk , want ni et de teen komt er in , doch allerlei voorwerpen
waarvo or een Chinees een bergplaats zoekt in zijn schoen
even als bij · ons een boer in zijn pet. Zeer eigenaardig en
typisch voor het gebruik van de spierinrichting van den

56

gro oten teen, zijn de Chineesche klompen , in hu n samen
stelling nog veel eenvoudiger dan de Japansche . Hier rust
namelijk een plankje op twee hakken , nlaar treft men zelfs
geen koord aan ; alleen een houten pennetje. De voet wordt
dan los op het vlakke klonlPplankj e gezet en de groote
teen knijpt met behulp van de pen de klomp vast.
Tegenover dit ruime en gemakkelijke schoeisel voor mannen
schilderde spreker ons de beruchte Chineesche damesschoentjes.
Dat vele danles van het Hemelsche Rijk den voet verminken
om dien tot een uitersten graad van kleinte en smalte te
vervornlen , is bekend , maar de gewo onte is toch niet zoo
algemeen als men wel denkt. De straf is daarvoor te zwaar.
Door dat verminken toch maakt men zich feitel�ik het gaan
onmogelijk. In so mmige standen der Chineesche samenleving
komt het dan ook niet veelvuldig voor, en bij den over
heerschenden stand , dien der Mandsj oes , is die verminking
zelfs volstrekt verboden. Een bepaalde oorzaak of oorsprong
van dat verminken weet men niet aan te geven. Dat de
mannen het, zouden hebben uitgevonden onl de vrouwen
aldus te beletten de straat op te gaan J is blijkbaar niets
nleer dan een praatje. Volgens een andere overlevering zou
er eens een Keizerin geregeerd hebben met uiterst kleine
vo etjes J en de Hofdanles zouden zich toen dergelijke voetjes
uit galanterie kunstmatig ook hebben aangeschaft.
Ook dit is vermoedeliik een sprookj e . Het waarschijnlijkst
achtte spreker het , dat ook hier de vrouwelijke �idelheid
een rol zal hebben gespeeld in het nabootsen van de voetjes
der danles uit den stand der Mandsjoes , die van natuur
klein zijn. Dat de Chineesche schoonen het in die vervor
ming ver brengen J bewijzen de modellen van 6 en 13 c.M . ,
lllinimum e n maximum lengte , welke spreker voor zich op
tafel had staan. In zulle een voorwerpj e van 6 c.M. lengte
steekt een volwassen Chineesche vrouw haar verschrom
pelden voet. Dit coquette schoejsel is dan keurig bewerkt
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en , wordt gewikkeld in een rijk geborduurde - kleine housse .
Hoe krijgen die slachtoffers van de Chineesche mode het
nu gedaan om haar voeten zoo klein te maken ? Het ge
schiedt niet uit vrijen wil van het individu. Het zijn de
ouders , die bij de kinderen door het leggen van een knel
lenden band onl de enkels en een tweeden band om den
geheelen voet den bloedsomloop afsluiten. Die ho ogst pijn
lijke bewerking geschiedt bij de meisj es tusschen het 5e en
het 8e jaar. Na de eerste folteringen van de ontwrichting
begint het kind aan de op eratie te gewennen ; de pijn ver
mindert , maar tegen den tijd dat het de vro olijkheid en
onbezorgdheid van de jeugd weer terugkrijgt) kan het meisje
voor nu en voor altijd niet loopen , en volwassen zijnde, kan
de vrouw alleen , op twee stokken steunende, voortstrompelen .
D at dit insn oeren van het nog weeke voetskelet niet alleen
den groei belet ) maar den voet ook vervormt, lichtte spreker
toe do or een denkbeeld te geven van den bouw van dat
skelet. Het bestaat uit drie afdeelingen : de grootste of vo et
wortel (hiel) , de nlÏddelvoet en de teenen. Die deelen liggen
niet in één plat vlak , doch vormen te zamen een gebogen
oppervlak , zóó dat als twee voeten tegen elkaar liggen, daar
tusschen een koepelvormige holte wordt gevormd) voetgewelf
geheeten. Om de lijn van dat voetgewelf te verklaren , be
schreef spreker de onderlinge ligging van de beenderen van
voetwortel en nliddel voet , die aan ell{aar aansluitende boogen
vornlen ) en die àf vrij kunnen bewegen , àf, als zij met een
plat vlak tegen elkaar rusten ) onbewegelijk zijn. Met andere
woorden : als de beweegbare beenderen gedraaid worden, chm
volgen de daaraan vlak aansluitende beenderen de zelfde be
weging. Wat geb eurt nu bij het inpennen ? lIet hielbeen
draait om het kootbeen heen , de middelvo etbeenderen mo eten
die beweging volgen en vervormen zich uit de natuurlijke
horizontale ligging in een loodrecht vlak , waardo or eerst de
kleine teen , vervolgens de vierde , derde en tweede aan den
_
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binnenkant van den voet komen liggen. Het hielbeen heeft
bij die operatie van het skelet een rechten hoek gemaakt
en het gewelf daardoor tot een sl euf vernauwd. Feitelijk
staat dan het slachtoffer alleen nog op de hiel.
Maar - zooals spreker reeds opmerkte - is het gelukkig
slechts een kleine minderheid in China , die de kinderen op
die manier voor hun leven verminkt. De overige Chineesche
dames willpn ook wel kleine voetjes hebben - dat zit er
nu eenmaal in - maar zij stellen zich tevreden nlet den
schijn, door gebruik te maken van schoenen met hooge hakken.
Een punt van overeenkomst van het Europeesch schoeisel waartoe spreker thans overging � met het Chineesche , is
dat oók onze schoenen uit één stuk worden vervaardigd.
Vo or 't overige is het verschil groot. De zool is vooreerst
niet van papier, maar van leer, en ook de bovenkant onzer
schoenen is nleestal van die stof. Dit is een groot voordeel,
want leer is sterk en stevig , het beschermt tegen vocht, is
een slechte wanntegeleider en heeft bovendien nog de uit
stekende eigenschap van poreus te zijn en daardoor het zoo
noodzakelijk transpireeren mogelijk te maken. D o or de hak
vertoont ons schoeisel eenige toenaderin g tot het J apansche,
waar zelfs twee hakken jn z wang zijn en het voordeel, dat
uit dit onderdeel van de zool voortspruit , dus verdubbeld
wordt. Maar is ook éen hak werkelijk een voordeel - zoo mag
men wel eerst vragen. Spreker nleende die vraag bevestigend te
moeten beantwoorden, doch het nut daarvan is elders te zoeken.
Leert reeds de ervaring dat menschen , die gewoon zijn zich op
een plat vlak te bewegen , zooals bv. schippers en koffiehuisbe
dienden , bij voorkeur pantoffels dragen , terwijl men daarentegen
bij 't loopen op een hobbeligen weg gaarne gewapend is tegen
het vallen door scho enen met hakken - o ok de wetenschappe
lijke verklaring van dat o ndersch eid tusschen vlak en gehakt
(s. v. v.) schoeisel bewijst klaar en duidelijk het voordeel van
éen hak .
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D e kansen voor een mensch om achterover te vallen zijn
veel grooter dan van een val vo orover, omdat het zwaarte
punt van den mensch in rust boven den hiel ligt en de
vertikaal van het zwaartepunt spo ediger buiten den voet
komt te liggen wanneer men zich achterwaarts dan wanneer
men zich voorover buigt. Ergo wordt daar, waar men veel
k �ns heeft om achterover te vallen , namelijk op een hob
beligen weg , veel spierkracht vereischt om het lichaam
voorover te houden. De hak komt daaraan te gemoet door
dat zij den voet , die zich op een klimmende helling neerzet ,
horizontaal houdt. Ziedaar het vo ordeel van de hak.
Een andere vraag is : hoe hoog mag die hak zijn ? Zeker
niet hoo ger dan de afstand van den hiel tot ien grond als men
op de teenen gaat staan ; en overigens hangt het nut van de
hoogte af van de helling van den weg. Het is echter volstrekt
niet onverschillig , waar de hak wordt aangebracht. De eenige
rationeele plaats is dáár , waar zij tot steun dient van den
hiel , en dus niet , zooals bij de moderne damesschoenen �
ongeveer in 't midden van den voet. Dáár geplaatst, maakt
de hak van den schoen een wip , waarop de draagster zich
met veel behendigheid en ten koste van nutteloozen spier
arbeid balanceerende nloet trachten te houden. Dit verderfe
lijke schoeisel bederft ook den voet , want evenals bij de
Chineesche vrouw wordt ook hier het hielbeen gedwongen ,
naar beneden of achterwaarts te buigen.
Het was sprekers bedoeling . niet om van het moderne
schoeülel alle nadeelige gevolgen te schetsen, hoe de teenen
over elkaar groeiien , hoe de nagels misvormd geraken en
verdikkingen op de huid ontstaan : al die n arigheden zijn bij
de slachtoffers genoeg bekend. Gelukkig dat ook de oorzaak
bekend is , namelijk de ijdelheid , en dat men hopen mag dat het ·
gezond verstand die dwaze modezucht eindelijk overwinnen zal.
Slechts over een enkele misvorming zal hier gesproken wor
den , welke zelfs bij z.g. normale voeten van schoendra g end�
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Europeanen vo orkon1t en welke oorzaak kan worden van be
langrijke vo etkwalen. Het was prof. MEIJER van Zürich , die
er 't eerst de aandacht op vestigde en die op n1iddelen be
dacht was 0111 dat gebrek bij kinderen te voorkon1en en het
bij volwassenen te verbeteren of althans niet te verergeren.
In teekeningen van een geh eel normalen voet en van het
vervormde skelet der lneeste Europeanen maakte spreker de
quaestie duidelijk. Bij een norn1alen voet liggen de hoofd
jes van de 11liddelbeenderen op één rechte lijn , maar door
het in de jeugd dragen van te smalle schoenen worden die
hoofdjes tegen en over elkaar gewrongen en nemen een
schuinen stand aan , waardo or ook de voet scheef wordt.
Het tweede kenn1erk van een normalen voet , de 'rij uitge
spreide teenen , gaat eveneens verloren door de smalle in een
punt uitloopende voorschoenen , waardoor de groote teen ge
dwongen wordt scheef te buigen en te leunen tegen de
kleinere teenen , derhalve geheel afwijkende van de nOfl11ale
l:ichting ) d. i. in een lijn die loopt over het hoofdj e van het
eerste middelvo etsbeen naar het midden van het hielbeen.
Om te onderzoeken of deze zg. " Meijersche lijn" werkelijk
de normale is , maakte spreker verleden jaar op de Amster
damsche tentoonstelling van de gelegenheid gebruik on1 van
de voeten der J avaansche gamelansp elers afdrukken te nemen
op met roet bedekt papier. Werkelijk vond hij bij de meesten
de Meijersche llin ) n1. de groote teen in één rechte lijn met
den knobbel van het groote n1iddelvoetsbeen en het hielbeen .
In de z;aal waren exemplaren van die ro etafdrukken aanwezig.
lIet kwaad geconstateerd zljnde , viel het prof. MEIJER ook
niet moeielijk om de middel en tot redres aan te geven.
Hij raadde een hepaalden vorm of snit aan , zoowel van de
zool als van den bovenkant der leest. I-Iet karakter van die
Meijersche zool deed spreker uitkomen i�l een drietal teekrningen , waarvan de eerste voorstelde de sym metrische zool,
waarover men van het midden der hiel naar het midden van
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het voorste gedeelte een lijn kan trekken ) die de zool over
langs in twee gelijk en gelijkvormige helften verdeelt. Deze
zool heeft , b ehalve het nadeel dat zij voor de Meijersche
lijn geen ruimte laat , ook nog dit tegen , dat de schoenen
om en om kunnen worden gedragen.
De tweede type is de half symmetrische zool , die een
kleine vooruitgang was , daar aan de binnenzijde van de
zool iets werd afgenomen wat aan den buitenkant werd bij
gevoegd . Maar ook deze type bood geen voldoende rninlte
voor de ligging van den grooten toon volgens de Meijersche
lijn. D at kon eerst geschieden door een constructie van de
leest volgens het Meijersche systeem . De zool lo opt daar
aanmerkelijk scheef naar binnen , daar de binnenzijde van de
zool evenwijdig wordt genomen met de Meijersche lijn. B oven
dien kenmerkt zich deze normale leest door een schuin naar
beneden gaande wreef en gr60ter ruinlte voor den gro oten
teen, zoodat het breede eind van den schoen van boven
schuin aflo opt.
Ziedaar de ruwe leest , de grondtype , die nu door de
kunst van den schoenmaker gelijkvormig moet gemaakt
worden met eIken menschelijken voet. Het komt er hier dus
maar op aan om deugdelijk de maat te nemen , wat inder
daad nog zoo eenvoudig niet is. Veeltijds laat men dat zit
tende doen. Dat is reeds een fout , daar men den voet dan
belet zich uit te spreiden en men dus blijft beneden de ware
grootte welke de voet bij het lo open heeft.
Later heeft men hierin een belangrijke verbetering gebracht
door van den persoon , wien men een scho eisel aanmat, den
voet , terwij l de patient fltaat , af te teekenen op een papier.
Men vergat echter dat de hiel op een verhevenheid (de hak
van den scho en) moet staan. Hierin en om de maat zoo
nauwgezet mogelijk te nemen , voorziet een door spreker
bedacht maattoestel , waarin de voet rust op een aan de hak
gelijk en gelijkvormige verhevenheid en (dat overigens
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lengte, breedte en dikte van den voet nauwkeurig opteekent.
Neemt men nu op die nlanier de zuivere maat en bewerkt
men dan den schoen naar de Meijersche leest , dan krijgt
men wel lompe schoenen , maar het is juist de man van het
vak , die hier zijn kunst kan ten toon spreiden om door
tegemoetkoming aan den vorm ) zonder het type prijs te
geven , het nuttige zoo mogelijk nlet het sierlijke te ver
eenigen. Spreker toonde eenige nlo dellen , een heeren- en
een damesschoen , op de Meijersche leest gemaakt , die er
werkelijk niet slecht uitzagen. Zelfs dansschoenen kan men
er naar vervormen , en dat is inderdaad hoogst nuttig. Of
·
men hier aan de moderne hak een concessie doet ) doet
minder kwaad , omdat de dansschoen toch slechts kort aan
�én stuk gedragen wordt. Vóór alles - zeide spreker beginne Jnen reeds bij het jonge kind , om het een schoeisel
te laten dragen volgens het rationeele model van MEIJER.
Het uit een wetenschappelijk oogpunt interessantste ge
deelte van zijn verhandeling had spreker voor het slot be
waard. Spreker was hier genaderd tot het terrein van zijn
eigen onderzoekingen. Uit het korte relaas , dat hij er van
gaf ) bleek welk een nauw verband er bestaat tussch en elke
kunst , ook de schoenmakerskunst , met de zuivere theore
·tische wetenschap . Die Meijersche lijn vraagt no g om een
andere reden onze belangstelling. Aan die lijn is nanlelijk de
eigenschap verbonden ) dat de voet zich ook volgens die
lijn van den bodem afwikkelt. Zij wordt dan de afwikkelingslijn
genoemd , waaronder men verstaat de lijn in het vlak van
den bodem , die loodi'echt staat op de draaiingsassen van de
bij het loopen in beweging komende deelen van den voet.
De hoofdafwikkelingslijn ) waarover verder alleen gesproken
wordt , is de afwikkelingslijn , die door het midden van den
hiel gaat. Het is dus duidelijk , ook zonder teekening , dat
die afwikkelingslijn een gebroken of een kromme lijn kan
worden . Evenwel maakte men zich vroe g er een eenigszins
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andere voorstelling van de manier , waarop de afwikkeling
van den bodem geschiedt. Die oude manier onderscheidde
twee tempo's : 1 °. dat de hiel wordt opgelicht ; 2°. dat de
teenen) die krom staan, zich ontspannen. En daar de aldus
draaiende voetdeelen dat doen om nagenoeg evenwijdige assen
(zie in de figuur AB en DL) , komen de daarop loodrecht
staande afwikkelingslijnen CB en BL in elkaars verlengde
te liggen. ·
Prof. MEIJER echter
neemt aan , dat niet
de hiel , doch eerst de
buitenkant van den
voet wordt opgelicht ,
terwijl de teenen nog
op den bodem rusten ;
en dat dan in het
tweede en derde tempo
eerst de hiel en ver
volgens de teenen aan
de beurt van aflich
ting komen. CD is dus
afwikkelingslijn
de
volgens prof. MEIJER.
Eindelijk de 3p. nla
nier , die door dr. PA
REAU wordt aangeno
men , veronderstelt
dat de temp os gelei
delijk in elkaar over
gaan. De hiel komt
hier het eerst in be
wegIng , en daarna
volgt de oplichting
van den puitenkant

64

van den voet , en nog voordat deze beide bewegingen ten ein de
zijn , verlaten eerst de kleine , daarna de volgende teenen den
bodem , zoodat het geheele lichaam ten slotte op de punt
van den ClOTooten teen rust. Het is duidelijk , hoe nu de som
der afwikkelingslijnen een kromme lijn CMD vornlt , waarvan
het begin ligt in den hiel , het eind in den grooten teen.
Het komt er nu op aan , de juiste richtÏl�g van die kromme
door den voet zelven te laten construeeren . Dat dit geen
gemakkelijke taak is , ligt voor de hand , daar n1en de af
lichting van elk deel van den voet niet gemakkelijk in beeld
kan brengell. .
Voor het zoeken van de juiste punten ter samenstelling
van zijn afwikkelingslijn , had spreker twee toestellen be
dacht , waarvan de een reeds volmaakt werkt , en waarmee
hij dan ook voor de drie hoofdpunten :van den voetzool, het
hielpunt , het kleine teenpunt en het groote teenpunt de
tijden kon bepalen , waarop zij den bodem verlaten. Om de
opvolgende beweging van die punten juist te vinden , had
spreker de graphische vo orstelling en de electriciteit te baat
genomen in het constl'ueeren van een toestel , bestaande uit
een vlakke plaat , waarop drie uitstekende punten voor de
aanreiking van hiel , kleinen en grooten teen bij het neerzetten
en aflichten van den voet. Elk van die drie punten doet nu
bij [l,anraking , door tusschenkon1st van een electromagneet ,
een contact ontstaan van een hamertje met het oppervlak
van een rol papier, dat met roet is besmeerd en over een
rol wentelt. Komen de punten in de vlakke plaat weer vrij ,
m. a. w. laat de hiel en een volgend ooo'enblik
de teen los ,
Cl
dan laten ook de correspon deerende hamertjes het papier
los en de graphische aanteeke ning houdt op . Uit die oogen
blikken van ophoude n nu blijkt ten klaarste dat van de beide
teenen eerst de kleine zich afwikkel t , eenige honderds te
seconden later de groote , terwijl de hiel het eerst den bodem
verlaat. Dit feit is slechts met een der drie maniere n, waarop
�
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m en zich de afwikkeling van den voet kan voorstellen , over
een te brengen en wel met die J wolke door dr. PAREAU
wordt voorgestaan.
Het tweede toestel heeft veel gelijkenis n1et de toetsen
eener piano , waarn1ede insgelijks een plat vlak is bedeeld
en wel met een zeer groot aantal toetsen of bewegelijke
punten om aan ' den daarop tredenden voet gelegenheid te
geven , een zoo groot mogelijk aantal deelen van zijn opper
vlak bij het aflichten van.; den bo dem in aanraking te doen
komen n1et een der punten of toetsen ) welke dan dien druk
graphisch overbrengen . Deze toestel is eigenlijk nog in statu
nascente , en spreker stelt zich voor, daarmede de juiste af
wikkelingslijn voor iederen voet te construeeren. Hij gaf ten
slotte nog aan , hoe n1en van die lijn kan gebruik maken
om een dikke 1 dat is stevi ge zool te maken en to ch de ver
eischte buigzaamheid niet uit het oog te verliezen. De onder
zool zou daartoe van stevige repen) 'l oodrecht op de afwik
kelingslijn en dus dwars over den vo et, kunnen voorzien
worden.
Hiermede eindigde dr. PAREAU zijn leerrijke verhandeling ,
die zeker voor menigeen onder zijne toehoorders een prikkel
te meer zal geweeAt zijn om er naar te streven , op rui men
voet te leven.
i
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p r of. nr . H . A. LOR ENTZ :

Ove r d e g rens voo r het o n d e rschei d i ngsve r mogen van het m i croscoop.

zoo ongeveer b egon de
Toen den 1 5° November 1 6 7 7
LeidRche Hoogleeraar LORENTz in " Diligentia " zijn rede de leden van de Ro yal Society te Londen bijeenkwamen , had
juist een jaar te voren onze landgenoot ANTHONY VAN LEEuwEN
HOEK aan dat vermaard Genootschap de mededeeling gedaan,
dat het hem gelukt was in een waterdruppel duizenden levende
dieren waar te nelllen , die veel kleiner waren dan de kleinst e
-

toenmaals bekende levende dim'vormen. De leden van voor
noemd geleerd gezelschap , die zich ten plicht hadden gesteld
om nooit iets voor waar aan te nemen , tenzij door deugde
lijke waarnemingen de waarheid proefondervindelijk aan hen
was gebleken , beijverden zich om zoo mogelijk de ontdekking
van LEEUWENHOEK te staven . Lang bleven de proeven vruchte
loos. Zelfs nog op 1 Nov. 1 6 7 7 nloest de waarnemer HOOKE
verklaren , van de door den Delftschen geleerde waargenomen
infusiediertjes door zijn micoscoop ho egenaamd niets bespeurd
te hebben. Intusschen de Delvenaar had zu lke afdoende be
wijzen gegeven van getrouwe waarneming , door zich zelfs
op een tweetal predikanten en een notaris als zijn getlligen
te beroepen , dat besloten werd nog een laatste poging te
doen. Ook deze mislukte en, opnieuw teleurgesteld, scheidde
de vergaderin g den 8n Nov. De proefnemer vertsaagde niet.
In de week tusschen 8 en 1 5 Nov. herhaalde hij zijne waar-
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ne mingen n1et een nog n1achtiger microscoop , en werkelijk
daar zag hij , wat O1 �ze LEE UWENHOEK reeds een jaar vro eger
had waargenomen. Men gevoelt , hoe de leden van deze Royal
Society , die gewoon waren na te denken over de beteekenis
van natuurkundige ontdekkingen , te n10ede waren bij dien
blik door het microscoop in de geheimen van een water
droppel ; men beseft hoe de roem van LEEUWENHOEK door
gansch Europa werd verbreid en hoe den nederigen kamer
b ewaarder van Heeren Schepenen van Delft weldra het lid 
maatschap der Royal Society ten deel viel ; maar D len begrijpt
o ok - zeide spreker - hoe iemand , die zulk een nieuwen ,
verrassenden blik in de natuur en haal' schepselen had ge
worpen , geen eerbetoon van noode had , hoe veel meer dan
e en uitwendige prikkel de wensch om onvermoeid op zijn
ontdekking voort te bouwen , hem zal hebben beheerscht.
Inderdaad zijn de ontdekkingen van AWfHONY VAN LEEUWEN
HOEK , die door zijn nakomeling , den geleerden pharmaceut
P. J. H AAXMAN , te Rotterdam , tijdens het tweede eeuwfeest
van de ontdekkmg der infus oriën in een degelijke studie
uitvoerig beschreven werden - inderdaad zijn zij het verhaal
van een veroveringstocht van een halve eeuw. Door een citaat
uit een n1erkwaardigen brief van CONSTAN'fIJN HUIJGENS aan
VAN LEEUWENHOEK gericht , staafde spreker deze uitRpraak .
Ofschoon bet sterkste microscoop , door LEEUWENHOEK ver
vaardigd en gebruikt , nog slechts 270 maal vergrootte ,
nlOest reeds in zijn tijd de vraag geopperd worden , of n1en
bjj verden� volmaking van het microscoop steeds kleinere en
kleinere voorwerpen zou kunnen waarnemen , dan wel of men
eenmaal voor een " tot hiertoe en niet verder " zou staan. Zou
men b . v . ooit de fijnere organen van de kleinste wezens
kunnen bespieden , en zou men zich in staat zien gesteld een
blik te slaan in de wereld der moleculen ? N EW'l'ON verdiepte
zich in die theoretische bepiegelingen . IIij stelde zich voor ,
dat de lichamen uit moleculen bestonden , waarvan de grootte
I
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de oorzaak zou zgn van de kleur , die de lichamen vertoonen,
waarbij de zwarte lichamen uit de fijnste deeltjes zouden
bestaan . Wanneer nu , nleende NEWTON , de vergrooting door
het microscoop tot 3 à 4000 maal opgevoerd kon worden ,
dan zou men waarschijnlij k al die deeltjes kUllnen onder
scheiden , behalve die , welke de zwarte kleur te weeg brengen.
Den inwendigen bouw der moleculen echter beschouwde hij
als geheel buiten het bereik onzer waarneming te liggen.
Alvorens tot zijn eigenlijk onderwerp : " hoe men thans denkt
over de grens voor het onderscheidingsvermogen van het
microscoop " over te gaan, moest spreker tot rech t verstand een
vluchtige uitweiding maken over de inrichting van het werktuig.
De instrumenten van LEE UWENHOEK waren enkelvoudige
microscopen , d. w. z. zij bestonden uit een enkel vergrootglas
als hoofdbestanddeel. Als nlen met een dergelijke loupe een
sterke vergrooting wil bereiken J dan mag de brandpuntsafstand
niet grooter zijn dan hoogstens een paar millim eters. In het
slijpen en monteeren van dat fijne materiaal nu had LEEUWEN
HOEK het voor zijn tijd en met de hem beschikbare middelen tot
een verwonderlijke hoogte gebracht. Zijn miniatuur vergroot
glazen waren geen bolletjes aan een glasdraad gesmolten )
z ooals zijn Engelsche tijdgenoot HO OKE gebruikte , maar wer
kelijk echte dubbelbolle lenzen . Enkele malen sleep hij die van
bergkristal , zooals hij zegt van een zandje.
Na den dood van de dochter van LEEUWENHOEK werden 110 n0·
527 van die lenzen in den boedel gevonden en sedert wijd
en zijd verspreid. (*)
Opmerkelijk mag het heeten , dat nlen in LEEUWENHOEK'S
tijd reeds samengestelde microscopen kende , die echter , wat
( * ) Een an dere n a kom elin g van L E E U W E N H O E K , de heer P. A
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zuiverheid van beelden betreft , ver achter stonden bij L.'s
enkelvoudige instrumenten. Thans is men op dat gebied heel
wat verder. Spreker zou ons , alvorenR het samengestelde
microscoop in zijn werking . te beschrij ven , eerst duidelijk
maken hoe een enkele lens het beeld van ,een voorwerp ont
werpt. Een voorwerp straalt , zooals men weet , licht uit , ' t
zij dat het zelf licht geeft , ' t zij dat h e t van een vreemde
lichtbron licht ontvangt en dat dan terugkaatst en verspreidt.
Als die lichtstralen nu op een lens vallen en er door hè en
gaande gebroken worden , dan vormen zij aan de andere zijde
van de lens het beeldpunt of het vereenigingspunt van de
lichtstralen di e van het voorwerp werden uitgezonden. Men
hechte echter niet te veel aan de beschouwing van lichtstralen.
Slechts wanneer men vasthield aan de Emissie-theorie van
NEWTON , die het verspreiden van licht door een voorwerp
beschouwde als een bombardement van kleine projectielen ,
die van elk punt van dat voorwerp uitgaan, zou de voorstelling
van een rechtlijnigen lichtstraal het begrip 2iiJ l , waarmede alles
verklaard moest worden . Maar NEWTON'S theorie heeft de vlag
moeten strijken voor de Go lvingstheorie van HUIJGENS ) volgens
welke van alle lichtende punten trillingen uitgaan , die zich
golfsgewijs uitbreiden. Bij analo gie met de zichtbare golf
beweging in het water , als men er een vo orwerp in werpt ,
kan men zich het best een voorstelling maken van de on
ziehtbare golfbeweging van het lich t , en zoo wordt men
ontvankelijk voor het begrip hoe ook van lichtfmde voorwerpen
b olvonnige golvingen zich verspreiden , al moet men dan ook
in 't midden laten) welke stof nu eigenlijk de rol vervult
van drager der lichtgolven.
Heeft in een punt een concentratie van licht plaats , dan
bestaan er bolvormige golven , die , zich samentrekkende, tot
dit punt naderen. En men kan nu ook inzien , wat er gebeuren
moet, zullen de golven , die van een punt zijn uitgegaan ,
naderhand zich in een tweede punt samentrekken . vVil men
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een beeld , men denke zich dan een troepenlinie , die , van een
punt naar een ander punt marcheerende , begint met een bolle
linie, waarvan de straal steeds gro oter wordt, tot eindelijk, door
het centrum een tijd lang met kleiner snelheid dan de vleugels
te laten marcheeren , de bolle linie in een holle overgaat.
Hetzelfde nu , wat bij de troepenlinie bereikt wordt door
dat men het centrum den pas laat marqueeren , wordt bij h et
lic�t verwezenlijk door een bolle lens . Want in het glas plant
zich het licht met geringere snelheid voort dan in lucht, en daar
nu het middelste deel der lichtgolf een grooteren weg in het
glas heeft af te leggen dan de deelen aan den rand , wordt 't
midden der golf 't meest vertraagd en kan zij van bol hol
worden . Maar evenals bij de troepenlinie de straks beschreven
manoeuvre volkomen nauwkeurig moet worden uitgevoerd en
volgens een va�te wet, bij het overgaan van de bolle in de
holle linie , de snelheid van het centnull naar de vleugels
moet to enemen , daar anders de linie geen nauwkeurigen cü-kel
zal vo rmen en de vereeniging van de troepen op het bepaalde
'
punt gemist wordt - zoo nloet ook bij het doorgaan van
het licht door het lensglas , de vert,raging welke de verschil
lende deel en der golf daardoor ondergaan zuiver geregeld wor
den . Hieraan nu voldoen onze gewone bolle lenzen niet , zoodat
zij niet in staat zijn de bolle golf onl te zetten in een andere,
die een zuiveren omgekeerden bol vormt , en derhalve de
trillingen die van de uiterste deelen van een lichtgolf uitgaan
en die, wellce uitgezonden worden van het middengedeelte der
golf ) niet uitkomen in één zelfde punt aan gene zijde
van de lens. Dit is de zooQ'enaamde
weo'en::)
afwiikinO'
bol�
"
0
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vormigheid (spherische aberratie) , d�. e vooral hij sterk gekromde lenzen zeer aanmerkelijk is. Spreker nanl de proef
lllet zulk een lens , die hij aan het platte vlak met een papier
had beplakt , voorzien van een cent rale opening en van rand
openingen waardoor het licht van de koolspitsen viel. Wallneer
nu door de centrale opening een beeld van de koolspitsen
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werd ontworpen, kwam d e lichtbeweging , die door de rand
openingen gegaan was , niet in dat beeld , maar in een aan
tal lichtvlekken , als een krans daarom heen gelegen.
De tweede n10eielijkheid bij 't vormen van zuivere beelden
is gelegen in den samengestelden aard van het licht , dat ,
naar n1en weet , bestaat uit een aantal kleuren. Het beeld
van de troepenlinie kan ons begrip hier weer te hulp komen.
De troepen kunnen bv. bestaan uit verschillende wapens ) die
niet met gelijke activiteit en snelheid de straks beschreven
manoeuvre uitvoeren. Zoo wordt nu ook door het glas elke
lichtsoort naar gelang van de kleur vertraagd , en is bv.
voor het blau-\ve licht de vertraging grooter dan voor het
roode licht , met het gevolg dat als de trillingen van het
blauwe licht zijn gek omen op een bepaalden bol , die van
het roode licht genaderd zijn tot een anderen bol , zoodat
aan gene zijde van de lens de lichtgolvingen zich in verschil
lende kegels zullen voortbewegen tot het toppunt van elk
dier kegels , waar voor elke kleur het lichtbeeld zich vormt.
Daardoor ont�taan de gekleurde randen rondom het licht
beeld.
Omstreeks het midden der vorige eeuw slaagde de natuur
kundige E ULER er in , die gekleurde randen te vermijden. Het
beeld van de troepenbeweging ga hier weer vooraf om het
beginsel duidelijk te maken . Mislukt hier de manoeuvre door
een verschillende snelheid van marcheeren bij de verschillende
wapens , een tweede manoeuvre kan die fout goed maken of
herstellen. Welnu , zoo verbeterde EULER ook de fout van
het minder of meer snel doorlaten van verschillende kleuren
van het licht do or de lf�ns , door achter een bolle lens van
kroonglas een b olle lens van flintglas te pl aatsen. Hierdoor
is het mogelijk , dat na gepasseerd te zijn door de beide lenzen ,
de trillingen van het roode en blauwe licht zich met dezelfde
bolvormi ge golven voortplanten en in hetzelfde punt bijeen
komen, De afwijkingen der overige kleuren zijn da/u zoo
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gering ) dat deze gecombineerde lens den naam verdient van
niet kleurende of achromatische lens.
Vo or het ol .jectief van een kijker kan men volstaan met
één gecombineerde lens van kroon- en flintglas , die niet
sterk gekromd is ; maar bij het microscoop kan men met
een enkele lens het doel niet bereiken ; men moet hier de
toevlucht nemen tot een combinatie van een aantal lenzen ,
waarvan de vorm en de onderlinge afstand zoodanig geregeld
behooren te worden, dat wat de eene lens bederft aan den
vorm van de golf , door de andere weer hersteld of goed
'
gemaakt wordt. Dit goedmaken was nog vóór een vijftien
j aren een zaak van het to eval ) wat de microscopen betreft.
Bij de kijkers werden de lenzen ook vroeger reeds geslepen
volgens vaste regelen ; bij de microscopen niet.
Dat heeft , zooals werd opgemerkt , tot voor korten tijd
zoo geduurd ; thans echter worden in de fabriek van Zeiss, te
Jena, ook nlicroscoop-obj ectieven vervaardigd , geheel volgens
vooraf gemaakte berekeningen , ten einde zooveel mogelijk
het doel te bereiken dat de invallende golf door een aantal
lenzen worde omgezet in een bolvormige golf , die voor alle
kIenren dezelfde is . En zoo ver heeft, 111en het 'nu reeds ge
bracht , dat spreker verder ZOlL onderstellen , dat werkelijk
door de combinatie van lenzen uit de bolle golf een zuivere
golf te vo orschijn gebracht wordt .
Was tot dusver het beeld van de tro ep enlinie uitmuntend
geschikt om ons de golfsgewijze verspreiding van het licht
duidelijk te maken - spreker moest dat beeld nu loslaten .
Blijft elk onderdeel (man) van de troepen eerst in de bolle
linies en vervolgens in de holle loodrecht op die linies voort
marcheeren en komen zij aldus allen in één punt samen men zou , als men zich gelijke voorstelling kon maken van
het voortgaan der lichtgolvingen , aldus scherpe beelden
krijgen van elk voorwerp , wanneer de instrumentmaker maar
zorgde voor een combinatie van uitmuntende elkaar's werkinO'
0
)
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bevorderende lenzen. Maar de lichtgolvingen bewegen zich
niet alleen in een richting loodrecht op die bolle of holle
cirkels. Die golvingen verspreiden zich in werkelijkheid geheel
anders. Het beeld van de watergolven zal ons de zaak weer
duidelijker maken. Men stellle zich dan voor een golvend
water en dwars daar door een muur met een opening.
De watergolven zullen dan door die op ening gaan in een
richting loodrecht op den muur , en de beweging door de
waterverheffingen vero orzaakt, zal zich aan gene zijde van
den muur voortplanten , niet alleen in rechte , nlaar ook
in zijdelings uitwijkende richting. Op elk punt van het water
en in alle richtingen ontstaan en verspreiden zich die golf
bergen , en de beweging , die daardoor ontstaat , hangt ten
slotte geh eel af van de gro otte van de opening in den muur
in vergelijking met de golflengte (d . i. hier den afstand van
de golfbergen van elkaar) . Als de opening vele malen grooter
is dan de golflengte , dan zal de golfbeweging van het water
achter den muur scherp begrensd zijn door twee rechte lijnen
door de randen der opening loodrecht op den muur getrokken ;
er ontstaan dus scherpe " schaduwen l J . Wordt de opening
kleiner ) dan worden de randen dier schaduwen flauwer en
flauwer, en wanneer de op ening klein is met de golflengte
vergeleken ) is de beweging buiten de genoemde lijnen b ijna
gelijk aan die in de ruinlte daartusschen.
Iets dergelijks doet zich voor als de watergolven op hun
weg een vast beletsel ontmoeten , een brugpeiler , een rots
of een vaartuig . Als de golven dan een tameljjke lengte
hebben ) omspoelen zij het voorwerp en vereenigen ûch weer
aan de achterzijde . Als daarentegen de golfbeweging slechts
zwak is ' en zich in kleine rimpels voortplant tegen het be
letsel , dan zal zich daar een schaduw vertoonen, en het water
vlak aan den an deren kant zal effen blijven .
Deze verschijnselen nu geven den sleutel tot de oplossing van
het raadselachtige verschijnsel der buiging of diffractie van
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het licht. Het analoge geluid nanl spreker hier te baat ter
wille van de zichtbare voorstelling. Hij ontstak een hooge
vlam , gevoed door een gashouder onder hoogen druk , welke
druk) nog sterker aangezet wordende , eindelijk een onrustige
beweging in de vlam doet ontstaan. Even vóór dien overgang
tot den onrustigen to estand , vertoont de vlmn reeds dadel ijk
die onrust, als men door 't een of ander gedruisch , het
rammelen met een bos sleutels bv., een kleine storing ver
oorzaakt in de uitstrooming van het gas. Spr. had dns het
middel in de hand , om de geluidstrillingen te doen zien.
Herinnert men zich nu, hoe o ok bij de geluidsverschijnselen
golvingen voorkomen , thans bestaande in opeenvolgende lucht
verdichtinge � en verdunningen , geheel overeenkomstig de
golfbergen en dalen op het watervlak , (waarbij dan de hoogte
van den toon afhangt van de golflengte) d. i. van den afstand
waar, )p de verschillende verdichte lagen van elkaar gelegen
zijn) - dan is het duidelijk , als van 't een of ander geluid
gevend voorwerp , een klokj e bv., de golfiengte niet meer dan
� decimeter bedraagt en men dan voor dat klokj e een schernl
plaatst , dat in vergelijking met die golflengte zeer groot is ,
dat dan dit schernl in staat zal zijn een geluidschaduw teweeg
te brengen. Terwijl daarentegen , als spreker een kleiner
scherm plaatste hlsschen het klokj e en de vlanl', aan het
meerdere op- en neergaan van de vlaul duidelijk te bespeuren
was ) hoe het geluid zich meer Olll de randen van dit scherlll
heenbuigt.
De golvingstheorie nu werd reeds door HUIJGENS aange
llOlllen als de grondslag der leer van het licht , en het door
hem uitgesproken beginsel , dat van elk punt eener lichtgolf
uit zich de beweging n aar alle zijden voortplant , is nog thans
een hoofdbeginsel in de optica. In den tijd, toen die theorie
het eerst werd uitgesproken , pleitten intusschen de ver
schijnselen , die bij het licht werden waargenomen , daar
tegen en erlangde in 't bijzonder NEwrrON de overtuiging niet
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van d e gegrondheid dier theorie , om dat h ij b ij het licht maar
niet kon bevinden dat ook die beweging zich om een beletsel
heenbuigt. Het verschijnsel , dat deelen van de Zon door Venus
of Mercurius bedekt en aan het oog onttrokken kunnen
worden , was voor hem reden genoeg Olll aan zijn Emissie
theorie vast te houden. Wat intusschen in N EWTON'S tijd nog
niet gebleken was , dat is thans pro efondervindelijk aange
toond , namelijk dat wel degelijk buiging van het licht in
de schaduw plaats heeft , en dat het eenige verschil tusschen
geluid en licht gelegen is in de zeer kleine golflengte van
het licht .
De spreker was hier tot een belangrijk onderdeel van zijn
rede gekomen : namelijk om van die kleine golflengte van het
licht een duidelijke voorstelling te geven. De theorie leert
dat als een plaatj e van een doorschijnende stof een dikte
heeft ) die gelijk is aan een golflengte van het licht , of van
een halve gl.) kortom als haar dikte vergelijkbaar is met die
kleine nlaat , dat dan het plaatj e kleuren verto ont , die van
de dikte afhangen ' en dus , als deze van punt tot punt ver
andert , niet overal dezelfde zijn. Omgekeerd als het plaatje
die kleuren vertoont , zooals bv. zeep bellen , weten wij dat
de dikte vergelijkbaar is met de gol flengte van het licht.
Om de proef te nemen , had spreker een zwak bolle - lens
op een glasplaat geplaatst en beide vo orwerpen door schroe
ven tegen elkaar gedrukt , zoo dat de luchtlaag nabij de
aanrakingsplaats buitengewoon dun kon genoemd worden.
Een bundel lichtstralen viel op die combinatie van glasplaat
en lens en deed , nadat , hij daardo or ter uggekaatst en door
een lens gegaan was , op het sc 1 l erm een beeld ontsta an
der l uchtlaag , dat zich kenmerkte door een aantal gekleurde
ringen. Op geen an dere plaats tusschen de glazen voorwer 
pen verto onde zich dat versch �jl1sel) als alleen daar waa r de
dikte van de luehtl aag vergelijkbaar is met de goHlengte
van het licht. Spreker schro efde de lens nog wat s terker
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tegen de glasplaat en nu zag men het � telsel gekleurde
ringen zich uitzetten of verplaatsen , eindelijk bij sterkeren
druk den cirkelvorm verliezen. Dit laatste had spreker wer- .
kelijk door een kleine doorbuiging van de lens veroorzaakt ,
die zich in het fraaie beeld afteekende in een vervorming
der gekleurde ringen. Die do orbuiging is wel uiterst gering
maar toch weer vergelijkbaar met de golflengte van het licht,
daar zij anders op dit verschijnsel geen invloed kan uit
oefenen.
Dergelijke gekleu rde ringen als hier door de luchtlaag ver
oorzaakt , worden ook vertoond door een neerslag van een
loodoxyde op een platinaplaat , wanneer de dikte daarvan
van het midden naar de randen afneemt. Spreker had zulk
een laagje door electrolyse zich doen afzetten ; de dikte er
van bedroeg gemiddeld tennaastebij een duizendste milli
meter , een nieuw bewijs voor de kleine lengte der licht
golven. Overigens heeft nlen die golflengte zeer nauwkeurig
gemeten ; zij is voor het uiterste rood van het spectrum ,
in tienduizendste millimeters uitgedrukt , 7 . 6 , voor het gele
licht 6 , voor het uiterste violette licht slechts 3 . 9 .
Thans kan men d e vraag beantwo orden , wanneer buiging
van het licht waarneembaar zal zijn. Slechts dan als de be
letselen, die het licht op zijn weg ontmoet , niet al te groot
zijn in vergelijking nlet de golflengte van het licht. Als nlen
werkt met schernlen van 1 cM. breedte , zal men slechts
weinig buiging van het licht waarnemen. Maar als men
veel kleinere schermen bezigt , dan treedt de buiging van
de lichtgolven om de beletselen heen , die aan NEWTON on
bekend was J duidelijk op .
Een proef op de som nemende , liet spreker zijn toehoorders
de gloeiende koolspitsen beschouwen door een lllet lycopo
diumpoeder bestrooide ruit . Men zag toen drie spitsen door
gekleurde ringen onlgeven , zoodat h et licht blijkbaar niet
alleen rechtlijnig , maar ook gebogen zijn weg door de plaat
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had genomen. D e lycopodiumkorrels waren hier d e beletselen ,
die het li cht van den rechten weg deden afdwalen . In de
natuur ziet men die buiging van het licht aan de gekleurde
ringen, die zich nu en dan om de Maan vertoonen ) als de
lucht gevuld is met waterdroppels zóo kl �in, dat zij verge
lijkbaar zijn met de golflengte van het licht , en zelf neemt
men die kleine , gekleurde ringen waar bij sommige oogaan
doeningen, waarbij dan de buigende deeltj es of elementen in
het hoornvlies te zoeken zijn.
Deze buigingsverschijnselen , die tot de nleest belangwek
kende onderdeelen der natuurkunde behooren , laten zich
terugbrengen tot twee typische vormen : buiging door ronde
openingen en buiging door een aantal evenwijdige spleten.
Het eerste verschijnsel is eigenlijk daareven reeds waarge
nomen in de proef met de lycopodiunl-korrels. Brengt men
op de glasplaat kleine ondoorschijnende schijf jes , dan zal
men het zelfde fraai gekleurd e beeld zien optreden ; of ook
wel als men een ondoorschijnende plaat van doorschijnende
openingen voorziet ; en eindelijk leert de theorie , dat het
zelfde buigingsb eeld ook te voorschijn wordt geroepen door
één enkele opening , maar dan lichtzwakker. Zeer schoon
kan men dit buigingsbeeld waarnemen op de wijze , die
FUAUENHOFEN volgde , door nI. een kijker op een lichtpunt (b.v.
het beeldj e , dat een thermometerbol van de zon geeft) te
richten en dan voor het obj ectief een schenn met een ronde
openin g te plaatsen . Elke andere vorm ) dien men aan deze
opening geeft , brengt een karakteristieke veran dering van
het lichtverschij nsel te weeg.
De tweede typische vorm van buigingsverschijnselen ,
namelijk de diffractie door een aantal evenwijdige spleten ,
werd door spr. aanschouwelijk gemaakt door een glasplaat
voorzien van zeer fijne groeven , ongeveer 1 60 op de mM. ,
die het oppervlak met een traliewerk vergelijkbaar maken ,
zoodat dan ook de gekleurde lichtbeelden , die men met
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zoodanig plaatje kan waarnemen , den naam van traliespectra
verkregen.
N adat spreker met een lens een beeld eener lichtspleet op
een scherm had ontworpen , plaatste hij het glasplaatje op
den weg der lichtstralen ; het beeld der spleet bleef , maar
ter weerszijden daarvan vertoonden zich de bedoelde spectra.
Het ontstaan daarvan laat zich verklaren door te onderzoeken ,
hoe de golfbergen en de golfdalen na door de verschillende
spleten gegaan te zijn , op het scherm samenwerken . Bij het
gebruik van enkelvoudig licht zou men dientengevolge op
het scherm eenvoudig een aantal lichte lijnen waarnenlen; de ge
kleurde béelden , die het witte licht do et ontstaan, zijn te wijten
aan de verschillende golflengten der onderscheidene kleuren .
Daar nl. voor het blauwe of violette licht de golflen gte
kleiner is dan die van het roode licht , zal op het schernl de
afstand van de verschillende violette vlekken kleiner zijn dan die
van de roode , zoodat van elke vlek het violette licht zich aan de
binnenzij , het roode licht zich aan de buitenzij moet ver
toonen . Deze traliespectra kunnen , als de omstandigheden
geschikt gekozen zijn , zeer zuiver worden. De spectra , door
spreker ontworpen , waren bijzonder fraai.
Geheel in overeenstemming nlet de besproken gron dstel
lingen , is het nu verder , dat de uiteenspreiding der verschil
lende gebogen lichtbundels in des te meerdere mate optreedt ,
naarmate de gro even op het glasplaatje nader bij elkander
liggen. Als op een glasplaat groeven getrokken worden op
één mM o afstand van el kaar , dan ziet men den geheelen
straks beschreven waaier van lichtbeelden saamgetrokken tot
één bundel . Het licht heeft zich dan bijna uitsluitend recht
lijnig voortgeplant.
Ook de terugkaatsing door een gegro eft oppervlak doet
spectra ontstaan. Spreker verklaarde hierdoor hoe b.v. de
kleur van paarlemoer moet voortkomen uit de fijne groefjes
op zijn oppervlak.
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Het zal nu , na al het voorgaande , niet moeielijk vallen t e
begrijpen hoe de buiging van h et licht van invloed moet zijn
op het onderscheidingsvermogen van het microscoop ; men
lette er ' slechts op , hoe van elke lichtgolf slechts een cirkel
vormig deel , welks middellijn afhangt van de breedte van het
objectief in het instrument, wordt toegelaten. Dientengevolg e
zal van elk punt van een voorwerp, door het microscoop
gezien, een beeld worden gevormd , dat overeenkomt met het
beeld van een lichtpunt door de glasplaat met lycopodiunl
korrels waargenomen ) dat namelijk de gedaante heeft van
een lichtschijfje nlet vloeiend uiteenloopenden rand en nlet
gekleurde ringen er om heen , ofschoon deze laatste te licht
zwak zullen zijn om waargenomen te worden. Denkt men
zich nu onder het microscoop een voorwerp en twee punten
van dat voorwerp op zekeren afstand van elkaar , dan zullen
de beide beelden van die punten op een daarmede evenredigen
afstand komen te liggen en elkaar nleer naderen naarmate
,
de lichtende punten dichter tot elkaar treden . Zoo kan nlen
zich voorstellen, dat eindelijk de nadering van de punten zóó
groot is , dat de lichtschijfj es over elkaar heen grijpen en
deze nadering nog verder vo ortgezet word ende , zal men
eindelijk niet meer kunnen spreken van verschillende punten ,
daar het toch schijnt alsof het licht van met elkaar samen
hangende plaatsen in het voorwerp is uitgegaan. Die critische
afstand van de punten in het lichtgevende voorwerp bedraagt
nu ongeveer een golflengte van het licht.
Dus wanneer de afmetingen der details van het vo orwerp
vele golflengten bedragen , zal men in het beeld die bijzo nder
heden duidelijk kunnen onderscheiden . Worden de afmetingen
vergelijkbaar met de golflengte , dan zal men een aanmerke
lijke storing zien optreden door de buiging van het licht ,
ongeveer van gelijken :tard alsof een fijne teekening door
een teekenstift met grove punt wordt nagebootst. Eindelijk
als in het lichtend vo orwerp zulke fijne bijzonderheden voor-
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komen , dat zij kleinere afmetingen hebben dan de golflengte ,
zullen die bijzonderheden in 't geheel niet voor den waar
nemer te onderscheiden zijn.
Men ziet dus - concludeerde spreker - hoe door de
diffractie een grens is gesteld aan het onderscheidingsver
mogen van het microscoop . Prof. ABBE te .J ena kwanl nog
langs een anderen weg tot dit zelfde resultaat , door nl. te
letten op dc buiging , di e het invallende licht in het voorwerp
ondergaat en na te gaan , hoe de verschillende gebogen
bundels , die daarbij ontstaan kunnen , tot de vorming van
het beeld meewerken. Zijne interrr.ssante proeven werden door
spreker toegelicht ; zij toonen ten duidelijkste aan, dat de
de beelden, welke door het microscoop worden waargenomen,
verschillen naar gelang van de wijze waarop de verschillende
lichtbundels in het miscrosco op worden toegelaten , zoo
dat b.v. de strijd over den werkelijken vorm der structuur
van het fijne kiezelpantser der diatomeën hieruit verklaard
wordt.
Is de bewering dan waar , die men indertijd wel eens ver
nam ) dat men door het microscoop vrij wel kan zien wat
men wil ? Verre van daar. Maar de grens voor het onder
scheidingsvermogen van het miscroscoop ligt daar , waar de
afmetingen der bijzonderheden vergelijkbaar worden met de
golflengte van het licht.
De vraag van NEwroN, of men er dan ooit wel toe konlen
zal , om door het microscoop de nloleculen der lichamen te
zien - is thans gemakkelijk genoeg te beantwoord en. Spreker
vertoonde een vat met water , waarin zeer kleine harsdeeltjes
zweefden , en dat ) door het electrische licht bestraald ) een
hemelsblauwe kleur verto onde . Het vertoonde die kleur juist
omdat de afmetingen der deeltj es met de golflengte van het
licht vergelijkb aar zijn, en dus liggen deze harsdeeltj es
nabij de grens van het ondersch eidinO'sve rmo o'en van het
o
0
microsco op. Maar de werkelijk e moleculen zijn nog duizenden
'\
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malen kleiner e n daarvan zal door het microscoop nooit iets
te bespeuren zijn.
Sprekers besluit was , dat men ongetwijfeld nog stappen
kan doen in de verbetering van het microscoop , maar dat
de grens van zijn onderscheidingsvernlogen nagenoeg bereikt is .
D e fraai e proeven van prof. L ORENTZ en zijn logische )
duidelijke vo ordracht deden zijn onderwerp belangrijk winnen
voor den gewonen leek , bij wien de grens van het onder
scheidingsvermogen anders zeker veel spoediger bereikt zou
zijn geweest.
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D r . J. NIEUWENHUYZEN KRUSEMAN :
Over h e t S p e ctru m.

