MAATSOHAPPI�J DILIGENTIA.

-

-��.--

NATUURKUNDIG E VOORDRACHTEN
VEERTIENDE

S E R IE

1885-86.
- - -+ ._-

BESCHREVEN DOOR

P. A.

H A A XMAN

-.

� • .ç:- -

'S-GRAVENHA GE .

H.

c. S U S A N C H ZN.

1 886.

Jr.

MAA'l'SOHAPPIJ D IL IG E Nrl' I A.
Verslag , i n gev olge art. 3 2 vall het Reglemen t , nitgeb rac ht o p
de Algemeene Vergaderi l l g , geho uden

30

Octoher

1 885.

;Het aantal leden bedroeg op het einde van het maat�
schappelijk jaar 1 8 84- 1 885 2 1 5 ; bij het begin van 1 8 85- 1 886
ziin er 2 1 0 leden.
Door den dood verloor de Maatschappij de Heeren lvIr. A.
G. C .

ÀLSCHE , P. M.

J. P.

VAN DER KO OIJ ,

DEERNS ,

F . G.

J hr.

T ERLAAK 1 Jhr. Mr. J. G . H.
W.

VOLL GRAFF

e n Mr.

D.

Heeren de HH. ALSCHE en

Mr. H . À.
E.

VAN DIJK VAN 'T VELD E ,

MERKES VAN GEND'r , G.

C.

VAN TETS VAN GOUDRIAAN , D r .

C.

H.

LEVYSSOHN N O R �'1A.N ,

LEVYSSOHN NORMAN ,

Bij de begrafenis van den Heer

ALS C H E

1

van welke

eereleden waren.

die langen tijd lid

van het Bestuur der Maatschappij was 1 werd deze door eene
deputatie uit het Bestuur vertegen woordigcl
Uit het verslag , door de commISSIe tot onderzoek der
rekening bii monde van den Heer
dat

de

ontvangsten

PAPE

uitgebracht , blijkt ,

bedroegen f 7 5 0 5 . 3 6 , de uitgaven

f 6436.22 , zoodat er een batig saldo is

v an f 1 0 6 9 . 1 4 '
'
'
Het aantal leden van de Leesvereen i ging steeg van 45 tot 53 ,

terw [jl er een voordeelig saldo was van t 3 0 . 8 1.

II

Prof. Dr.

J.

BosscHA en Dr. I-I.

VAN CAPPELLE

heb ben wegens

vertrek n aar elders voor het lidmaatsch ap van het Bestuur
bedankt. Dr. Bossqru werd tot eerelid van de Maatschapp jj
benoemd. Gelijke eer viel t e beurt aan den Heer D r . G. f1.
MULLEl't , bij zijn aftreden als secretaris en thesaurier , Ül welke
betrekkin g hjj gedurende meer dan veerbg jaren ten nutte
van . onze Maatschappij was werkzaanl geweest Een woord
van hulde zij hier gebracht aan de nagedachtenis van dit
thans overleden eerelid .
In zijne plaats werd benoemd Dr. G.

J.

M.

CO OLIlAAS.

De am anuensis FILBR,y vertrok naar Utrecht en werd ver
van gen door
De

GElUU 'l'SEN .

voordrachten werden

geh ouden door dè

B E fJEBJNCK ,

Dr. PAR,E AlJ , Pr o f.

K.1WSElI'fAN ,

Dr

Dr.

S NI J D E LlS ,

VA N

Dr.

DE

S'l'AD'L' ,

CAMpER'!' ,

LOH,E N 'l'� ,

Dr.

HH. :

Dr.

Nmu wENH UIZEN

Dr. VE'J'H , Dr. HULS]\,[ A N N ,

Prof. S N IJ D E RS en Dr. l\1ouTON :

van welke voordrachten de leden een verslag vin d en in h et
vorige boekje van den Heer

H A A X JVIAN.

Van d e gel egenheid tot h et huren van lokal en werd ook
in dit jaar veel gebruik gemaakt. Beh alve h et gewone ond er
houd werd alleen de ventil ati e in de voorste zaal verbeterd
en werd en eenige nieuwe stoelen aangeschaft.
Het Kabinet verh: eert in goeden staat ; nieuwe in strumenten
,veràell niet aan gekocht. De I-Ieer

GIWENMAN

m aakte van de

bestaan de verzameling een zorgvuldig bewerkten eatal ogn s .