" Als iemand verre reizen doet ,
dan kan hij veel verhalen" .
Van zich zelf zou dr. NIEUWENHUYZEN KRUSElYIAN , die in den
afgeloopen winter een spreekbeurt in "Diligentia" vervulde ,
geen reis verhalen . Dat zou misschien niet in den geest van
zijn gehoor vallen , in een tijd waarin lllen dagelijks van zoo
vele reizen ho ort ) dat alleen het zeer buitengewone op dit
gebied de belangstelling nog schijnt te kunnen prikkelen.
Toch koos spreker bovenstaand motto , want hii had werkelijk
een zeer buitengewoon reisverhaal te doen , van een reiziger ,
die wel verreweg de grootste van allen kan genoemd worden .
Hij zou ons een denkbeeld geven van de reis van het licht ,
dat zijn oorsprong neemt in de onnoemelijk ver vel wij derde
zonnen en doordringt in de diepste �chuilhoeken van de stof ,
'
in de fijnste weefs els der kristallen. Als men die reis van
het licht in al haar étappen kon volgen , ja dan zou de
natuur geen geheimen llleer voor ons hebben. Welnu , tot
op zekere hoogte is het ons gegeven , het licht op zijn reis
. na te gaan , en al blijft het dan ook hoogst moeielijk om

83

In dat dagboek te lezen , enkele bladzijden er van te door
bladeren was de taak , die spreker zich voor dezen avond
had voorgesteld .
Hij begon met een schets van de geschiedenis van het
spectrum. Hoe ontstaat een kleurenbeeld ? Als men het licht
van een in een tooverlantaarn geplaatste electrische lanlp
door een spleet laat vallen op een lens en van daar op een
sch erm , dan zal zich op dat scherm het beeld van een spleet
vertoonen. Plaatst men nu vool,' die spleet , dus op den weg
van den lichtbundel een prisma ) dat is een stuk glas waarvan
de zijvlakken schuin zijn afgesl�pen , dan ziet men op het
scherm een verplaatsing van het spleetbeeld , veroorzaakt door
de breking die de stralen van den lichtbundel in het stuk
glas hebben ondergaan. Versterkt men die breking , door een
prisma met een grooter hoek op den weg van het licht te
plaatsen , of nog beter - om de stralen nog meer te doen
afwijken - gebruikt men in plaats van een glazen prisma ,
een fieschj esprisma , d. i. een fieschj e gevuld met een sterk
brekende vloeistof , dan ziet men op het scherm geen beeld
v an de spleet meer , maar dan vertoont zich het kleurenbeeld.
Hoe ontst,aat nu dat tot een breeden band van verschillende
kleuren uitgebreide lichtbeeld ? Het was NEWTON , die er het
eerst ,de verklaring van gaf , en di e in hoofdzaak ook thans
nog dezelfde is.
Het licht dat wij daareven uit den , lantaarn zagen vallen )
bestaat uit de trillingen van aetherdeeltjes ) welke trillingen
zich golfsgewijs in alle richtingen uitbreiden. Denken wij ons
de lucht gevuld lllet een middenstof , die vatbaar is om die
trillingen aldus voor te planten , dal t kuunen wij ons omtrent
den aard van die lichtgolvingen het best een voorstelling
maken door een vergelijking met ,de golfsgewijze voortplanting
van de beweging in water als dit door een voorwerp plot
seling b ero.erd wordt. Gaan de waterdeeltjes met een snel
tempo op ' en neer , dan zullen er korte golven ontstaan ; be-
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wegen zij zich langzaam , dan zal de watergolf zoo veel langer
zijn. Zoo staan nu ook bij de lichttrillingen de korte en snelle
golvingen tegenover de lange en langzame , en allen te zamen
planten zich in de ruimte voort. Ontmoeten zij op' haar weg
een stuk glas , dan worden zij niet in haar uitbreiding gestuit ,
maar de golven worden dan van haar weg afgeleid , zij onder
gaan een zwenking , met andere woorden het licht breekt.
Werden op die manier alleen de langste golvingen van het
licht op het scherm opgevangen , dan zou men ontwaren dat
zij in het prisma een geringere afwijking hadden ondergaan )
blijkbaar aan het spleetbeeld ) dat zich aan de eene zijde van
het scherm zou vormen ; liet men daarentegen alleen de aller
snelste golvingen do orgaan , dan zou b et spleetbeeld zich meer
naar de andere zijde vertoonen ; terwijl het vrij doorlaten van
alle mogelijke golfnuanceeringen een uitgebreid kleurenbeeld
te voorschijn roept , samengestel d uit allerlei soorten van
spleetbeelden. De snelste golvingen van het licht maken dan
op ons netvlies den indruk van de violette kleur , de lang
zame dien van de roode kleur , en daartusschen Eggen de
indrukken van geel , groen , blauw enz ., die de spleetbeelden
van de daar tusschen liggende lichtgolvingen op ons oog
maken.
N a deze voorbereiding zou de spreker ons verklaren , hoe
wij in staat zijn het licht in vele gevallen zelf te laten ver
tellen welken weg het aflegt. Voor de spleet van zijn lantaarn
plaatste spreker een rood glas . Het kleurenbeeld gin g daar
door in rood over , een bewijs dat dit roode glas doorschijnend
is voor slechts enkele lichtsoorten die allen in de roode
nuances vallen. Het roode glas had alle kleuren , behalve de
roode , opgeslorpt. En zoo plaatste spreker o ok andere door
schijnende stoffen voor de lamp-opening , waardoor in het
lichtbeeld weer andere kleuren bleken geabsorbeerd te zijn.
Bij het do orlaten van het licht door een bloedoplossing ver
toonden zich bij het ro od twee donkere banden in het spectrum ,

en daar die twee banden van het bloed in het kleurenbeeld
nu altijd precies op dezelfde plaats voorkomen , kan nlen
omgekeerd , als men van het bestaan dier bloedoplossing niet
weet , en nlen ziet de banden op de bekende vaste plaatsen
in het kleurenspectrum ) stellig concludeeren , dat de licht
bundel door bloed is heengegaan . Ziedaar dus het licht dat
ons zelf zijn reis beschrijft.
No chtans kan men zich voorstellen - zei spreker - dat
er stoffen zijn , die in het beeld absorptiebanden doen ontstaan
ongeveer op dezelfde plaats als de bloedstrepen. Maar dat
ongeveer bestaat niet meer , als de onderzoekingen op dit
gebied nlet volkomen juistheid worden gedaan : dat is , als
men de lichtbeelden ontwerpt op het netvlies van het oog
nlet behulp van het sp ectroscoop , waardoor men de kleuren
beelden direct kan beschouwen zonder dat zjj op een scherm
opgevangen behoeven te worden. Op die wijL:;e kan men zich
volkonlen zekerheid verschaffen of de strepen in het kleuren
beeld afkomstig zijn van het bloed. Verwarring is dan onnlO
gelijk , en wij zien ons dus in staat onl het licht� zelf te
raadplegen omtrent den aard van de stoffen , waardoor het
is heengegaan.
D e vraag is dan nu aan de orde , of er ook lichtbronnen
zijn , die slechts enkele bepaalde s oorten van licht uitstralen ,
in onderscheiding bv. van de electrische lamp , die een volledig
kleurenbeeld ontwerp t . Om di e vraag te beantwoorden be
ginne men met het onderzoek van vaste gloeiende lichamen ,
een ijzeren bal bv. die , in steeds hoogere mate verhit wor
dende ) van de roodgloeihitte tot de witgloeihiUe overgaat.
Welnu , houdt men dien bal in die opvolgende phasen voor
h et spectroscoop en onderzoekt men zijn licht , dan L:;iet men
bij de roodgloeihiUe een rood beeld 1 waarbij allengs de gele
en de groene kleunm zich vo egen , tot eindelijk het volledig
spectrum ontstaat zoodra de witglo eihitte is bereikt.
In al die verschillende kleurbeelden vertoonen zich geen
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gapingen , en het is nu juist het kenmerk van gloeiende vaste
lichamen , dat zij onder alle omstandigheden doorloopende
kleurenbeelden werpen. Geheel anders vertoonen zich de licht
beelden van gloeiende gasvormige lichamen. Een gewone
gasvlam draagt het karakter van gloeienden damp nog geens
zins . Wij hebben hier nog altijd te doen met een gloeiend
vast lichaam in fijn verdeelden to estand , waarvan ieder de
proef kan nemen , zooals spreker deed , door een staaf van
glas of porselein in de vlal1l te houden , waardoor zich een
laag kooldeeltjes daarop neerslaat. Maar nlen kan maken dat
die kooldeeltjes den tijd niet hebben onl te gloeien en daar
door de vlam lichtgevend te maken . Daartoe voere nlen aan
de vlam een luchtstroom toe , en door di e verhooging van
de temperatuur gaan de deeltj es in glo eienden danlp over.
Als men nu in �oodanige vlam stoffen brengt , die gemakkelijk
in dampvorm overgaan , kan men zien welk licht die gloeiende
dampvormige stoft'en geven . Met het natriunl gelukt dat b.v.
zeer goed en SpI'. bewees het in een fraaie proef , die een
kleurenb.eeld van een enkele gele streep zeer scherp in het
spectrunl liet zien . De proef zeer nauwkeurig nenlende , ont
waart nlen voor het natrium eigenlijk twee kleuren , zoo dicht
bij elkaar geplaatst , dat zij schier in elkaar overgaan . Zoo
liet spr. ons de kleurenbeelden zien van verschillende stoffen ,
allen van hetzelfde type als dat van gloeiende natriunl . Is de
vlam niet heet genoeg om de stof in dampvorlll te doen over
gaan , dan brengt men ze tusschen de spitsen van een elec
trische lamp en het beeld van de gloeiende dampen vertoont
zich naast dat van de gloeiende koolspitsen. Het zilver doet
dan in het kleurenbeeld twee groene strepen ontstaan , het
magnesium één groene streep , het tin een meer samengesteld
kleurenbeeld , nl . naast de groene streep van het magnesiulll
een heldere in het blauw. Achtereenvolgens ontwierp spr. die
gekleurde strepen op het scherm .
Voor enkele m etalen is de aldus verkregen hitte nog niet
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groot genoeg om ze t o t damp t e doen overgaan. Men neemt
dan zijn toevlucht tot de grootste hittebron , waarover men
beschikken kan , de electrische vonk. Het licht van die vonk
is het licht van den da,mp der metalen spitsen , waartusschen
zij overspringt. Spr. wekte die vonk 11let een Rhumkorf
batterij op , en men zag ze tusschen de t wee ijzeren spitsen
een bla,uwachtig violet licht verspreiden. Dat licht is gloeiende
'
ijzerdamp en het beeld van die d�mp doet zich voor als een
�eer samengesteld spectrum met wel 4 à 5 0 0 lichte lijnen.
Op gelijke wijze stelt de electrische vonk in staat onl ook
gassen lichtgevend te maken . Men brengt ze daartoe in ver
dunden toestand in een buisje , dat ' op één plaats smaller
toeloopt , opdat de hitte van de electrische vonk , die ont
staat do or de Rhumkorf-batterij in het buisj e te ontladen"
zich in dat smalle gedeelte het sterkst zal openbaren . Bestaat
het gas bv. uit verdunde waterstof , dan ziet men het onder
die omstandigheden een beeld werpen van groene , blauwe
en roode kleuren , die zoo karakteristiek geplaatst zijn , dat
men zich nooit zal vergissen omtrent den o orsprong van die
kleuren.
Spreker kwam nu tot de groote bron van alle licht en
war:mte op aarde , de Zon , en liet ons in het zonnespectrum
de merkwaardigheden zien van haar kleurenbeeld. Het voor
name kenmerk zijn de dunne en scherpe donkere strepen ,
waarmede de kleuren zijn afgebroken en die ons den sleutel
geven tot het oplo�sen van vele raadselen in de natuur. In
die zwarte strepen , naar den bekenden onderzoeker van het
zonnespectrum de Frauenhofersche strep en genoenld , verhaalt
"
de Zon ons h � ar geheimen , zij het dan ook in een taal , die
zeer moeielijk is ' te verstaan . Naar de beteekfmis van die
strep en in het spectrum der Zon , die altijd precies op dezelfde
plaatsen voorkomen , heeft KlJWHHOFF de eerste b8langrijke
onderzoekingen gedaan.
Evenals men het sp ijkerschrift der Assyriërs heeft leeren
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ontcijferen door t e gissen naar d e beteekenis van een woord ,
dat veelvuldig op de monumenten voorkomt , en aldus uit
dat woord de anderen af te leiden , zoo is men ook op een
dergelijke wijze te werk gegaan bij de ontcijfering van die
eigenaardige lijnen in het zonnespectrum . KIRCRROFF nam
daartoe als grondslag de twee scherpe gele lijnen van het
natrium , die ook in het zonnespectrum volkomen � p dezelfde
plaats , nlaar donker , voorkomen. Onderzoekende of die over
eenstemming ook toevallig kon zijn , liet hij door het spectro-:
scoop eerst gewoon daglicht vallen en zag toen het sp ectrunl
doorsneden door verschillende lijnen , en onder de zwarte
.
strepen twee , die overeenkwamen 111et de plaats van de gele
natriumstrepen. Hij plaatste vervolgens een stukje natrium
voor zijn lichtbron ' en zag werkelijk die twee donkere strepen
door de gele natriumbanden bedekt. In dat stadium van zijn
proef kwanl KIRCRHOFF op het denkb eeld onl nu eens te zten
in ho ever het directe zonlicht het beeld versterken kon ,
zonder dat die lichte natriumlijnen verdwenen . En wat zag
hij tot zijn verrassing ? De gele lijnen verdwenen en maakten
maakten plaats voor de donkere lijnen van het zonnespectrum,
die ev enwel nu veel donkerder waren dan gewoonlijk.
Het is duidelijk , hoe deze ontdekking de eerste stap was
om de raadselen van het zonlicht te ontcijferen. Men wist nu
toch met groote zekerheid , dat het zonlicht , alvorens tot ons
te konlen , door een laag van glo eien den natriumdamp moet
zijn heengegaan . En daar het kleurenbeeld � an het zonlicht
overal doorloopend is , had lnen recht om aan te nemen , dat
het lichaam der Zon of een gloeiende vaste n;lassa is of een
verbazend sterk verdicht gas .
In beide gevallen moet dus het licht zich allereerst een
weg banen door de zonneatmospheer , die , zooals nu spo edig
zou blijken , een dubbele is , een van de zwaarste dampen
of chromospheer , en de buitenste bestaande uit de lichtere
dampen , of de photospheer. ,Vordt daar het licht ten deele
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door natrium geabsorbeerd , diezelfde rol vervult daar ook
het ijzer , want KmcHHOFF vond, dat letterlijk voor iedere lichte
streep , die gloeiende ijzerdamp in het kleurenbeeld ontwerpt ,
het zonnespectrum volkomen op dezelfde plaats een donkere
streep geeft , en de vergelijking kwanl tot 460 van die lichte
strepen van het ijzer volkomen uit. Het bewijs was hier dus
geleverd , dat op de Zon ook ijzer voorkomt.
L angs dien weg nu is men tot een tamelijk goed idee van
het zonnelichaam gekomen. Men nlag het zich nu voorstellen
als een gloeiend vast lichaam omringd· door zware gloeiende
dampen en daaromheen een tweede , lichtere atmospheer van
waterstof. Imnlers werpt die stof drie duidelijk te onderkennen
gekleurde strepen op vaste plaatsen in het kleurenspectrum ,
in het zonnespectrum verto onen zich·, diezelfde strepen op .
dezelfde plaatsen , maar in 't donker .
Nu kan het niet missen dat , als de ontl eding van het licht
ons reeds zo oveel kennis heeft vers chaft omtrent de consti
tutie van de Zon , omgekeerd dat onderzoek ook gunstig
werkt op de kennis van de stoffen onzer Aarde. Wat wij hier
elementen no emen , zijn die stoff'en , waarbij wij tot de uiterste
'
grens v an ontleding , die onder ons bereik ligt , gekomen zijn.
'Maar daarmee is volstrekt nog niet uitgemaakt ) dat die
stoffen niet verder ontleedbaar zijn. Het ontbreekt ons daar
toe alleen aan den vereischten hittegraad , die alleen de Zon
ons zou kunnen verschaffen 1 daar zij de temperatuur kan
opvoeren tot over de 1 00 0 0 0 graden. De metalen , die wij
hier dus elementen noemen , zijn naar alle waarschijnlijkheid
. in en op de Zon samengestelde lichamen , of liever konlen
daar voor gescheiden in hun bestanddeelen. Dat werkelijk
wat wij hier op Aarde enkelvoudige lichamen noem en , samen
gestelde stoffen zjjn , heeft een Engelsch geleerde trachten
te bewijzen , en een zijner argumenten , door spreker aange
haald , is voor die rede� eering inderdaad zoo overtuigend
mogelijk. Het leert ons toch dat het kleurenbeeld ons nog
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iets anders heeft mede te deelen dan alleen kennis omtrent
de geaardheid der stoffen. Het leert ons ook de beweging
van die Rtoffen. Daareven hebben wij de golvingen van het
licht vergeleken met die van het water. Werpt lllen in het
water een voorwerp , dan krijgt dat voorwerp een golfslag ,
en beweegt dat lichaam zich tevens naar den kant van de
watergolf toe , dan zal die golfslag daardo or versneld worden.
Verw ijdert het voorwerp zich daarentegen van het centnlnl
van de golving af , dan zal de golfslag het tegeno vergestelde ,
een vermindering in snelheid ondergaan .
Nu geeft ook het licht zulk een golfslag en komt die sl ag
lnet snelheid tegen een prisma aan , d·an breekt daardoor de
golfslag. Maar deze zal een versnelling o.ndergaan als het
prisma bewogen wordt in de richting naar het midden van
.
den golfslag ; en omgekeerd , als het prism a van het centrunl
wordt afbewogen , dan zal daardoor de golfslag vertraagd
worden. Deze beweging van de lichtbron geeft dan nu de
opheldering van het feit , dat in het zonnespectrunl sommige
strepen zich wel eens meer verschoven naar het rood , in een
ander geval meer naar het violet verplaatst laten zien. In
het laatste geval is tle lichtbron meer naar ons toegekomen ;
in het eerste geval , als de verschuiving zich na,ar den rooden
kant voordoet , mogen wij aannemen dat de afwijking van
de beweging der lichtbron zich van ons af heeft geopenbaard.
Vooral bij beelden van zonnevlekken neemt men die ver
schuiving van de lichtstrepen waar ) en wel zoo dat men tot
de gevolgtrekking moet komen van een beweging van die
vlek op de Zon in een richting van ons af. Werkelijk zijn
die zonnevlekken da,n ook plekken op het zonnelichaanl , waar
een meer dan gewone afkoeling plaats heeft , gepaard gaande
met een verdichting van die lichtgevende gloeiende dampen.
Die zwaardere stoffen vallen dus nleer naar de Zon toe en
de daardoor versnelde golfslag vall het licht openbaart zich
in een verstoring op het spectrum. Omgekeerd als de hitte
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in d e zonne-atmospheer periodiek grooter wordt e n o p sommige
plekken de dampen zich meer vervluchtigen (zonnefakkels) ,
dan richten zich die opstijgende heetere dampen naar ons toe ,
de lichtgolfslag verandert in tegenovergestelde richting en
een overeenkomstige verstoring verschijnt in het kleurenbeeld.
Merkwaardig zijn de hieruit af te leiden gevolgtrekkingen.
Hebben wij . gezien , dat de ijzerdampen blijken te bezitten
wel 4 à 5 0 0 verschillende so orten van licht , die overeenkom
stige donkere strepen vorm'3n in het spectrum der Zon , en
vinden wij dan bij het onderzoek van het kleurenb eeld eener
zonnevlek , hoe o ok de donkere ijzerstrepen een uitbuiging
ondergaan - dan valt het op ) dat alleen sommige van die
ijzerlijnen zich verplaatsen , andere daarentegen niet . Als nu
die uitbuiging beteekent een zich naar ons toe bewegen van
de lichtbron of een van ons af bewegen , dan is het in dit
geval , van de zich verplaatsende zonnevlek , onmogelijk dat
alle daarin vervatte ijzerdampen zich naar ons toe bewogen
hebben. Het enkelvoudig elenlent ijzer zooals wij het hier op
aarde meenen te kennen , moet dus op de Zon uit verschil
lende bestanddeelen bestaan. Ziedaar dus in korte woorden
het middel to egelicht , om aan de verplaatsing iTal l de strepen
in het kleurenbeeld de beweging van de stoffen di e op de
Z on vo orkomen te onderkennen. En ook in andere henlel
lichamen , op de sterren di e nog zoo veel verder dan de Zon
van ons verwijderd zijn , en waarvan velen in licht en in
massa de Zon evenaren en overtreffen. Ook het kleurenbeeld
van de sterren is onderzocht en het leerde ons in het spectrum
diezelfde beweging aflezen ) de eenige die ons vroeger ontbrak
om de reis van het licht in al zijn phasen te volgen.
Zoo bleek Syrius veel zwa arder dampen te bevatten dan
de Zon) dampen die veel meer licht absorbeeren dan de
dampen op de Zon , waaruit men dus gerechtigd zou zijn op
te maken , dat deze ster nog zwaarder moet zijn dan het
lichaam der Z on. Is Syrills het beeld van een witte ster ,
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spreker liet ons ook een afbeelding ZIen van het spectrum
der gele ster Aldebaran (in de " Stier" ) en een type van een
roode ster uit " Orion", die een gecanneleerd spectrum vertoont.
Een hoogst merkwaardige ster , wier licht een geheele ge
schiedenis te vertellen · had , verto onde zich in 1866 voor het
verraste oog van de astronomen , die ze daar in dat sterren
beeld nooit gezien hadden. Het bleek te zijn geen nieuwe
ster , maar de opflikkering van een oude bekende.
Slechts een dag of tien duurde die glansrijke opflikkering ,
gedurende welke de sterrenkundigen zich haastten , het licht
door het spectroscoop te onderzoeken. En wat zagen zij ? V\T el
dezelfde kennelijke donkere strepen van het gewone kleuren
beeld van een hemellichaam , maar op den achtergrond ver
scheiden lichte strepen. Daar lllen nu wist , dat dit licht in
het spectrum alleen zijn oorsprong kan vinden in gloeiende
dampen , lag de conclusie voor de hand , dat de reden van
die plotselinge opduiking en licht verheffing van die ster toe
geschreven moest worden aan een geweldige uitbarsting van
gloeienc1en damp op die ster : behalve het eigenlijk sterre
lichaanl zag men een lichtende vlam , afkomstig van een op
de ster uitgebarsten brand , een licht uitzendende honderd
maal sterker dan het gewone licht der ster. Wat zou er van
ons worden , als een dergelijke brand op de Z on uitbrak ! als
die gloed nog eens honderd maal meer ,varmte verspreidde !
Eenvoudig vernietiging van al wat op Aarde leeft. IIet zich
verbergen in de diepste holen en spleten der aardkorst zou
daartegen niets baten. Alle leven zou verbrand en verschroeid
worden.
En toch make men zich over dat schrikbeeld niet al te
akelig. Het licht van de dichtst bij zijnde sterren , die voor
ons het helderst zijn , is nog altijd 3 1/2 j aar onderweg vóór
het ons bereikt. En dat met die dui�elingwekkende snelheid
van het licht ! Welnu , als men naar de vergelijking van de
lichtkracht die een ster voor · ons oog heeft , onzen afstand
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meet van de straks bedoelde ster , die men in 1 86 6 plotseling
in· brand zag ) dan kan men er vrij zeker van zijn dat die
felle uitbarsting - waarvan zeker de hemellichamen in de
nabijheid van die ster het slachtoffer zijn geworden reeds heeft plaats gehad tijdens wij hier de Kruistochten
hadden , daar het licht van .die ster een 500 jaar noodig heeft
om tot ons door te dringen.
Ten slote lichtte spreker nog toe , hoe enkele strepen van
het zonnespectrum veroorzaakt worden door de absorptie , die
het licht ook in onzen aardschen dampkring ondergaat. De
op die ma�ier licht onderscheppende stof is de waterdamp ,
en vooral als de dampkring vo chtig is , zijn die strepen in
het spectrum duidelijk zichtbaar. Of men nu te Londen veel
baat zal vinden van de regenspectroscopen , die lllen er tegen
woordig op zak draagt om daarmee den vochtigen toestand
van de lu cht te controleeren ) meende spreker hard te moeten
betwijfelen.
Voor zijn duidelijke , door fraaie pro even toegelichte ver
handeling was het gehoor spreker te meer erkentelijk omdat
het onderwerp , als wij ons wel herinneren , voorheen in dezen
kring nooit opzettelijk voor een voordracht was gekozen.
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VAN DE S TADT :

O v e r h et z o u t , wat h et i s , w aartoe h et d i e n t e n h o e
m e n h et v e r k r ij g t.

Als een begaafd redenaar zlJn hoorders dool' welsprekende
taal weet te boeien , als hij met overtuiging zijn zaak weet
te verdedigen en zijn dol' beto og weet te kruiden door Attisch
zout , dan verschaft hij een genot dat te rijker is en te meel'
wordt gewaardeerd naarmate het zeldzamer wordt aangeboden.
Ongeveer met deze inleidende woorden deelde de spreker uit
Arnhem ons lnede , over welke zoutsoort hij het niet zou
hebben , daar hij geen redenaar was en het no oit dacht te
worden. Slechts over het zout in 't algemeen zou hij ons 't
een en ander mededeelen , en hij hoopte dat zijn gehoor het
cum grano salis zou opvatten.
In de scheikunde heeft het begrip " zouV ' een zeel' uitge
breide beteekenis . Honderdtallen van stoffen dragen den naam
van zouten , die , hetzij direct of indirect , als vo edsel genut
tigd , in de nijverheid gebruikt en nog veel meer als medi
camenten aangewend worden. Maar over al die soorten , als
organische en anorganische J zure , basi�che en neutrale zouten ,
dubbelzouten enz . zou spreker niet uitweiden. Tot het zout
bij uitnemendheid in 't dagelijksch I leven , het keukenzout ,
zou hij zich bijna uitsluitend bepalen.
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Vooreerst dan de vraag : wat is zout ?
In scheikundigen zin is zout een verbinding van zeer ver
schillende zelfstandigheden , wier eigenschappen ten eenenmale
verschillen van , die der stof , waarvan zij de bestanddeelen
uitmaken . Het keukenzout is hiervan een even beken d als
welsprekend voorbeeld. Zijn bestanddeelen : natrium en chloor ,
loopen even sterk uiteen als een metaal en een gas ; want
natrium of sodium is werkelijk een zeer week metaal , dat
gretig de zuurstof uit de ' lu'cht opneemt (roest) en in water ,
' onder een hevig lichtverschijnsel , verbrandt tot bijtende soda.
Op den weg van spreker lag het om hier de bekende natrium
proef 'met 'het 'no'oit ' uitblijvena succes te herhalen en er tevens
op te wijzen , hoe dit natrium als metaal voor het vervaar
digen van huisraad 'of ' sieraden geen waarde 'heeft , daar het ,
aan de lucht blodtgesteld , onmiddellijk zijn metaalachtige
eigenschappBn verliest. 'Ook het andere 'bestanddeel van keu
'kenzout , het chlo or ) is 'het tegendeel van een onschuldige
en aangename stóf. ln flesschen had spreker dat groenachtig
géle gas voor zich , dat bij inademing ho est-, ja stikverwek
kende ' eigenschappen openbaart en zich onderscheidt door het
gemak waármede het -verbinding'e h aangaát met 'àlle'rlei metalen
(chloriden) , met sommigen zeer gretig onder een hevig licht
verschijnsel (antimoniumproef) ) met anderen langzamer. Zoo
zal een stukJe natrium in een 'flesch met chloorgas zich na
verloop van eenig'en tijd ' met een 'laagje wit poeder bedekt
hebben: , dat bij onderJl:oek blijkt keukenzout te 'z ijn.
' Dat keukenzout nu heeft in zuiveren toestand een witte
kleur , en als' het 'zeel' 'zuiver is , een nagenoeg ' 'glasachtige
doorschijnendheid. ' In warm en in ' koud water lost het bijna
even sterk op in onderscheiding van 'andere zouten , bv. chloor
amnloninnl (salmi ak) , dat in warm water veel meer oplost
dan in koud ) waarvan de proef te nemen is dOOf aan warm
water juist zoo veel salmiak toe te vo egen als het kan op
lossen 'en dat water ' dan koud te laten worden . Er bezinkt

96

d�U1 een gedeelte van het opgeloste zout in den vornl van
kristallen.
In 't algemeen , als een zout in water is opgelost en men
laat het daaruit weer voor den dag komen , dan ontstaan er
zoutkristallen , die voor elk zout een bijzonderen vornl heb
ben. Van die �ristallen , door verdamping verkregen op glazen
plaatjes , projecteerde spreker enkel e af beeldingen door middel
van kalklicht. Zoo zagen wij ook den kubusvorm van het
keukenzout , dat J zooals nlen weet , uit op elkaar gegro eide
.
en regelmatig gestapelde dobbelsteenen bestaat , hetzij het
kunstmatig wordt verkregen in de zoutziederijen , hetzij men
't in de natuur als klip of steenzout aantreft. Door de wel
willendheid van mr. ASSER kon spreker eenige zeer fraaie
keukenzoutkristallen vertoonen , en o. a. ook een stuk zuiver
klipzout , met veel kunstvaardigheid geslepen in den vorm
van een prisma , dat , ter wering van het vocht uit de lucht ,
in een glazen kastje wordt besloten en waarvan lU en zich
bij het physisch onderzoek van het licht bedient om er spectra
mede te voorschijn te roepen , sp eciaal bij het onderzoek van
de warmtestralen , daar klipzout in hoogere mate dan glas
de eigenschap heeft onl ook die stralen van het licht door
te laten.
Niet alleen als klip- of mijnzout , niet alleen in de zee ,
maar ook in de lucht J kortom alom in de natuur komt het
keukenzout voor en speelt een rol. I-Iet vluchtigen van dit
zout met een gele vlam leidt ons op het spoor van .natrium
in de lucht , daar die gele kleur zich verto ont als het licht
ontleedt wordt d oor een prisma. Waar dus het natriunl schier
overal in de natuur voorkomt , is het niet te verwonderen
dát het ook een belangrijk bestanddeel is van ons eigen
lichaam. Reeds bij het bevochtigen van een platinanaald met
speeksel ziet nlen aan de vlam een gele kleur meegedeeld ,
zoodra men daarin de naald houdt.
Van die gele natriumvlam is de opnlerkelijke eigenschap
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dat z:g , gekleurde voorwerpen beschijnende , die kleuren als
't ware o pslorpt ) ze geheel doet verbleeken. Spreker nam
hiermee een proef. Na de lichten in de zaal te he bben uitge
draaid , ontstak hij twee in een keukenzoutoplo ssing gedom
pelde fakkels . Gekleurde prenten verloren hun sprekende tinten
en de geachte spreker zag er erger dan een spook uit. Deze
proef had natuurlijk een enorn1 succes .
Dat chloornatrium in ons lichaam aanwezig is , bewijst reeds
het afscheiden van keukenzout bij iedere " zilten traan " die
" vergoten " wordt. Trouwens ieder weet , hoe onmisbaar het
zout is als toevoegsel aan onze spijzen , althans bij de be
schaafde volken , waarvan de volwass en individuen gemiddeld
1 0 kilo)s zout jaarlijks no odig hebben. Sedert de vroegste
oudheid was het zout bij de menschen, die zich met planten
stoffen voeden , in hooge eer ; bii de vleeschetende volken
daarentegen min der in tel . Tot deze laatste categorie be
ho orden de j agers-) visschers- en herdersvol ke1 l , wier bestaan
meebracht dat zij zich uitsluitend met vleesch vo edden en
dus achterlijk bleven in beschaving , omdat zij den landbouw
niet beoefenden en dus geen beho efte hadden aan vaste woon
plaatsen. Maar hieruit de conclusie te trekken, dat het gemis
aan beschaving de oorzaak was , dat die zwerv ende volken
geen behoefte hadden aan zout bij hun dierlijke spijs , kan
niet opgaan , daar het zout wel degelijk een bestanddeel uit
maakt van het dierlijk vo edsel eveR goed als van plantaardige
spijzen. De natuurlijke reden is , dat in plantenvoedsel , be
halve keukenzout , o ok nog chloorkalium wordt aangetroffen ,
en het innemen van dat zout maakt dat het keukenzout in
het lichaam sterker wordt afgescheiden , nl . a. w. dat het
minder effect do et dan dezelfde hoeveelheid zout , die met
dierlijk voedsel in het lichaam wordt opgenomen.
Evenals alle vo orschriften van Ode Israëlitische wetgeving
had ook dit zijn beteekenis , dat niet bjj spijsoffers , die uit
vleesch bestonden , wel daarentegen bij offers van plant �ardige
7

98

stoffen , welriekende oliën b.v., werd voorgeschreven : " uw
�pijsoffer zult ge met zout offeren " . Zóózeer waren de volken
der oudheid overtuigd , dat plantaardig voedsel zonder zout
geen waarde had. " Brood en zout " i8 dan ook van oudsher
het symbool van vriendschap en welwillendheid. Nog bestaat
in Rusland de gewoonte , dat men den Czaar bij zijn kroning
bro od en zout aanbiedt, evenals nog tot op den huidig en dag bij
alle Slavische volken en bij de Arabieren het aanbieden van
zout een teeken van bondgenootschap is. Zonder zout be
schouwde Plinius een vita h�lrnanior als een onnl0gelijkheid ,
en een ander Romeinsch schrijver, die een commentaar leverde
op den Ilias , zei e , dat bij HOluerus het zout het symbool
..
is der vriendschap , omdat het vóór alle andere sPlJzen den
gasten wordt aangeboden en omdat het aan die spijzen duur
zaamheid geeft.
Een schep�l zout samen verorberd te hebben werd bij de
ouden zelfs /�oodig geacht voor een duurzame vriendschap ,
en uit een aanhaling van Aristoteles blijkt , dat het gebruik
van die maat zout voor het leggen van een nauwen vriend
schapsband in zijn tijd reeds een spreekwoordelijk gezegde
was geworden.
I-Iet zout werd zelfs als heilig beschouwd , wat de reden was
dat het gebruik er van aan de Egyptische priesters tijdens
de uitoefening van hun dienst verboden was ; en aan die
heiligheid nanl ook het zoutvat deel ; het ging als erfstuk
over van den vader op den oudsten telg. Die gewoonte be
stond zelfs nog in de Middeleeuwen in sommiae
streken van
0
Duitschland.

�

_

De behoefte aan zout heeft dus door · alle tij den heen bij
de nlenschen bestaan. Geen wonder dat zij dikwijls aanleiding
gaf om er een belasting van te heffen , omdat zij zoo gelijk
matig drukte. Koning Lysimachus kwam reeds op dat idee.
Van het aan het strand van Troas gewonnen zout hief hij
een belasting , maar toen hij dien accijns tot groot verdriet
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zijner onderdanen verzwaarde , deed hij de verrassende ervarîng
op dat het kostelijk zout veranderde in dor zand. Zoodra had
hij echter zijn voornemen niet laten varen ) of het zan d werd
weer geremetamorphoseerd in zout.
Ook als geneesmiddel waardeerde men reeds zeer vroeg het
zout . N{ets is nuttiger , volgens PLINIUS , voor alle lichaams
deelen dan sol et sal. Verder leerde men het zout op prijs
stellen als bederfwerend en bewarend middel. Hadden de
nomadische volken het als voedingsmiddel weinig noodig , zij
stelden er toch grooten prijs op als een uitstekend middel
om stoffen , die spo edig aan bederf onderhevig zijn , te bewaren.
Veel beter dan de methode der Eskimos , die - naar men
wil - zich voor 14 dagen lang met spijs opproppen ) is het
middel om zich tegen eventueel gebrek aan vo edsel te wapenen
door voorraad in de zon te drogen of in te zouten .
Na al het voorgaande beho eft het geen betoog dat het
zout een der oudste handelsartikelen is geweest. Daar waar
een zoutbron werd ontdekt , ontwikkelde zich sp oedig een
centrum · van besch � ving , van maatschapp elijk verkeer , en
stelde men het bezit van zulk een bron op zoo hoogen prijs
dat men ze van vestingwerken onlgaf (b .v. te Nauheim) , dat
de behoefte zich deed gevo elen aan een veilig verkeer l angs
de wegen waar langs het zout vervoerd werd , da � er handel
,
ontstond en met den handel de beschaving zich ontwikkelde.
Zoo vo eren reeds in de ge eeuw de zoutschepen langs den
Donau ; ' zoo werden Reichenhall , en later I-Ialle in Saksen
(1 1 20) stapelplaatsen van de producten uit het Oosten , wat
zij uitsluitend te danken hadden aan haar zoutbronnen . Nog
in onzen tijd is het zout bij sommige Afrikaansche volken
een der voornaamste artikelen van den ruilhandel , getuige
wat de betreurde J. M. SCHUYER verhaalt van den aanvoer op
de Soedan'sche markten , als SENNAAR ) van zware stukken
zout (Galo ebs) uit Abyssinië.
T al van plaatsen in Duitschland herinneren door de woorden
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sal en hal (zout) aan de zoutindustrie, die er van onheugelijke
tijden tot op onzen tijd gedreven wordt en die vroeger zoo
zeer overheerschende was, dat daar de oudste nlunten uit
stukj es zout moeten hebben bestaan , die echter al sp oedig
zeer onpractisch zullen zijn gebleken, zoodat men er voor in
de plaats stelde stukj es uletaal (Helle?) van gelijke waarde.
Na nog even te hebben aangestipt, dat het zout on8 1 ge
eeuwers ook dient bij onderscheidene industrieele bereidingen
(soda , zeep , glas) en te hebben geresumeerd, hoe het zout
zijn beteekenis heeft voor de geschiedenis der beschaving ,
voor h et onderhoud van het lnenschelijk lichaam en voor
velerlei andere nuttige doeleinden , was spreker genaderd tot
een andere belangrijke vraag : hoe wij aan het zout komen
en hoe het bereid wordt.
Het zeewater , dat zoo velerlei stoffen op gelost houdt , be
vat ook eenige percenten zout : de Stille Oceaan bv. 3 1/"2 pCt.,
waarvan drie vierden keukenzout ; andere zeeën weer meer
of minder. Van het sterk zoutgehalte der Middellandsche zee
wordt in 't zuiden van Frankrijk , in Spanje , maar vooral
aan de kusten der Adriatische zee geprofiteerd, om op een
goedkoope manier veel zout uit het zeewater te winnen. De
"rij hooge temperatuur is in die zuidelijke streken voor de
zoutuitdmnping een machtige bondgenoot. Aan het strand
worden eenvoudig bakvormige . reservoirs (zouttuinen) gegra
ven , die door kanalen met elkaar in verbinding staan. Bij
vloed , welke overigens in de Middellandsche zee weinig be
teekent , stroomt het zeewater door sluizen in die bakken ,
en heeft daar door verdamping de zout-oplossing een genoeg
zame sterkte gekregen , dan laat men die oplossing weer in
andere bakken loopen , waar dan ) als de oplossing het punt
van verzadiging heeft b ereikt , het zout zich afzet . Periodiek
stroomt het zeewater aldus naar binnen , en wat in de bakken
is gekomen blijft daar en verdampt.
Maakt nlen hier dus lllet voordeel gebruik van de zonne-
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warmte , dit neemt niet weg dat o o k i n Siberië een soort
van zouttuinen worden aangetroffen . Daar is het ijs de be
middelaar'- Bij het stollen van het zoute water gaat namelijk
het zout niet mee , zoodat het zoutelooze ijs kan worden
afgeschept en een meer verzadigde oplossing achterblijft ,
waaruit men ten slotte door verdamping het zout vrij krijgt.
Hier is langs kunstmatig en weg meer verdamping noodig dan
elders. Tot deze categorie van zoutbereidingen beho ort ein
delijk de zoogenaamde " Gradirbau' \ waarvan men vóor eenigen
tijd te Katwijk aan Zee een vo orbeeld had. In die Katwijksche
saline werd het zeewater gebracht op huoge en uitgestrekte
kolonlmen van takkebossen. Do or al die takken heensijpelend
is het water , beneden gekomen , reeds aanzienlijk verdampt ;
het is dan wel veel zouter geworden , nlaar vereischt ten slotte
toch nog veel brandstof om door verhitting het water vol
konlen uit te drijven. De saline te Katwijk is opgegeven )
onldat deze zoutwinning ten slotte niet vo ordeelig bleek.
lIet zout, dat op deze manier uit zee wordt verkregen , is
niet dadelijk voor den handel geschikt . Het moet gezuiverd
worden van zijn overmaat van chloormagnesiUlll , waartoe
men het hoog opstapelt en aan de lucht blootstelt . Eerst na
geruim en tijd , soms eerst na een jaar , is dat proces behoor
lijk afgeloopen .
Nog · veel gemakkelijker krijgt men het zout uit de zout
meren . Hun water is van zout verzadig d , zoo dat het dierlijk
en plantaardig leven er onmogel�jk in is . Als bekend voor
beeld herinn erde spreker aan het Zoutmeer in Palestin a ,
waarin de Jordaan uitloopt , voortdurend nieuwe vaste stoffen
aan het meer toevoerende , terwijl het water in het meer ,
dat geen uitwatering heeft , steeds aan verdamping is bloot
gesteld. Het water verdampt , maar de stoffen blijven , zoo dat
op 't laatst e en verzadigde pekel is ontstaan en het zout zich
gaat afzetten . Hetzelfde verschijnsel vel'toonen , ofschoon in
mindere mate , de Kaspische zee en de zee van Aral , die
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insgelijks afvoer missen , Van de Do ode zee , die 24 1/2 pCt.
vaste stof bevat , waarvan 7 pCt. keukenzout , heeft de over
levering een akelig tafereel opgehange n. Aan de oevers was
alles dor en zelfs de vogels , die over het meer vlogen , bleven
dood. Hoe het daarmee geschapen staat , is gebleken aan een
' Engelschman , die in 1 848 de Do ode zee nauwkeurig onder
zocht en toen bevond dat het volstrekt niet zulk een doodsch
en verlaten oord is. Plantengroei is daar volstrekt niet geheel
uitgesloten , terwijl A . V O N HmIB oLDT verhaalt, dat de Fransche
consul uit zijn tijd hem koralen vertoonde , die uit de Doode
zee afkomstig zouden zijn . Dat de steden Sodom en GOlllolTa
in haar bo denl bedolven zou den zijn , is evenmin juist. De
o verblijfselen van de eerste dezer van 't aardrijk verdwenen
steden zijn waarschijnlijk in de nabijheid van het meer op
een heuvel gevonden.
Zoo is er een groot aantal zoutmeren , waar de natuur
vo ortdurend werkzaanl is aan zoutbereiding , die de mensch
heid nu of later tot voordeel zal strekken. Het klip- of mijn
zout is duidelijk ontstaan uit dergelijke zoutmeren , die vóór
duizenden jaren gevormd werden , waarin het zout in lagen
werd afgezet , die door de opheffingen en langzame of plotse
linge veranderingen in de aardkorst van plaats en ligging
mochten veranderen , maar waarvan het zout in wezen bleef.
Dergelijke zo utmeren in den tegenwoordi gen tijd z'ij n be
kend in Rusland (het Elton-l11eer) , en vooral het uitgestrekte
14 geogr. 111 . lange en 6 à 7 Jll. breede Great Saltla7ce in
Utah , dat betrekkelijk eerst kort geleden bekend werd . D e
geschiedenis van dat llleer gaf den spreker aanleiding o m te
wijzen op de vroegere langzaamheid bij het doen van weten
schappelijke ontdekkingen .
Reeds in 1 6 89 werd door Indianen melding gemaakt van
het Groote Z outmeer ; eerst in 1 7 7 6 werd het door den
Spaanschen priester Escalante ontdekt , en to en duurde het
nog 67 jaren vóór het nauwkeurig onderzocht werd. Dit aan
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het adres van hen , die over de langzaamheid in onzen tijd
klagen . In tegenstelling n1et de straks geno emde n1eren , die
lager liggen dan de zee , is dit Utah-n1eer 1 2 82 m. daar
boven verheven.
En nu het klipzout , dat men thans o. a. in Europa aan
treft in Zevenb ergen , Hongarije , Gallicië , Spanje , dáár w�ar
vroeger dergelijke zoutmeren werden aangetroffen. Het zout
wordt daar gewonnen in de zoutmijnen , waarvan zeer be
roemde zijn de uitgestrekte mijnen van Wieliczka en Stassfurth.
Men kent die uitgestrekte onderaards che zoutsteden uit de
beschrijvingen . Slechts enkele bijzonde rheden achtte spreker
dan ook voldo ende. In de mijn van Wieliczka telt n1en vijf
verdiepingen , waarvan de bovenste , 200 voet onder den
beganen grond , de uitgestrektste is ; dan nemen de ver
diepingen in grootte af en spreiden zich als 't ware van
onderen naar boven uit in den vorn1 van een waaier n1et
den steel naar beneden. In 1 1 mijnputten dalen de arbeiders
in de mijn af ) die 16 m eren telt en gesplitst is in 70 groote
afdeelingen . D at de paarden in die duistere onderwereld blind
geboren worden , is eenvoudig een spookje ; elke 14 dagen
gaan zij naar omhoog en zouden dus het daglicht kunnen
zien , ware het niet dat de zoutdeeltj es , waarmede zij voort
durend in aanraking zijn , de dieren b lind maken.
In 1 868 werd de mijn te Wieliczka met een groot gevaar
bedreigd : het diepste gedeelte liep nanlelijk on der water ,
zoodat er vrees bestond voor oplossing van lagen en in
storting van de geheele mijn . Onder de bevolking van het
nijvere plaatsj e veroorzaakte deze onderaardsche watersnood
groote ontsteltenis . Gelukkig kon n1en het water door op
pompen meester worden en bleek de stro om niet doorloop end
te zijn. Na nog enkele stukken klip- of mijnzout vertoond
te hebben , blauw of ro od , ook wel grijs gekleurd , naar
mate van de verschillende graden van zuiverheid , van af het
z uiverste witte zout tot het Grünsalz, dat het meest ver-
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ontreinigd is door klei , ging spreker over tot de zoutbronnen.
Vo or de studie van de zoutbronnen is Zuid- of Opp er
Beieren , met name het Salzkammergut en de daartoe be
hoorende bero emde Quellen in Reichenhall (aan de Saale of
Saaiach) en Berchtesgaden , bij uitnemendheid geschikt. Uit
die studie blijkt dat het winnen van zout door afdamping uit
de zoutbronnen reeds bij de Kelten bekend was . D at dit oude
volk die bronnen reeds geëxploiteerd heeft , blijkt uit de
o verblijfselen van aarden kookpannen en van bronzen en
steenen werktuigen van Keltischen oorsprong , die bij Nauheim
in den grond gevonden zijn op grootere diepte clan wapenen en
gereedschappen van Germaanschen en Romeinschen oorsprong .
Van het groot aantal zoutbronnen in Reichenhall zijn de
twee voorn aamste de Edelquelle en de Karl-Theo dorquelle ,
waarvan het 2G en 2 4 pCt. zouthoudend water bijna verza
digde pekel kan genoemd worden. In een korte beschrij ving
van zulk een zoutbron in exploitatie deed spreker uitko men ,
met hoe weinig mo eite en werkkracht het zont daaruit ge
wonnen wordt. Verbeeldt n1en zich dat zulk een zoutbron
gelegen is in de open lucht , in een bosch of in 't gebergte )
dan staat men vreemd op te zien als men toegelaten wordt
in een gebouw in Romeinschen stijl opgetrokken. lYIen wordt
er ontvangen door een ouden n1an , die van dit gebouw niet
alleen de portier blijkt te zijn , n1aar van het geheele werk
de eenige vaste werkman . Nadat men van een overj as en een
grooten hoed tegen de vocht is vool'l,ien , daalt men langs
een trap af , betreedt een gewelf , en na eenige gangen te
hebben doorloopen , staat men voor de bron : dat vl'Ïl zegg en )
n1en ziet uit een pijp een flinken waterstraal loopen. Zet 111en
een glas van dat water vo orzichtig aan den mond , meenende
scherp zout te zullen pro even - dan ontdekt men dat het
frisch welwater is. Het " Telt dan ook uit een zoetwaterbron
en di ent voor het in beyveging brengen van waterrad eren ,
die het zoute water uit de echte bron naar boven brengen.
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Niemand beho eft naar dit werk om te kijken : het water blijft
loopen , eveneens de raderen , en zelfs een zelfregistreerend
toestel houdt van de ho eveelheid opgevoerd zout water ge
regeld aanteekening. Als nlen nu dien opvoerto estel gezien
heeft , gaat de tocht verder naar de eigenlijke zoutbron ) die
men intnsschen niet krij gt te zien : wel een in de rots uit
gehouwen bekken , waarin de uit den rotswand ontspringende
zoutwaterstraal klaterend strooDlt . Wederom wordt u een
glas aangebo den , ditmaal met een aanmaning tot voorzichtig
proeven , want wat hier uit de rots komt is de scherpste
pekel , die bestendig in een zeer dikken straal uit de rots
ontspringt. Een dergelijke bron of Soole moet minstens 1 6
pCt. zout bevatten , wil zij de llloeite van het sieden loonen.
In vele gevallen komt men de " Siedwürdigkeit" ook te ge
moet door een Gradirbau . Men vo ert dan het water over stap els
takkenb ossen , terwijl de wind er van alle kanten doorspeelt.
Wanneer het water aldus door die takken sijpelt ) die zich tot
40 voet hoog sonlS duizenden voeten ver uitstrekken , ver
danlpt het water , en alle stoffen , behalve het keukenzout ,
zetten zich aan de takken vast , di e op die manier allengs
bezet worden met doornsteen , dat men er pijpensteelvormig
van afhalen kan . In Reichenhall heeft men ook een dergelijk
gradeertoestel , maar niet om zout te maken : de QueUen geven
daar reeds o vervloedig geno eg. De Gradirbau dient daar ten
gerieve van de badgasten , die hier in 't nlidden van het
bergland kunstnlatige zeelucht (zoute lucht) inademen.
Het zout , dat aldus uit de bron is opgeweld , wordt op 
gevangen in groote platte bakken , daarna gekookt en lang
zaanl afgekoeld. , waarbij het zout ûch in kristallen afzet ,
die te fraaier zjjn naarmate de afkoeling langzamer ge
schiedt . Dat koken of afdamp en heeft plaats in de kook- of
Sud-huizen , en heeft men daar geen gelegenheid voor in de
kleine ':!tadjes , waar tegen de ro tswanden voor de huizen ter
nauwernood plaats is ; dan voert men het zo ute bronwater
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eenvoudig langs So olleitungen soms uren ver naar de plaats
waar dan eigenlijk de fabricatie plaats heeft. Die Soolleitungen
zijn zeer go edkoop in 't onderhoud. Zij onderb ouden eigenlijk
zich zelf , want het hout wordt door het zout verduurzaamd :
het wordt ingezouten en kan het dus ongezo uten lang uit
houden. Zoo wordt bv. het zoute water van I-Iallstadt , waar
geen ruimte voor een Sudhaus is , naar lschl en naar Ebensee
gebracht. Ook in Reichenhall wordt niet al het zout n ver
soden" . Een deel wordt to t op een paar uren afstands van
Munchen gebracht.
Al deze zoutziederijen , ten minste in het Salzkammergut ,
zijn monopolie van den K. K . Oesterr. Staat en een rijke bron
van inkomst. Alleen te Ischl wordt eIken dag 67 663 kilo
zoutoplossing verwerkt , en dat zonder de minste mo eite ; het
is of die zoutbronnel l reeds zoo lang geproduceerd hebben
dat zij 1�Ll1gzamerhand geleerd heb ben Zl ch ze �f te helpen )
zoo weinig arbeiders zijn er voor noodig. De zoutpannen
vullen zich automatisch en de bron is zoo beleefd , even op
te houden tot de inhoud van de pan weer voldoende is af
genomen .
Ten slotte beschreef spreker een kunstmatige zoutbron en
verplaatste ons daartoe naar Berchtesgaden , waar men in
den grond is gaan graven tot men aan de zoutlagen was
genaderd. Daar holde n1en een kamer in de rots uit ) pon1pte
die vol zoet water e11 wachtte tot dat water geheel tot pekel
verzadigd was geworden , 'waarna men het aftapte en nieuw
water binnenliet. Op die n1anier werd de kamer steeds hooger
en wijder en dijde uit tot een verbazend groot gewelf. Hoe
n1en thans sommige van die gewelven laat rusten en er meer
voordeel in ziet on1 touristen er in rond te leiden ) spreker
gaf hiervan ten slotte een levendige beschrijving.
Wij volgen den spreker op z ijn reis naar Berchtesgaden ,
naar een dier groote onderaardsche gewelve� , waar men de
zoutaanwinning tijdelijk heeft gestaakt en waa.r alles er op
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ingericht is om even interessante als vermakelijke to chten in
de onderwereld te lllaken. Twee malen daags in het touristen
seizoen wordt er Allgemeine Einfahrt gehouden. Gezelschappen
sluiten zich aan om den tocht mee te maken , en even als ot
het een spoor- of tralllreis gold , koopt men zijn plaatsbiljet ,
dat genummerd is om de leden van hetzelfde gezelschap in
de gelegenheid te stellen bij een te blijven . Uit het plaats
kaartenbureel komende , worden dan de dames en heeren toe
gelaten, elke sekse in een afzonderlijk lokaal, waar m en met
een allerzonderlingste kleeding wordt toegetakeld. D e heeren
trekken , behalve een ruime kiel , een pantalon aan met enorm
wijde pijpen in den trant van het bekende ruime kleedingstuk
(clivicled skirt) der Markervissch ers ; zij onlgorden de lendenen
met een stevig schootsvel , dat echter niet over den schoot ,
doch over de zitdeelen afhangt , krijgen een gordel om 't lijf
waaraan ee� lantaarn kan bevestigd worden en z etten ten
slotte een hoofddeksel met stevigen bol op. D e dwaze ver
tooning , die de heeren in deze kleeding maken , wordt slechts
geëvenaard , neen verre overtroffen door de lachwekkende
verkleeding van de . dames . Deze hebben :ûch gehuld in een
wij den witten pantalon , in een kleurig j akj e en een sch otsche
muts , en het zelfde ding dat de heeren van achteren aan
hebben , vertoont zich ook bij de dames op de plaats waar
anders haar . . . . . . tournure zit . Het spreekt van zelf ,. dat
een homerisch gelach de dames verwelkomt , zoodra zij zich
vertoonen , en 't is dan ook een der aantrekkelijkste oogen
blikken van den tocht , menschen van allerlei nationaliteit ,
die elkaar totaal vreemd zijn , de een den ander op de h arte
lijkste manier te zien uitlachen.
Maar 't is nog pas een begin . In groepj es van twaalf
personen , nummersgewijs , gaat men nu aldus gecostumeerd
de onderwereld in : eerst op en af do or allerlei gewelven en
gangen , natuurlijk in volslagen duisternis , slechts flauw ver
J icht door het s chij nsel der lantaarntj e3 , e n vo orafgegaan cloo r

108
den gids , die o p een gege ven oogenblik halt commandeert . . . .
Wat is er nu aan de hand ! Men wordt gewaarschuwd dat
de reis nu eerst goed begint en wel in afdalende richting.
Om het afdalen te versnellen, heeft men langs de hell ing een
reeks van balken gelegd met een touwleuning er langs . De
voorste van de groep gaat nu als lt ware te paard op de
balk zitten , 11 " 5 . 2 , 3 , 4 enz . volgen dat vo orbeeld en wel zóó
dat eindelijk allen in elkaar geschoven zitten ; het gezelschap
pakt op commando de leuning , en als alles klaar is , glijdt
het hoopj e menschen van de glijbaan naar het huivering
wekkend onbekende. Geen nood ! Meestal komt men op zijn
beenen te recht , en als er al iemand kantelt en over zij valt ,
dan ligt hij in hooi of stroo en richt zich spoedig weer op.
Een komisch effect voor hem, die het eerst beneden aan de
helling is gekomen , is een blik naar omhoog , naar het
uitgangspunt , waar inmiddels een volgend gro epj e lantaarn
dragende gAstalten is aangekomen 1 aanstalten makende on1
den glijtocht te aanvaarden. Heel vlug en goedschiks gaat
het niet. Blijkbaar huivert men om zoo n1aar pardoes de
diepte in te glijden. Er heerscht verwarring in de gelederen.
Eindelijk heeft de gids de lui gerustgesteld , of hen althans
beduid , dat zij , nu eenmaal voor hun pleizier uit zijnde , zich
in 't onvermijdelijke moeten schikken. Zij gaan zitten , schuiven
in elkaar', pakken het touw en . . . . rrrruuts , daar gaan zij !
De dames gillen natuurlijk braaf en staan in een volgend
oogenblik op den grond. De duisternis is er niet minder on1
geworden. De to cht gaat venier , en nu vertoont zich op
eenmaal voor den verrasten blik een fantastisch schouwspel.
Men is een grot binnel lgetreden ) die gro oter en grooter schijnt
te worden. Daar is een meer in die grot , in 't midden een
fontein , en de oevers van drtt n1eer zijn geheimzinnig verlicht
door zich spiegelende lampions . Charon ligt reeds met zijn
boot gereed en voert het gezelschap naar den anderen oever.
Men betreedt weer den vasten grond en vertoeft, na een tweede
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" Rutschpartie"} even b ij het u ithakken van het ruwe zout ,
dat voor het vee is bestemd. Maar veel tijd is er niet . Voort
gaat het door de gangen en gewelven , tot weer halt wordt
geconlmandeerd. :Men is nu in een gang , die loo drecht ujtloopt
in een anderen gang. De gids waarsehuwt om goed op te
letten : er zal straks iets in dien gang voorbij komen. Inder
daad , men ho ort een gedruisch : een wagen konlt aanrollen
met een gro ep menschen er op ; en zoodra dat vo ertuig voorbij
is , gaat de tocht vo ort dien zelfden gang in , maar in de
richting van waar de wagen is geko men . Men bereikt en
betreedt een soort van kapel , in den rotswand uitgehouwen
en bestaande uit veelkleurige zoutkristallen. Vroeger plachten
de toeristen van die fraaie stukjes zout mee te nemen , maar
daar op die manier de zoutkapel spo edig verdwenen zou zijn,
heeft men thans een voorraad van de zelfde veelkleurige
zoutklompj es ter beschikking gesteld van de reizigers , die
er gaarne eenige als souvenir meedragen .
D e invitatie luidt thans om plaats te nemen op een lange
bank op raderen , de to estel dien men daareven voor een
wagen heeft aangezien toen men het gezelschap zag vo orbij
snorren. Als allen zitten', wordt de bank losgemaakt en rolt
zij langs rails de helling af. Waar nu heen ! Die vraag be
klemt aller hart , want alsof het nog niet donker genoeg
ware , waaien een voor een de lichten uit, behalve de lan
taarn van den gids , en in den stikdonker en met groote
snelheid wordt de tocht (9 minuten gaans) voortgezet. Einde
lijk ziet men licht , het daglicht aan het einde van den gang,
en dat schouwspel zóó plots eling en zóó verrassend , was
voor spreker het schoonste mo ment van den tocht.
Wat men wel het allerminst zou hebben vermoed , is dat
men de bovenwereld weer betreedt precies daar , waar men
den to cht heeft aanvaard.
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J. VETH :

Een e n an der over het maakse l e n d e levenswijze van de hon ig bij.

S êhier eindeloos is het aantal so orten in de dierenwereld ,
behoorende tot de klasse der insecten , en er bestaat geen
diergroep , waarvan de leden zooveel afwisseling aanbieden
wat hun maaksel , hun leefwijze , hun vo edsel en andere
levensomstandigheden betreft als juist die groote klasse der
insecten . Beschouwt men ze alleen uit het oogpunt van het
directe nut , dat de dieren hebben voor den mensch , dan
treft men onder die talrijke so orten van insecten slechts enkele
aan ) van wier leven en werkzaanlheid de mensch direct voor
deel heeft. Als men de honigbij , de zijderupsen) het cochenille
insect en de spaansche vlieg heeft genoemd , dan heeft men
vrij wel den geheelen oogst gegaard van de voor den lllensch
nuttige insecten onder het ongeveer een half lllillioen soor
ten tellende insectenheir. Maar naast dat directe voordeel
staat de indirect nuttige rol , welke zoo vele insectensooden
in de natuur spelen en waardoor zij voor den nlensch van
zeer groote beteekenis zijn . Hetzij vele soorten optreden om
de in ontbinding verkeerende zelfstandigheden op te ruimen,
hetzij andere insecten bestenld zijn om een verdelgingskrijg
te voeren tegen hun natnurgenooten van andere soort , hetzij
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men z e beschouwt i n hun rol van overbrengers van het
stuifmeel van de eene bloem op den staluper van de andere
- in de vervulling vnn al die levensvoorwaarden nemen
de insecten een gewichtige plaats in de georganiseerde schep
ping in . Door het onderzoek van het leven dezer dieren heeft
men een inzicht gekregen in de onderlinge verhouding tusschen
de blo em en het insect , en in de hoogst nuttige rol , welke
dit speelt bij de kruisbevruchting. Sedert dat onderzoek tot
zulke belangrijke uitkomsten heeft geleid , is men de be
teekenis van de Ïnsectenwereld in een geheel ander licht
gaan beschouwen , en waar vroeger die diertj es veelal als
lastig , schadelijk en dikwijls af keerwekkend werden ge
minacht , is men daaromtrent tot geheel andere gedachten
gekomen sedert men een dieperen blik in hun levenswijze
heeft leeren slaan.
Ongeveer met deze inleiding maakte de spreker uit Rotter
danl , Dr. VETH , zijn gehoor vertrouwd nlet het on derwerp
zijn er verhandeling : de honigbij .
Geen ander insect kan zich in belangrijkheid voor den
mensch meten met de honigbij . De artikeleN honig en was
zijn toch veel onontbeerlijker dan de zijde , die toch altijd
een luxe-artikel blijft. Daarbij komt nog , dat de honigbij de
eerste plaats bekleedt onder die insecten , welke meer speciaal
voor de kruisbevruchting der blo emen zorg dragen. Meent men
dat de huishouding van de bij een min of meer afgesleten onder
werp is , dan zou spreker dit kunnen toegeven , als men 't be
schouwt als een onderwerp , waarover ieder beschaafd mensch
wel eeml het een en ander gelezen heeft ; maar het antwoord
moet bepaald ontkennend luiden als m en 't hierover eens is ,
dat de meeste leeken van dit onderwerp slechts een zeer
oppervlakkige kennis hebben. Het gehoor dat den spreker
volgde in zijn mededeelingen over het lllaaksel en de levens
wijze van de honig bij , zal hem aan het einde der voordracht
in dat laatste opzicht zeker volkomen gelijk gegeven hebb en.
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Die mededeelingen - verklaarde spr. - zouden , de groote
uitge breidheid van het onderwerp in aanmerking genomen,
door hem in een zeer beperkt kader worden saamgetrokken
en daarbij minder gelet worden op de tall ooze uitzonde
ringen , die bij een dier dat reeds van de vroegste oudheid
door alle beschaafde volken gekweekt werd , vo orkomen.
Spreker zou zich dus bepalen tot een algenleen overzicht
van 't geen men in de meeste gevallen in de huisho uding
der honigbij waarneemt.
Aan het lichaanl van de honigbij , die plaats inneemt onder
de vliesvleugelige insecten , onderscheidt nlen drie hoofddeelen :
de kop , nlet zijn sprieten , monddeelen en oogen , het borststuk
met ziin drie afzonderlijke ringen en daaraan bevestigde pooten
en vleugels , en het achterlijf met de belangrijkste inwendige
organen. Beschouwen wij eerst den kop ) dan vallen ons
dadelijk de" uitstekende lange sprieten in 't oog , die ) evenals
bij andere insedensoorten , ook bij de bij een bijzonderen
vorm hebben. Evenals het geh eele lichaanl zijn zij geleed ,
bij het mannetje in 1 4 , bij het wijfje in 1 3 leden . Zij zijn
in hoofdzaak de organen die dienen voor het gevoel , en
ook het reukzintuig nleent men in de sprieten te hebben
aangetroffen. Met oogen is de kop der bij uitstekend to ege
rnst. Zij zijn van tweeërlei soort. Vooreerst de zeer groote
sanlengestelde oogen, baardsgewijs over den kop aan weerszijden
uitgestrekt en bestaande , wat het uitwendig vOOrk0111 en betreft,
uit een zeer groot aantal kleine zeszijdige vakj es , de grondvlak
ken van evenveel pyramiden, die in één punt in den kop saUlen
komen. Zoo zijn er in een bijenoog duizenden van die vakjes.
Boven op den kop , tusschen de uiteinden van de twee agglome
raties van sanlengestelde oogen, liggen in een drieho ek de drie
enkelvoudige oogen. Met de samengestelde oogen zien de
bijen de vo orwerp en in de nabijheid ; de enkelvoudige dienen
de diertjes om in de verte te zien . Een derde orgaan van
den kop vormen de monddeelen , waarvan zij zich bedienen
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zoowel om t e bijten als om t e zuigen o f liever onl t e likken.
Onder den bovenlip , die den mond afsluit , liggen de twee
hoornachtige bovenkaken ) die dienen tot het kauwen van
de was en tevens als wapen , o ok om er de helmknoppen van
de bloem mede te openen. D aarop volgen de twee nleer
perkamentachtige onderkaken en de zeer sterk ontwikkelde
onderlip , die eindigt in een behaard orgaan , de tong.
Aan het tweede lichaamsdeel ) het borststuk , zijn de vier
niet sterk geaderde , vliezige vleugels bevestigd , waarvan de
achtersten aan den voorrand voorzien zijn van e en aantal
fijne tandjes , die grijpen in de achterranden van de vo orste
vleugels , zóó dat zij bij het vliegen één geheel vormen. Het
aantal pooten bedraagt zes : aan eIken ' ring van het borst
stuk één paar ) terwijl de middelste en achterste ringen de
vleug els dragen. Bezien wij zulk een poot van naderbij , dan
treffen wij vlak aan het lichaam h et eerste deel aan (de
heup) ; vervolgens een kleiner deel , de draaier, zoo genoenld
omdat , door dit vrij zich bewegende deel de poot in alle
richtingen kan bewegen ; het derde deel , de dij ; het vierde,
de scheen ; het vijfde , de voet ) die weer uit vijf leden be
staat en voorzien is van een paar gekromde klauwtjes.
Ziedaar de voornaamste uitwendige lichaanlsdeelen van de
bij ) waarbij dan nog gevo egd moet worden de harde) hoorn
achtige huid , welke , evenals bij alle andere insecten , ook
bij de honigbij het uitwendige geraamte vormt. Deze huid
geeft door haar hardheid den vornl aan het dier , en is
tevens de aauhechtingsplaats voor de spieren . In deze beide
opzichten speelt zij dus dezelfde rol , die het skelet bij de
gewervelde dieren vervult - van daar de uitdrukking uit
wendig geraamte .
Ook de inwendige deelen van de bij zijn van zeer geconl
pliceerden aard. Het zenuwstelsel bestaat uit een aantal achter
elkaar liggen de zenuwkno open , met elkaar verbonden door
dunne zenuwstrengen ; van de eerste gaan de z enuw en naar de
8
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overige deelen van het lichaam . In het darmkanaal , dat
veel overeenkomst heeft n1et dat der n1eeste andere in
secten , vindt n1en twee magen achter elkaar geplaatst ,
waarvan slechts één dient tot vertering van het voedsel en
instan dhouding van het lichaam , de voorste tot vergaring
van den honig , die dan later weer door den n10nd wordt af
gegeven. Het orgaan van de ade mhaling bestaat uit lucht
buizen , die zich ter verspreiding van de lucht door het
lichaam vertakken , en bovendien aan weerszijden van de
lichaamsholte twee gro ote luchtblazen of reservoirs , om in
de gro ote ho eveelheid lucht te voorzien , die de snel vliegende
bij voor die krachtige bewegin g noo dzakelijk beho eft. Tusschen
die blazen liggen de straks beschreven magen. Eindelijk wat
den bloedsomloop betreft , daarvoor is bij het insect een ge-:
heel bijzondere inrichting. Het bloed is niet besloten bi }lnen
afzonderlijke vaten ) 11laar beweegt zich vrij door het lichaam .
Slechts één vat , het ruggevat ) dat hier de plaats van hart
inneen1t , is aan de rugzijde gelegen. Aan weerszijden van dat
vat liggen de vleugelspieren , die door hun san1entrekking
de deelen van het hart in beweging brengen en het bloed
aldus door het lichaam verspreiden .
Het gewichtige werktuig van de bij ) de angel , is niet
aan den mond gelegen , maar aan het achterlijf en wordt
bij de mannetj es gemist . Het is een zeer scherp , puntig
orgaan , vo orzien van fijne weerhaakjes , en staat in verband
met de gifblaas ) waaraan de draadvormige gifklieren die
haar inhoud uitstorten in de blaas . Als dus de bij met haal'
angel steekt , wordt het uit mierenzuur bestaand gift te gelijk
in de wond gebracht. Het eenige afdoende middel tegen de
pijnlijke bijensteek is , den an gel dadelijk uit de wond te trekken
en dan het zuur uit te zuigen of uit te drukken.
Het aantal so orten van honigbijen is niet groot. Onze ge
wone honi gbij , verreweg de belangrijkste , is zoo goed als
over de geheele aarde verspreid , en sedert overoude tijden
_
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is haar cultuur beoefend ter wille van het honiggewin . Reeds
in het Oude Testament vindt men er herhaaldelijk melding
van gemaakt , en het is bekend dat de oude Egyptenaren ,
de Thraciërs , de Scythen en de Kelten zich op het kweeken
van honigbij en toelegden . Ook bij de Grieken werd de bijen
teelt beo efend. Vooral de berg Hymettos in Attica was be
kend om den voortreffelijken honig , die er geteeld werd . Bij
de Romeinen vindt men het e erst van honig gewag gemaakt
tijdens den 3n Punischen oorlog (146 v. C.) , maar eerst om
streeks het midden der eerste eeuw n. C. werd in het
Romeinsche Rijk de honigcultuur van beteekenis . Bij de
Germanen vonden de Romeinen de cultuur zeer in z wang ,
en men mag haar, wat de Europ eesche volkeren betreft ,
onder de oudste cul tures rangschikken.
Na nog even herinnerd te hebb en , dat in den laatsten
tijd in Duitschland bij de in dat land zeer ontwikkelde bijen
teelt de Italiaansche verscheidenheid der honigbij , die zich
door lichtere kleur onderscheidt , zeer op den voorgrond is
getreden , ging spreker over tot het belangrijk onderdeel
van zijn rede : de levens wijze der bijen.
Zooals b ekend is , leven de honigbijen in maatschappijen
en zijn daar volgens haar geslacht en haar werkzaamheid
verdeeld in mannetj es en wijfj es , deze laatsten weer in vol
komen e � onvolkomen wijfj es of werkbij en. De mannetj es
of darren , bij ons , evenwel geheel ten onrechte ) ook bekend
als hommels , zijn de grootste en krachtigste . Zij zijn te
onderkennen : aan hun rond achterl ijf , aan de bijzondere
wijze waarop de samen gestelde oogen bo ven op den kop
bijna elkaar raken ) zoodat de drie enkelvoudige oogen nleer
naar voren op den kop staan , aan het gemis van den angel
en aau de weinig ont wikkel de nlonddeelen. In de bijenkorf ,
of in den bijenstok , is hun eenige bestemmin g , te zorgen
voor de voortplanting van de soort. Den overiglm tijd bren g en
zij , de p o oten vastgeklenld aan de honigraten , iu zoete rust