N A A�{LIJ S T D E R L E D E N.
B e s c h er m h e e r :
Z . M . KO N ING vVILLE �tJ: IIL

Ee r e l e d e n :
Pro f. L.

Mu"

I:L RIJ KE

A . M.

D H .. L. R .

A.

'8

( l 8 3 L� .)

GltAV ESAN lJE G U ICH 8ltI'I'

( l S L1 3 . )

BmJN EN

D lt. C . VAN OSENBRUG GEN

R.

H. A H.NTZENJUS

( 1 8 5 3 .)

A. T.

(1 8 7 1 .)

Prof.

F.

1) . GIWTHE

VAN

D R. G . H .

P ro f.

I ) 11 .

(1 8 7 0.)

DELP ltAT

D It . A. V I10LIK

C. T .

( 1 8 <1 3 .)

( 1 8 8 2.)

M E U RS

(1 8 8 LL )

M ULLEI!.

(1 8 8 5 .)

.J . I�ossc HA (1 8 8 5 . )

( l S 'J: 2 . )

Be s t u u r d e r e u :
.-,-� f.. .,.. " ... ','
..'

•�

�� i.

D l{, . L . J . EGE LIN G ,

Voo1'zitta ,

J J.m. D H .. E D . 1:!jVEH.TS ,

, ' ...:.. . .

' .

J . VAN RIJN VAN A LKEMADE ,

Ç) �'.' . "

;.} . ),��

.::) ,� . ,. - 1. '
I • i

-:.' �

"r"'l j/ ...�I"
'7
cr
..
,:. �

De

F.

DB

t
I

A . STAllI N G ,

�

B A.S ,

D R . E . H . GROENMAN

I

M.lt. R. T H . B r J LEVELD )

n lt. C . J . J . N INUK BLOK ,

heel'en

uenoemd iJl de

B I J LE V EL D

en NINCK

af

UI

1 88ö.

treden

(l f

1 11

1 887.

treden

af

1 11

1 888.

\

H,. A . W . SLUITEH, ,

\\T . C .

treden

B LOK

A lgem ecu e Vergaderin g

v all

zij ll tot bestuurslede l J
1 8 Decemuer 1 8 8 5 .

DR. G • .J . M . COOLHA.AS ) Sec'/'eta?'is- TlwsauTier.

Leden:
Mr. V . M . Baro n d' Ablai l l g' van
Giesse nbul'g .

K. J .

N. A .

A dam s .

W . J.

Allot.

A s mu s .

M.

MI' . C . J .

E. G ra af vall H y la a dt.

D.

Bij s terveld Jr.

Mr.

11. Th. Bij l e veld.

J.

van

P. Calan d o

J . M. Asmus.

J.

Mr.

S. E. La Chapell e .

P. G . A s m u s .

é.

F. de Bas.

l3 ae r k e n .

W. J. M . dp,
Mr.

J hr .

D l' . ]3 . Cm·sten .

Asser.

Dr. J . F.

J.

Caa n .

Ras.

J . de la J)a,sseco ur

"E. Beekman .

J h r. Mr. F . W . A . B ee l ae rt s van
Blok l an d .

M ej . J . S .

A . Carbasius .

Beij dals.

H . J . C. d e C ha rr o .
J . M . Collette .
MI'. Ir. B. CO l l inek
Dr. G . J .

vV o J. C o u t ur ie r Lzn .

J. J . van C o u verden .
W . J . , Croes .

C.

A . C ro iset van d e r K o p .

Mr. P .

D eketh .

'Mr. G.

Delprat.

Jh1'.

H . M.

Dr. L. Bleekro de.

J.

J . R . B oissevain .

J. E. A. D e ze n tjé

Dr. T .

H.

Dl'. A.

H . J. de B o r des .

W . P.

Blom Co ster.

A . ten Bosch.

G. H . B ouscholte .
J hr.

Mr. E .

N. de Bra l l W .

L . Brender à Brandis .

Mr. C. B aro n van B reugel D ouglas .

J.

M. Brevet.

B.

A. Bru n s .
H u rgersdij k .

G. B ro uwer.
C.

Liefsti l l g .