116

door, laten zich daar dool' de werkbijen van honig en voe
dingssap (een stikstofhoudende vloeistof , die in den eigen
lijken maag uit honig en stuifmeel wordt bereid) bedienen
en vliegen alle en , bij heel mooi weer, wel eens uit.
Het volkomen wijfje of de zoo genaamde koningin is slanker
gebouwd ; zij is vo orzien van een angel en onderscheidt zich
dool' een eenigszins hartvo rmigen kop met kleinere o ogen.
In elke maatsch appij treft men slechts één dergelijk volkonlen
wijfje aan ) dat de rol van koningin vervult. Ook zij heeft
eigenlijk geen andere bestemming dan te zorgen voor de
instandhouding van de soort. Maar bovendien hangt van haar
het to be or not to be van een bijenmaatschappij af. Door
de werkbijen m et grooten eerbied behandeld , zo olang zij nog
in staat is om ei eren te leggen ) beginnen die eerbied en haar
invloed te verminderen als haar productief verm ogen afneenlt)
en is het . eieren leggen voor go ed uit , dan wordt zij , die
eenmaal de alom geëerbiedigde alleenheerscheres was , door
de werkbijen . gedood. Dat die koningin zulk een grooten
invloed heeft op het bestaan der maatschappij) is duidelijk.
Nauwelijks toch is ze dood , of alle werkzaamheden in de
kolonie staan stil. Met haar verscheiden heeft alle bedrijvig
heid op gehouden. Z eker is er geen dier in de schepping ,
dat met meer recht de trotsche woorden van L01ewijk XIV
op zich zelf zou kunnen to epassen : l' Etat c' est moi.
Met het leggen van eieren begint de bijenlllaj esteit in het
voo rjaar, is op dit gebied het meest productief in de warmste
dagen (ongeveer 3000 per dag) en gaat er nlee voort tot
September, als wanneer zij in den loop van het j aar plus
minus 1 00 000 eieren heeft gelegd. D at leven zet zij hoogstens
vijf jaren voort ; ze heeft dan een half millioen eieren ge
legd , d. i. 200 maal haar eigen gewicht. Slechts ééns in
haar leven , hoogstens tweemaal (als ze gaat zwermen) ver
laat de koningin den stok , onl hoog in de lucht met het
mannetje h arer keuze een samenkomst te hebben. Later is
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zij geheel willekeurig in staat om , hetzij bevrucht hetzij
onbevrucht , eieren te leggen. Uit het eerste proces komen
koninginnen en werkbijen ) uit het tweede of onbevruchte
pro ces alleen mannelijke individuen voort. Hieruit volgt , dat
een koningin , die , onl welke reden dan ook , onbevrucht is
gebleven , bv. al� zij vleugellam is en dus niet uitvliegen kan,
niets dan mannelijke individuen voortbrengt. Daarmede is de
stok tot ondergang gedoenld.
D e derde so ort van bijen zijn de werkbijen , die in haar
hoedanigheid van wijfj es meer gelijkenis hebben nlet de
koningin. Zij zijn evenwel niet zoo slank gebouwd , nlaar
kleiner en hebben zeer ontwikkelde monddeelen , onldat het
haar taak o. a. is , den honi g uit de bloe111 te halen. Van de
koningin (het volkomen wijfj e) zijn zij voorts onderscheiden,
doordat zij minder ontwikkelde eierstokken hebben en haar
achterpooten een bijzonder maaksel verto onen. Behalve een
zeer b reed eerste lid aan den voet , hebb en die pooten een
breeder scheen en aan die scheen een holte of groef , die
dienst doet tot het opnemen van stuifmeel ) dat zij op die
manIer als bolletjes in korfjes meedragen. Als het diertje
vliegt , wordt dat bolletje in het gro efje of korfje vastge
houden door haartj es.
Een enkele nlaal overkomt het zulk een werkbij , dat zij
eieren legt , maar dan altijd slechts enkelen en steeds langs
den on bevruchten weg , zoodat zij nooit andere dan man
nelijke individuen voortbrengt. Voor het leggen van eieren
ontbreekt haar dan ook de tijd ; want alles wat in een bijen
maatschappij te doen .valt , komt voor haar rekening. En
daar komt heel w at kijken. Zij mo eten zorgen voor het
dagelijksch voedsel van de geheele kolonie , voor alle lAvens
behoeften van haar bewoners , voor het inzamelen van den
honig , van het stuifnleel , het water en het vo orwas ; het
kiezen van een geschikte plaats voor de woning is aan haar
opgedragen ; z�j mo eten waken voor een behoorljjke inrich-
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ting van dat verblijf , het verdedigen tegen aanvallen van
buiten ) zorgen voor de orde en de reinheid , en bovendien
nog het was bereiden , waaruit zij het voedingsvocht prepa
reeren voor de larven , wier verpleging ook al de taak js
van deze alle werkzaa111h eden in zich opnemende werkezels
onder de bijen .
Het aantal werkbijen i n één kolonie kan zeer uiteenloopen.
Gemeenlijk bedraagt het 20 à 30 000 ; ook wel minder , tot
1 0 000 ; als het tegen Jt z wermen loopt , kan dat getal
gedurende korten tijd wel eens 50 à 60 000 , ja tot 1 00 000
toe bedragen. Leeft de koningin hoogstens 5 jaar , de werkbij
brengt het , als zij in de lente geboren wordt , slechts tot ·
een week of zes ; ziet zij in 't najaar het licht , dan blijft
zij gemeenlijk den winter over en blijft 9 à 1 0 lllaandell
leven. Als zulk een bij voor 't eerst van haar leven uit den
stok komt, wat op zijn vroegst plaats heeft eell week na
de geboorte , vliegt zij eerst een poos in den naasten Ol11trek
als om de buurt op te ne111en , en maakt vervolgens grootere
en grootere kringen om het nest , tot zij eindelijk de plek
goed in haar geheugen heeft , waarna zij in een rechte lijn
wegvliegt , maar nooit verder dan een uur gaans van den
stok.
Aan de mannelijke individuen is slechts een leven van
eenige maanden gegund . In de lllaand Mei ,vorden de eersten
in den korf of stok geboren , en als de lllaand Septen1bér in
't land is , worel e n zij allen door hun zusters om 't leven ge
bracht. Die bijen zijn dus niet liefderijk. Dat is zeker. Maar
boven alles zijn zij practisch, Zij n1eenen dat , als die 111an
netjes niet meer noodig zijn ter wille van de nakomelingschap ,
de kolonie hen best kan missen ) te meer daar in de volgende
Meimaand er toch weer in overvloed ter wereld zullen komen .
De m anier van dooden is eenvo udig deze , dat de werkbijen
de mannetjes op straat zetten ; daarbuiten komen zij dan van
gebrek o m � ,vant zij hebben no oit geleerd zich zelf te helpen.
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Een enkele n1aal gebruikt de werkbij h aar angel , lnaar dat
geschiedt niet straffeloos ) want dat orgaan blijft in de wond
die het maakt steken , en het di er ) zich losrukkende ) ver
wondt zich daarbij tevens het achterlijf , waardoor het sterft.
Het voornaan1ste wat in een korf plaats heeft nagaande )
volgde spreker daartoe een zwern1 , die dan uit de koningin ,
de werkbij en en de darren bestaat. In de nabijheid van den korf
wordt een vooraf door de werkbij en uitgekozen plaats inge
nomen om uit te rusten ; en als midderwijl de n1aatschappij
niet door een bijenhouder in een korf is geleid , dan worden
eenige werkbijen uitgezonden on1 een goede plaats uit te
zoeken voor de nieuwe woning (stok) . De eerste arbeid der
diertj es is nu 1 hetzij ze in een korf zijn opgevangen ) hetzij
ze een woonphLats in de vrij e natuur hebben gevonden , de
bijen woning te reinigen. Alle uitsteeksels bijten ze weg ; al
wat van binnen aan de volkomen gladheid van den korf
schaadt , uitstekende stroovezeltj es bv., wordt zorgvuldig
afgebeten . Met dezen arbeid en 11let de bereiding van het
was , waaruit de cellen mo eten gebouwd worden , wordt
dadelijk begonnen , en gedurende de eerste dagen van het
verblijf in de nieuwe woning is de wasproductie hoofdzaak: .
Het was vornlt zich b �j rijkeliike voeding in het bii enlichaan1
op dezel fde wijs als bij ons en andere dieren het vet , met
dit verschil dat , terwijl de vetvorming geheel buiten onzen
wil plaats grijpt , de wasproductie een geheel willekeurige is .
De bij neemt nan1elijk veel meer vo edsel (honig en stuifmeel)
tot zich dan z�j voor haar onderhoud behoeft . I-Iet wordt in
den n1aag verteerd tot voedingssap , dat in het bloed overgaat
en vervolgens uit het bloed weer in de wasklieren wordt
afgezet. De m aterie , die n1en was no emt , konlt dan te
voorschijn in dunne plaatj es tusschen de achterl f�ringen ,
van waar zij door de bii m et de achterpooten wordt los-.
gemaakt , naar den mond gevo erd en daar door vermen gin g
met sp eeksel ver werkt tot een m eer taaie zel fs tan d igh eid.
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Tijden s die wasproductie houden de werkbijen zich vol
volkon1en rustig. In guirlandes , die te zamen een gordijn
van bijen vormen , hangen zij aan elkaar en aan het boven
vlak van den korf. Die onbeweegliikheid duurt ongeveer 24
uren. Dan komt er teeken van leven. Wie het eerst met
haar wasbereiding gereed is , n1aakt zich van de anderen los
en begeeft zich naar boven , waar zij het was aan den boven
kant van den korf in een dun plaatje afzet. De een volgt
zoo de ander , en eindelijk is er een dijkj e ontstaan, waaraan
nieuwe waswerksters steeds meerdere waslaagjes toevoegen.
Dan treden de eigenlijke n1etselaars nader en beginnen het
aangevoerde materiaal te verwerken.
De bouw vangt aan met het maken van een holte in het
middel; van het dijkje en het optrekken van de aldus uit
geholde ho eveelheid was tot zij wanden , waaruit zich allengs
een cel ontwikkelt , en n1et die eel andere cellen er naast ,
zoodat langzamerhand een vrij aanzienlijk gebouw van was
cellen is verrezen. l1in is op die manier een honigraat voltooid,
evenwijdig daaraan een tweede en een derde , en zoo bouwen
de werkbijen de geheele woning vol met raten. Met groot
overleg wordt elke cel gebouwd. Zij zijn niet allen gelijk
en gelijkvormig , noch ook even dik van wand. Aan de opening
waar de invliegende bijen door het schuren met haar lichaan1
langs de celwanden allicht schade z ouden kunnen doen , zijn
de cellen dikker. Meestal zijn zij zeszijdig , S0111S ook wel
eens vijfzijdig of rond ; de beide laatste vormen kom en bij
de zoo genaamde overgangscellen voor.
Bij den bouw leggen de metselaars een bewonderenswaardige
zuinigheid met hun materiaal aan den dag. Zij zijn dan ook
de eenige architecten , die met volkOlllen zekerheid en juist
heid het wiskunstig vraagstuk hebben opgelost : als een
zekere hoeveelheid materiaal (was) gegeven is , hoe daaruit
een zoo groot nlogelijk aantal cellen van een bep aalde
grootte te bouwen , en wel zoo dat ze de kleinst mogelijke
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plaats innemen. De cellen sluiten dan o o k j uist met die
hoeken aan elkaar , die men bij de theoretische oplossing
.
van het vraagstuk tot op een seconde er voor vindt.
Ziedaar een vluchtige schets van den bouw der cellen.
Haar verschillende vorm en grootte houdt direct verband
met de verschillende bewoners en het gebruik dat de bijen
er van maken als werkplaatsen en voorraadschuren. D e gewone
zeszijdige cellen dienen voor het opkweeken van de werkbijen
en voor het bewaren van het stuifmeel en den honig. Ook de
cellen vooE de darrenlarven , die veelal eerst in het tweede
j aar van de vestiging eener maatschappij worden gebouwd ,
zijn zeshoekig maar iets grooter , daar de mannetjes grooter
zijn dan de werkbijen. Van een geheel bijzonderen b ouw zijn
de koninginnencellen , die uitsluitend worden gebruikt om er
de koningin in op te kweeken en te voeden. Zij zijn cilinder
vormig met de op eningen naar beneden , en zoo groot , dat
van het benoodigde was 40 of 50 gewone cellen gebouwd
zouden kunnen worden. Zo odra de cel dan ook haar bestem
ming verloren heeft, doordat de koningin haar ontwikkeling
heeft bereikt , verzuimen de practische werkbijen niet, die
ruime woning dadelijk af te breken en van het materiaal
gewone cellen op te bouwen. De cellen dienen namelijk nooit
tot woonplaatsen voor de bijen , alleen tot het opkweeken
van larven en tot voorraadschuren . Dikwijls ziet men in een
raat van werkbij encellen overgangscellen naar die van de
darren en tusschen deze en de kleinere woningen voor de
werkbijen ook weer overgangscellen. Dergelijke cellen worden
ook gevonden aan het begin der raten. In het begin , als de
cellen pas gevormd zijn , heeft de was een witte kleur , is
reukeloos en s makelo os ; maar mettertijd wordt die materie ,
als zij doortrokken geraakt van de bestanddeelen van den
honig , donkerder en krijgt een aronlatischen geur.
Spreker volgde nu de werkbijen , als zij naar buiten vliegen ,
om den honig , het stuifmeel , het water en het voor was in
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t e zalnelen. B ij d e bloem gekomen e n zich daar neergezet
hebbende , begint het insect de onderkaken sterk uit te zet
ten ; met den tong wordt de honig opgelikt en door de
capillariteit van den slokdarm gebracht naar den honigmaag .
Van de eene bloem vliegt de bij naar de andere , doch in
dezelfde streek en in b etzelfde jaargetijde ' wordt zij altijd
door dezelfde so ort van bloem aangetrokken. In de natuur
is dat van veel belang om de kruisbevruchting der blo emen
te do en slagen ; want op die nlanier brengt het insect , de
honig nemende , het stuifmeel op dezelfde hloemsoort over.
Bloemen en insecten bewijzen elkaar dus wederzijds een gro oten
dienst. Vindt de bij onderweg een andere bron van zoeti gheid ,
zij zal die niet versmaden ,' nlaar den honig gretig tot zich
nemen als zij lnaar niet verontreinigd is . Op dat punt is zij
zeer kieskeurig.
Terwijl zij zoo den honig verzamelt , zuigt de bij van de
bladeren de "'\v aterdruppels op , en zoekt dat water ook elders ,
dikwijls met levensgevaar en levensverlies. Velen toch ver
drinken in haar al te grooten iiver om VITater tot zich te
nenlen , en in die hulpeloosheid kOlnen de kweekers de bij en
te gemoet door in de nabijheid der korven bakken met water
te plaatsen , waarin zij stroo ' leggen . De bijen hebben dan
bij het drinken een voor haar stevig houvast.
De derde beno odigdheid , het stuifmeel , halen de bijen uit
de helmknoppen van de blo emen . Zij bijten het lll et de kaken
af , brengen de korreltj es naar de groeven in de schenen
der twee achterpo oten , tot zij daar twee kleine balletjes van
dat stuifmeel hebben vergaard , die altijd dezelfde kleur heb 
hen , weer een bewijs dat d e diertjes steeds hetzelfde stuif
meel verzamelen. Ook zorgen zij dat beide stuifmeelklompj es ,
die zij in de achterp ooten naar den korf zullen llleevo eren ,
precies even zwaar zijn , daar zij anders bii het vliegen gevaar
zonden loopen het evenwicht te verliezen .
Op gelijke wijze gaan z ij eindelijk te Vlerk om het zooge-
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naam de voorwas te VerZalllelen , een harsachtige stof, die zij
van de knoppen van een aantal b oomen , o . a . de kastanj e
b oonlen halen. Alleen de hars van de dennen schijnt voor
hen te kleverig , want daar zoeken zij die stof nooit . De
bestenlniing van het voorwas is om er alle naden en reeten
van den korf lllede d·icht te nlaken , ten einde het licht af te
sluiten en het indringen van vijanden te beletten.
Van den werkdag en den onlvang van het werk eener
werkbij kan men zich een denkbeeld maken , wetende dat
zij tot het inzamelen van al die benoodigdheden tot zes nlaal
·
daags uitvliegt , soms een enkele nlaal nlinder , als de afstand
van het veld waar ingezanleld wordt wat gro ot is .
Als nu de bij nlet haar buit in den korf terugkeert) wordt
dadelijk een deel van den honig afgegeven in den nlond van
werkbij en , die aan den ingang gereed staan onl het in ont
vangst te nenlen. Het overige wordt gebracht in de daar
voor bestenlde cellen en we] zoo haastig nl0gelijk in de eerste
de beste cel ; later, als er tijd is , wordt de hoeveelheid ge
lijkelijk en met zorg over de cellen verdeeld.
Dat de honig van verschillende planten in smaak verschilt,
is bekend ; ook dat hij van bepaalde blo emen ) b .v. van de
bella d onna en het vingerhoedskruid , vergiftige eigenschappen
heeft ; maar juist deze laatste soorten mijdt de werkbij in
den regel ; de hommels , geheel andere bijsoorten , verzamelen
die giftige honig meer , nlaar voor den rnensch is de honig
der hommels te veel verontreinigd.
Het water , dat op dezelfde 1l1.anier als de honig wordt af
gegeven � dient om den gekristalliseerden honig vlo eibaar te
maken. Ook van de beide klompj es stuifmeel ontdoet zich
de teruggekeerde bij en stapelt ze in de daarvoor bestenlde
cellen op ) waar die voorraad ho ofdzakebjk dient voor bijen
b ;ood , waarmede de larven gevoed worden;
Eindel!_j k wordt het voorwas gedeponeerd , dat , behalve voor
het bovenbeschreven doel , ook wel gebruikt wordt in een
\
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zeer lastig geval , als een vreemd dier) bv. een slak , in den
korf is gekropen . Dat dier te dooden, kost aan de bijen niet
veel nloeite. Maar daarmee is nog niet alles gedaan. Het
lijk dat , tot rotting overgegaan , de woning zou verpesten ,
nloet worden opgeruimd. Fluks wordt het cadaver nlet een laag
voorwas geheel overtrokken en aldus v,an de lucht afgesloten .
Een dag of drie nadat een zwerm haar nieuviTe wonjng
heeft betrokken , begint de koningin eieren te leggen , in elke
cel één. Het ei wordt aan den achterwand der cel gekleefd
en neenlt na een paar dagen allengs een liggende houding
aan , waarna er een j ong diertj e uit te voorschijn komt, de
larve , voor wie het vo edingsvocht wordt aangpdragen door
de werkbijen . Door het vermogen om zich in een cirkel rond
te draaien , is de larve in staat onl al het voedin gsvocht ) dat
rondom haar is neergelegd , in zich op te ne111en. Zij
leeft in dien toestand niet langer dan 6 of 7 dagen, 111aakt
in dien tijd een fijne cocon , die zij rondom haar lich aam
spint, en gaat , volwassen z!j nde , in den toestand van pop
over. Het diertje is dan geheel afgesloten van de buiten
lucht , daar de werkbijen de cel met een wasdekseltj e afsluiten ,
en nu hangt het van de nleerdere of mindere ruimte waarin
het als larf heeft geleefd en van de hoeveelheid voedsel die
het tot zich heeft kunnen nenlen af , of een volkOlnen dan
wel een onvolkonlen wijfj e uit de pop te voorschijn treedt.
Die beide factoren , ruimte en voedsel , sp elen zulk een be
langrijke rol bij de oplnveeking van de larven , dat, de bijen
hiervan zelfs gebruik weten te maken 0 111 zich een nieuwe
koningin te verschaffen , wanneer er geene larv en of p oppen
nleer in de koninginnecellen aanwezig zijn , en daardoor den
stok voor ondergang te behoeden. Dan wordt eenvoudig een
jonge larve uit de werkbijencellen als koningin opgevoed ,
de cel gro oter gemaakt door de drie nf.t a stbijliggenden er bij
te trekken en het jonge diertj e ruim en uitsluitend van
voedingssap voorzien.
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Al die bedrijvigheid van de werkbij en heeft natuurlijk in
de beperkte ruimte een groote ontwikkeling van warmte ten
gevolge , en de lucht zou er zeer spoedig bedorven geraken,
ware het niet dat de bijen een uitmuntend nlÏddel van lucht
verversching weten toe te passen. Alleen do or het vlieggat
kan in stok of korf versche lucht · toetreden. Zij gaan
daar van tijd tot tijd aan den wand hangen en slaan nlet
de vleugels , waardo or de warme lucht uit de cellen ver
wijderd en door versche lucht van buiten v ervangen wordt .
Men hoort dan een eigenaardig gonzen , dat voor den ge
oefenden ijmker zeer goed te onderscheiden is van het gonzen,
dat de bij van vreugde doet bij het terugkeeren van de
koningin en dat ook weer anders is dan het gonzen , dat de
bij laat hooren als zij haar sm art of haar schrik uit over
den dood van haar koningin.
Het ventileeren, dat de bij op haar wonin g toepast ) be
wijst reeds dat zij niet bestand is tegen sterke hitte ; even
min tegen hevige koude. In den korf is de tenlperatuur dan
ook no oit beneden de 5 0 ° F.
Spreker zou ten slotte nog kortelijk stilstaan bij de
vijanden van de honigbij ) die dit dier nlet alle andere dieren
gemeen heeft. De honig in een sto k of korf is een verleide
lijke lekkernij voor vele insecten , die zich door geweld of
list daarvan trachten meester te maken. Maar ook de bijen
zelf gaan dikwijls op roof uit. Als van een stok de koningin
gestorven of gedood is en de kolonie daarmee ten onder
gegaan ) dan worden de bijen licht roofbijen ) die de in maat
schappijen levende natuurgenooten aanvallen. Een tweede
categorie van vijanden zijn de vogels en insecten , die zich
gaarne met bijen voeden. Eindelijk hebben zij de wasnlot te
vreezen , die haar eieren legt buiten tegen de korven, zo odat
de daaruit tredende j ongen door de kleinste reten naar binnen
dringen en zich met het was voeden ) waardoor de raten af
brokkelen en ineenvallen.
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Spreker laschte hier ten slotte het boeiende relaas in ,
waarin eARL v O G'l' , in zijn Altes und Neues aus Thieren- und
JVlenschenleben , de monarchale huishouding van staat onder
de bijen zoo levendig schetste. Wij laten die fraaie bladzijde
hier volgen naar de vertaling van Dr. VETH :
"De koningin legt eerst alleen werkbij eieren in groot
aantal , dan van darren , eindelijk van koninginnen , de laatste
slechts in geringen getale. Z oodra deze het tijdstip harer
volwassenheid naderen , bemerkt men een gro ote levendig
heid in den bijenstaat. Scharen van werkbijen krio elen in de
nabijheid der koninklijke cellen ) bedekken die met haar
lichamen , houden ze warm en schijnen door een sterker
gonzen der ingesloten pop liederen van haal' toekomstige
gTo otheid VOOT te zingen. Vooral de j ongel'en , zoo pas uit
gekomene , nog zwakke en VOOT den arbeid nog weinig ge
schikte werkbijen zitten in dichte hoopen in de nabijheid der
koninklijke cellen , terwijl de oudere staatsburgers zich veelal
voor het vlieggat ophouden en er volksvergadering houden.
De ervarenen weten , wat de geboorte eener koningin te
beteekenen heeft. Zij overwegen , wat zij doen zullen. Blijven
en partij trekken in den aanstaanden strijd om den troon ,
die zich tusschen de beide lllededingsters zal ontspinnen ?
Maar tegen welke dan partij trekken ? Tegen de oudere
koningin , die zij zoo trouw aanhingen , die zij ook nu nog,
trots hare gebreken , lief hebben en eeren ? Of tegen de
jongere koningin , die zij zelve opgevoed , veTzorgd , ver
pleegd hebben ? Zullen zij strij den nlet de j ongere zusters ,
wier jeugd zij geleid hebben ? Zullen duizenden worden op
geofferd , ter wille van het bezit van een troon ? Dit zijn de
vragen ) over welke de voor den ingang hangende bijen be
raadslagen , terwijl de j ongeren daarbinnen vol nieuwsgierig
heid op de koninklijke cellen zitten en het oogenblik te
genloet zien , waarop de ingesloten pop haar hulsel verbreekt,
om als gebiedster te voorschijn te komen.
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Eindelijk is het 11let ongeduld verbeide oogenblik daar.
Eene der jonge koninginnen knaagt met haar kaken een gat
in het deksel harer, cel. De vleugeltelegraaf der bijen kon
digt onmiddellijk door een versterkt gegons de gebeurtenis
aan tot in de nleest verwijderde hoeken. De koningin moeder,
gevolgd door haar bedienden en e�htgeno oten , nadert de cel,
van welke het gegons uitgaat . Komt zij om haar kind te
b egroeten ? Neen ! Zij nadert met een vija n dig oogmerk 1 in
levendigen toorn , met alle k enteekenen van woede.
De jonge werkbijen , die de cel der j onggeborene bewaken,
werpen zich tusschen beiden ; sOillnligen stoppen de openingen
weder toe , door de jonge koningin gemaakt , onl haar tegen
de woede harer moeder te beschernlen ; anderen treden deze
in den weg , verhinderen haar vo orwaarts te dringen en be
schermen nlet haar lichamen het kind tegen de eigen nloeder.
Sonls dringt deze werkelijk tot de cel door en laat onver
biddelijk haren angel daarin neder, onl de ingeslotene, wier
leden nog week zijn , te dooden. Meestal echter gelukt het
aan de opoffering der jonge bijen , haar verre te houden.
Eindelijk ziet de Megaera van haar plan af. In vrees elijke
opgewondenheid loopt zij op den bodem van den stok heen
en weer. Niets kan haar tot rust brengen ; de vleierijen
harer bedienden wijst zij van de hand , de to egereikte honig
wordt door haar versmaad. Eindelijk ijlt zij naar buiten, tot
haar getrouwen . Deze zijn met hun overwegingen gereed
gekomen . " Koningin", zoo roepen zij , " wij zijn krachtig, ge
oefend in den arbeid , trouw aan u verknocht. Maar wij
strijden niet om het bezit van den stok , waarover de j onge
koningin nloge h eerschen . Zullen wij de kinderen , die wij
verpleegd el! gevoed hebben , de werkbijen , di e zoo (wen
geboren en nog zwak zijn , verworgen en doo den tei' wille
van dyn astieke belangen ? Zoo dom is geen verstandige bij !
Laten wij hun de gevulde voorraadschuren , de kunstvolle
raten - al het goed dezer aarde kan niet opwegen tegen
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het bijenblo ed, dat slechts om dynastieke twisten zou worden
vergoten. Laat u overhalen , koningin ! Het weder is schoon ,
de zomer ligt voor ons . Gronden wij een nieuwe kolonie, een
nieuw en staat , en laten wij het den jongeren over, den hunnen
in te richten."
Na lang tegenstreven geeft de koningin aan deze verstan
dige voorstellen . toe. Gonzend en suizend verheft zich de
zwerm van getrouwen in de lucht om een nieuw vaderland
te zoeken , en daar opnieuw een staat te vestigen. De
kinderliefde , die jn de borst yan het volk woont , schuwt
geen offer - het is hun een genoegen , de nakomelingen
gelukkig te zien."
Sprekers boeiend verhaal omtrent het leven en de werk
zaamheid van de honigbij geeft ons aanleiding te over on1
volkon1en te kunnen instemmen met hetgeen hij ten slotte van
deze insecten zeide : in grootte en bouw 1110gen zij aanlnerkelijk
met ons verschillen , in verstandeliïke ontwikkeling komen zij
den mensel1 het meest nabij .
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n r. A. J. C . S NIJDERS :
O v e r d e n W ij n ,

D e spreker uit Zutfen , D r . A . J. C . SNIJDERS ) schonk
ons in " Diligentia" klaren wijn ook in dien zin , dat hij zijn
uitvoerige verhandeling zeer aangenaam en duidelijk en tot
den einde toe boeien d wist voor te dragen . De aanleiding
tot de keus van dit onderwerp was to evallig deze geweest , dat
hij de uitnoodiging tot het n1ededeelen van zijn onderwerp
van. " Diligentia"s bestuur in Wijnmaand 1 8 84 kreeg , toen
juist het verblijdend bericht was ontvangen , dat er een ge
grond vooruitzicht bestond op een uitstekend en wijnoogst.
D e z oete hoop , dat we daardoor een tijd tegemoet gingen
van beteren , goedkooperen en van meer wijn dan in de laatste
j aren , had spreker's zinnen zoo zeer bekoord , dat hij be-,
sloot de7.en drank der dranken tot het onderwerp eener voor
dracht te kiezen , niet twijfelende , dat ook bij z ijn toehoor
ders sympathie voor dat edele vocht zou bestaan. Het behoeft
intusschen geen betoog , dat hij niet bedoelde den wijn uit
sluitend te behandelen uit het oogpunt van zingenot , maar
ook van het · standpunt , dat deze drank inneemt jn de leer
der voeding. Wel beho ort de wijn tot de genotmiddelen ,
evenals de specerijen en de alcohobsche dranken , en heeft
hij slechts weinig voedende kracht ; maar hij is toch bij de
voeding een der werkzame factoren en werkt op krachtige
9
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wijze mee bij de afscheiding der verteringssappen. Zonder
genotmiddelen , waartoe ook de wijn beh oort , zou de ver
tering te traag geschieden.
Ons verhemelte en onze maag hebben inderdaad veel over
eenkomst met verwende kinderen : zij geho orzamen niet ,
tenzij zij gestreeld wordent Van wijn en bier, mits in mate
gebruikt , n1ag getuigd worden , dat zij op het geh eele zenuw
stelsel een weldacligen invloed uItoefenen en dat zij bovendien
bestanddeelen bevatten , _die aan het gezonde bloed ten goede
komen. Het �treven 0111 deze dranken n1eer en n1eer tot
volksdranken te maken ) kan dus niet genoeg worden aan
bevolen. In sommige opzichten nu wint de wijn het nog van
het bier , als opwekkend middel voor ouden van dagen, als
geneesn1iddel voor zieken en herstellenden en als delicatesse
voor gastronomen. De liefelijke namen , die men in den loop
der tijden aan dezen drank heeft gegeven , bewijzen zijn
voortreffelijkheid. De Grieken achtten den wijn een goden
drank , de Romeinen · noemden hem de " n1elk van Venus" ,
de Duitschers vonden voor hem den naam uit van Lieb
frauen-milch en de Italianen vereerden het kostelijk vo cht
als " lacrymae Christi", terwijl alle tijden en alle volken
dichters hebben opgeleverd , die den wijn hebben bezongen.
En doet n1en nu te midden van zo oveel kenners ' en lof
redenaars over den wijn de nuchtere vraag : wat is wijn dan moet men daarop eigenlijk het antwoord schuldig blijven ;
want wat de een verstaat onder wijn is weer geheel iets
anders dan het wijnbegrip van een ander. Een wijnfabrikant
bv. zal daarOllltrent geheel andere ideeën hebben dan de
wijn drinker, en het onderzoek naar de sanlenstelling van vele
in de� handel gebrachte wijnsoorten , zal de illusie omtrent
dien " godendrank" al licht kunnen verstoren .
Spreker zou echter in de eerste plaats dien wijn beschouwen,
die den goeden naanl van dien drank slechts kan rechtvaar
digen , namelijk de zuivere , onvervalschte wij 11 , dat is het
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gegiste druivensap . ' Daartoe z ou h ij vooraf kortelijk stil
staan bij de grondstoffen waaruit het druivensap bestaat ;
dan de bereiding van den natuurwijn bespreken} en eindelijk
de samenstelling en de bestanddeelen van den wijn schetsen.
Van eIken natuurwijn is • de grondstof de druif , waarvan
het , legio verscheidenheden , die wel tot 1 500 soorten op
klimmen , in samenstelling grootendeels overeenkomen en
slechts door zeer geringe verschillen worden gekennlerkt.
Frankrijk is steeds het voornaamste wijnbouwend land ge
weest. In de beste jaren is daar de oppervlakte grond, met
den wijnstok beplant , tot 2 1/2 nlillioen hectaren toegenomen ;
maar in de laatste jaren is de wijnbouw daar sterk ver
minderd door de noodlottige vernieling , die in den wijnstok
wordt aangericht door de phylloxera , het bekende insect ,
dat in 1 86 2 uit Panama naar Europ a werd overgebracht.
Ook in Sp anje , Zwitserland en Italië werden de wingerden
door de druifluis aallgetast , en zelfs aan den Rijn breidt het
insect zich meer en meer uit. Afdoende nlaatregelen tegen
dezen vijand van den wijnst ok schijnen , helaas , niet te nemen,
welke proe v�n en kosten de wetenschap en de belangheb
benden daartoe ook reeds in 't werk hebben gesteld.
Van de bestanddeelen der druif zou spreker alleen de voor
naamste behandelen. Vooreerst dan het hoofdbestanddeel )
het .w ater, dat de druif voor 7 5 pCt. bevat en waarin ver
schillende stoft'en zijn opgelost. Daartoe behoort v�ornamelijk
de �uiker , niet de gewone of rietsuiker , doch een mengsel
van vruchtensuiker en druivensuiker, kortaf druivensuiker
genoemd. In verband met de bereiding van den wijn is die
�ruivensuiker het voornaamste bestanddeel van de druif. Zij
is een verbinding van koolstof , het kenmerk van haar orga
nischen aard, van waterstof en van zuurstof. De witte druiven
suiker door verhitting ontledende , to onde spreker door de
donkere verkleuring de aanwezigheid van de Icoolsto!, aan en
door de ontwijking van ' de gasvormige stoffen de elernenten
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water'stof' en zuurstof', waaruit die brandbare gasvormige
producten blijken te bestaan. Die stoffen zijn verbindingen
van de koolstof met de waterstof , gedeeltelijk ook nlet de
zuurstof (kooloxyde) . Onder bepaalde omstandigheden is deze
druivensuiker zelfs zeer gemakkelijk brandbaar, namelijk als
wij ze vermengen met chloorzure potasch , een stof die zuur
stof afgeeft. Een h evige verbranding van de suiker heeft
dan plaats , waarvan spreker de eclatante proef nam , door
op dat nlengsel een druppel zwavel zuur te gieten. De ver
binding der druivensuiker met de zuurstof geschiedt veel ge
lllakkelijker dan bij de rietsuiker ; en bij het onderzoek met
welke suikersoort men te doen heeft , maakt �len juist ge
bruik van de eigenaardige wijze waarop de druivensuiker
werkt op een alkalische oplossing van kopervitriool (zwavel
zuur koperoxyde) , het zoogenaamde proefvocht vall FEHLING.
Voegt men bij deze blauwe vloeistof druivensuiker en verhit
lllen het lllengsel , dan onttrekt de suiker aan het zout een
deel van zijn zuurstof en het roode koperoxyduul slaat neer.
De oorspronkelijk blauwe vloeistof wordt dan eerst groen ,
vervolgens geel en eindelijk rood.
Op die wijze onderscheidt m en de druivensuiker van riet
suiker en toont lllen o ok aan , dat van het druivensap eerst
genoemde suikersoort een bestanddeel is. Spreker n am de
proef door die zelfde blauwe vloeistof met druivensap te
verhitten , waardoor de roode verkleuring ontstond.
Naast deze twee hoofdbestanddeelen , het water en de
druivensuiker , konlt bij de druif in aanmerking het -derde
bestanddeel , de kleurstof , alleen in de schil aanwezig , terwijl
het sap. kleurloos is . Van daar dat men uit blauwe druiven
even goed witten als rooden wijn kan bereiden. Het hangt
slechts hiervan af , of men de schil laat meegisten .
Het vierde bestanddeel is het looizuur , waarvan de wranae
b '
smnentrekkende smaak geproefd wordt , als men inkt op de
tong brengt en ook bij het gebruik van sterke thee. Van
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daar ook de inktsmaak , als de wijn wat veel looizuur bevat.
De gewone ouderwetsche ijzerinkt is toch niets anders dan
de verbinding , die gevornld wordt door de werking van een
ijzerzout (ijzervitriool) op een aftreksel van galnoten (looi
zuur) , die zeer zwart van kleur is . Een nliddel onl lo oizuur
aan te toonen , bv. in de pitten en stelen der druiven ) is de
verwarming daarvan met alcohol , waardoor het lo oizuur in
den alcohol oplost en door toevoeging van chloorijzer een
zwarte kleur verkrijgt.
Voorts bevat de druif verschillende zouten , vo oral den
wijnsteen of het zure wijnsteenzure kalium , wit van kleur
en zuur van smaak. Dat bestanddeel is vooral de oorzaak
van den zuren smaak der wijnen. Verder komen er phos
phorzure zouten in voor) vooral kalium- en lllagnesium
verhindingen , die van gro ote beteekenis zijn in den wijn )
daar deze zouten tevens gewichtige bestanddeelen zijn in het
beste deel van het lichaanl , namelijk de beenderen en het bloed.
Eindelijk het zesde bestanddeel , de eiwitstoffen , die insge
lijks van veel belang zijn bij de bereiding van den wijn, daar
uit dat eiwit zich de gistcellen ontwikkelen , die de gisting
veroorzaken.
De bereidin g van den wijn levert niet veel verscheidenheid
op , daar de grondstof) waaruit die drank vervaardigd wordt,
steeds de zelfde is , natuurlijk altijd waar sprake is van den
zuiveren , echten natuurwij n. In alle landen komt de wijnbe
reiding vrij wel op het zelfde neer) en zij klimt ook tot de
hooge oudheid op , daar met de druif ook de wijn bij de
oudste volken bekend en geliefd was. Het gebruik van wijn
zal zijn physiologischen oorsprong wel gehad hebben in de
beho efte van den mensch om zjjn dorst te lesschen, hoewel
daartoe , zoowel in de oudheid als in alle latere eeuwen) de
mensch wel eens wat nleer van dat vocht gebruikte dan
strikt voor de dorstlessching noodig was . I-Ioewel het water
en de melk voor die behoefte zeer yoldoende zijn , hebben
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toch reeds de oudste volken in alcoholische dranken eén
groot behagen geschept en wisten zelfs de onbeschaafdste
volken die opwekkende vloeistoffen uit de grondstoffen te
bereiden. Uit de hiero glyphen van de oude Egyptenaren heeft
n1en weten te ontcijferen ) dat reeds 6000 j aren v . C. het,
genot van alcoholische vl08istoffen bij hen bekend was . Z elfs
in de paalwoningen heeft .men sporen van zaden gevonden ,
die heenwijzen op de · bekendheid van den voorhistorischen
mensch met het gebruik van geestrijke dranken . In N oach's
tijd was nlen bekend n1et de werking van het druivensap, en
de oude Grieken stonden bij de Israëlieten in dat opzicht
niet achter. Bij hen had de kunst van wijnbereiden zelfs een
hoogen trap van volmaaktheid bereikt. Zoowel bij de Grieken
als bij de Romeinen was de gewoonte in zwang om den wijn
tot een sterke vlo eistof te concentreeren en het vo cht dan
later weer met water te vermengen.
Bij de Grieken werd het kostelijke druivennat niet bewaard
in houten vaten , daar de grondstof daartoe te duur waf5 ,
maar in vaten van steen , zoodat wij het klassieke vat der
Danaïden en dat van Dio genes als van een steen en materie
vervaardigd hebben te denken . In Plato's tijd waren er reeds
tal van vo ortreffelijke wijnsoorten bekend, waarvan de druiven
verbouwd . werden op de eilanden Khios , Kreta , Rhodes ,
Kos en in andere oorden. De Grieken wisten hun wijn boven
dien ook uitstekend te conserveeren en zij n1aakten dan ook
vooral veel werk van ouden wijn . Van den oudste der Tro
jaansche krijgers is het bek �nd , dat hij slechts zeer ouden
wiin gebruikte.
Veel later dan in Griekenland is in Ron1e het wijngebruik
bekend geworden , zoo dat men daar tijdens Romulus die in
dustrie nog niet kende. Maar het. zou niet lang duren , of
ook te Rome werd de wiin als een go dendrank vereerd. In
Duitschland daarentegen werd de wijn eerst bekend na den
val van het ROll1.einsche Rijk. Men maakte toenma als veel
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werk van gekruide wijnen , waaronder vooral bekencl was de
hippocras. Hoe groot de wijnvereering in Duitschland tijdens
de Middeleeuwen was en in welk opzicht men de v oorkeur
schonk aan de gekruide wijnen ) kan blijken uit het historisch
verhaal , dat spreker in herinneri ng bracht , van het verbruik
van hippocras tijdens de huwelijksfeesten van Keizer Karel VI ,
toen de bronnen , in plaats van water, hippocras deden stroo
n1en. Sedert , zoo merkte spreker snedig op , heeft zich die
eigenschap van gemelde likeur nooit n1eer herhaald.
Na dit een en ander o ver de geschi�denis der wijnb ereiding
te hebben meegedeeld , zou s preker thans de bereiding zelve
gaan behandelen. Er zijn daarbij drie verschillende bewer
kingen van de druif en het sap : de o ogst , de uitpersing en
de gisting. O mtrent de eerste bewerking zou spr. kort zijn.
Hij merkte alleen op , dat de druif gemakkelijk tiert op een
zandigen , rotsachtigen grond nIet veel warmte , veel licht
en veel vochtigh eid. Voor den wijnstok is dus de zuidelijke
helling van de bergen het m eest geschikt ; en tevens dient
men er op te letten , dat de planten op behoorlijken afstand
van elkaar geplant worden , opdat zij van alle kanten het
genot hebben van het effect . der zonnestralen , dat boven
dien nog verho ogd ,vordt door de terugkaatsing van de rotsen.
Zijn de planten op die wijze · verzorgd , dan kan de druif zich
voordpelig ontwikkelen en zal de wijnbouwer haar op den
bestemden tijd , in Médoc bv. tegen 't eind van Sept. of 't
begin van October, zien rijpen aan de eigenaardige kleur .
Voor de uitp ersing wordt de druif dan in groote kuipen
gebracht , en rrmnnen , vrouw en en kinderen staan gereed on1
zich in di e gevulde kuipen te begeven en , al dansende , onder
de vroolijke tonen van een vio ol of ook wel opge wekt door
't gebruik van een enkel glaasj e pro efvocht , met de voeten
de druiven uit te persen . Daar men dit werk meestal bloots
vo ets verri cht , mag n1en die methode min der smakelijk heeten ;
p1ÇLar di1t peemt piet we g dat ? alhoewel d0 nieuwere tijd
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ook reeds machines aan de hand heeft gedaan o m de druif
uit te persen , de ervaring heeft geleerd dat de pen�ing dan
te sterk geschiedt en de pitten daardoor te veel worden fijn
gewreven J waardoor h et gehalte aan looizuur in het sap te
groot wordt. Van daar dat de ouderwetsche behandeling nlet
den voet , die een elas tischen druk op de druif uitoefent en.
haar pitten ' spaart , nog altijd de voorkeur verdient. En zoo
'krijgt men in de kuipen dan de most , ongeveer 70 deelen
op de 100 deelen druiven. Die most nu is bestenld onl te
gaan gisten . Er heeft daarbij in de eerste plaats een schei
kundige ontleding van de druivensuiker plaats . De kool
stof vereenigt zich met een deel der zuurstof tot koolzuur ,
dat als gas ontwijkt (en waarvoor nlen in de kelders en
werkplaatsen zeer op zijn hoede moet zijn) ) en de rest
van de koolstof en de zuurstof blijft met de geheele hoe
veelheid waterstof in de vloeistof achter als al cohol. De:le
ontleding heeft echter niet onder alle omstandigheden plaats.
Al s men toch een oplossing van druivensuiker eenvoudig in
de lucht plaatst , dan :lal zij niet gaan gisten . Voor dat
proces moeten drie bij:londere voorwaarden vervuld w orden :
vooreerst nlag de oplossing van de druivensuiker niet te
sterk zijn ; in de tweede plaats nloet nlen op de temperatuur
letten , daar gisting niet beneden de 0 0 , maar ook niet boven
de 30° intreedt - de beste temperatuur is 0111 en bij 20 " ;
eindelijk de derde voorwaarde is de aanwezigheid van gist,
een microscopisch plantj e , bestaande uit cellen , welke gist
cellen nu de eigenschap bezitten om de druivensuiker in
koolzuur en alcohol te ontleden. Zij gaan daarbij niet teniet,
doch ontwikkelen zich nog tij dens de gisting.
Terwijl men nu bij de bierfabricatie de gist opzettelijk moet
toevoegen , kan men zich bij den \\Tijn bepalen tot eenvo udige
blootstelling van het druivensap aan de lucht. Dat komt hier
vandaan , dat het sap ook eiwit bevat) en daar nu in de lucht
�Lltijd gistcelletjes aanwezig zijn , komen die van zelf in het
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vocht en ontwikkelen zich daar ten koste van het eiwit der
druivensuiker , dat- aldus tot voeding voor de gistcellen strekt.
Eerst na twee of drie dagen heeft de gisting voldoende
,sterkte verkregen en is dan overgegaan in de hoofdgisting. Al
dadelijk doet zich nu de vraag voor ) of nlen ook de stelen
der druiven moet laten meegisten. Dat hangt af van het wijn
jaar. Is de ' oogst slecht geweest , zoodat de onrijpe druiven
een' wrangen smaak hebben , reeds overvlo edig , misschien te
veel lo oizuur bevatten , dan laat men de looizuurrijke stelen
weg. En de reden dat nlen de stelen in goede wijnjaren niet
verwijdert , is gelegen in de bijzondere eigenschap van het
looizuur om �ich te verbinden met het eiwit in het sap . Als
dat eiwit in den w�jn bleef , z ou hij bederven. Daarom komt
het looizuur hier uitmuntend te s tade , omdat het de eiwit
bestanddeelen , als een onoplosbare verbinding uit het vocht
neerslaat en daarmede tevens andere zwevende deeltjes worden
nledegevoerd en de wijn dus helderder wordt.
De weinig lo oizuur bevattende most kan nu worden afge
tapt en wordt gebracht in gro ote kuipen om te gisten. De
tenlperatuur stijgt door dat pro ces tot 50 ; het koolzuur
ontwijkt en daardoor ontstaat veel schuim ) waarnlede ook
de schillen , de pitten en de stelen uit het mousseerende
vocht naar de oppervlakte komen en daar in een laag
(ch apeau) bovendrijven . Deze sterke gistin g of hoofdgisting
is na acht dagen afgeloopen. Het vocht heeft dan reeds een
roode kleur, afkomstig van de kleurstof der schillen , die in
alcoh ol oplosbaar is . Maar waarom is de wijn nu rood ,
terwijl de druif toch kennelijk blauw is - vroeg spreker.
Werkelijk is de zuivere kleur van de schillen blauw , maar
die kleurstof lost bij de gisting in den alcohol rood op, omdat
zich in de druif o ok zuren bevinden , die in de vloeistof
overgaan. Spreker nam de proef op de sonl , hoe nlen aan
den wijn een blauwgroene kleur kan mededeelen. Men
binde het zuur slechts door to evoeging van ammonia.
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Wij zl)n nu genaderd aan het einde der hoofdgisting. Het
gegiste vocht is dan nog niet geschikt om gedronken te
worden . Vooreerst is de hoeveelheid alcohol nog te gering
en voeren de zuren in het troebele vocht nog te veel den
boventoon , terwijl de eigenaardige geur en snlaak , de bouquet
"
van den wijn , nog ten eenenmale gemist worden . Een en
ander wordt nu door de nagisting verholp en . Daartoe wordt
de wijn weer afgetapt en gebracht in andere vaten ,. "waa.r
ztj weken en nlaanden blijft liggen. De gistin g wordt lang
zaam voortgezet en daarmee de alcoholvorming ; 11laar dat
rijker worden aan alcoh ol heeft weer iets anders tengevolge,
nameltjk de afzetting van den wijnsteen (cremor tartari , vuIg.
krimmetart) ) een zout dat in alcoh ol zeer nloeielijk oplos
baar is en zich tijdens de gisting dus uit het vocht afzet ,
evenwel niet in zuiveren to estand (wijnsteen bestaat uit witte
kristallen) ) maar van een roodachtig grauwe kleur , als de
zoogenaanlde wijnmoer. Tegelijkertijd nlet dit verlies van z ijn
overnlatig zuurgehalte erlangt de wijn zijn aroma of bouquet
door de werking van sommige samengestelde ethers, di e in
den wijn in uiterst geringe hoeveelheid voorkomen en juist
Olll die reden den aangenamen invlo ed op den wijn uitoefenen .
,l{ aren die oenanthether , aztjnether en andere ethers in te
gro ote hoeveelheid in " het gegiste druivensap ) dan zoud en
smaak en geur al spoedig stJerk en onaangen aanl ,;vorGen.
Eindeltjk wordt btj de nagisting de wijn ook helderder
door toevoeging van eiwit of vischlijm , die zich met looizuur
verbindt tot een onoplosbare stof welke , bezinkende , de in
het vocht nog zwevende deeltj es , die het troebel nlaken ,
meenemen. De aldus verkregen zuivere wijn is nu j onge wijn,
en bij mindere soorten , die weinig alcohol bevatten en daar
door minder duurzaam worden , laat men den wtjn jong ,
d. w. z. men brengt hem dan in den handel. Maar de edele
wijnen laat de wijnbouwer nog niet los. Hij legt ze zuinig
op , 0111 hun smaak en geur te veredelen. Zij zijn, toch rijk
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aan alcohol , die op den duur, door zijn werking op de zuren,
den wijn aan bouquet doet winnen. Men tapt dus bij die
fijnere soorten het nagegiste vocht wecleronl af in zeer zuivere
vaten , die voor de ontwijking van het koolzuur slechts een
kleine opening hebben in het spongat . Van tijd tot tijd nloet
nlen echter wijn bijvoegen , o mdat het vo cht in volumen
(1fneenlt wegens de verdamping van het water door de houten
wanden ; en aangezien er nu veel meer water dan alcohol
verdanlpt , wordt de wijn veel sterker en rijker aan alcoho l .
N a de �ich weer gevormd hebb ende gist cellen te hebben laten
bezinken , tapt nlen weer af in zuivere vaten en zet die be
werking zoo lang voort, tot het vocht niet nleer troebel wordt.
Het onderzoek naar de bestanddeelen en naar de qualiteit
van wijn is voor den scheikundige een der nloeielijkste vraag
stukken. Spreker bedoelde nog niet eens den vervalschten
wijn , nlaar de echte en zuivere natuurwijnen" die in hun
bouquet zoo veel verscheidenheden aanbieden dat het dikwijls
een buitengewoon lastig vraagstuk i� om uit te maken of
een bepaald ètiket de waarheid spreekt. Twee wijnsoorten
kunp en in chenlische samenstelling volkomen op elkaar ge
liiken en toch in het bouquet verschillen. Maar daar hier
de reuk en d'e smaak de verscheidenheid te weeg brengen ,
kunnen ) als het een verschil van dien aard betreft ) de ver
bruikers het best als keurmeesters optreden. Geheel anders
wordt de zaak , als er aan den wijn stoffen zijn toegevoegd,
die er niet in l .ehooren. De vraag doet ûch dan voor, aan
welke eischen de wijn minstens moet beantwoorden om binnen
de grenzen van vervalsching te blijven. Om die eischen te
leeren kennen , is het in de eerste plaats noodig te weten
welke de bestanddeelen zijn van zuiveren wiin.
In natuurwijn zullen natuurlijk de zelfde bestanddeelen
voorkomen als in de druif. Water is er dus het hoofdbe
standdeel van en wel in de verhoudin g van 85 à 90 pCt . ,
wat niet wegneemt dat somnlige wijnfabrikanten dat nog
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niet genoeg vinden. De wijn verdampt zijnde , blijven de vaste
bestanddeelen , - het extract achter. Als men nu vooraf de
hoeveelheid wijn ) die men onderzoeken wil , heeft bepaald
en na verdamping de extractiefstoffen weegt , kan men hier
van het percentage-gewicht bepalen . Blijft nu over de bepaling
van het aleoholgehalte. Om te beginnen zal het wel noodig
zijn eerst de tegenwoordigheid van alcohol in wijn te kunnen
bewijzen. De eenvoudige weg daartoe is den wijn te koken,
waardoor de alcohol en het water in damp overgaan .
Op kleine schaal verrichtte spreker deze overhaling van
den alcohol in een glazen b uis , voorzien van twee glazen
bollen , waardoor de opstijgende dampen afkoelen. Maar de
proef zou natuurlijk geen doel treffen , als het water en de
alcohol even spoedig verdampten en dus ook in gelijke mate
door de afkoeling in de bollen werden verdicht. Het kook
punt van beide vloeistoffen is echter verschillend. De alcohol
gaat reeds bij 7 8 ° in damp over, zoodat de waterdamp zich
bij afkoeling veel eer tot water verdicht. Terwijl de water
damp dus in de glazen bollen neer�laat , stij gt de alcohol
danIp naar bo ven en kan aan 't einde van de buis aange
toond worden door de helder blauwe vlam, waarmee die damp
verbrandt. Wil men nu van wijn het alcoholgehalte bepalen )
dan brengt m en het vocht in een glazen kolf ) voorzien van
een gebogen buis die uitkomt in een af koelingsto estel, waar
het water en de alcohol gelegenheid hebben zich te verdichten .
Deze aldus overgedestilleerd zijnde , kan men het volumen
van dat overgehaalde vocht door toevoeging van water gelijk
maken aan het oorspronkelijk volumen aan wijn en vervolgens
door een areometer het alcoholgehalte daarin bepalen. Dat
alcoholgehalte van de verschillende wijnsoorten loopt nu zeer
uiteen en het bepaalt den lichteren of zwaarderen aard dèr
wijnen. Tot de eersten behooren de gewone Bprdeaux met
6 à 8 pCt . , de Pauillac (gewas 1 8 65) nIet 9 .0 5 pCt.) de
St. Julien met 9 . 3 1 pCt. alcoholgehalte . In de alcoholtabel
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opklimmende , volgen de Chateau Larose en de J ohannis
berger ieder met 1 0 pCt. ; de Rudesheimer met 1 1 .4 pCt. ;
de Bourgogne met 1 1 à 1 2 . 5 pCt. ; de Champagne met 1 3
pCt ; d e Malaga met 1 3 .2 pCt. ; de Madera met ] 4 à 1 8
pCt. en de Port met 2 0 à 2 3 pçt.
Het alcoholgehalte in den wijn kan dus zeer rijk zijn ) en er
bestond reden voor, dat men den afschaffers van den sterken
drank , die in het gebruik van Port zoo veel kwaad niet zien ,
over dat rijke gehalte van alcohol in dezen likeurwijn interpel
luerde. Men heeft deze tegenstrijdigheid dan ook ingezien en
zich uit het dilemma trachten te redden door te beweren, dat in
wijn de alcohol eerst door het destilleeren zou gevormd worden.
Eerlijk gezegd , betreft dit alleen den smaak. Dat de wijn
bij het destillee ren verandert , is een feit J maar die verande
ring is louter een gevolg van het verdampen van verschil
lende bestanddeelen die het bouquet vormen . Over!Jlaat bij
het gebruik van zwaren wijn - zoo concludeerde spreker zal wel even nadeeIig zijn als het overmatig gebruik van
andere geestrijke voch ten ; en onlgekeerd is het gebruik van
zuiveren alcohol niet nadeelig , mits het in mate geschiedt.
De proeven , die men op dit gebied den mensch dagelijks
ziet nemen , zouden dit reeds meer dan overtuigend bewijzen.
Te Parijs heeft men ze bovendien n og genomen op andere
levende dieren. ·Men koos daartoe het varken , omdat dit
dier in zijn voorliefde voor spiritualiën het meest den mensch
op zijde streeft. Meer speciaal bleek bij deze proef de op
vallende analogie van den smaak dezer dieren nlet dien van
de Parijsche boulevardiers. De ettelijke glaasjes kirsch en
absinth , die men aan de jonge varkens voorz ette , werden
door hen gretig tot zich genomen - en het ge volg was dat
de Parijsche varkens stierven als muizen aan . . . delirium
tremens. Van het gebruik van zuiveren alcohol hadden zij
echter volstrekt geen kwaad varen. De varkens , met wie
deze proef werd genomen , bleven gezond.
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Hetzelfde ondervinden ook wij , als wu wun of -spiritus
drinken die fo ezelolie bevat . Rd onaangename g'evoel ; dat
de drinker dan gewaar wordt , is alleen te wijten aan de
onzuiverheden.
Nu bevat de wijn ook nog andere stoffen : o. a . looizuur,
waaraan de slechte wijnen , die er et'n groot gehalte van
bevatten , hun wrangen smaak hebben te danken ; ook kool
zuur, dat bij de gisting wordt gevormd en in gewonen wijn
in slechts zeer geringe hoeveelheid · aanwezig is , daar de
w�in eerst nadat de gisting geheel is afgeloopen in de fiesschen
wordt afgetapt , in teg'enstelling met het bier , dat afgetapt
wordt terwijl de gisting nog in vollen gang is . Alleen bij ·
sommige wijnsoorten handélt men op gel\jke wijze als bij bier,
en men verkrijgt dan de mousseerende wijnen (champagne).
Behalve looizuur en ko olzuur bevat de wijn nog verschil
lende andere zure verbindingen , in de voornaamste plaats
den wijnsteen , waarvan het grootste gedeelte , zooals wij
zagen , bij de gisting uit den wijn wordt verwijderd. Het
zuurgehalte , dat achterblijft , is bij de beste "vijnsoorten niet
nleer dan 4 à 5 gram zuur op 1000 gram wijn. Gemiddeld
is het 7 per mille } in slechte jaren 1 1 per mille . JYlaar aan
de lucht blootgesteld, neemt dat zuurgehalte vo oral in slechte
wijnen aanmerkelijk toe , doordat de alcohol ûch lllet de
zuurstof uit de lucht verbindt. Het is echter niet direct de
invloed van de 11.1cht , die l ! et zuur worden van den alcohol
veroorzaakt : · immers dan zouden ook j enever en brandewijn}
op die manier aaü de lueht blo otgesteld , ook zuur worden }
en dat gebeurt toch niet ; neen , dat zuringsproces berust
hier weer op de eigenaardi ge werking van organische stoffen}
i. c. van het microscopisch plantj e , de azijnmoer , die een
.
scheikundige verbinding van de zuurstof uit de lucht lnet
den alcohol veroorzaakt. Dit geschiedt vooral dank zij de
poreusheid van dat plantje , dat een groote hoeveelheid z uur
stof in zijn poriën oplost en die verdichte zuurstof dan o yer-
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brengt op den alcohol. Om die werking · aan · te toonen · nanl
spreker een merkwaardige analoge proef met een zeer poreuse
stof ) de platinaspons , waarvan hij een vo oraf gloeiend ge
maakt bolletj e ophing boven een glas met alcohol . Het bolletj e
bleef glo eien , doordat de opstij gende alcoholdampen door
de zuurstof uit de poriën geoxydeerd werden tot azijnzuur.
D e tegenwoordigheid van dat zuur bewees spreker ten slotte
door de dampen te leiden in blauw · lakmoes , dat de bekende
roode reactie vertoonde .
Die invloed van de lucht geconlbineerd met de azijnmoer
is nu de oorzaak , dat de wijn dikwijls veel meer zuur bevat ·
dan onder gewone omstandigheden zou plaab3 hebben ; en
dat slechte wijn op die manier eer verzuurt dan goede, zal
na al het voorgaande wel duidelijk zijn.
Eindelijk bevat de wijn nog zouten en suiker in kleine
h oeveelheid , met uitzondering van de likeurwijnen die een
vrij groot suikergehalte kunnen hebben , benevens het bouquet,
dat zijn ontstaan aan de bekende werking te danken heeft.
Wanneer . nu de druiven maar elk j aar goed rijp werden,
·z ouden al die bestanddeelen in den wijn tot hun recht kunnen
komen. Maar, helaas, de wijn heeft ook zijn lij densgeschiedenis .
De sanlenstelling van de druiven is niet altijd van dien aard
dat er steeds drinkbare wijnen uit verkregen kunnen worden.
In de slechte druivenjaren , als de druif veel meer zuur en
veel minder suiker bevat , Dloest nlen wel op kunstmatige
verbeteringen bedacht zijn om in de beho efte aan dragelijken
wijn te kunnen vo orzien. Daarmede nu werd een onbegrensd
veld geopend voor allerlei soort van wijnprocédés , en voegden
zich weldra bij de onschadelijke verbeteringen de misdadige
vervalschingen. Op zichzelf heeft elke verbeterin g van een
natuurproduct al iets verdachts en gaat ook hier de natuur
boven de leer ; en wanneer daar dan nog bjj komt dat bij die
verbeteringen de beurs van den fabrikant dikwijls betrokken
is , dan verklaart zich de wel wat overdreven ongunstige
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renommée der w ijnfabricatie in de laatste jaren . Men ziet
echter wel wat veel voorbij , dat het publiek ook in slechte
druivenjaren even veel go eden wijn tot denzelfden prijs ver
langt en dat , waar voor dat doel goede wijn verbeterd wordt
met onschadelijke middelen , van vervalsching geen sprake
mag zyn.
.
Reeds aan het zoogenaamde versnijden van den wijn J de
meest toegepaste metho de , wordt een ongunstige beteekenis
gehecht. Men vergeet ook hier weer dat dit versnijden zeer
rationeel is , als in sl echte wijnjaren verschillende soorten
van dezelfde merken onder elkaar gemengd worden om een
grootere hoeveelheid van gemiddeld gehalte te verkrijgen .
Men moet echter niet verder gaan en verschillende merken,
goede en slechte , vermengen , en in 't geheel niet stoffen
toevoegen , die volstrekt niet met eenig bestanddeel v an den
wijn te maken hebben , of het druivensap reeds zoogenaanld
verbeteren vóór de gisting.
In de slechte jaren dan , als de most te veel zuur en te
weinig suiker bevat , tracht men den overvloed van zuur weg
te nemen en den alcohol te vermeerderen door toevoeging
van onschadelijke stoffen. Bij drie toepassingen stond spreker
kortelijk stil. De eerste en oudste - zij dagteekent uit den
tijd van Napoleon I - is de " Chaptaliseer-methode" , aldus
geno emd naar den uitvinder CHAprrAL , die bij vvijn van te
groot zuurgehalte poeder van krijt of marmer voegde, waar
door met ontwijking van koolzuur, wijnsteenzure kalk be
zinkt ; en het suikergehalte verbeterde hij door toevoegin g
van rietsuiker. Deze methode wordt vooral veel to egepast
op Bourgognewijnen .
. De tweede methode is het galljseeren (uitvinder GALL , te
Trier) , waarbij het te groote zuurgehalte nornlaal wordt ge
nlaakt door toevoeging van water, terwijl de daardoor ver
oorzaakte verdunning van het suikergehalte gelijktijdig door
toevoeging van suiker wordt gecompenseerd. Men laat het
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vocht dan weer gisten en krijgt ook op die mmller een
grootere hoeveelheid wijn , waarvan het bouquet niet is ver
minderd , omdat de druif veel meer bouquetvornlende bestand
deelen bevat , dan voor de bereiding van de normale hoe
veelh eid wijn noodig is .
Eindelijk de derde of " Petiotiseer-methode" werd t oevallig
ondekt door een dienstbode van den wijnbou wel' PETIOT. Het
was namelijk bij de wijnbouwers gebruikelijk om de drab van
de druiven 1 nadat de nlost is afgetapt , aan het personeel
te geven , dat dan door toevoeging van water daaruit nog
een slap wijntje wist te bereiden. Gemelde · dienstbode nu
kwam op het idee onl bij dat water wat suiker te vo egen
en bevond dat de op die manier met suikerwater gegiste
drab een wijn opleverde , zelfs nog veel smakelij ker dan die
van de heeren. PETIO'l' deed daar zijn voordeel mee , door na
de gewone aftapping , aan het drab toe te voegen een op
lasfling van suiker in water van gelijke sterkte als het drui
vensap . Hij liet dit opnieuw gisten onder een hoogere tem
p eratuur , tapte het vocht weer af , goot opnieuw suikerwater
bij en herhaalde die bewerking van het · drab tot vij f nlalen.
Al de op die manier verkregen aftrekselfl werden nu vermengd
en verbeterd door kunstmatig en toevoer van looizuur en
wijnsteenzuur. Op die wijze wordt thans een massa bordeaux
verkregen.
Naast deze werkelijke verbeteringsmeth oden staat nu het
heirleger van eigenlijke vervalschingen , die feitelij k alleen
aan de beurzen der fabrikanten ten goede komen . Hoewel
het niet te ontkennen valt , dat men in den laatsten tijd die
practijken tot een studievnk heeft opgevo erd , dat in de als
chemische laboratoria ingerichte wijnkelders tot in de kleinste
bijzonderheden 'wordt bestudeerd , maakt men zich aan den
anderen kant van die vervalschin gen toch inderdaad een al te
overdreven voorstelling . Vooral is het onjuist, dat die verval
schingen een uitvloeisel zouden zijn van de nloderne chemie.
10
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Als die stelling opging - zei spreker - dan zou de scheikunde
niet alleen de oorzaak zijn van het wo eden del' nihilisten in
Ruslal1�d en van de misdaden der Iersche en Amerikaansche
fenians , maar z�j zou dan ook de vergiftiging van duizenden
lllenschenievens door het vervalschen van allerlei levensmid
delen op haar geweten hebben . Dàt zou inderdaad een zeer
zware beschuldiging zijn , te erger omd at de scheikundigen
niet de minste wroeging aan den dag leggen. Er bestaat
dan ook geen reden voor die beschuldiging , als men de geschie
denis raadpleegt en ziet hoe in Engeland reeds in de vroege
Middeleeuwen wetten tegen de vervalsching van wijn werden
uitgevaardigd ; hoe Keizer FREDEl�IK III in 1 4 7 5 bij politie
verordening op het versnijden van den wijn zware straffen
stelde; hoe te Neurenberg hij , die wijn met water vermengde,
na ar den brandstap el werd verwezen - een straf die , als zij
in onzen tijd op de wijnversnijders werd toegepast ) . het
brandhout zeker duur zou maken ; hoe te Parijs de straat
got en meermalen rood gekleurd waren van het afgekeurde
_
vocht , dat" naar de Seine terugvloeide , waaraan het oorspron
kel�jk was ontleend. In alle tijden , ook bij de oude Grieken ,
was het vermengen van den wijn in zwang , en het misbruik
zal wel nergens zijn uitgebleven.
Reeds de derde Koning van Griekeland , A MPHICTRY O N , zag
zich - naar STIUBO verhaalt - verplicht om het versnijden
van den zwaren Griekschen wijn verplichten d te stellen .
S OLON nam die versnij ding in zijn wetgeving op en bepaalde
dat slechts aan het einde van den nlaaltijd een weinig zuivere
w�jn nlocht geplengd 'worden . De Grieken en niet minder de
Griekinnen waren dan ook fam euse liefhebbers , en zij sch�jnen
het druivenvocht goed te hebben kunnen verdra gen . D e bac
chanaliën of feesten ter eere van B A CCHUS zijn genoeg bekend .
Men dronk er dan te dapperder op los , onHlat men het ter
eere van de go dheid de e d . Ongelooflijk klink het verhaal van
een Grieksche juffrouw , di e , tijdens een dier bacchusfeesten ,
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op haar nuchtere maag en on1 den dag in te wijden , 9 liters
wijn had gedronken en er niets van bespeurde .
In Sparta had men voo ral veel strijd te voeren tegen het
misbruik van wijn , dat niet b est harmonieerde n1et de Spar
taansche strengheid en soberheid van zeden . T o en het dan ook
niet veel b aatte on1 den j ongelieden de zeloten in kennelijken
staat a1s afschrikwekkend voorbeeld voor oogen te stellen ,
liet LYCURGUS alle wingei'den eenvoudig uitroeien.
Z o o zijn er dus in alle tijden practijken geweest bij de
wijnb ereiding . Jt Is waar , de industrie der verv a1sching heeft
veel aan de wetenschap te danken , maar men n10et dan ook
erkennen dat diezelfde middelen, die de wijnfabrikant gebruild)
door den scheikundige weer worden toegepast om de verval
schingen aan te toonen . Met een drietal fraaie proeven ter
aantooning van het te veel zuur- , het te gro ot gips- en het
fuchsinegehalte van sommige min of . meer afschuwelijke
wijnen , besloot spreker zijn verhandeling.
Als tegenhanger onderzocht hij den wijn van " Diligentia",
die de proef glansrijk do orstond tegenover een wijntje waarin
spr. achtereenv olgens , door toevo eging vq,n b ep aal de reagentia)
het te groot zuurgehalte, de toevo eging van gips en de fuchsin e
(valsche kleurstof) aantoonde. Dit wijntje had hij gelukkig
niet in den handel gevonden , maar te Zutfen in zij n laborato
rium , met een maximum van vervalschingen geprepareerd .
Het fuchsine- onderzoek is te belangrijk on1 er niet even
bij stil te staan . De gewone kleurstof van den wijn wordt
gemakkelijk aangetoond , daar zij met een bepaalde stof
(loodazijn) gemakkelijk een onoplosbare verbinding aangaat.
D eze heeft een b1 auwgrij ze kleur en bij het filtreeren moet
een volkomen kleurloos vocht ontstaan . Gebeurt dat niet ,
dan kan men er zeker van zijn, dat vreemde kl eurstoffen aan
.
den wij n zijn to egevoegd .
D eze zijn zeer moeielijk te constateeren , behal ve j u ist de
meest schadelijk e , een uit de teer bereid e ani llne kleurstof :
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fuchsine. Deze is namelijk oplosbaar Hl amylalcohol , de
andere kleurstoffen niet. Giet men dus op den te o nderzoeke n
wijn voorzichtig amylalcohol, zoodat deze , lichter dan de wijn
:lijnde ) daarop blijft drijven , en schud t men vervolgens de
twee lagen , dan ziet men dat de kleur zich afscheidt en de
roode laag boven komt : met andere woorden het roo d is
overgegaan in de bovenlaag van amylalcohol en de onderste
heldere laag is de van fuchsine ontkleurde wijn. Deze proef
is werkelijk van groot gewicht bij het onderzoek van wijn
vervalschingen , daar fuchsine inderdaad zeer nadeelig voor
de gezondheid is . Als men er op let, hoe aanzienlijk de wijn
consulllptie is , dan moet elk middel tot nasporing van ver
valschingen welkon1 zijn .
Frankrijk staat , niettegenstaande de vernieling door de
druifluis , nog steeds in productie boven aan. Zij bedroeg in
de laatst� 5 jaren gemiddeld 33 mill. hectoliters , in Italië
over het zelfde tijdvak gemiddeld in 't jaar 28 millioen ; in
Spanje 20 millioen ; in Oostenrijk-Hongarije 15 millioen ; in
Portugal 5 millio en ; in Duitschland 2 n1Îllioen ; in Grieken
land 1 , 4 m. ; in Kaapland 0 , 3 m. hectoliters . Maar het ver
bruik in Frankrijk b edraagt jaarlijks nog 5 millioen meer ,
zoo dat daar gemiddeld elk ho ofd in 't jaar 1 hectoliter wijn
voor zijn rekening neemt , en nog veel n1eer als men de
ki nderen meetelt. Een tegenstelling biedt Nederland.
Ondanks de drankwet levert hier de accijns op het gedestil
leerd toch nog 23 I i2 millioen jaarlijks op , en de wijnaccijns
slechts iets meer dan 2 millioen. Dat is nog een zeer treurige
verhouding. Immers van den wijn ) mits zuiver en rationeel
.
bewerkt, kan niets dan goeds worden gezegd. Het had spreker
althans een rijke en dankbare stof aangeboden en de gelegen
heid om een reeks interessants proeven te nemen.
De toejuichingen bewezen aan het slot dat zijn voordracht
uitstekend in den smaak was gevallen.

IX.
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n r . J. CAMPERT :

O v e r d e voo rtp l an t i ngss n e l h e i d van het g e l u i d .

De spreker uit Amersfo�rt h ad , evenals in den vorigen
winter , toen hij o ver )J consonnanten en dissonnanten" sprak,
een onderwerp gekozen uit de geluidsleer : de verschillende
methoden welke door natuurkundigen gevolgd zijn om de
voortplantingssnelheid van het geluid te bepalen. Eenige
algemeene n ó ties van de geluidsleer als bekend onderstel
lende , herinnerde spreker kort wat nlen onder geluid heeft
te verstaan , namelijk de trillende beweging van een lichaam ,
die zich door een middenstof voortplant , terwijl als die
stof niet aanwezig is , m . a. w. als men een lichaanl in 't
luchtledig in trillende beweging bren gt , alsdan geen ge
luid wordt waargenomen. De trillende of heen en weer
gaande beweging van een stemvork bv. deelt zich mede aan
de omringende luehtdeeltjes , en zoo ;wordt van luchtlaag
tot luchtlaag die beweging voortge} ,lant tot het oor van
den waarnemer , waar zij verder aan de gehoorzenuw den
indruk mededeelt dien wij geluid noemen·. Is er dus blijk
baar tijd no odig voor de voortplanting van het geluid , de
vraag doet zich voor of het tijdsverschil tusschen h 2t oogen
blik dat het geluid ontstaat en dat waarop het wordt waar
genomen , nleetbaar is . De eerste stellin g ) dat een t�jds-
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ruimte tusschen den oor�prong en de waarnenling van het
geluid bestaat , lichtte spreker toe met een p aar vo orbeel
den , die ieder heeft waargenomen. Bij onweer weet men
dat het overspringen van de electrische vonk gepaard gaat
met den donderslag , nlaar het licht , dat zich met zooveel
grootere snelheid voortplant , kOInt eer tot onze waarne
ming - bijna op hetzelfde oogenblik dat het ontstaat dan het geluid van den slag .
. Insgeliiks verklaart zich het verschijnsel ) dat men waar
neemt bij een houthakker , die zijn bedriif uitoefent. Men
zal den man op een afstand zien hakken , terwijl het nog
eenigen tijd duurt vóór men den slag van den bijl hoort.
Een gelijke oorzaak heeft de golvende beweging , die m en
in de bajonetten van een beho orlijk op de maat der muziek
marcheerend regenlent infanterie kan waar nenlen. De sectie ,
die vlak achter het muziekcorps m archeert , zal op het oogen
blik dat h et geluid ontstaat den pas beginnen ; maar de vol
gende sectie verneemt het geluid iets later; de daaropvolgende
weer iets later ; en zoo zal , wanneer de marcheerende troep
slechts lang genoeg is , in de golvende beweging van de
baj onettén zichtbaar zijn dat er tijd noodig is voor de voort
planting van het geluid.
Langs versch illende wegen heeft men nu getracht den
afstand te bepalen dien het geluid in één seconde doorloopt ,
en het Inag wel a,ls een bewijs worden aangemerkt van de
groote zorg en de nauwgezetheid waarmede de metingen
hebben plaats gehad ) dat de resultaten waartoe de proef
neIners zijn gekom en , slechts met zeer geringe verschillen
van elkaar afweken. Alvorens die pro efnemingen te schetsen,
herinnerde spreke �' aan de fOl'lnule , die reeds door N E W 'l' ON
langs wiskundigen weg voor de voortplantingssnelheid van
het geluid werd gevonden . N E W 'l' O N vond nàmelijk , dat die
snelhei d. afhankel �jk is èn v an d e elasti citeit èn van de di cht
heid der lucht.
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Die elasticiteit der lucht wordt genleten door d e drukking
van de lucht , welke op het oppervlak der zee luet een
kwikkolonl von 760 mMo evenwicht houdt. Stijgt men
hooger of lager in den dampkring , dan verandert die sp an
ning. Op den Montblanc bv. zal zij 420 mMo bedragen. De
elasticiteit van de lucht is daar dus kleiner ; maar zal nu
ook de voortplantingssnelheid van het gèluid in de lucht
op den Montblanc kleiner Zijil ? Neen , want ook de dicht
heid van de lucht daar is veranderd. De voortplantingssnelheid
van het geluid . ware gewijzigd geworden door de vermin
derde elasti citeit , als de dichtheid dezelfde gebleven ware ,
maar de verhouding tusschen de dichtheid en de elasticiteit
der lucht heeft geen verandering ondergaan : derhalve is
ook de voortplantingssnelheid onveranderd gebleven. Wordt
daarentegen in een afgesloten ruÎ1nte de lucht verwarmd ,
dan vermeerdert . de druk en de snelheid van voortplanting
neemt in dezelfde verhouding toe. In warme lucht van de
gemiddelde dampkringsdrukking geschiedt de voortplanting
van het geluid met grootere snelheid, omdat hier de elasticiteit
dezelfde is gebleven , terwijl de dichtheid kleiner is geworden .
In 1 7 40 werd door BIANCONI dit verschil in voortplan
tingssnelheid reeds opgemerkt ; in d en zomer bij 28° R ,
telde h ij tusschen het afvuren van een vuurmond en den
slag 76 schommelingen van zijn slingeruurwerk en in den
winter bij
1 u.2 R telde hij er 7 9 .
Uit d e formule van NEWTON volgt, dat d e voortplantings
snelheid van het geluid in lucht van 0° C. 280 Meter moet
bedragen, en uit de waarnemingen bleek dat dit getal aan
nlerkelijk verschilt van de waarde door proefneming gevonden;
spr. hoopte straks tijd te hebben duidelijk te maken, hoe het
aan LA PLACE gelukte deze afw�j king te verklaren. De ver
betering , door LA PLACE aan NEWTON'S form.u l e gegeven , hren gt
de uitkomsten van berekening en experiment in schoone
overeenstemmin g .
-
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Vertoeft men aan het stran d te Scheveningen , terwijl de
Artillerie er h a al' schietoefeningen houdt , dan zal men op
het oogenblik van h et afvuren dit ontwaren , over dag dool'
het zj en van een rookwolk , des avonds door een lichtver
schijnsel . Dat zien van het afvuren geschiedt nagen oeg oogen
blikkelijk , wegens de ontzaggelijk groote snelheid van het
licht ; maar het hom"en van het schot geschiedt eerst veel later ;
en nu is het duidelijk dat 111 eli , den afstand van vuurmond
en waarnemer kennende , uit het verschil in tij d tusschen het
zien en het ho oren van het schot , de voortplantingssnelheid van
het geluid kan b erekenen . Deze methode is door een zeer gro ot
aantal natuurkundigen toegepast en de eer van haal' met
bijzondere nauwkeurigheid verricht te hebben , komt toe aan
de N ederlandsche natuurkundigen prof. MOLL en VAN BEEK
van Utrecht , die in 1 823 , met medewerking van den Kapitein
del' Artillerie KUY'l'ENBIWUWER, door schietpro even clt:ze u1etingen
hebb en uitgevoerd.
In de buurt van Amersfoort , bij de zg. " zeven boomen " aan
den Utrechtschen straatweg , werden kan onnen opgesteld, en
een tweede se ctie geschut op een afstand van ongeveer 1 8 kilo
lneters tusschen Naarden en Blaricum . Op het :lelfde oogenblik
werd afgevuurd en wel des avonds , om des te nau\vkeuriger het
tijdstip van h et zien en dat van het hooren van het schot te
bepalen . Door uiterst gep aste maatregelen werd zorg gedragen
dat op beide stations op hetzelfde oogenblik de stukken werden
afgevuurd , en de waarnemers brachten het in dit opzjcht
verder dan zij hadden durven verwachten en dat voornamelijk
door de gro ote vaardigheid en oplettendheid onzer artillerie
officieren. Bij de bedoelde proeven verschilden de tij dstippen
van het gelijktijdig vuren nooit m eer dan 1 of 2 secunden, en
ongetwijfeld zal n1en inzien waarOlll onze natuurkundigen zoo
gro oten prijs stelden op een gelijktijdig vuren van beide stations.
De richting van deli wind heeft invloed op de snelheid van
voortplanting der geluidgoH ; waait de wind van station A
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naar station B , dan zal het geluid1 te A ontstaan, eerder te
B geh oord worden dan het geluid1 te B ontstaan, te A wordt
waargenomen . Is bijv. uit de meting te A een voodplantings
snelheid van 335 M. gevonden en uit die te B 333 M. , dan
is de juiste waarde van het gezochte getal 334 M .
Wijders heeft m e n b ij d e waarnemingen o o k rekening weten
te houden met den baronleterstand , den vo chtigheidstoestand
en de temperatuur der lucht. Het getal dat MÜLL en VAN BEEK
toen vonden , is later nog verb eterd gewor den door dr. SCHROEDER
VAN DER KOLK 1 die de herleiding lnet nog grooter nauwkeurig
heid kon verrichten , omdat sedert de meting in 1 82 3 de ver
schillende physische constanten veel nauwkeuriger bekend
waren geworden en nlen ook den afstand van beide stations
door trigonometrische meting juister had leeren bepalen.
Men is toen gekomen tot een afstand van 332 , 7 7 M. In
de secunde , dien het geluid bij een tenlperatuur van 0° C .
aflegt.
Van deze directe metingen stipte sp reker nog kortelijk aan
die vn,n de Zwitsersche natuurkundigen BRAVAlS en MARTINS1
die proeven namen , de een geplaatst op den Faulhorn ) de
ander aan het Brienzermeer , op een afstand in de rechte lijn
gemeten van 9560 Meter en met een h o ogteverschil van
20 7 9 M. De geluidsgolvingen plantten z�ch hier voort door
lagen van verschillende dichtheid van den top naar den voet
van den berg , en het resultaat bleek hier volkomen in over
eenstemming met de pro even onzer landgenooten , daar ge
noemde onderzoekers ook ruim 332 M. voor de vo ortplan
tingssnelhei d vonden. Indien spr. zou voortgaan een geregeld
verslag te do en van de onderzoekingen over het onderwerp
dat ons bezig houdt , dan zou het nu op zijn weg liggen
te beschrijven de wijze waarop de Frans che natuurkundige
REGNAUI!f in de met lucht gevulde watedeiding!::l b uizen te
Parijs de voortplantingssnelheid van het geluid bep aalde 1
terwijl h ij ons verder in kennis . zou willen brengen met de
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ingenieuse nlethode door prof. BOSSCHA In 1 853 aangegeven
onl tot het getal , dat wij zoeken , te geraken , maar . . . . de
tijd was kort en spr. ging dus eerst liever over tot de uitéén
zetting van de methoden , die langs een omweg tot het doel
voeren.
Wat men onder het trillingsgetal van een toon heeft te
verstaan , zal men zich nog wel herinneren uit de vorige vo or
dracht van den spreker. Als een bepaalde stenlvork in trillende
beweging wordt gebracht , zal zij bv. 256maal in de secunde
trillen , en die trillingen zullen aan de omringende luchtlagen
worden medegedeeld in dien zin ) dat van elke trilling een
luchtverdichting en een luehtverdunning het gevolg is ) zoo
dat er geen verplaatsing van de lucht naar den waarnemer
toe plaats heeft ) maar een heen en weer gaande beweging
van de luchtlagen .
Als de stemvork één volle trilling heeft volbracht ) zal de
trillende beweging der lucht zich tot op zekeren afstand van de
vork voortgeplant hebben. In fig. 1 gaat van de vork A B

ln a een luchtverdichting uit , welke luchtverdichting zich
zal hebben voortgeplant tot b 1 indien de vork één trilling
heeft volbracht. Heeft cle vork twee trillingen gedaan , clan is
de verdichting tot e voortgeplant , en heeft zij 256 trillingen
volbracht , d. w. z. heeft zij een volle secunde getrild , dan
is de verdichting voortgeplant tot op een afstand van 256
maal den afstand a b, m. a . w . de voortplantingssnelheid
wordt gevonden door het product te nemen van het tril-
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lingsgetal en de golflengte . Men herinnert zich uit de vorige
voordracht van spr., dat de afstand a b , waarop zich de be
weging voortplant in den trillingstij d , de golflengte genoemd
wordt. Met deze formule ter berekening van de vo ortplan
tingssnelheid van het geluid tot grondslag , nam spreker ver
schillende pro even nlet het meetrillen v an lucht in open en
gesloten · kokers , ten bewijze dat er een betrekking bestaat
tusschen de golflengte van den toon der stemvork en de voort
plantingssnelheid van het geluid in het gas waarmede de
koker gevuld was . Als de dubb ele afstand van de - aan
den mond van den koker geplaatste - vork tot den bodem
van den koker gelijk is aan de halve golflengte , dan zal
op het oogenblik dat men de vork een trillende beweging
laat volbrengen , die beweging door de llledetrilling van
de lucht in den koker versterkt worden. Maar neenlt nle] l
een stemvork van een ander trillingsgetal en strijkt men die
boven den koker aan , dan zal de geluidsbeweging niet wor
den versterkt. Het pro duct van het trillingsgetal en de
golflengte nloet altijd het zelfde blijven. Insgelijks zal , als
men den koker vult met een ander gas , waarin het· geluid
een grootere voortplantingssnelheid bezit dan in lucht, terwijl
de golflengte onveranderd is gebleven, de koker grooter mo eten
zijn , wil het gas meetrillen met de stemvork.
Spreker nam de proef met koolzuurgas , waarin de voort
plantingssnelheid van het geluid kleiner is dan die in de
lucht. Hij vulde daarmee een koker, maar nloest dien koker
korter nemen dan de koker die daar even nlet lucht was
gevuld , daar de ko olzuurzuil die meetrilt met de vork ,
korter is dan de luchtzuil. Eerst als de zuil korter was ge
maakt , hoorde men de versterking van den toon der aan
gestreken stemvork .
D e voortplantingssnelheid van het geluid is hier dus blijk
baar te vin den , daar de diepte van het kastje, vermenigvuldigd
m,et vier , de golflengte geeft , en deze golflengte 1 11aal het
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t,rillingsgetal van den toon der stemvork het verlangde getal
aanwijst.
Spreker had hier de proef genomen nlet een van boven
gesloten luchtk oker. Gesteld die koker is 32 cM. lang en de
lucht , daarin besloten ) trilt mee met een steulvork v an 256
tr. in de sec. Zal nu een andere koker, die op en is , ook de
zelfde lengte moeten hebben , opdat de trillende beweging
van de stemvork door de lucht in dien koker versterkt warde ?
Het antwoord door het experiment gegeven luidt ontken
nend ; bij een open koker ho orde men dezelfde versterking
van het geluid eerst ) als die koker tweemaal zoo lang was
als de gesloten koker. Spreker paste deze stelling toe op open
en gesloten orgelpijpen en de tonen c ) g , e , c' , die ver
schillende stemvorken deden hOO1'en , werden eerst versterkt
door de luchtzuilen in de open p ijpen , als deze de dubbele
lengte hadden van de gesloten p ijpen .
Spr. z o u nader trachten t o e t e lichten , dat bij d e open
pijp de golflengte van den grondtoon gelijk is aan 2 nlaal
de lengte van de pijp , terwijl bij de gesloten pijp die golf
lengte 4 maal de lengte van de pijp bedraagt.
Een caoutchouc koord , aan het één e uiteinde vastgemaakt , werd aan de andere zljde door spr. in trilling ge
bracht ; de golven plantten zich voort naar het vaste punt
boven , waar zij werden teruggekaatst en nieuwe golven ont
moetten die van spr's h and uitgingen ; deze twee trillende
bewegingen die elkander ontmoetten, deden de verdeeling van
het koord ontstaan, die wij nu ook zagen : aan de beide uit
einden en in het midden zagen wij punten van de minste be
weging , dip, lcnoop en worden genoeIud ; tusschen die knoopen
vonden wij die deelen waar de uitwijking 't grootst is : buiken
worden deze deelen lllet een technischen tenn genoemd. De
verschillende deelen van het koord vertegenwoordigen de
verschillende standen die een trillend deeltj e kan innem en :
de lengte van het koord is dus één golflengte en wij merkten
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duidelijk op dat in het vaste punt een knoop wa8 ontstaan.
Wat geschiedt er, zoo wij de trillende beweging zich laten
voortplanten langs een ijzeren lat , waar zij aan het vrije
uiteinde wordt teruggekaatst ? D an zal in het uiteinde niet
een pupt van de geringste uitwijking , maar een punt van
de grootste uitwijking zijn J niet een knoop maar een buik,
zooals in de proj ectie van de trillende lat op het scherm
duidelijk was te zien . Een knoop zagen wij daaronder op een
afstand van nagenoeg een vierde golflengte .
Wat wij nu gezien hebben voor de transversale trillende
beweging van het koord en van de lat , geldt ook van de
longitudinale trillende beweging J waarin de lucht verkeert ,
indien . zij geluid geeft - voor nadere verklaring van deze
termen mocht spr. zich refereeren aan hetgeen door den Heer
VAN D.!M en door hemzelf ten voi'igen jare te dezer plaatse was
medegedeeld.
Bij de trilling der lucht in een gesloten .p ijp ontstaat der
halve aan het gesloten einde een knoop J . en bij de open pijp
aan het vrije uiteinde een buik ; aan den mond van de pijp
die open . is, ontstaat bij beide pijpen een buik ; het gevolg is
dus dat bij de gesloten pijp de afstand van beide uiteind en
1/4 golflengte , en bij de open pijp de afstand van beide uit
einden 1/'J golflengte bedraagt.
Volgen wij daartoe de longitudinale trillingen in de lucht
zuil van een orgelpijp en zien wij ho edanig de toestand is
van de lucht bij den knoop in 't midden eener open pijp.
In 00 buurt van den knoop openbaren zich dan de gro otste
veranderingen in de .dichtheid der lucht J terwijl bij de buiken
die variatiën van dichtheid veel klein er zijn . De bekende
vervaardiger van acoustische instrumenten KÖNIG heeft dat
toegelicht in een fraaie proef , welke door spreIeer werd
herhaald . Een houten koker is zoo ingericht , dat terwijl er
lichtgas wordt doorgevoerd , dit te gelijk kan uitstroomen
door drie op even groote afstan den geplaatste openingen in
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een der wanden. Bij die openingen kunnen dus lichtj es wor
den ontstoken . De lucht in de or g elpijp en het lichtgas in
den ter zijde aangebrachten houten koker zijn van elkander
gescheiden door caoutchouc-vliezen. Spreker bracht nu de lucht
in de orgelpijp in trillende beweging , eerst door den grondtoon
aan te blazen, waarbij in 't n1idden van de pijp een knoop ont, stond , zichtbaar aan 't uitgaan van het vlammetj e op die plaats
ten gevolge van de groote schommelingen in de dichtheid van
het gas op dat punt. Bij de buiken daarentegen bleven de lichtjes
branden , o ll1dat de dichtheid van het gas daar minder
storing ondervond. Spreker blies nu de octaaf van den grond
toon in de orgelpijp , waardoor de knoopen en buiken zich
verplaatsten . Er kwan1en knoopen bij de twee uiterste licht
jes en daar tusschen , in 't midden van de pijp , een buik.
Nu bleef het middelste lichtj e branden en de twee aan weers
zijden gingen uit. Deze proef van KÖNIG gelukte uitstekend.
Een tweede proef nam spreker n1et een glazen lat , in 't
midden bevestigd , zóó dat als een van de armen der lat
krachtig gewrev en en daardo or in longitudin ale trilling wordt
gebracht , op de plaats waar de lat is vastgeklemd een
knoop ontstaat.
OU1 dit aan te toonen nam spreker de e ven vernuftige
als voor de toeschouwers zeer duidelijke pro ef met het ge
polariseerde licht , dat, zooals men weet, niet door de Nicol's
prismas wordt doorgelaten als deze gekruist tegenover elkaar
staan . Brengt men de glazen lat tusschen de beide nicols ,
zóó dat het licht den knoop van de lat moet passem'en ,
dan ziet men op het schernl een opflikkerin o'
van licht ,
b
zoodra de glazen lat door wrijven n� et een natten doek in
longitudinale trilling ,yordt gebracht , een bewijs dat door
de toename van dichtheid van h et glas op dat punt (knoop)
de ei g enaardige toestand waarin het licht verkeerde toen
het do or het 2dC nicol werd tegengehouden ) is gewijzigd ,
zoodat het licht het 2l1 e ni col passeert. De proef op de som
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werd geleverd door nu een buik van de lat tusschen de
nicols te schuiven. Men zag nu geen opflikkering van
licht op 't scherm , daar bij de buiken de dichtheid slechts
aan weinig variaties onderhevig is . Ook deze proef - di e
door TYNDALL is uitgedacht - slaagde bijzonder goed.
Zoowel bij de open orgelpijp , indien zij h aar gron dtoon
geeft , als bij de glazen lat , o p de aangegeven wijze in
trilling gebracht J vinden wij in het midden een knoop ,
aan de uiteinden buiken ; de golflengte van den voortge
brachten toon is derhalve het dubbele van de pijp of van
de lat , en deze golflengte vermenigvuldigd met het trillings
getal van den toon , geeft ons de voortplantingssnelheid van
het geluid in de lucht , waarmede de orgelpijp is gevuld ,
of in het glas , waarvan de lat is vervaardigd.
Kan men dus op die wijze de vo ortplantingssnelheid van
het geluid in de lucht of in het glas bepalen , niets ver
hindert om die geluidssnelheid nu ook te meten in een
ander gas, indien men de orgelpijpen vult en aanblaast met
dit gas . De to estellen door W ERTHEIM en anderen tot dit
doel gebezigd moest spr. met stilzwijgen voorbijgaan. Liever
bepaalde hij zich er toe te vertellen, hoe langs anderen weg de
v oortplantingssnelheid te bepalen zou zijn. Van het v orige
j aar z al men zich noch herinneren den schuiftrofnpetv ormigen
to estel , die spr. opnieuw bij ons intro duceerde als een nliddel
om de voortplan tingssnelheid van het geluid in 't een of
an der gas te vinden . De proef beru st hierop , dat door een
trillende beweging mee te deelen aan een los in een glazen
buis besloten kurkj e J die beweging aan weerszijden van de
als schuiftrompet omgebogen bnis zich voortplant. Zijn de
ombui gingen even lan g , dan zullen de verdichtingen van de
lucht of het gas , door 't trillen veroorzaakt , aan 't eind
van die ombuigingen elkaar versterken , blijkbaar aan het
trillen van kurkvijlsel op dat punt.
Wordt daarentegen de eene arm van den toestel , op de
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wijze als bij een schuiftrompet, een halve golflengte uitge
haald , dan blijven die deeltj eR kurkvijlsel in rust , een bewijs
dat de trillende bewegingen langs beide wegen voortgeplant
aan de luchtlaagj es in de buis met kurkvijlsel een tegen
gestelde beweging geven.
Bij het uittrekken van het eene been over een geheele
golflengte zullen de deeltj es weer in beweging komen. Terwijl
dus de helper de glazen buis in trilling hield , zagen wij bij
gelijke lengte der beide armen van den toestel het kurk
vijlsel in beweging ; deze beweging hield op toen de eene arm
verlengd werd en deze verlenging is juist een halve golflengte
van den toon door de glazen buis voortgebracht. Het dubbel
van deze verlenging maal het trillingsgetal - dat door de
sirene kan bepaald worden , zooals wij vroeger hoorden geeft de v oodplantingssnelheid van het geluid in lucht.
In plaats van lucht bracht spreker nu in den to estel kool
zuur. D e voortplantingssnelheid was nu blijkbaar een andere
geworden ) want de beweging van het kurkvijlsel hield reeds
op, toen de eene omgebogen buis minder ver was uitgetrokken
dan daar even bij de lucht. De voortplantingssnelheid van het
geluid in koolzuur is dus kleiner dan die snelheid in de lucht.
Met meer voorzorgen - dan in de ge �even omstandigheden
mogelijk zijn -- zou deze methode tot een scherpE re bepaling
van de voortplantingssnelheid kunnen leiden .
Wii hebben alzoo verschillende methoden leeren kennen ,
die ons langs indirecten weg vo eren tot de kennis van de
voortplantingssnelheid van het geluid in verschillende stoffen.
Deze indirecte methoden zijn in 1 8 68 door een Duitsch
natuurkundige KUNDrl' nog met één vermeerderd , en in zijn
handen heeft de toep assing dezer methode tot · belangrijke
resultaten geleid.
Spr. zou trachten van KUNDT'S denkbeeld een voorstelling
te geven.
Een glazen buis , in het midden vastgeklemd en aan het
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uiteinde door een natten doek gewreven , ' geeft C I� Jl toon.
In het 11lidden vormt zich een knoop - wij zagen h d straks
met de glazen lat tusschen de b eide nicols geplaats t - en
aan de uiteinden vonnen zich buiken ; men hoort den toon en
eveneens dien van een buis in de nabijheid die 2 ll]. aal korter
is , derhalve 2 maal kleiner golflengte heeft , en dus een
toon geeft met 2 maal grooter trillingsget.al , het hoogst
o ctaaf derhal ve. Vulde spr . nu een zoodanige glazen buis
met lucht , strooide hij in de buis een licht poeder, en sloot
hij de beide uiteinden met kurken , dan zag n1 en die kurken
aan de trillende beweging deelnemen , w elke zich do ol' de
lucht van de buis voortplant. Er ontstaan staande golven ,
buiken en knoop en , even als in het caoutchouc ko ord , dat
spr . straks in trilling bracht .
Spr. deed opmerken , dat het aantal knoopen in de lucht
zuil veel gro oter was dan in de glas:l L1Îl ; in de l aatste is
slechts één kn oop , in de luchtzuil telde hij er 1 6 ; in de
luchtzuil zijn dus 16 halve golflen gten , terwijl de glazen buis
één halve golflengte lang is , en dat terwijl dezelfde toon
van hetz elfde aantal trillingen de bewegiJ lg voortbracht.
Men besluit hieruit dat de voortplantingssnelheid van het
geluid in glaR 16 11laal grooter is dan in lucht , en dat wij
het trillingsgetal van dezen toon n1et de sirene bepaald he b
bende , de v oortplantingssnelheid in lucht kunnen berekenen.
Want trillingsgetal , vermenigvuldigd met golflengte , geeft
ons de voortplantingssnelheid .
'ren slotte nog kortelijk tot de rechtstreeksche metingen
terugkeerende , beschreef spr. de n1 ethode van REGNAUJll') d i e
zijn proeven nanl in de waterleidingsbuizen t e Pa rijs , en
wel bij voorkeur in d i e onderaardsche buizen omdat de tem
peratuur van de l ucht daar zeer constant is. lIet g e l u id werd
door REGN.AUL'l' voortgebracht door het afschieten v a n een
pisto ol (zie fi g . 2) in het eene uit einde A der b u is ; de
geluidsgolf plant zich do or d e buis voort en brengt een
H
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caoutchouc-vlies Cm) 1 dat het andere tüteinde der buis afsluit ,
in trillende beweging. De electrischc stro om van een galvanisch
element P do orloopt de omvvindingen van den electro-magneet
M 1 den telegraafdraad B T T À) den fijnen platinadraad ff , die
voor den mond van het pistool is gespannen en vindt zijn
weg naar de aardplaat E3 . De stroom is dus gesloten als
de andere pool van het element P met de aardplaat EJ ver
bonden is ; deze stro om nlaakt M magnetisch , veroorzaakt
dat het anker a wordt aangetrokken en dat de stift s
schrijft op den cilinder 'W , die met eenparige snelheid wordt
rondbewogen . Het pistool werd nu do or REGNAUL'f afgeschoten
en de prop ·waarmede het pistool was geladen verbrak den
draad ft' en daarmede den stroom , ,v aardoor de schrijfstift s
van den cylinder verwij derd en het oogenblik van het ontstaan
van het geluid op den cylinder aangeteekend werd. Zo odra
nu het caoutchouc vlies door de aankOlllellde geluidsgolf naar
rechts uitweek , k wanl een platina-pl aatje op dat vlies in
contact met de 11letalen punt p , en de zooeven afgebroken
stroom kon den weg P M B l P E:J volgen , is alzoo ge-
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sloten, doet het anker bewegen en . de stift op den cylinder
schrijven , zoodat ook het tijdstip waarop het geluid bij p
aankomt , is opgeteekend. De afstand van beide teekens gaf
den tijd tusschen het ontstaan en het aankomen van de ge
luidsgolf verstreken , daar de o mwentelingssnelheid van den
cylinder nauwkeurig bekend was .
Terwijl nu de onderaardsche buis toeliet om ook bij ver
hoogden luchtdruk te werken , bleek het den proefnemer dat
onder dien hoogen druk de voortplantingssnelheid juist dezelfde
w as gebleven . Zijn uitkon1st was vrij wel gelijk aan die der
metingen van MOLL en VAN BEEK.
Spreker mocht zijn taak niet geëindigd achten alvorens
duidelijk te hebben genlaakt , op welke wijze zich laat ver
klaren dat NEW'f ON'S theoretische afleiding van de voort
plantingssnelheid van het geluid zooveel afweek van het
getal , dat wij nu -langs verschillende wegel1. leerden bepal en.
Wij zagen dat NEWTON langs wiskundigen weg de voort
plantingssnelheid van het geluid afleidd e uit de veerkracht
en de dichtheid van de middenstof , waarin de trillende be
weging wordt voortgeplant , en dat daaruit voor lucht van
0° een voortplantingssnelheid van het geluid voortvloeit van
280 Meter) een uitkomst die i/ti van de werkelijk gevonden
snelheid afwijkt ) die wij nu weten dat, in lucht van 0 ', 332 . 7 7
Meter bedraagt.
Het mocht noch aan NEWTOK ) noch aan anderen van zijn
tijdgenooten gelukken dit duistere punt op te helderen ; eerst .
in het begin dezer eeuw was de Fransche mathematicus LA
PLACE gelukkiger.
In de uitéénzetting van zij n denkbeeld moest Spr. kort
zijn . Perst n1en lucht samen , dan wordt zij verwarmd ; dit
blijkt uit de bekende proef n1et de vuurpomp ; hieruit volgt
dat lucht , die verdund woidt , een afko eling onde rgaat.
Bedenken wij deze feiten , nu wij over de voortplanting van
het geluid in lucht , door de verklaring van den spreker ,

1 64

een voorstelling hebben ontvangen. Indien een geluidsgolf
zich door de lucht voortplant , dan hebben er in ieder punt
van den weg achtereenvolgens luchtverdichtin gen en l'.lcht
verdunningen plaats ; en iedere luchtverdichting heeft ten
gevolge dat de lucht in dat punt verwarmd wordt. Wordt
de lucht verwarmd , dan vermeerdert daardoor de elasticiteit
en de voortplantingssnelheid wordt gro oter ; maar zal door de
verdunning , die op de verdichting volgt , niet de voortplan
tingssnelheid afnemen , zoodat het getal door NEWTON ge
von den toch het juiste is ?
Deze voorstelling , die bij een oppervlakkige beschouwing
ingang zou kunnen krijgen , is niet de juiste
Van de stenlvork A B - die een toon geeft - gaan achter
eenv olgens luchtverdichtingen en luchtverdunningen uit. Vol
gens de teekening (fig. 1) zendt zij op dit oogenblik een
luchtverdichting uit1, die terstond door een luchtverdunning
zal gevolgd worden . De luchtverdunning , die de luchtver
dichting , welke nu ontstaat , voorafgaat, is reeds tot a'
voortgeschreden . Bij die luchtverdichting naderen de lucht
deeltjes tot elkander , en die verdichting wordt verder vo ort
geplant op andere deeltjes ; het is alsof een veer tusschen
de luchtdeeltjes zich bevindt , die gespannen wordt en door
zijn veerkracht de beweging aau de andere deeltj es verder
meedeelt. Door de verwarming nu - die een onmiddellijk
gevolg is van de luchtverdichting - is het alsof de veer
sterker gespannen is geworden , de beweging wordt dus sneller
overge brach t.
Beweegt het eerste deeltj e a zich , tengevolge van de terug
w�artsche beweging van de stemvork , ook terug , volgt er
op de luchtverdichting een luchtverdunning , dan zullen de
volgende deeltj es ook naar links uitwijken ; WaarOlll ? Omdat
de denkbeeldige veer bij a' zwakker gespannen is dan die
bij b , en nu is het duidelijk dat de af koeling - die van de
luchtverdunning een onmiddellijk gevolg is - dat verschil

1 65
In spanning dier denkbeeldige veeren nog grooter zal maken ,
zoodat de luchtverdunning evenals de luchtverdichting de be
weging sneller overbrengt .
LA PLACE slaagde er in , door op de zoo even vermelde
omstandigheden acht te slaan , aan de fornlule van NEWTON
die wijzigîng te geven , welke haar met de feitelijk gevonden
voortplantingssnelheid in goede overeenstemming bracht .
Spreker moest hier af breken. TI it het voorgaande zal ge
no egzaam gebleken zijnJ dat äe voordraeht door uitstekende
proeven was toegelicht J die te meer gewaardeerd werdell
omdat de voorbereiding veel tijd en inspanning moet gekost
hebben.
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J. A . SNIJDERS C . J.zn,

H et v e r d i c h t e n van g as s e n ; n i e u wste u i t ko m s t e n op d at g e b i ed
verkregen,

Voor een talrijk publiek bespr ak een zeer gewaardeerd
spreker uit Delft 1 de hoogleeraar in de physica SNIJDER.S ,
een onderwerp , waarvan de olllschrljving , " nieuwste uit
komsten op het gebied van de verdichting van gassen ver
kregen " , heenwees naar een e vroegere voordracht , in Nov.
1 8 7 6 in dezen zelfden kring gehouden door onzen stadge
noot Dl'. L. BLEEKRODE . Ook op dien avond , straks 9 j aren
geleden 1 ,vas het verdichten van gassen het onderwerp 1 en
de tegenwoordige spreker liep dus gevaar van den b ekenden
cirkelgang der menschheid aan de " Diligentia " -voordrachten
te bm;vij zen . Slechts ten deele zou dit waar blijken . V\Tel zou
SpI'. ons terugvo eren tot het op dien avond door zijn voor
ganger behandelde 1 maar niet meer om tot dezelfde resul
taten te komen.
Heeft Dl'. BLEEKRODE toen aan het slot zijl1er re d e gez egd
dat " men ook op natuurkundig gebied niet anders dan de
ko-rtheid van het menschelijk leven betreuren kan , waardoor
het den natuurvorscher nimmer gegeven is zelf z �jn e naspo
ringen geheel ten einde gebracht te zien " , deze klacht 'w ordt
ten opzichte van het vraagstuk v a n de verdichting van gassen,
juist door het in die 8 à 9 j aren gebeurde in zeke ren zin
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beschaanld , zeker ook tot genoegen van den spreker , die
haar uitte. Het vloeibaar maken van alle gassen is niet
langer een onoplosbaar vraagstuk gebleven ; het is een feit
geworden ) dat de zoogenaamde permanente gassen van het
tooneel der natuur verdwenen zijn.
De uit een wetenschappelijk o ogpunt belal1gr�jke vraag , of
er werkelijk gassen waren , die door geen nliddel tot ver
dichting waren te brengen , dan wel of de 5 of 6 toenmaals
als onwillige gassen bekende stoffen eindelijk voor de pogingen
onl ze vloeibaar te maken bezwijken zouden - die quaestie
was reeds het volgend jaar , in 1 8 7 7 , uitgemaakt.
Bij twee voorname punten zou de I-Ioogl. SNIJDEHS onze
aandacht bepalen : 1 0 . welke de oorzaken waren dat men er
vroeger niet in slaagde om al le gassen tot den vloeibaren
staat te verdichten ; 2 0 . welke 111iddelen thans in s taat stellen
onl ook bij de zuurstof , de stikstof en de wate rstof dien
aggregaatstoestand te vo orschijn te roepen . Van een zuiver
theoretisch standpunt zou spreker een denkbeeld trachten te
geven van de zg. theorie van de gassen , waaraan zich heden
over 1 4 dagen zçm kunnen aansluiten eene b eschouwing
door een ander spreker over de toepass i ngen van tot vloeistof
verdichte gassen in de nijverheid .
Van de eerste proeven onl een gas vlo eibaar te maken
kOlnt de verdienste toe aan een landgenoot ) den Nederland schen natuuronderzoeker VAN MARm'I , die in 1 7 87 voor het
eerst vloeibaar 8mmoniakgas wist te verkr�jgen . Vóór dien
tijd verkeerde men omtrent het wezen van de gassen in de
grootste onzekerhei d . Hoe kon 't ook wel anders als men
weet dat tot omstreeks het nlidden der 1 7 e eeuw het geloof
bestond , dat gassen geen gewicht hebben ! Dat feit llloet
verbazing wekken , daar men toch mag onde rs tellen ebt de
oude wiisgeeren zu l l en h ebben n a ge d a ch t over (l e oOY7.:=tak
van de ui twerki n g , w e l ke d e l u ch t te wee g brengt als z+i i n
beweging is , als winden en stormen boonlen ontwo rtelen en
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gebouwen omverwerpen. Door GALILEï werd in 1 638 voor het
eerst aangeto ond ) dat een holle ko gel zwaarder wordt als
men er lucht in per�t ; welke pro ef weldra gevolgd werd
door de voor dien tij d allerb elangrijkste proef van den bur
genleester van Maagdenburg 1 OT'fO VON" G UERICKE , die 11let
de door hem uitgevonden luchtp omp bewees 1 dat o ok de
lucht eene zware stof is.
Spreker het niet na deze proef te herhalen met volkomener
werktuigen dan VON GUER.ICKE tot zijne beschikking had. Aan
eene balans hing een met lucht gevulde glazen bol in even
wicht ; de lucht werd aan den bol door een luchtpomp ont
trokken 1 en men zag den evenaar 8,an de zijde van den bol
riizen ) en vervolgens weel' tot den vro egel'en evenwichtstoe
stand terugkeeren 1 nadat spr. de lucht in den bol weer had
to egelaten.
Daarm"L is men natuurlijk spoedig te weten gekomen 1 dat
alle overige gassen de eigenschap van zwaar te zijn met
de lucht g8111een hebben Ook het verschil Ül zwaarte tu sschen
het eene gas en het andere leerde n1en kennen. Met de be
kende proef van het overgieten van l�o olzuurgas lichtte
spreker toe 1 dat dit gas (ruim 1 1/2 maal ) z-waarder is dan de
gewone dampkringslucht . Zichtbaar is dat gas niet 1 daar
het even doorschiinen d is als de lucht. Daarom kan men bij
dat overgieten het gas alleen aantoonen door er een bran
dend lichaam i n te houden ) dat uitgedoofd wordt 1 om dat
koolzuur de verbranding niet kan onderhouden. Door dit
hulpmiddel werd het bewijs geleverd dat het ko olzuurgas
uit het eene bekerglas in het and ere overgegoten ,vas :Maar
nog duidelijker zou de pro ef zijn als men het ko olzuur ook
kon ûen vYelnu , ook in dit opzicht kon spr. ons bevredigen
d'O or 't nemen van eene pro ef , die ViTe ons niet herinneren
vro eger ooit gezien te hebben . In het donker gemaakte ver
trek werd uit de projectielamp een lichtbundel geworpen en
d.aarin dool' spr. zijn vat met koolzuurg as uitgegoten . lVIen
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z ag het gas uitstro omen alsof het een vloeistof was , lllaar
slechts over de breedte van den lichtbundel. T o ch is ko olzuur
even kleurloos
w orden ?

als de lucht .

Wat deed het hier zichtbaar

Eenvoudig de veranderde l i chtbreking tengevolge

van de verschillende dichtheid van de lucht en van het kool
zu�r ,

even

als

men het opstijgen der warme lucht b oven

een kachel zien kan , als de ruimte daarb oven door helder
invallend z onlicht verlieht wordt.
Die ontdekking nu , dat de lucht gewicht b ezit , is een der
b elangrijkste in de ontwikkeling der physica en heeft er het
meest toe bijgedragen , dat juistere natuurkundige b egrippen
zich eindelijk in de
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eeuw begonnen baan te brek en. Men

had er toch al dadelij k niets minder aan te danken dan de
gewichtige uitvinding van den baro meter door den j ongeren
tijdgenoot van GAL ILEï , T ORRICELLI , die , nadenkende over het
feit dat de lucht gewicht heeft , zich de vraag stelde , of
men dan ook de zwaarte van den geheelen danlpkring zou
kunnen nleten.

In de bevestigende b eantwo ording van die

vraag ligt het b eginsel van den barometer opgesloten. Daar
dit instrunlent tegenwo ordig een voo rwerp van de dagelijk
sche belangstel lende

aand acht van iedereen is , vonden wij

het een gelukkige gedachte van spr. om dat beginsel nauw
keurig toe te lichten.

Men stelle zich dan voor een lange

gl azen buis ) aan beide zij den open , waarvan het onderein de
in

een cylinde rglas ,

dat gede eltelijk met kwik gevul d is ,

onder de opp ervlakte van het kwik uitmondt. Wordt nu in
het

wij dere cylinderglas

water

op

het kwik gegoten , dat

aldus door zijn gewicht eene drukking op het kwik uitoefent )
dan 8tij gt in de een.!tgeno enlde nauwe buis een kwikzuil op )
nl aar niet

tot gelijke ho ogte als het water in het glas er

on1 heen. Als ho ogte van de waterlcolom zal 111en bv. aflezen
34 cM , als hoogte van de kolom kwik slechts 2 1 /'2 cM . Z o o

heeft m e n d e verhouding leeren kennen van h e t soortehjk
ge wicht van kwik tot dat

van

water , die leert dat kwik
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nlaal zwaarder is dan WH/ter. Wij hebben nu echter

niet te doen met den druk van water , maar wel met de vraag :
welken . druk het gewicht van den dampkring op het kwik
oppervlak uitoefent. Onl tot eene oplossing te konlen , dacht

TORRICELLI

in het vat met kwik eene buis geplaatst zóó lang

dat zij tot over de grens van den dampkring reikte en dus
luchtledig was . Het kwik zou dan , door den druk van de
lucht op de opp ervlakte

dezer

vlo eistof in het vat , in de

b uis omhoog worden gedreven en de hoogte van de kwik
kolonl in de b uis de nlaat aangeven van de drukking van
de lucht daarbuiten .
Ziedaar het b eginsel van den b arometer geschetst. Het
spreekt van zelf , dat men bij de uitvo ering er op bedacht
was om die onmo gelijke lengte van eene buiR , reikende tot
boven de atmospheergrens ,

te vermijden. Die lengte doet

trouwens niets tot de zaak .

D e quaestie

is nlaar o nl een

luchtledige b uis te maken , en daartoe beho eft men zoo h oo g
niet t e reiken . Men verkrijgt deze , d o o r een buis , die langer
is dan
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cM. , vol kwik te gieten en haar met het gesloten

eind e naar boven en het open einde naar beneden gekeerd
in het kwikvat te plaatsen

Men houdt n atuurlijk het ond er

einde lllet den vinger zóó lang gesloten tot het beneden het
opp ervlak van het kwik in

het vat is gebracht. Men ziet

dan een gedeelte van het k wik uit de buis wegvlo eien , terwijl
eene

kolom van ongeveer

76

cM . er in blijft staan , die in

evenwicht gehouden 'wordt door de drukking der lucht buiten
de buis op het kwik in het vat , en waarvan de len gte du s
als

maat

voor de drukkin g van den dampkring kan wo rden

beschouwd. TORRICELLI heeft deze proef in
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het eerst ver

richt ; de luchtledige ruimte boven het kwik in de buis 'I\T ordt
dan ook naar hem het Torricellisch luchtledig geno elnd . Een
d ergelijken barometer vervaardigde spreker , die ongeveer
mM . ,

d.

i. d e drukking die op ebt o o genbl ik in d e

heerschte , bleek aan te wijzen .

750
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Uit het specifiek gewicht van- kwik valt nu af te leiden ,
dat de dampkringslucht , bij een hoogte der kwikkolom van
76 cM ., op eIken vierk. decimeter een druk van ruim 1 0 3
kilogram uitoefent.
Zagen wij hier de dampkringslucht direct haar vollen druk
op het kwik uito efenen , de vraag doet zIch voor, wat er
g8beurt als wij den barometer bedekken door een klok , die
luchtdicht om den kwikbak heen sluit . Op het kwik drukt
nu alleen het veel kleinere volume lucht in de klok , en
nochtans daalt de kolom kwik in de buis niet , doch blijft
op dezelfde hoogte staan , als stond zij nog in de vrije ruim te .
Het besluit valt hieruit ' af te leiden , dat de lucht op het
oppervlak der aarde door het gewicht van de opeengehoopte
luchtlagen samengeperst is en evenals een veer in gespannen
toestand verkeert , en in dien to estand bbjft , ook als men
ze in een beperkte ruimte afsluit . In dienze lfden gespannen
toestand als daar buiten blijft de lucht in de klok en perst
daar nog lllet , dezelfde kracht het kwik in de barometer
buis n aar boven. De lucht komt dus hierin overeen met de
vlo eibare en vaste stoffen , dat zij , evenals deze , een veer
krachtig lichaam is dat zich tegen samendrukkin g verzet.
Haar elasticiteit onderscheidt zich alleen hierin van die van
vaste of vloeibare lichamen , dat zij in veel grootere mate
samenpersbaar is . De neiging van de lucht om zich niette
min tegen dat samenpersen te verzetten , lichtte spreker toe
door de proef met den zuiger ) welke , na de lucht in een
buis te hebb en samengedrukt , door die sam engeperste lucht
weer een eind weegs naar zijn vorigen stand wordt terug
gedreven.
Met de grootere samendrukbaarheid gaat o ok een veel
grooter uitzettings vernl0gen der gassen gepaard . Laten vaste
lich am en en vloeistoffen zich door warnlte en door mecha
nische kracht slechts in geringe mate uitzetten of uitrekken,
dat vermogen is bij d e g�ssen s ch i e r onbeperkt , en het is j uist
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die elasticiteit , die

bij

de verklaring van de verder te be

handelen verschijns elen de belangrijkste rol speelt .
'Vat is

wel

de

o orzaak

van

de

veerkracht van vaste ,

vloeibare en b
aasvormi 0
ae stoffen ? Hoe konlt het dat zii
� zich
verzetten tegen s amenpersin g en dat vaste lichamen tevens
aan uitrekking weerstand bieden ? Dit laatste vl3rklaart zich
uit de cohaesie of aantrekkende werking , die de deeltj es op
elkaar uitoefenen en waardoor zij bijeen trachten te blijven.
Opp ervlakkig , zelfs lo gisch reden eerende , zou men nu lllo eten
concl udeeren

dat lllen bij samenp ersing van die deeltj es die

aantrekkende werking zou bevorderen . Maar neen : dan is
het j uist weer ,

of de llloleculen ell{aar afsto oten , althans

zij bieden tegenstand. Onl dit te verklaren , lag het voor de
hand dat men aanvankelijk zijn to evlucht nam tot het aan
nenlen van het gelijktij dig bestaan van aantrekkende en van
afstoo tende krachten tusschen de moleculen onderling , waar
van de eerste de overhand zo uden verkrij gen bij pogingen tot
vergrooting , de laatste daarentegen b ij pogingen tot verldei
ning van den afstand der moleculen . Van die verklaring is nlen
echter mo eten afstappen, sedert men zich op het veel rationeelel'
standpunt van de nlechanische warmte-th eorie heeft geplaatst .
'Vel houdt nlen zich vast aa n d e hypothes e ) dat de nl01e
culen , althans van vaste en vlo eibare lichamen , wel degelijk
eene aantrekkende werkin g; op ell{aar uito efenen ; nlaar om
den weerstand bij

de iS amendrnkking te verklaren , neemt

men aan dat de deeltj es in eene snelle beweging verkeeren .
De

aard van

die beweging zal dan bij vaste , vloeibare en

gasvormige stoffen

geheel

verschillend zij n . Bij de

eerste

namelijk is het eene trillende beweging en zijn daarbij de
moleculen 11let eene snelheid bedeeld , die afhankelijk is van
den warmtegraad . Juist de aantrekkende werking van de mole
culen op elkaar is de o orzaak d at

zij

in hun beweging niet

vo ortgaan , maar heen en weer trill en
melen om hun e v enwichtsto �stand .

�

als lt ware schon�
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D aarentegen schijnt in gassen d e aantrekkende werkin g
niet te bestaan . D aar wordt de snelle ) voortgaande beweging
van de deeltj es niet gehinderd door onderlinge aantrekking ;
daar

z ouden zij

door

de

met

dez elfde

temp eratuur,

snelheid , die bepaald wordt

onveranderd

voortgaan

als

zij niet

kwamen te botsen tegen andere deeltj es en tegen de wan
den der vaten , waarin zij besloten zijn. D o or de kracht en
h et aantal dezer bo tsingen of sto oten , in een bepaalden tijd
volbracht ,

w ordt

de

drukking bepaald , di e het gas tegen

den wand uito efent , of ook de drukking die van buiten af
op

den wand moet w orden uitgeo efend om hem op zijne

plaats te houden en aan de stooten der gasll101eculen weer
stand
de

te doen biedeu. Uit de grootte van dien druk wordt

gemiddelde snelheid afgeleid , Inet welke , bij de tempe

ratuur van snelheid ij s (0°
Deze bedraagt bij
bij stikstof

lucht

C.) ,
485

de gasmolecnlen zich bewegen .
meters , bij zuurstof

461

m,

492 m . en bij waterstof 1 844 In . i n de seconde.

Een waterstofdeeltj e , aan zich zelf overgelaten, zou derhalve
den

weg van hier naar Delft in

zich

namelijk

afleggen v an

in

eene rechte

3 1 /2

lijn

sec. afleggen , als het

kon vo ortbewegen . Het

een dergelijken weg heeft echter niet plaats ,

daar het aantal

deeltj es van een gas ) in een klein vol ume

aanwezig , in weerwil van zijn geringe zwaarte )

zóó enorn1

gro ot is , dat een deeltj e in zijn voo rtgaande b eweging on
middellijk
dus

tegen

een an der komt te sto oten en elk deeltje

tusschen twee

opvolgende

stooten

maar

een uiterst

kleinen weg kan afleggen. Spreker herinnerde hier aan de
ond erz oekingen van

prof.

V AN DER

WAALS te Amsterdam ,

die op theoretische gronden h eeft bereke!ld dat in één kub .
mMo lucht of ander gas , bij de gewone drukking en bij een
temperatuur van 0 °, nog 50 0 0 0 billioen moleculen moeten
vervat zijn . Men ziet dus in , dat er bij de voortgaande be
weging van gasdeeltj es geen sprake kan zij n van het afleggen
van

een langen weg ,

daarentegen wel van eene heen- en
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weergaande beweging ,

die telkens andere richtingen ver

krij gen kan , een so ort zig-zag beweging , in onderscheiding
van

de

trillende

beweging J

welke

de

deeltjes van vaste

lichamen ten ge volge van de aantrekkende werking onder
gaan , en waarbij elk trillend molecuul steeds door dezelfde
moleculen omringd blijft.
Denkt men zich nu een gas in een vat, dan nloet volgens
de hierboven omschreven theorie de druk , dien het gas uit
oefent ,

een

gevolg

zijn van

den

bewegingstoestand der

moleculen en van de stooten J welke deze op de wanden van
het vat uito efenen . Sluit men in dat vat een bep aald volume
lucht

af door een zuiger , dan komen de snel bewegende

luchtdeeltjes in botsing tegen den zuiger , en die botsingen
brengen den druk teweeg. Doch wat z al gebeuren als men ,
bij gelijk

blijvende temp eratuur ,

opgesloten lucht tot de
in

doorsnede

mede

het volume van de aldus

helft verkleint ? In fig.

1

stelt A

een met lucht gevulden cylinder voor , waar

een kwikmanometer p q 1"

S

verbonden is ,

o nl de

spanning der lucht te meten . De zuiger B kan naar binn en
gedrukt worden

om

daardoor

het

volume

der op gesloten

lucht achtereenvolgens tot op 112 , 1/" , 1 /.. enz . te verkleinen .
Indien de eerste dezer bewerkingen heeft plaats gehad, dan
is de snelheid van de alsd an in een tweemaal kleinere ruimte

besloten luchtdeeltjes dez elfde gebleven , daar de temp èratuur
niet veranderde . D enken wij ons dan één van die deeltjes J
niet gehinderd door de

overigen J

maar

onb elemmerd zich

bewegende in horizontale richting van af den zuiger B tot
den wand van den cylinder bij p en door dezen weer terug
gestooten naar B , dan zal het de eltje , nu het volum e van
de

afgesloten ruimte tweem aal

kleinet'

is

gem aakt ,

o ok

tweenlaal minder tijd noodig hebben om den weg heen en
weer af te leggen. Een zelfde deeltje zal dus in denzelfden
tijd

een

tweemaal

grooter

aantal

botsin gen van dezelfde

sterkte tegen den zuiger volbrengen , m. a. w. de drukking
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zal tweenlaal grooter geworden zijn. Deze redeneering blijft
nu toch geldig , al nemen we aan dat de deeltj es elkaar
door onderlinge stooten in hunne voortgaande beweging be
lemmeren en ook als we aannemen , dat die bew(\ging niet
voor alle moleculen in du richting van de as van den cylin
der geschiedt , maar de deeltj es zich in allerlei richtingen
binn en de ruimte van den cylinder bewegen. Op gelijke
wijze zou , bij verkleining van het volume der lucht tot
op 1/3 , 1J4 enz ., de drukking of spanning 3 , 4 enz . maal
gl'ooter worden. Dit is de , door eene eenvoudige redenee
ring uit de kinetische of bewegingstheorie der gassen afge
leide wet , diein 1 662 door B OYLE is ontdekt) dat namelijk
de spanning van eene afgesloten gasmassa omgekeerd even
redig is met haar volume.
Met eene proef en de graphische voorstelling van fig. 1
lichtte spreker die betrekking nader toe. Op een horizontale
as 0 V zijn lengten uitgezet , die het geheele aanvankelijke
volume , de helft , een derde en een vierde daarvan voor
stellen ; op de verticale as 0 P zijn stukken van gelijke
lengte uitgezet ; de daardoor verkregen punten komen in
hoogte overeen met de punten {, g , h en :; , tot welke de
manometerbuis r s met kwik gevuld moet zijn om in ( een
drukking van 1 , 2 ) 3 en 4- atmosfeeren te hebben , die
evenwicht kan maken nlet de drukking der lucht in e , als
deze door het naar binnen bewegen van den zuiger een
sp anning van 1 , 2 ) 3 en 4 atmosfeeren v erkregen heeft.
Uit de overeenkomstige punten op beide assen zijn horizon
tale en verticale lijnen getrokken , die elkaar in a ) b ) c en
d snijden ; door het trekken van eene kromme lijn a, b) c, d
(eene gelijkzijdige hyp erbool in dit geval) door deze punten
is de gr�phische voorstelling voltooid. Met één oo gopslag
doet deze lijn nu zien hee eene vermeerdering of eene ver
mindering van het volume der afgesloten gasmassa met eene
gelijktijdige af- of toename van hare spannin g gepaard gaat.
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Men noemt eene dergeliike kromme lijn eene

isotherm ,

o m

dat zij de gelijktijdige veranderingen van volume en spanning
van het gas aangeeft bij
O ok

door

g elijkblijve'n de temperatuur.

verhooging

van t81np eratuur kunnen wij de

spanning van een gas vergro oten . Als we in den zoo straks
beschreven luchtcylinder den zui ger B vastz etten en daarna
de : lucht verwarnlen , dan

bevorderen

wij de sn elheid van

de luchtdeeltjes , die daardoor met meerder kracht tegen den
zuiger b otsen ,

en voegt men hierbij ,

no odig hebb en

om heen en 'weer te gaan , dan ziet men

hier

dat ze minder tijd

geconlbin eerd optreden , dat èn het aantal stooten , èn

de kracht dier sto oten gro oter zijn geworden : ergo dat door
twee redenen

de druk op den zuiger is vermeerderd . Geeft

men daarentegen aan den zuiger B de gelegenheid zich naar
rechts te bewegen , waardoor het volume van de opgesloten
lucht wordt vergroot , dan b otsen de deeltj es bij verhoo ging
van de temperatuur wel met meer kracht tegen den zuiger,
lnaar zij hebben dan ook grootere wegen af te legg en , waar
door het

aantal

der stooten , in eene zelfde tijdruinlte tegen

den zuiger volbracht , kleiner wordt. Bij eene behoorlijke v er
gro oting van

het volume kan het een tegen het ander op

wegen en de drukking blijft in dat geval even gro ot. Der
halve : als nlen een gas vern,- armt bij cons tanten druk , dan

is hiervan het gevolg dat het zich uitz et ; en als men het
belet

zich

uit

te zetten ,

dan vero orzaakt nlen (door ver

hooging van temperatuur) vermeerdering van druk bij stand
vastig volume .
Dat nu van alle gassen de zeer verschillende mole culaire
snelheid wordt bepaald door hun temp eratuur en door hun
dichtheid , zal na het aangevoerde duidelijk zijn. Zoo zullen
b v . de waterstofnl01eculen bij dez elfde temperatuur eene veel
grootere snelheid m oeten hebben onl den druk van

1

atmos

feer teweeg te brengen dan de luchtdeeltjes , omdat deze
laatste zwaarder zijn dan

de waterstofnl01eculen . Maar al
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mag n u b ij d e gaiJsen d e snelheid der moleculen zeer uiteen
loopen ) het s�aat vast dat bij verhooging van temperatuur
die snelheid bij alle gassen in eene zelfde reden verandert.
Dientengevolge zal

dan ook bij alle gassen , zoo men ze

onder standvastigen druk evenv eel verwarmt ) de
p er

kubieke

eenh eid gerekend ,

uitzetting ,

even gro ot z1in en omge

keerd z al , als het volume standvastig gehouden

wordt , bij

alle de spanning in dez elfde reden vergro ot word en.
Verwarmen wij een gas onder standvastigen druk van Ou
tot

P C,

dan neemt het volume met

toe ; omgekeerd als de temp eratuur

1°

1/� 73

van zijn bedrag

daalt ) dan blijkt het

volume met 1/2 1 3 te zijn v erminderd. Men no emt dez e gro ot�
heid de

1ûtzettingscoëfficient

der gassen ,

die dus voor alle

dez elfde waarde heeft. Verwarmen wij daarentegen een gas
bij standvastig volume ) dan z al bij
tuursverhooging de

spanning

eIken graad temp era

1/21 3 van haar
1/213 vertegen

van het gas met

aanvankelijk b edrag to enemen .

De w aarde

w oordigt dus ook den zoo genaamden

spanningscoëffïcient

der

gass en. Gesteld nu eens dat wij een gas massa , die een sp an
ning van bijv. 1 atmosfeer heeft , terwijl haar volume even
gro ot blijft , af koelen van

0 ° tot 10

beneden 0 en dat wij telkens

die afkoeling met één graad vo ortzetten , wat zalf dan met de
spanning van het gas geb euren ? Zij z al telkens met
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atmos

feer afnemen en dus eindelijk, als een temperatuur bereikt is van
-

2 7 3°, nul geworden zijn. Op het st andp unt der bewegings

theorie beteekent dit , dat bij die temperatuur de b eweging
der moleculen uitgeput moet zijn , dat zij in rust verkeeren en
daarom geen sto oten meer uito efenen tegen den wand van
het vat , waarin zij op gesloten zijn. En daar nu het bezitten
van moleculaire beweging hetz elfde beteekent als het bezitten
van warmte ) ligt hier dus
hand dan deze :

geen andere conclusie voor de

dat bij eén temp eratuur van

warmte aan een gasvormig , maar
lich aam

-

2 7 30 alle

dan ook aan elk ander

onttrokken zal zijn. Wil h1en dus de temperaturen
12
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tellen van af het punt , waarbij een lichaam i n het geh eel
geen warmte meer bezit ,
naamde

2730 C

dan moet men voor dat z o ogede

absolute nulpunt

teulp eratuur �annemen ,

die

lager ligt dan het gewo onlijk aangenomen nulpunt

onzer thermometers ,

welk laatste met de temperatuur van

smeltend ijs overeenkomt .
Na dit overzicht over

de eigenschappen der gassen z ou

spreker kortelijk die der damp en behandelen .
In zijn toelichting van hetgeen gebeurt bij het overgaan
van een

vloeistof in damp ,

met water ,

dacht hij zich een open bak

geheel aan zichz elf overgelaten . Wat zal dan

gebeuren ? Men ziet de hoeveelheid water afnemen en ein
delijk geheel verdwijnen , d. i. het water is in damp over
gegaan , verdampt. Hoe w ordt nu die verdamping van het
standpunt der bewegingstheorie verklaard ?
Wederonl
allerlei

bij

door

de beweging van de vlo eistofdeeltj es in

richting en ,

die

zich

gassen alleen daardo or

van de moleculaire bewegin g

onderscheidt ,

dat

zij geschiedt

onder den invloed van de zeer merkbare aantrekking tusschen
de

vloeistofmol eculen.

Ook

de deeltj es

der vloeistof doen aan · die beweging

aan het opp ervlak
mede ) en als nu de

snelheid van die nlolecul en bij het naar boven gaan groot
genoeg is O ll l de aantrekkende werking der lager gelegene te
overwinnen ) dan belet niets meer aan die moleculen om met
de

overgehou den

snelheid verder te

gaan ,

de vloeistof te

verlaten en zoo genaamd in damp over te gaan . Vermeerdert
men de snelheid van de nloleculaire beweging door verhoo
ging van de temperatuur , dan komt men dus de deeltj es
te gemoet in het verlaten van de vlo eistof.
Beschouwt men nu

wat er gebeurt als

de verdamping

plaats heeft in een besloten ruj nlte . De deeltj es die dan in
danlpvorm

zijn

overgegaan , hebben , evenals de moleculen

van een gas , een vo ortgaande beweging , waarin z ij den wand
ontmo eten en door dezen teru ggesto oten worden , z oodat weer

'
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eenige van die deeltj es naar het oppervlak van de vloeistot
terugkeeren.
Dat terugkeeren geschiedt in gro otere mate als er meer
deeltj es in damp zijn overgegaan , en nu is het duidelijk , dat
z o o dra de dichtheid van den damp zóó gro ot is ge worden ,
dat

er in denzelfden tijd evenveel deeltj es terruggedreven

w orden als er opstijgen , de venlamping dan schijnbaar moet
ophouden. :Feitelijk blijft de verdan1ping onophoudelijk vo ort
gaan ; alleen het
aanwe7.ig .is ,

aantal

deeltj es , dat in de ruimte als damp

blijft voortdurend even gro ot en is zoo gro ot

als bij de bestaande temp eratuur m aar m o gelijk is ; de dicht
heid

van den

damp en dus o ok de spanning , de drukking

die hij tegen de wanden van het vat uito efent , hebben een
grootst mo gelijke waarde bereikt J die
tuur niet

overschrijden kunnen

elke temperatuu r een

mum van spanning .

zij bij deze tempera

Dampen hebben alzoo bij

maximum van dichtheid en een maxi

Wél zullen de dichtheid en de spanning

weder toenemen , als men de temperatuur verhoogt. Immers
verho oging van warmtegraad doet het aantal deeltjes J dat
'
naar buiten treedt , gro oter wo rden , en on1 dit nu te equi
valeeren m oeten
gesto oten . De
tegen
en dit

er 1.,)Ok weer meer d eeltj es worden, terug

kans van botsing der

deeltjes onderling en

de wanden van het vat moest dus gro oter worden
geschiedt

damp in

alleen

als het aantal m o leculen van den

de ru imte toeneemt. Met temperatuurs verhooging

gaat derhalve vermeerdering van di chtheid , verhooging van
het m aximum van spanning gep aard.
Om deze beschouwingen proefondervindelijk te bewijzen , had
spreker eenige b arometerbuizen in een kwikbak opgesteld.
A anvanke1 ijk was de barometerstand in allen even hoog, 'roen
met behulp van een omgebogen glazen buisj e eenige druppels
zwavelaether onder in een der buizen gebracht werden , steeg
die veel lichtere vlo eistof naar de ruimte in de buis boven
de kwikzuil en ging daar in een minimum van tijd gedeel-
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telijk in damp over , zichtbaar aan het plotseling d alen van
de kwikkolom. D aar er eene vrij groote hoe veelheid vloeistof
was ingebracht , bleef er ten

sl otte nog een plasj e aether

op het kwik lig gen. Het is duidelijk hoe men zi ch dit pro ces
moet voorstellen. Immers de verdamping geschiedt hier b oven
de kwikzuil in een gesloten ruimte . Daar . deze ruimte aan
vankelijk

luchtledig

was ,

werden

de

vlo eistofdeeltj es

bij

hunne verdam ping niet gehinderd door luchtdeeltj es , die hen
ged � eltelijk weer naar de vlo eistof terugdreven , zooals wel het
geval is bij den bovengeno enlden , open bak met water. De
verdamping geschie dde daarom niet langzaam , maar nage
noeg plotseling.
ning ) oefende

De

een

gevormde damp had een zekere sp an
drukking

op het kwikoppervlak in de

buis uit . Het hoogteverschil tusschen het kwik in deze en in
de andere barometerbuizen was de maat voor de spanning van
den damp . Deze spanning k warn met het maximum voor deze
temperatuur overeen , want niet alle vlo eistof was verdampt.
Het overgebleven plasj e aether b oven het kwik bleef voort
durend even gro ot. Maar werd het b ovengedeelte der glazen buis
door middel van eene alcoholvlam verwarmd , dan zag men
de hoeveelheid aether b oven het kwik verminderen en tege
lijkertijd

het niveau van het kwik in de buis dalen. Het

eerste bewees , dat er

meer

vlo eistof in danlp overging ) het

tweede dat de spanning en wel bepaaldelijk het maximum van
spankracht van dien damp toenam .
Gaat , l ,ij
kwik ,

voortgezette

verwarming , de daling van het

onder gel�ktijdige vermindering doch niet algeheele

verdwijning der aetherhoeveelheid , voort tot het oppervlak
dier vlo eistof in de buis overe enkomt met het niveau daar
buiten in den kwikbak , dan blijkt dus de damp een span
ning van één atmo sfeer te hebben b{\reikt . De temperatuur,
waarbij dit

geschiedt ,

is

het

zoo genaamde

vloeistof. Voor aether komt dit nagenoeg
een.

kookpunt der
met 35° C. over

Spreker zette hier in het k ort uiteen wat nlen door
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het koken eener vlo eistof verstaat . Z o o lang d e drukking ,
di e op het opp ervlak eener vlo eistof uitgeoefend wordt door
d e l ucht of op andere wijze , grooter is dan het maximum
van spankracht bij

de temp eratuur

der vlo eistof ,

kan de

verdamping all een aan de oppe rvlakte der vlo eistof geschieden
op de bovengesch etste wijze.

Maar

is

de tenlp eratuur der

vlo eistof zoo hoog gestegen , d at het maximunl van sp anning
van den

daaruit

ontwikkelden danlp gel�jk is

aan of iets

gro oter dan den uitwendig en druk op de vlo eistof , dan belet.
niets nleer de vorming van dampb ellen o ok in het inwendige
der vloeistofmassa ; deze bellen stijgen in de vloeistof op en
knappen ,

aan de

opp ervlakte gekomen , uiteen ; de daarin

bevatte damp

verspreidt zich in de ruimte b o ven de vlo ei

stof.

dus ,

Zoo

water ,
alleen

zal

bij verwarming van een open vat met

de verdamping met toenemende
aan de

snelheid ,

evenwel

oppervlakte gesch ieden ; vo rmde er zich een

dampbel in het inwendige der vl oeistof , dan zou die, wegens
de

te kleine

spanning van den daarin bevatten damp , on

middellijk weer door de drukking der lucht op de vlo eistof
en do or het gewicht der vloeistof zelf worden samengedrukt.
Maar is ,

in de onderstelling dat de b arometer de normale

luchtdrukking van 7 6 cM . aanwijst , de temperatuur van het
water in al zijn deelen

1 0 0 0 C.

geworden , dan is het kook

p unt van het water bereikt ; dan vormen zich in de vlo eÏtltof
z elf en wel op den b o dem van het vat , om dat dáár de ver
warming geschiedt ) de dampb ellen , dj e opstij gen en uiteen
spatten aan de opp ervlakte . D eze snelle verdamping) waarbij
de spanning van den gevormden damp gelijk is aan den op
de vlo eistof uitgeo efenden druk , no emt men het koken der
vloeistof. Volgens deze verklaring is het tevens duidelijk, dat,
wij l de drukking , die op de vlo eistof wordt uitgeo efend door de
lucht , het k oken tegenhoudt , door het gedeeltelijk wegnemen
van dien druk het kookpunt wordt verlaagd, d.

w. z.

dat daar

door de vloeistof reeds bij eene lagere temperatuur gaat koken .
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Had

spreker

tot nog toe alleen over de eigenschapp en

van dampen gesproken ,
vlo eistof ,
daarolll

waaruit

ver.zadigde

woord werd

ze

die

in besloten ruinlten nlet

zijn ontstaan ,

in

de

aanraking zijn en

dam pen genoemd worden , met een enkel

er nu nog op gewezen , dat uit de bovenge

geven verklaringen de volko men gelijkheid van gassen en
dampen volgen moet , indien deze laatsten , zooals men het
no emt ,

niet verzadigd

zich b evinden ,
u!eer

bij

de

dampmoleculen

zijn ,

d.

i. als de ruÏl11te waarin ze

daarin heerschende
zou

kunnen

tempe1"atuur

bevatten .

nog

Opzettelijke

onderzoekingen hebben dan o ok geleerd , dat niet verzadigde
daulpen z oowel de wet van
geldende wet van

BOYLE

als de voor de gassen
'
uitzetting volgen . Spr. was nu in staat

de geleidelijke ve rand eringen te verkl aren , die ,

vastig e t emperatuur,

bij stand

een dampmassa ondergaat , waarvan het

volum e door samendrukkIng verkleind w ordt , of m. a. w.
, de

van een damp te construeereu .

isoth erm

Hij

dacht zich

daartoe een cylinder met niet-verzadigden waterdamp gevuld.
Wordt de z uiger naar binnen

geperst ,

dan zal me'n aan

vankeliik , naarmate het volume van den d amp kleiner wordt,
ziin sp anning in dezelfde reden zien to enemen . De is otherul
h e eft dus aanvankelijk hetzelfde beloop
(Fig.

1).

den damp toenemen ,
van

als b ij de gassen .

Naarmate echter de dichtheid en de spanning van

B OYLE

zal deze nlinder nauwkeurig de wet

gaan volgen ; de spanning zal m inder sterk toe

neUlen dan mét de verkleining van het volume zou over
eenkomen .

Eindelijk ,

als de maxima van dichtheid en van

spannin g, voor de temperatuur van den damp , bereikt zijn,
zal plotseling de spanning geen vermeerderin g 111eer kunnen
ondergaan ; de di chtheid zal evenmin gro oter kunnen wo rden ,
de

ruimte is ulet waterdamp verzadigd ; eene voortgezette

samenpersin g

zal , een gedeelte

doen overgaan .
wordende

De

ruimte ,

ho eveelh eid
voortdurend

van den

daulp in vlo eistof

damp zal ,
verminderen ,

in de kleiner
omdat haar
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dichtheid standvastig moe t blij ven ; de hoeveelheid vloeistof
daarentegen zal voortdurend toenemen , tot eindelijk al de
damp den vloeistofvorm heeft aangenomen.
Het tweede gedeelte der isotherm za] dlls bestaan uit eene
rechte lijn , die overal even ver van de as der volumina
(0 V, fig. 1) verwijderd is , omdat er ) bij kleiner wordend
volume , eene standvastige spanning door aangegeven m08t
worden. Als al de damp in vlo eistof is overgegaan en men
daarna tracht mut de samenpersing verder te gaan , moet
men ; wegens de bekende geringe s �mendrukb aH,rheid der
vloeistoffen-, zeer gro ote drukkingen aanwenden on1 uiterst
geringe verminderingen van volume te verkrij gen ; de in de
vloeistofmassa opgewekte weerstand of spanning neemt dns
ook zeer snel toe , m. a. w. de isotherm zal , wat het derde
gedeelte betreft , eene nagenoeg rechte lijn zijn , die snel
omhoog stijgt en slechts zeer weinig tot de verticale as der
spanningen (0 P fig. 1) nadert . In fig. 2 is het beloop van
zulke dampisothermen voorgesteld en wel voor koolzuur, dat ,
zooals bekend is , tot dft vrij gemakkelijke tot vloeistof ver
dichtbare gassen behoort. Zij geven graphisch de uitkomsten
weer van de proeven , die de Engelsche natuurkundige ANDI{EWS
omtrent de betrekking tusschen spanning en volume van kool
Z llur bij verschillende temperaturen genomen heeft . De figllur
stelt alleen het bovenste stuk van een volledig diagram voor,
zooals men ziet uit de bij de as 0 P geplèL,atste getallen. De
as der volumina 0 V nl. is getrokken door het punt van de
as 0 P, dat met een spanning van 45 atmosfeeren overeen
komt. Dientengevolge ontb reekt van de isothermen het eerste
gedeelte , dat op den gasvormigen to estand betrekking heeft,
bijna geheel. Van dat eerste gedeelte is bij de isotherm van
1 3 '1 C. maar een klein stukj e te zien . Bij 45 atmosfeeren
is het volume van het koolzuur , daarbij nagenoeg de wet
van BOYLE volgende , reeds verkleind tot , op l Lt 2 duizendste
deelen van wat het bij een temperatuur van O l ) C . en een
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spannmg

van

1

atmosfeer zijn zou.

ruimte van ongeveer
is het

gas

of de damp

atmosfeeren.
duizendste

12

"\iV ordt

deelen

het

Samengeperst in een

duizendste deelen van dit volume ,
verzadigd ;

de spanning is dan

volume nu

verkleind ,

tot

op

10 , 8 ,

blijft .

49
4

dan heeft intnsschen de ver

dichting tot vloeistof plaats , terwijl de spanning
feeren

6)

49

atmos

De isotherm is dus z o olang eene horizontale

lijn . Als het volume tot op even

duiz endste deelen ver

2

mind81"d is , is al de damp vloeistof geworden ; de geringe
�
samendrnkba arheid blijkt nu uit het steil on1hoog stij gen
van de is otherm.
Beschouwen

we nu de volgende is otherm ,

temperatuur van
deelte ,

die

op

een

C. betrekking he eft . Het eerste ge

'2 1 " .5

voor den niet verzadigden of gasvormigen toestand

geldende , ligt hooger dan b ij de isotherm van

13".1 ,

omdat

het gas bij die hoogere temperatuur, hetzij b ij hetzelfde volume
een

hoogere spannÏllg

heeft ,

of

omgekeerd bij

dezelfde

spanning een grooter volume inne emt . Vervolgens rijst de
vraag : zal

de damp nu bij hetzelfde volume als zoo even

verzadig d zijn ? Blijkbaar neen , want wij hebben
dat bij

gezien ,

een hoogere temperatuur het maxin1um van dicht

heid van den damp toeneemt . Bij

treedt dus de ver

21" .5

zadigde toestand pas in als de daIllp tot een kleiner volume
(8

à 9

duizendste

van spanning
60

is

deelen) is . samengeperst. Het maximum

dan tevens grooter en b edraagt omstreeks

atmosfeeren. Als nu wéér al de

damp in vl oeistof is

overgegaan ) zal n1en b evinden, dat het volume , waarbij dit
geschiedt , g1·ooter is

dan bij

13". 1 .

De verklaring daarvan

is hoogst eenvoudig. De samenp ersing , die de vloeistofmassa
ondergaat
op

60

treffen
volge

door de vermeerdering der drukking van

49

tot

atm osfeeren ) is zóo gering , dat ze ver wordt over
door de uitz etting die de vlo eistof ondergaat tenge
der verwar,ming

van

13".1

tot

op

daaruit , dat b ij voortgezette verhoo ging

2P.5. "\iV e

zien

van temperat.uur
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het z o ogenaamde dampvolume (het volume nl. van den ver
zadigden damp ) als we op het punt zijn de condensatie tot
vloeifltof te zien beginnen) steeds kleiner wordt en . dat om
gekeerd het vloe istofvolume (het volume nl . dat ingenonlen
wordt als al de damp) onder een druk gelijk aan het maxi
mun van sp anning, in vloeistof veranderd is) ste eds gro oter
wordt ,

81.

m.

w. dat het rechte , horizontale gedeelte van

de isotherm h o e langer h o e kleiner zal moeten worden.
In fig .

2

is

dit verduidelijkt door h et trekken van eene

kro mme lijn B e )

die

door

al de punten gaat , welke op

de is othermen , het volume van den verzadigden damp aan
geven ,

en tevens van eene kronlme B A , ' die door al de

punten gaat waardo or het vlo eistofvolume bepaald wordt.
D at de overgang van de ho rizontale gedeelten op de schuin
oploopende stukken der isothermen niet plotseling geschiedt,
maar

met een b o o gj e , is

pro even

van

AND REWS

zich

daarvan het gevolg , dat bij de
bij

het ko olzuur

een weinig

lucht b evond en die proeven dus niet geheel beantwoorden
aan het ideale

geval , dat we bij bovenstaande uiteenzetting

en verklaring voor oo gen hadden . In elk geval , de kromme

A

B wijkt hoe langer hoe me er van de as

de kromme

C

0 P

af , terwijl

B er hoe langer hoe meer toe nadert . Hieruit

volgt , dat als de verwarming maar ver genoeg vo ortgezet
wordt , b eide lijnen elkaar zullen ontmoeten. Voor k oolzuur
geb eurt dit in het punt B der figuur bij een temperatuur
van

30°.92 C.

B eneden
zontaal
l anger

.

en eene spanning van ruim 70 atmosfeeren .

die temp eratuur is in de isotherm een recht hori
gedeelte

voorhanden ,

al

w ordt

dit

dan

o ok hoe

hoe kleiner , m . a. w. beneden die temperatuur kan

koolzuurgas

of damp met vloeibaar ko olzuur tegelijk in de

. zelfde rujmte

aanwezig zjjn. Bij bijna

horiz ontale lijntj e

==

31

()

C.

echter is het

0 geworden . Het damp- en het vlo ei

stofvolume zijn even gro ot. De dichtheid van den verz adjgden
damp is bij

die temperatuur zeer groot ; de dichth e id van
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de vlo eistof) wegens hare sterk to enemende uitzetting naar
nlate men deze temperatuur nadert ) zeer klein ; onderling
.
zijn beide dichtheden aan elkaar gelijk. Het eerste gedeelte
der isotherm , betrekking hebbende op den toestand waarin
alles gas is , gaat onnliddellijk over in het derde gedeelte )
dat den toestand weergeeft als alles vloeistof is. Er bestaat
bij die temperatuur continuiteit tusschen den gasvormingen
'
en den vloeibaren to esta�d. Dezelfde koolzuurmassa , die
lllen bv. bij 60 atnlosfeeren riog als een gas beschouwen
zou , moet men bij 75 atmosfeeren een vlo eistof noemen ,
en dat wel zonder dat er bij de klimming der drukking een
zichtbare overg�ng van gas of damp in vloeistof heeft plaats
gehad. In de figuur is te zien , hoe bij nog ho ogere tem
peraturen hetzelfde waar blijft , ja zelfs de isothermen nog
nlinder dan bij 30°.92 C. een streven verraden om een hori
zontaal beloop aan te nenlen. Bij temperaturen van 3 1 " C.
en hooger zal dus de dichtheid van koolzuur geleidelijk
toeneIllen , als het samengep erst wordt ; geen enkel oogen
blik zullen we in het vat vloeibaar koolzuur met een
grootere en dalllPvormig koolzuur met een kleinere dicht
heid tegelijkertijd aanwezig zien . En toch is deze toestand
de eenige , die bij de vraag n:1,:t1' de mogelijkheid van ver
dichting van gassen ' tot vlo eistoffen van belang is . Alleen
als bij een bepaalde temperatuur de dichtheid van den
verzadigden damp klein er is dan die van de vloeistof en
dientengevolge , bij overigens volkomen gelijkheid van eigen
schappen , de vloeistof zich onder , het gas of de damp
zich boven in het vat bevindt , terwijl beide door een duidelijk
waarneembaren meniscus gescheiden zijn , zal men - niet in
wetenschappelijk en zin , maar volgens de gewone opvat
ting - zeggen , dat de verdichting van het gas tot vloeistof
bereikt is . Maar dan ' volgt daaruit , dat die verdichting
alleen mogelijk is , indien elk gas beneden eene bepaalde
temperatuur is afgekoeld. D eze) elk gas op zi.eh. zelf kenmer-,
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kende tenlperatuur

ratuur

werd

door ANDREWS de

kritische tempe

genoenld. Voor ko olzuur bedraagt die ,

het bo vengezegde volgt ,

zooals

uit

30° 9 2 C .
.

Uit d e gegeven verklaringen blijkt thans duidelijk , wat
men vroeger bij het

condense eren van gassen uit het oog

heeft verloren . Men hield te veel vast aan het denkb eeld ,
dat de gassen door steeds toenemende verdichting tot vloei
stof overgingen , en dat die overgang alleen door aanwen
ding van drukking
Dit

alle gassen kon verkregen worden .

is nu door de voorgaande bescho uwingen onjuist ge

bleken .
dat

bij

het

Een ' allereerste vo orwaarde voor dien overgang is ,
gas of de

damp althans afgekoeld is tot beneden

zijn kritische temperatuur . De natuurkundige , die op grond
van pro even deze noo dzakelij kheid het eerst heeft aangetoond,
is de reeds genoemde Engelschman ANDREWS , en het . was
onze landgenoot prof. VAN

DER

WAALS , die in

feit theoretisch heeft bewezen ,

1873

hetz elfde

namelijk dat voor elk gas

bestaat een kritische temperatuur , waarb oven de o vergang
van gas tot vloeistof continu geschiedt ) terwijl men alleen be
neden dien warmtegraad de overgang plotselin g ziet intreden.
Werktuigen om door het uito efenen van een enormen druk
de gassen tot een zeer klein volume samen te pers en, waren
dus

niet to ereikend voor die gassen , wier kritische tempe

ratuur zeer laag is gele gen . Omdat bij koolzuur die tempera
tuur , zooals bo ven gezegd is , bijna
er , bij de

gewone

3 1 0 C.

is ) slaagde men

temparatuur , spo edig in dit gas door

eenvoudige sam enpersin g vlo eib aar te maken ; hetzelfde bleek
met verscheidene andef(� gassen te kunnen geschieden . Omge
keerd gelukte
s o mmige

het

gassen te

ook bij de gewone dampkringsdrukking
verdichten door eenvoudige afko eling ,

b . v . door het z waveligzuur af te ko elen tot beneden
en het ko olzuur tot

-

9 0 U C . Eindelijk leverde

-

10� C.

het aanwenden

van beide middelen tegelijkert ij d , nl . sterke drukking gep aard
met aanzienlij ke temp eratuursv erlaging , het middel om het
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aantal nog niet gecondenseerde gassen nog kleiner te maken.
Spr. wilde de geschiedenis van het vlo eibaar nlaken van die
gassen niet behandelen , nlaar zich bepalen tot eene korte
beschrijving

van de middelen , waardoor een zestal gassen ,

de eenige die aan alle

pogingen tot verdichting weerstand

waren blijven bieden , na

1877

tot vlo eistoffen gecondenseerd

zijn. Deze gassen , die zelfs met den naam van permanente
gassen bestemp eld werden , waren zuurstof , waterstof , stik
stof , stikstofoxyde ) ko oloxyde en nl0 erasgas. De pogingen
tot vlo éibaarmaking van deze gassen
men nog

moesten

falen , zo olang

geen nliddelen had gevonden onl die gassen een

zeer sterke afkoeling te

doen ondergaan tot beneden hun

kritische temp eratuur . Die

middelen heeft nlen thans

ge

vonden , of lie ver , vro eger reeds bekende middelen heeft men
op meer do elmatige wijze leeren toepassen .
In het algemeen kan men op drieëerlei wijzen lage tempe
raturen voortbrengen. Ten eerste kan men gebruik maken
van de warmteopname door vaste lichanlen , die den vloei
b aren to estand aannemen , zoo als in de bekende koudluakende
mengsels geschi edt. Ten tweede kan nlen de warmte opname
benuttigen

door

vlo eistoffen ,

gewone koken van

die snel verdampen . Bii het

een vlo eist of wo rdt de noodige warmte

voor de verdamping aan het vuur ontleend. Maar laat men
de snelle verdamping van een vloeistof geschieden door ver
mindering van den op hare opp ervlakte uitgeo efenden druk,
dan wordt

de

voor

de dampvorming noodige warmte ont

trokken

aan de rest van de vlo eistof zelf of aan de voor

werp en )

die

er nlede in aanraking zijn. Spreker lichtte dit

toe met de zeer fraaie proef met

den

kryophoor

(koude

drager) , een glazen to estel bestaande uit twee boven elkaar
geplaatste

b ollen , vereenigd door een omgebogen buis . Er

is niets dan water en waterdamp in die ruimte , zo odanig
verdeeld dat de beide bollen ten deele gevuld zijn met water,
ten deele met waterdamp ,

diB verder de glazen buis vult.
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D oor indompeling van den ondersten bol in een koudmakend
mengsel van
80 à
90° C. , waarvoor vast koolzuur
en zwavelaether gebruikt werd , liet, spreker daarin den water
damp in den vorm van vloeistof neerslaan en het water
bevriezen. Eene aanzienlijke verlaging van de spannin g in
het onderste gedeelte van den toestel was hiervan het na
tuurlijk gevolg , en evene81 lS het streven om den aldus ver
broken evenwichtstoestand in de spanning te herstellen . Dat
kon nu niet anders geschieden dan door snelle verdamping
van een deel 'Van het water in den bovensten bol. Doch daàr
hiervoor warmte noodig is , werd die onttrokken aan de rest
van het water in den bovensten bol , dat daardo or op zijn
b eurt b evroor.
Het derde middel eindelijk bestaat daarin , dat men een
sterk samengeperst gas plots eling gelegenheid geeft zich uit
t9 zetten. Het omgekeerde verschijnsel , dat n .l. plotselinge
samendrukking van een gas eene aanzienlijke temperatuurs
verhooging daarin doet ontstaan , werd door spr. aangetoond
m et de bekende vuurpomp.
D e oorzaak der temperatuursverlaging in elk der drie ge
noemde gevallen werd bovendien kortelijk verklaard.
Vooral van de twee laatste middelen is door CAILLETET en
PICTET en door hunne navolgers in 1 8 7 7 en later op hoogst
vernuftige wijze partij getrokken tot het voortbrengen van
zóó lage temp eraturen , dat de kritische toestand van de
genoemde gassen bereikt , ja overschreden wordt.
CAILLETET ) een Fransch natuurkundige , hield zich in 1 87 7
bezig met onderzo ekingen omtrent d e samendrukbaarheid van
gassen onder hooge spann in gen en bezigde daarvoor den door
hem ontworpen toestel , die in fig. 3a en 3b is afgebeeld.
A is een dikwandige van b oven gesloten glazen buis ) die
met een wijdere buis van dunner glas een geheel uitmaakt.
Bij B eindigt de laatste weer in een nauwer omgebogen
gedeelte. Denken we ons die buis geheel gevuld met kool-

-
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zuur , terwijl de lucht er uit verdreve n IS ; het koolzuur wordt
afgesloten door een kwikdruppel in het omgebogen buisj e B .
Aldus klaar gemaakt voor d e proef , wordt A B geplaatst
in een stevigen ijzeren cylinder C , die met kwik gevuld is ,
en vervolgens wordt het van te voren reeds met mastiek
aan de glazen buis v erbonden bronzen monteersel E , door
middel van een moer D stevig vastgezet. Het ijzeren reservoir
wordt nu do or een koperen buis FG verbonden met een pomp
of hydraulische pers. Wordt door middel daarvan water in
het reservoir C geperst , dan doet dit het . kwik , dat er in
was , bij B in de glazen buis komen en daarin opstijgen.
Het koolzuur wordt du s "samengeperst , en als de pomp zoo
lang gewerkt heeft , tot het kwik gestegen is in het bov enste,
buiten den toestel uitstekende gedeelte van de nauwe glazen
buis , dan neemt het gas hoo gstens 1 /6 0 à 1/!3 0 gedeelte van
zijn aanvankelijk volume in. De p omp werkt op de gewone ,
bekende wijze . Een zuiger of domp elaar H wordt door een
hefboom R op en neer bewogen. Bij het opheffen van H
opent zich de klep K en wordt het water door de damp
kringsdrukking uit het glazen bakj e door de buis S in den
pompcylinder geperst . Wordt daarna de zuiger H neergedrukt,
dan sluit zich de klep K ; d aarentegen opent zich de klep 1 en
wordt nu het water door GF in den ij zeren cylinder gebracht.
Een man ometer M wijst de drukking in den geheelen toestel
links van de klep 1 aan. De afbeelding is duidelijkheidshalve
eenigszins vrij geteekend. Enkele deelen van den toestel zijn
weggelaten ; andere zijn in eenigszins anderen stand geteekend ,
als waarin zij aan den toestel voorkoHi en. lVlet behulp van
deze pomp kan men koolzuur bij de gewone temperatuur ,
stel 1 6 à 1 7 0 , gemakkelijk samenpersen. Een blik op het
diagram van fig. 2 leert , dat nlen bij ± 1 7 0 den verzadig
den toestand van koolzuur bere ikt ) als het volume tot op ± 1 0
duizendste deelen o f 1/1 0 0 verkleind is en de spanning onge
veer 55 �tmosfeeren geworden is. Als men op dit punt ge-

19�

komen is , IS één slag met d e pomp voldoende o m boven het

A

kwik in

een plasj e vloeibaar koolzuur te doen ontstaan )

dat voortdurend in volume to eneemt , naarmate het geheele
volume van het koolzuur door voortgezet pomp en verklein d
wordt.

Is het koolzuur lucht vrij , dan ziet men daarbij den

manometer eene standvastige sp annin g aanwijzen
Met het op die wijze verkregen vlo eibare ko olzuur werd
door spreker het bestaan van den kritischen to estand door
proj ectie op een scherm aanget o ond en toegelicht. De buis
werd
van

daartoe , o mgeven

32 à 33 ( ) C.

temp eratuur van
van de buis

door

eene

andere , die lauw water

b evatte. Z o olang het koolzuur nog niet de

31 0 C.

bereikt had , zag men in het beeld

eene duidelijke afscheiding .tusschen het vlo ei

bare en het gasvormige gedeelte , een meniscus . Op het oo gen
blik echter , dat het koolz uur de kritische temp eratuur be
reikte ,

verdween plotseling de meniscus .

Men kon de af

scheiding niet nleer waarnemen , omdat de dichtheid van het
vloeibare gedeelte was afgenomen door de verwarmin g, daaren
tegen die van het gasvormige was to egenomen en zij nu bij
die temperatuur aan elkaar gelijk gew orden waren . Het e fmige
verschil tusschen beide gedeelten van het koolzuur was opge
heven en daardoor waren zij niet meer van elkaar te on der
scheiden

Bij verwij dering van het lauwe water , koelde het

ko olzuur , dat intusschen een weinig b o ven de

31 I) C.

verwarmd

was , weer af en even na de daling beneden de kritische tempe
ratuur ,

kwam onmiddellijk weer de meniscus te voorschij n .

M e t dezen to estel k o n

CAILLETET licht koolwaterstofgas, zuur

stof, enz . w el tot op een zeer hooge sp anning (de manonleter
l o opt tot

300

atm osfeeren) in een zeer klein volume s amen

persen , maar vlo eib aar werden zij niet , al was de temperatuur
niet

meer dan enkele graden boven O. In de figuur is nog

een cylinder

L

te zien , die door middel van een schro ef naar

links bewo gen kan worden . Indien deze bew erking wordt uit
gevoerd ,

l o opt blijkbaar het in den toestel geperste . water
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snel door de buis

naar het glazen b akj e terug ; het sterk

Q

samengep erste gas in A ondergaat eene plo tselinge ontsp an
ning.

CAILLETET

merkte nu op , dat als hij die ontspanning

toepaste bij stikstofoxyde , dat bij

8 0 C.

blijkbaar den kritischen

toestand nog niet bereikt had , er zich in de buis plotseling
die alleen aan een tij delijk vloeibaar

een nevel vertoonde ,

zijn van het gas kon worden to egeschreven.
De snelle ontspanning deed een zeer aanmerkelijke tempe
ratuursverlaging
de

temperatuur van

was ,

te

die blijkb aar voldoende was om

ol1tstaan ,

7° C. ,

zooals ze vóór de ontspanning

doen dalen . tot beneden de kritische temperatuur

van het gas . Deze waarneming deed een licht opgaan voor
Op

CAILLE'f ET.
middel toe

op

den '

December

2en

zuurstof ,

samengeperst en tot

-

die

29" C.

tot

1 87 7 paste hij hetzelfde
op 300 ahuosfeeren was

was afgekoeld ; tot zijne gro ote

voldo ening nam deze bij de expansie eveneens voor een o o gen
blik den nE've lVOrnl aan , waardoor het bewijs geleverd was,
dat o ok voor dit gas de vlo eib are to estand bereikbaar is . .
Bediende

CAILLETET

zich bij zijne p roeven van het

derde

der genoemde middelen om aanzienlijke temp eratuursverlaging
voort

te

brengen ,

tegelijkertij d hield zich

industrieel en geleerde ,

RAOUL PICTET ,

een Zwitsers eh

bezig met proeven op

zeer gro ote schaal J waarbij hij vo ornamel ijk het

tweede

middel

ln toep assing bracht om zuurstof en waterstof tot vloei stoffen
te verdichten. Het beginsel zijner nlethode kOlnt op het vol
gende neer.

Om een

temp eratuur

te krij gen , die lager is

dan de kritische tenlperatuur van het gas
denseeren wil J ne emt men een ander gas

B,

AJ

dat men con

dat een hoogere

kritische temperatuu r heeft en dat reeds in vloeistofvorm
verkregen is . Laat men nu dit laatste als vloeistof voor�
handen ,

J

snel verdampen of koken in het luchtlediO' e , dan
o
zal de temp eratuur dier vloeistof zeer sterk dalen en dus o ok
die van het gas B , dat we onderstellen in een buis besloten
te zijn , die door de vloeistof A onlgeven is

Is

de spanning ,

F icj.1
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maar vooral ook de tenlperatuurs verlaging van B nu' maar
groot genoeg , dan zal ook het gas B vloeibaar worden.
Op zijne beurt kan nu het vlo eibaar gemaakte gas B ge
bruikt worden om , bij verdamping onder gering en druk ,
een nog lagere temperatuur voort te brengen en daardo or
weer te komen beneden de kritische tenlperatuur van een
nog moeielijker te verdichten gas C . Zoo , trapsgewijze , te
werk gaande , slaagde PICTET er in , drie weken nadat CAIL
LETET de zuurstof in nevelvorm verdicht had , zuurstof en
waterstof in betrekkelijk gro ote ho'eveelheden vloeibaar te
m aken. Fig. 4: geeft eene schenlatische voorstelling van den
omvangrijken toestel van PrcTET. In de buis C bevindt zich
zwav eligzuur , gedeeltelijk in vloeibaren , gedeeltelijk in gas
vormigen to estand. Door eene dubbele pomp , A en B ,
waarvan de zuigers doo'r een stoomwerktuig in beweging
worden gebracht , wordt het gas uit C weggepompt en eene
snelle v erdamping van het vlo eibare zwaveligzuur in het
leven geroepen. ' De pompen vers en nu het gasvormige zwave
ligzuur in den condensator D , die afgeko eld wordt door een
stroom koud w ater , die er door de buis R doorheen loopt.
D eze sam endrukking en afkoeling zijn voldoende om het gas
in D weer tot vloeistof te v erdichten en het door het buisje
d weér naar C terug te brengen. Het z waveligzuur volbrengt
dus een voortdurenden kringloop , waarbij in C eene tempera- '
tuur van
65fl wordt verkregen . Een tweede , geheel daaraan
gelijke kringloop wordt nu v olbracht door koolzuur , of , bij
sommige proeven van PIC'r E'l' , dObr stikstofoxydule , dat
tusschen het reservoir I! en de �uis K circuleert. De pomp
E zuigt het gasvormige koolzuur uit H weg ; door F wordt
het in K geperst en daar deze buis door het verdampende
zwaveligzuur tot
65 ' wordt afgekoeld ) wordt het koolzuur
in K weer tot vloeistof verdicht en door de buis lc naar het
reservoir H teruggevo erd. De snelle verdamping der vloeistof
In II heeft nu d aarin eene afkoeling tengevolg'e bij de proeven
-

-

13
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met koolzuur tot
1 300 C. , waardoor het zelfs vast wordt ,
en bij de pro even met stikstofoxydule tot
1 400 C. D e zuur
stof en de waterstof, die PICTET condenseeren wilde , werden
in eene sterke ijzeren Hesch L ontwikkeld uit scheikundige
verbindingen , die deze gassen in drogen toestand lieten ont
wijken , als de Hesch bo ven een gasfornuis Q sterk verhit
werd. Zij begaven zich dan in de koperen buis M , die bij
S van een manometer vo orzien en door een kraan gesloten
was. De zeer snelle gasontwikkeling deed nu , bij de proef
met zuurstof , in M de verbazende spanning van ongeveer
500 atmosfeeren ontstaan ; onder dien druk en de afkoeling
door het koolzuur tot op
1 3 0 � C. werd de zuurstof vloei
baar , zooals bleek uit het ontwijken van een Hinken straal,
als de kraan bij S plotseling geopend werd. Op 10 Januari 1 8 7 8
verrichtte PICTET d e proef met water stof , waarbij d e spanning
in M tot 6 5 2 atm osfeeren klom en het gas door vloeibaar
.
stikstofoxydule in H tot
1 400 C. werd afgekoeld. Ook toen
vertoonde zich , als de kraan geopend werd , een straal van
staalblauwe kleur , die 14 c\1. lang en 1 1 /'2 à 2 cM. dik was.
Was de vraag omtrent de mogelijkheid der verdichting van
alle gassen tot vloeistoffen door de proeven van deze twee
natuurkundigen in bevestigenden zin beantwo ord , de vorm ,
waarin zij genomen werden , was nog niet in alle opzichten
bevredigend. De luethode van CAILLETET had dit nadeel , dat
de genoemde gassen slechts voor een oogenblik en wel als
nevel of kleine vloeistofblaasj es zichtbaar waren , en niet
als een plasje , dat , even als het vloeibaar koolzuur, langen
tijd zichtbaar was . Bij de proeven van PrcTET deed zich weer
het bezwaar voor , dat vloeibaar genlaakte gassen , ho ewel
in betrekkelijk groote hoeveelheden verkregen , niet zichtbaar
w aren , omdat zij gevormd waren in metalen buizen.
Daar CAILLETET en zijne navolgers , waaronder vo oral de
Polen WUOBLEWSKI en OLSZEWSKI genoemd moeten worden ,
werd na 1 8 7 7 voortdurend gearbeid aan de verbetering der
-

-

-

-
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pro even In die richting , dat nlen trachtte de gassen vloeibaar
te verkrijgen in glazen buizen ) waarin ze ) even als het
koolzuur bij de door spr . genomen proef , geruimen tijd
zichtbaar bleven. Men is langzamerhand begonnen deze l11anier
van verdichting de statische te noenlen , in onderscheiding
van de eigenlijke methode van CAILLETET , het vloeibaar maken
in nevel vonll bij ontsp anning , welke manier de dy namische
genoemd wordt. Welnu , �o or van de verdichtingsmethode
van PICTET gebruik te maken in toestellen , die echter meer
overeenkome,n met die van CAILLETET , was · men in het begin
van dit j aar er in geslaagd al de gassen , in statischen toe
stand , vloeibaar te maken , behalve waterstof, dat nog altijd
alleen als nevel zichtbaar is gemaakt. Ja zelfs zijn alle gassen ,
behalve znurstof en waterstof , in_vasten toestand verkregen ;
heeft men van alle tamelijk nauwkeurig de kritische tempe
ratuur en den kritischen druk bepaald , de temperatuur van
het kookpunt onder een sP !1nning van 1 atmosfeer en ) be
halve van zuurstof en waterstof , ook het vriespunt. De laagste
temperatuur , bij deze pro even verkregen , reikt tot ongeveer
2250 C. of ± 48u boven het absolute nulpunt. De moeielijk
heid of onmogelijkheid om , zonder gebruik te maken van de
kunstgrepen van CAILLETET en Prc'r E'r , zuur�tof , stikstof en
waterstof te condenseeren , blijkt uit het nu bekend geworden
feit , dat de kritische temp eraturen dezer gassen respectievelijk
ongeveer 1 1 30 ) 1 4 6" e � 2200 beneden o'! C. gelegen z iJ n.
Spreker was hier aan het · einde van zijn voor · de vuist
uitgesproken en door pro even en afbeeldingen uitstekend
toegelichte verhandeling gekomen. Ofscho on het uur reeds
ver verstreken was , to efden nog velen om met belaIi.gstelling
het vaste ko olzuur te zien , dat spreker te voorschijn haalde uit
een ijzeren cylinder ) waarin de koolzuurvloeistof , onder een
druk van ongeveer 5 0 atmosfeeren, tegenwo ordig voor verschil
lende iridustrieele do eleinden in den handel wordt gebracht .
-

De voortb r e n g i n g v a n kou d e te n be h o e v e d e r g r oot- i n d u st r i e .
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als wijlen Professor

RINK

nu vier

j aren geleden in de laatste spreekbeurt van 't s eizoen tot
onderwerp eener voordracht had gekozen . Is de tij dsruimte ,
die sedert dien avond achter ons ligt , betrekkelijk kort, de
wetenschap en de techniek maakten in dien tij d ook op dat
gebied belangrijke vorderingen ) terwijl ook de kunstmatige
voortbrenging van koude zich niet meer behoeft te bepalen
tot het klUlstmatig b ereiden van ijs , een koudegraad d�.e voor
vele industriën niet beho eft bereikt te worden. Spreker achtte
het een voorrecht bij de behandeling van zijn onderwerp , dat
hij tot grondslag kon nenlen wat de hoogleeraar
veertien

dagen

SNIJDERS vóór

in dezen zelfden kring had gezegd over de

theorie der voortbrenging van koude . Wij hebb en toen ge
hoord wat er geschiedt bij het samenpersen en weder doen
uitzetten van gass en . In ' t algemeen zij herinnerd , dat koude
wordt teweeg gebracht door een verandering in den to estand
der lichamen ,

van den vasten tot den vloeibaren , van den
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vloeibaren tot den gasvormigen staat. Spreker verklaarde dit
duidelijk door het verschijnsel toe te lichten dat zich voor
doet bij de oplossing van een vast lichaan l in een vlo eistof.
Die overgang tot vloeistof geschiedt doo rdat de denltjes van
het vaste lichaam een beweging aannemen gro oter dan ze
hadden. Van waar krij gen die vaste stofdeeltj es di e meerdere
beweging ? Zij ontleenen ze aan de vlo eistof , waar in men
ze

oplost ,

stofdeeltjes ,

d erhalve ten koste van de beweging der vlo ei
wier

nlindere

bewegin g

een

daling

van

de

temperatuur . tengevolge zal hebben . Ziedaar de verklaring
van

het

koudmakend mengsel , dat ontstaat door glauber

zout in zoutzuur op te lossen , door azijnzure soda of andere
z o uten in water op te lossen , enz .
Spreker n am o ok de proef met een toestel , bestaande uit
een glazen bol , met lucht gevuld , en door kwik afgesloten,
die geplaatst werd in een koudmakend men gsel. D at door
dit nlengsel koude ontwikkeld werd , bleek uit de inkrimping
v an de lucht in den bol , die aangetoond werd door het dalen
van een drijvertj e op de opp ervlakte der vlo eistof en de be
weging van een met dat drijvertj e verbonden wij zer langs een
bord . Elke daling v an het drijvertj e werd verraden door een
overeenkomstige beweging van den wijzer.
Er zijn andere manieren om koude voort te brengen , die
meer geschikt zjjn voor de practijk. Z ij berusten op de uit
zetting van vloeistoffen tot gassen. Van de voordracht van
Prof.

SNIJDERS

zal men zich herinneren , dat m en het reeds

zóó ver heeft gebracht , alle gassen tot vl oeistof te k unnen
verdichten , behalve alleen de waterstof , van welk gas men
intusschen overtuigd is dat het ook vloeib aar z al worden ge
maakt ,

z o o dra

men bij de pro efnemingen slechts geslaagd

zal zij n in het voortbren gen van e � n nog l ageren koudegraad.
Bij stoffen , die bii de gewone temperatuur gassen zijn ,
komt het er alleen op aan

om

de tem.peratuur zoo zeer te

verlagen dat zij in vloeistof kunnen overgaan , en omgekeerd
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. zal men bij dampen , die bij de gewone temp eratuur vloeistof
zijn , de temperatuur tot een bep aalden . graad hebben te ver
hoo gen OITI ze den gasvormigen staat te zien aannemen . Had
de heer SNIJDERS in de proef met de o nlgebogen b uis , waarin
zich in het korte gesloten been lucht bevond , in het lange
open been kwik , aangeto ond dat door nleerderen druk op
de kwikzuil de sp anning in de lu chtzuil in evenredige mate
toeneemt ,

-

spreker deed een dergelijke proef , doch met

dit verschil dat in de omgebo gen buis water en waterdamp
aanwezig waren , en dat in de drukking geen verandering werd
gebracht ) daarentegen wel in de tenlperatuur , waardoor een
gelijk resultaat werd verkregen , zichtbaar in de daling van
het kwj }\:

,

een b ewijs dat de verhooging van de temperatuur

een nleerdere spanning van den waterdamp had teweeg g e
bracht.
Wanneer nu een vlo eistof , zonder kunstmatige verwarming,
geheel u�t zich zelf overgaat tot damp , dan leert de nlechanische
warmte-theorie ,

dat de tenlp eratuur van die vlo eistof moet

dalen . Immers als de deeltjes in den dampvorm overgaan ,
dan beteekent

dit dat zij

zich sneller zijn gaan bewegen ;

doch ingevolge de theorie van het behoud van arbeidsver
mo gen , llloet� n de deeltjes die snellere beweging ontleenen
aan de bewegi�g der overige vloeistof , met andere woorden
aan

de 'warmte van die vlo eistof , waarvan de temp eratuur

dus daalt.
Het komt er nu op aan onl voor de voortbrenging van
koude l angs dezen weg de meest geschikte vloeistof te kiezen .
Onder de klok van een luchtp omp had sp reker bvee glazen
bakj es geplaatst , het een gevuld nlet water) het tweede lllet
zwavelzuur. Aanvankel �k had de lucht in de klok dezelfde
spanning als de

atmosfeer er

om h e en , zo odat het water

nagenoeg niet kon verdan�pen , althans niet snel genoeg om
kou de vo ort te brengen . Maar zoodra door uitp onlping de
spanning van de lucht belangrijk verminderde , begon het
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water h o e langer z o o sneller t e verdamp en , tot eindelijk de
beweging van de verdampende waterdeelen zoo aanzienlijk
was geworden , ten ko s te van de b eweging der resteerende
vloeistofdeelen , dat deze vast werden . Wij hebben hier ' dus
een deel van de vlo eistof een zeer versnelde beweging doen
aannemen tegenover een zeer verzwakte b eweging van het
andere deel dat achterblijft. Om de verdamping nog sneller
te

doen plaats hebben ,

de eigenschap heeft om

diende het zwavelzuur , welke stof
gretig waterdamp op te slorpen ,

waardoor de spanning vermind erd en de ijsvorming bevor
,
derd wordt.
'
Nu is het duidelijk dat men de k oude , welke aldus bij de
verdamping van een vloeistof ontstaat , ook kan doen over
gaan op

een

vloeistof die er mede in

contact is , en dat

men bv. door eenige b akj es met aether onder de luchtp omp
te plaatsen ,

door verdamping van dien aether water kan

doen b evriezen .
N o g met een tweede proef toonde spreker aan , h o e vocht
bij verminderde spanning töt damp overgaat. Het water in
een kolf wa�

tot koking gebracht , z o o dat de opstii gende

damp de lucht uit de kolf kon verwij deren . Z o o dra de ruimte
geheel met waterdamp was gevuld , werd het gaatj e, waaruit
de ,lucht ontweken was , gesloten ) zoodat de kolf nu niets
anders

inhield dan water

en daarboven

waterdamp . Werd '

nu de bol met dezen inhoud door h e t uitstorten van koud
water op zijn opp ervlak

afgekoeld ) dan z ag men hoe de

vloeistof begon te koken . Het w ater had hier dus gelegen
heid gehad om waterdamp uit te sto oten bij een temperatuur
waaronder dit onder de gewone luchtdrukking niet zoo snel
geschiedt .
N aast het water, dat bij vermindering van druk tot damp
overgaat

met daarmee gepaard gaande verlaging van tem

. p eratuur) koos spreker nu als tweede vo orb eeld een stof , die
wij bij de gewone temp eratuur en de gewone drulrking alf:!

200
gas kennpn. Het is het zwaveligzuur, ontstaande bij de ver:"
branding van zwavel en dat zich kenmerkt door zijn prikke
lende werking op de reukzen uwen . Als wij dat gas opvan gen
In een besloten ruimte en het samenp ersen bij een druk van

5 atmosfeeren en bij een temp eratuur laag geno eg onl het
tot vloeistof te . doen overgaan , dan doet het zich voor als
een witte

vloeistof. Denken wij ons nu een kolf voor een

deel gevuld met

die vloeistof en voor het andere deel Illet

damp van zwaveligzuur , dan zal , wanneer de kolf breekt ,
in minder dan geen tijd alle vlo eistof verdwenen zijn , aan
gezien het zwaveligzuur bij de gewone tenlperatuur een gas is .
Wij hebben hiet dus twee voorbeelden gezien : het eerste
van een stof,

die b� de gewone tempe ratuur een vlo eistof

is en die wij in het luchtledig kunnen dwingen om te ver
dampen ; de andere een stof , die bij de gewone temp eratuur
een gas is en door verhoogden druk en verlaagde temp eratuur
in vloeistof overgaat . Beide vloeistoffen doen hetz elfde als de
druk wordt verminderd : zij nemen dan den dampvorm · aan .
. Wanneer men , van dit b eginsel uitgaèLnde ) een werktuig
wil maken , om koude

voort

te brengen , dan behooren wij

een gas te kiez en dat zich geluakkelijk laat samenpersen en
ook gemakkelijk weer tot damp overgaat , een stof die bij
de gewone temperatu ur geen vloeistof kan blijven. Aan die
vereischten voldoet het zwaveligzuur, en het werktuig , waarin
dat gas wordt samengeperst , laat zich schematisch aldus be
schrijven ) dat men zich een cylinder heeft te denken waarin
zich een zuiger beweegt , achter welken zuiger twee nauwere
buizen in den cylinder uitmon den

1

de eene tot aanvoer van

het gas , dat toetreedt in den cylinder als de zuiger wordt
uitgetrokken ,

de ander tot afvoer van het door den zuiger

samengep erst en daardoor vloeib aar gemaakt gas door een
fijne op ening in die buis . Is de zuiger uitgehaald , dan is deze
laatste buis
treedt

langs

gesloten en de

aanvo erbuis geopend ; het gas

dezen laatsten weg toe ; de zuig er wordt be-
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wogen e n perst h e t toegetreden g a s samen t o t e e n vlo eistof ;
maar door die persing wordt de klep in de tweede bui s ge
o p end en door een fijne opening treedt het vlo eibare gas in
die tweede buis en onmiddellijk volgt de ontspanning van de
vlo eistof en op enbaart zich de kou , die zich aan de buis en
de o nlgeving mededeelt.
Het aldus ontsp annen gas , na zijn dienst als koude-v oort
brenger te hebben verricht , keert terug naar de eerste buis ,
waaruit het door den

zuiger weer in

den cylinder wordt

gehaald en opnieuw sam engep erst. Ziedaar de voortdurende
werking van hetzelfde gas als voortb renger van koude.
Vraagt men nu of het eerst langs dezen weg koude voort
gebracht is ) dan luidt het antwoord ontkenn end . Vooreerst
is men geen z waveligzuur gaan gebruiken , maar ammoniak
gas , en de daarbij gevolgde methode was een geheel andere
dan de daareven in beginsel geschetste. Het werd o ok hier
b ewezen - zeide spreker - wat een Franschman eigenaardig
he eft

gekarakteris eerd , dat de menschelij ke geest zich niet

gemakkelijk ontslaat van

de boeien die door de gewo onte

zij n aangelegd. Als er no oit rij tuigen waren geweest en de
menschen
model ,

niet

waren

opgegro eid

dan zouden bij

met

het

char à bu,ncs

den eersten aanleg van de spoor

wegen de wagens zeker practischer zij n ingericht en zouden
de
het

reizigers

zich

niet

zoo

lan g hebben

vergeno egd nlet

ondo elmatige mo del spo orwagons , die eerst nu wo rden

vervang en door het veel practischer en geriefelijker model der
mo derne salon wagens. Welnu , iets dergelijks heeft zich voor
ged:Lan b ij het construeeren van werktuigen tot voorbrenging
van koude . rroen de wetenschap de straks beschreven hoogte
had bereikt , is men gebruik gaan maken van vlo eistoffen, waar
aan men gewoon was geworden , en van' werktuigen die aan
groote gebreken mank gingen , althans vergeleken met hetgeen
later daarvoor in de plaats kon worden gesteld. Eerst in de
laatste vier j aren is men daarmede een anderen weg opgegaan.
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Het werktuig voor de ijs bereiding van den Franschman
CARltÉ , dat sedert de oprichting der Haagsche IJsfabriek in de
Laan van Roos en Do orn aldaar gebruikt 1,;3 , berust op het ge
bruik van ammoniakgas, het bekende nevenproduct bij de destil
latie van het lichtgas uit de steenkolen. Daar het gas gretig in
water oplost , krijgt men het bij de lichtgasbereiding als een
vloeistof , die ) bekoeld zijnde , nog meer amnloniakgas kan
opnemen . Zoo lost water van 2 0 " 6 5 4 maal ZÜn eigen volumen
aan dat gas op ; bij 1 5 ° kan het water reeds 7 2 7 maal zijn
eigen volu�:nen aan amnloniakgas absorbeeren ; bij 10" 8 1 3 maal ;
eindelijk , bij de voortgezette af koeling tot 0 " 1 0 5 0 maal zijn
volum en .
Het uitgangspunt van de ijsbereiding van CARRÉ is een op
lossing van het gemakkelijk verkrijgbare ammoniakgas in
water , waarmee een van vlampijpen voorziene sto omketel
wordt gevuld. Rondom die piipen is de ammoniak-oplossing )
welker deeltjes door de verhitting binnen de vlampijpen be
weging genoeg erlangen om den gasvorm aan te nemen. Maar
daar geen waterdaIllp nlag meegaan , begint men al dadelijk
na het verlaten van den ketel het gas af te koelen in die nlate ,
dat alleen de anlnloniakdamp doorgaat langs de pijpen , die
onlgeven :lijn door een stroom koud ,vater. Nu verkeert dat
ammoniakgas onder ee � sterken druk , en die druk wordt door
steeds voortgezette · verwarming in den ketel zoo sterk ver
meerderd , dat ten slotte het gas zich op zijn weg door de
pijpen verdicht tot vlo eistof , waartoe de afkoeling het hare
bijdraagt. Langs dien weg is het gas uit den ketel eerst ge
leid door een enkele pijp , die zich daarna splitst in twee armen
welke zich ombuigen naar een cylinder waar de beide p ijpen in
een huizenstelsel overgaan ) omspoeld door koud water. Dien
weg gepasseerd hebbende , komt het aldus koud geworden
vloeibaar ammoniakgas in een enkele piip, die in een grooten
bak treedt, waar de eigenlijke ijsbereiding door de ontspan
ning van de ::tlllm oniak p laats grij p t.
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In dien bak bevinden zich nl. buizen , omgeven d o or een
vloeistof die niet bevriezen kan (chloormagnesillm) , en naast
die buizen blikken bussen van een conischen vorm, waarin het te
b evriezen water. Welnu , als het vlo eibare gas nu tot de buizen
van dit reservoir wordt toegelaten , waar het zich dadelijk
ontsp ant ) koel en dez e buizen af , de koude deelt zich mede aan
het chloormagnesium en door tusschenkomst van deze vloei
stof weer aan het water in de b ussen , dat tot blokken bevriest .
E n d e ammoniak ? Heeft deze aldus d o o r haar ontspanning
dienst ge daan " dan w ordt zij , weder gas geworden , opni euw
opgelost in de vloeistof welke o ok te voren tot haar oplossing
diende , en keert z o o terug naar den ketel van o orsprong ,
waar diez elfde

ammoniak weer wordt gebruikt door ze tot

ho ogere spanning te brengen .
CARRÉ

bereikt

dus

met deze lllethode , dat de afgetapte

zwakke ammoniakvloeistof zich weer met de ontsp annen am 
moniakdamp vermengt , v anwaar deze opnieuw naar den ketel
gaat en daar het pro ces wederom begint. Spr. no emde dezen
CARRÉ -toestel wel zinrijk , maar in de practijk gaat hij toch
mank aan deze gro ote fout , dat veel meer arb eid wordt ver
bruikt dan noodig zou zijn , wanneer alleen het beginsel van
beurtelingsche

verdichting en ontspanning van gassen ware

gevolgd. Het is zeker in het voordeel van het CARRÉ-pro cédé,
dat de ammoniak gemakkelijk verkrij gbaar is en ook gemak
kelijk

oplost in water. Maar er is ook een nadeel aan die

gemakkelijke oplossing verbonden , die de z aak weer bederft.
Immers b ij de oplo ssing van het gas in water is veel warmte
vrij gekonlen door de deeltj es van het gas die , vlo eib aar wor
dende ,

hun beweging gedeeltebjk verloren . Welnu , wat is

daardoor

een onvermij delijk nadeel van het pro cédé-CAImÉ ?

Dat men die bij de oplossin g vrij gekomen warmte opnieuw
nlo et aanbrengen om het gas weer uit het water te verjagen .
Vervolgens heeft CARRÉ

veel lco elwater noodig , ook om de

oplossing van het gas in het water te vergemakkelijken. Daar-
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toe brengt hij het ontspannen gas samen lne t water , dat daar
door weer warm wordt en dus

o ok weer afgekoeld nloet

worden in het mengvat. Eindelijk om het gas er weer uit
te krijgen , moet hij het mengsel wederom verwarmen.
CARRÉ en zii die zijn machine gebruiken , mo eten dus veel
kolen stoken , d. i. veel kosten maken .
Om

zich

van dat verlies een duidelijke voorstelling te

vormen , nlo et men
te

verrichten

men

is ,

de hoeveelheid

weten

te

warmte of arbeid , die

b epalen .

Als

eenheid

daarbij aan · de ho eveelheid warmte ,

wordt bij h et verbranden van

75 00

men

caloriën voort.

1

die

neemt

ontwikkeld

kilo steenkool. Daarbii brengt

Onder een calorie

nu ,

dat is de

eenheidsmaat voor het meten van het warmte-effect , ver
staat nlen de ho eveelheid warmte die noodig is om

1

kilo

water één graad in tenlperatuur te doen stijgen. Wij kunnen
jl;OO bepalen het warmte-effect ) dat wij van steenkolen kunnen

hebben door te zien ho eveel w ater door
bv.

50°

1

kilo steenkool tot

kan worden verwarnld. Omgekeerd zal men , aan water

warmte ontnenlende , kunnen meten hoeveel caloriën daar aan
onttrokken zullen mo eten worden onl een daling van tem
peratuur tot een bep aalden graad te bereiken . Men ziet dan
dat , om

kilo water van

1

15°

op 0° te brengen ,

15

caloriën

warmte mo eten ontnomen worden ; en als men de afkoeling
wil voortzetten tot dat h et water ijs wordt , dat er dan op
nieu w een belangrijke h o eveelheid warmte aan het water ont
trokken moet worden en wel niet minder dan
ergo , water van
d.

1.

94

15°

moet onl tot ijs te stollen ,

caloriën warmte verlip,zen. Met

d. i . met

1

7 5 00

caloriën :

15 · + 79,

caloriën warmte,

kilo steenkool , zou nlen dus 7500

kunnen voortbrengen.

79

94

==

80

kilo i)·s
.

Ja , in theorie , nlaar in de practijk

ho ogstens 16 kilo .
Het

werktuig , waarbij het

economische bezwaar van de

Carré-machine wordt opgeheven ) werd ge construeerd door den
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heer

LINDE ,

die vOOr zijn uitvinding patent nam en het recht

tot exploitatie overdroeg aan de " Linde'sche G e sellschaft für
Eismachinen" te Wiesbaden.

LINDE

was vroeger hoogleeraar

in de technologie te München , doch toen het bleek dat de
venn ootschap , w aaraan hij zijn patent had overgedragen , de
kunde niet bezat om de machines volkomen naar eisch te ver
vaardigen , voldeed hij · aan het verzoek om het patent weer
terug te ko open en nam zelf de leiding der fabriek op zich .
Wij

zullen tr achten ,

voorgelicht door den spreker die de

machine in een flinke te ekening verklaarde , het beginsel van
haar werking toe te lichten . Ammoniakgas is hier weer de
stof ,

die als bemiddelaar tot het vo ortbrengen van koude

optreedt. Het bevindt zich in een vat , waaruit het door een
zuigbuis wordt gep erst in een 6ylinder, geheel overeenkomstig
het stelsel dat hierb oven s ch e nlatisch is beschreven. Do or · een
stoommachine wordt een heen en weer gaande beweging aan
den zuiger in den cylinder me degedeeld , en daar het gas aan
weerszij den

van

dien

cylinder wordt aangevo erd , drukt de

zuiger voortdurend bij eIken slag heen en bij eIken slag terug
gas s amen , dat zo owel aan het eene als aan het andere einde
van den cylinder ontwijkt door twee buiz en , die zich ombuigen
en samen komen in één buis , de drukbuis , welke naar om
hoog loopt en het begin is van de drukleiding . Volgen wij
nu het gas , dat bij de gewone temp eratuur door de samen
persing in den cylinder e en hoogen druk verkreeg , dan zien
wij die samenp ersing t o enemen als b et zich , na de horizon
tale wijde pijp gepasseerd te hebben , weer naar omlaag be
geeft

door

water van

een systeem van buizen in een vat gevuld met

10 à 11 ( ) ,

dat echter tot

24°

rij st door de warmte

ontwikkeling bij het samendrukken van het ammoniakgas
ontwikkeld .

A an h et einde van dit stelsel van buizen is de

drukleiding afgesloten door

een kraan , en wordt deze ge

opend , dan ontsnapt het sterk saamgeperste gas door de zuig
leiding die zich in tweeën splitst. In elk v an die twee armen
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bevindt zich een z orgvuldig

geconstrueerde kraan , die de

opening volkomen kan sluiten .
Worden die twee nauwe toegangen geopend , dan stroomt
het gas in een tweeden ketel , naast het eerste vat staande ,
en deze tweede ketel bevat alzoo het ontspannen gas , dat
door h et op enen van evengeno en1de kranen is ontsnapt. Door
die ontspanning wordt de gewenschte koude vero orzaakt, die
door

het

stelsel va n buizen hier overgeplant wordt op het

water in den ketel . Na dezen dienst verricht te hebben , wordt
het ontspannen gas naar den eerst beschreven zuiger terug
geleid , daar opnieuw saamgeperst , en z .
Een onderdeel van den toestel, dat eigenlijk i n d e beschrijvin g
had n10eten voorafgaan , is de destillator , aldus genaamd om
dat hierin de b enoodigde h o eveelheid gas uit de ammoniak
vloeistof wordt gedestilleerd. Een bak wordt met ongeveer

13

liters van dit vocht gevuld en het gas door verw arming

er uitgedreven , waarbij men zorg draagt dat het water , dat
te . gelijk mee wil verdampen , door afko eling weer naar den
bak terugkeert. Als n1en dat vull en en destilleeren

11 à 12

keeren heeft herhaald , is de n1achine m et een voldoende hoe
veelheid gas gevoed.
Dat hij een dergelijke machine moeielijkl , eden te overwin
nen waren , ligt voor de han d . Z o o oefent het gas , dat in .
den cylinder
uit van 8 à

wordt samen geperst , op de wanden een druk

10

A . Het vraagstuk mo est dus worden opge

lost : hoe dat gas daar samengeperst te houden z onder dat
het tusschen de aansluitingsdeelen van den cylinder ontsnapt.
Men heeft het middel gevonden in een verp akking van den
zuigerbuis n1et geta pertj a , zo odat een sluiting w ordt ver
kregen die geen ammoniakgas doorlaat .
Het smeren van den zuiger ges chiedt met glycerine , waar
van echter weer het inconveni ent , dat die stof voor een deel
luet het gas door de buizen ' wordt meegevo erd , overwonnen
moet worden . De aldus meegevoerde glycerine zou namelijk

20,7

aan de wanden van de buis gaan kleven , en de warmte, die
in de buis ontstaat door de samenpersing van het ammoniak

gas , z ou dan , wegens die glycerine , niet zoo gemakkelijk aan
het water kunnen medegedeeld worden . Daarom wordt de
meegevoerde glyc�rine , vóór zij de buizen heeft bereikt, neer
gelaten in een v erzamelaar en daaruit geperst naar het vat
met � e ammoniakvloeistof , den destillator. Bij het verhitten
van die vloeistof om het gas er uit te drijven , wordt dan
te gelijk die glycerine afgetapt en kan weer als smeersel
dienst doen.
Recapituleerende , zien wij dus in deze machine het saam
geperste gas uit den eersten ketel ( condensator) geleid worden
naar den . tweeden ketel (generator) , waar het tot vloeistof
saamgeperste gas ontspannen wordt en aan het water een
ko ude van 2° meedeelt. In beide ketels zijn roertoestellen
aangebracht , opdat de koude zich gelijkmatig door het water
zal v erspreiden. Verder vervullen aan deze Linde-machine
een belangrijke rof de manometers en thermometers . Een
tabel geeft aanwijzing van elke temperatuur die bij eIken
druk behoort , en wanneer de aanwijzing van manometers en
thermometers een verschil aangeeft , is dit een bewijs dat de
machine niet geregeld is.
De toestel · van LINDE , welke spreker in zijn fabriek ge
bruikt , weigerde aanvank elijk den dienst. De ongeregelde
stand van de manometers en thermometers maakte dat
duidelijk zichtb aar , maar naar de oorzaak werd te vergeefs
gezocht en vruchteloos het advies van den heer LINDE inge
roepen. Eindelijk bleek de oorzaak te zijn het gebruik van
N orton-water , waarop LINDE niet had kunnen rekenen.
Dat water zet namelijk koolzuur ijzeroxyduul af , dat ver
andert in ijzeroxydhydraat , welke stof zich als een geleiachtige
neerslag aan de buizen hecht , die belemmerend inwerkt op
de v erlaging van de temperatuur der vloeistof. Eenmaal de
oorzaak bekend zijnde , kon spreker de geleivorming gemak-
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keliik tegengaan , en sedert werkt de machine uitstekend'.
Zij is in het gebruik veel eenvoudiger dan de Carré-machine,
die wel met veel kleiner stoommachine gedreven kan worden,
doch veel aanzienlijker kolenverbruik eischt. De reizigers
voor ijsmachinefabriekanten laten intussch'en niet na met veel
ophef van het eerste voordeel te gewagen ) nlaar verzuimen
te wijzen op het tweede veel grootere nadeel.
De ammoniak is lang �iet de eenige stof om een dergelijke
koude voortbrengende nlachine te voeden. Elke vloeistof,
die gemakkelijk verdampt , kan dat proces teweeg brengen'.
Het koohuur wel het moeielijkst , omdat die stof) waarvan
93ll , om vloeibaar te
het kookpunt bij 1 atm . ligt bij
worden , zeer laag moet worden afgekoeld ; terwijl bij een
druk van 1 A , ammoniak kookt bij - 40° ; methylaether
1 0° ; aether bij + 35 ' ) ;
21 () ; zwaveligzuur bij
bij
water b ij + 1 00°. Eerst b ij zeer aanzienlijke verhooging van
druk verkrijgt m en vloeibaar koolzuur bij de zelfde tempe
ratuur van 24 °, waarbij wij daareven anlmoniak tot vloeistof
zagen condenseeren. Een veel grooter concurrent van de
ammoniak bij het produceeren van koude is dan ook het
zwaveligzuur, dat zeer gemakkelijk vloeistof blijft bij een
lagen druk. In de Stearinekaarsenfabriek te Gouda werkt
zulk een toestel lnet zwaveligzuur zonder gebreken. Het heeft
twee vr,, ' ;rdeelen boven ammoniak : dat het gebruikt kan
worden ' in koperen werktuigen en dat de zuigerstang niet
behoeft gesmeerd te worden. Daartegenover Slaat weer het
nadeel , dat de stang door koud water moet worden afgekoeld.
Op dit oogenblik zijn ammoniak en zwaveligzuur ontegen
zeggelijk de best geschikte stoffen om kunstmatig koude
voort te brengen. Dat neemt niet weg dat te Berlijn de
)) Actiëngesellschaft für Kohlensäurebetrieb" het hezwaar van
66 atm. spanning om koolzuur vloeibaar te krijgen bii een
temperatuur van 25°, trotseert en , naar in de prospectussen
verzekerd wordt , het ijs voor 6 c . de 50 kilo kan leveren.
-

-

-
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Spreker stond ten slotte nog stil hij een zeer belangrijken
faotor bij het Callstrueeren van de 111áchines. Men moet daarbij
rekening houden met de ruim te die de gassen innemen. Als
1 liter of 7 6 0 gram droge vloeibare anlmoniak bij
40 U
ontspannen wordt 1 beslaat de verzadigde damp een ruimte
van "1 2 20 kub .. palm) bij 0° 230 id., bij + 40° 7 0 id. Daar
dus betrekkelijk veel ruimte voor de werktuigen noodig is,
worden de aanlegkosten des te aanzienlijker. Z waveligzuur is
in dat opzicht voordeeliger dan ammoniak.
Zoo heeft men ook ijsmachines met samengeperste lucht
genlaakt , waarbij dan de gespannen damp bij zijn ontRpanning
koude teweeg brengt. Maar terwijl , om 50 kilo ijs van
3u te maken uit water van 1 0 11, noodig is 0 � 9 Mil kool
zuur, 5 . 6 M :J ammoniak , 1 0 M a methylaether, 1 5 M � zwave
ligzuur, 1 5 0 Mil aether) klimt dat cijfer voor de lucht zelfs
.
tot 7 40 M a . Een dergelijke machine neemt dus te groote
ruimte in , en te Gouda 1 waar men nlet het luchtsysteem
heeft gewerkt 1 heeft men het dan ook moeten laten varen.
Spreker vermeldde ook nog ter loops het systeem van de
" Vacuum Eismachinengesellschaft H te Berlijn , hierop · be
rustende dat water wordt g ebracht in een luchtledige ruimte,
waardoor een deel van het water verdampt en de rest be
vriest. Er wordt zwavelzuur bij gebruikt om de werking te
. versnellen.
En nu de toepassing. Spreker had een de nkbeeld gegeven
van den groot en vooruitgang in de techniek der koude voort
brenging. De ijsmachines zijn als 't ware op den achtergrond
gedrongen door de werktuigen tot het leveren van koude.
Waarom zou m E m ijs maken , als men slechts 2 ° koude noodig
heeft ? D e voortbrenging van dien koudegraad is ook daarom
eenvoudiger, omdat het gemakkelijker en goedkooper is warm
water koud te maken dan om koud water nog kouder te
maken. In de opsomming van de verschillende industriën 1
die dergelijke werktuigen tot het voortbrengen van koude
-

-

14
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met voordeel kunnen gebruiken , noemde spreker d e zuivel
bereiding. De boterfabrieken , die 1 0 à 1 5 000 kan melk
daags verwerken , kunnen zich machines aanschaffen J welke te
kostbaar zijn voor den boer, die niet meer dan 1 0 of 1 2
kilo boter daags karnt. D e kunstboterfabrieken hebben reeds
dergelijke machines. Veel zijn zij in gebruik in <Ie bier
brouwerijen , waar het van belang is on1 het warme vocht ,
als de mout er uit getrokken is, onmiddellijk van de tempe
ratuur van 70° af te koelen tot 4°. Kan men zich hier de
weelde van de Felsenkeller in de Duitsche brouwerijen niet
permitteeren , n1en weet zich uitmuntend te behelpen , ge
tuige de Zuidhollandsche Bierbrouwer�j in de Noordstraat te
's-Gravenhage, die buizen gevuld met koude vloeistof op de
zolders . heeft aangebracht.
In slachterijen en op schepen voor het transport van l le
vroren vleesch zijn koelmachines van groot nut , ofschoon
het geraden ware voor dit laatste doel een ander systeen1
te gebruiken dan het blazen van ontspannen lucht in de
vleeschlokalen , daar het voortdurend besproeien van geslacht
vleesch met lucht gemakkelijk bevorderlijk kan zijn aan het
overbrengen van bacteriën.
Ook voor schouwburgen en gasthuizen zouden koelmachines
van uitstekend nut kunnen zijn om de lokalen op lage tenl
peratuur te houden. Maar dit zal , wat de schouwburgen
betreft , evenals het electrisch licht - althans hier ter stede vooreerst nog wel tot de vrome wenschen blijven hehooren.
Een der vernuftigste toepassingen van de koelmachine
maakt men zich tegenwoordig in de kaarsenfabriek te G ouda
ten nutte ) waar men vroeger alleen des winters het oleïne
zuur geregeld van het stearinezuur kon afscheiden , terwijl
dat proces thans geregeld het geheele jaar door kan ge
schieden door een koelmachine , die koude lucht laat uit
stroomen in de vetkamers. Te midden van die k01:1de wordt
het oleïne zuur nu niet meer uito'eperst
het
, maar volaens
t:l
0
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Fransch� systeem van refroidissement par couches min ces J in
lagen afgezet op trommels , twaalf op een rij , die elk 1 000
kilo 's daags kunnen afleveren.
·E en laatste toepassing , die spreker vluchtig aanstipte , is
de afscheiding van de suiker uit de stroop door toevoeging
van kalk J waarvoor een temperatuur van 1 0 ° C. noodig is.
Of deze methode , door STEFFEN met succes toegepast op de
beetwortelsuiker-fabricage , ook op Java is in te voeren ,
waarvoor de heer EIJDMAN proeven neemt , zal de naaste
toekomst moeten leeren . De gro ote vraag zal zijn of op .Java
een koude van 1 0° C. zonder al te groote bezwaren ver
kregen kan worden. EIJDMAN schijnt zich daarbij te willen
bedienen van de nieuwe soort van luchtpomp , w a arbij de
schadelijke of Torricellische ruimte is opgeheven en een
absoluut luchtledig :- voor zoover dit te bereiken is ontstaat. (1)
Dr. MOUTON besloot met deze belangrijke voordracht de
serie natuurkundige lezingen in dit seizoen. Een zeer aan
zienlijk publiek volgde den spreker met groote aandacht.
De belangstelling in de voordrachten was dezen winter over
't algemeen bijzonder levendig.

(1) I n het v e r slag van D r. H Ü L S M A N N ' S voord rac h t ove r d e
in 't begin van d it werk , wordt d e z e

«( S u i ker» ,

q u aesti e nad er to egelicht.
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