M . Coolhaas.

J.

D elia.

F.

W i llebo i s .

D l' . N .

A.

der Does de

D o n kerslo ot.

H. Drjj f h out van H o o tf.

C. H .
W.

B.

.

van

B.

F. Gra a f Durnonceau .

J . V u jj e keI'.

A . v a n Eek.

C. A . Eekstei n .
I h. I J . .r .

J�gel i l 'g.

VI

P. C. L. bjiken dal.

L. Hardenberg .

C. F . H. En gel e n .

Mr. C.

Mr.

J . H. Engelb regt.

A . W . H a rtm an .
A.

M.

P. C. E vers .

Dr. W. Hester.

J h r. A . F.

O.

T.

Dr .

C.

.

IVf r . P h .

G. B v e rs .

C. G . E verts .

J h r. dr. K J . G . Evers .

Jhr. Mr. J . C.

N.

van Eij s van

Lienden .

D.

L. van Fran ck e n b e rg en

W. Fijnj e .

P.

O.

H.

S imons h av en .

G e v ae r t. s

.5 h 1' . S. J.

van

A . H . G ev e r s .
Ge vers

Deynoot .

M. Gi ebel't .

P. Godo n .

A.

lVII'. W . Baron van Goltstein .
Mr.

O . F. Baron Groeninx v an

Z oel en .

UI'. E . H . Groenman .

J asp er .

C.

H. de Jong.

Jbr. M r . B . C. de J o n g e .

J hr. A . G. Th. G e v e r s .

JhI'. MI'.

den I-loorn.

val l

W . H. J . v a n Idsinga .

Dr.

W . H. Gebel .

W . L. A . G ericke .

J hr.

1\1 r. D. C. A. (haaf van H ogen dorp .

C.

M . A. J . Gampert.

lVlej .

J . P . Hofst.ede.

J. P. H. Hofstede .

J . H nij ge n s .

Proschlitz.

J . G.

Heusde .

A. A . Hussem .

P'. Franck.

O.

W . van

Hofman .

H . P.

MI'. C . Fock .

E . J.

A.

Hartman .

M r . J . C. van de KasteeIe .
Mr.

G·.

N . de Kempenaer.

J. J. van K erkwij k .

A . E . Keuchenil.l s .

J . H. Keuchel.lius .
Jh r. A . R. J . KIerek .
M ej .

K.ren len.

Ml' . A.

F.

A. Leesberg.

}i' .

G.

Graaf

J. 11 . . G ra af van Limburg StirU lll .
A.

van

Limb urg

Stirum Noordwij k .

G. C. de Groot.

M r . G. M. van d e r Linden .

E . Gijzen .

Mej . Lindo.

J. A . Groshan s .

Mr.
P.

B.

A.

van del' Haak .

Haaxman Jr.

MI'. B . H . M. HUll l o .
H.

H amakers .

J hr . J .

A.

Lycklama à Nij eholt .

M:r. A . M . Maas Geestera n u s .

VV . M . de Man .

Dr. J.

v.

D r. J . G .

d . Man deI e .

M . Mastl Joom .

VII

J. J. Mazel.

L. H.

Mr. F. S. K. J. Graafvan Ran dwij ck .

H . vV o J. G. Men gel'.

L . N . Graaf v a n Ran dwij ck .

J. F. M etzelaar .

G. H.

L. R. E. Men gel'.

O.

L . '1' . J . M . Me�i lin k .
N . T h . 'NIichaelis .

A. Moll.

Dl". J.
Dr.

J. '

J. Th. M o u ton .

H . Mulder.

H . Muller.

G.

A.

W. Mujj sken .

A.

H . S. Nederburgh .

Dr.

O. J .

1 . Nin ck Bl o k .

.

P . N oordij k .

C. .J . van der O u c.lerrneulen .
A. E . A. van ·Pa n h l lij s .

.Thr. M r . W . E . v a n ·Pa n h l l jj s .
M r . C . P . D . Pap e .

MI'. O . W . J . J . P a p e .

Dl'.

A . H . Pareal l .

Mr. J . G .

Patjj n .

M . C . J . Pie p ers .

" D J". .1 . M . Pi epers .

A.

Poete re n .

van

A. G . van
D I'. C.
H. J .

P.

Poete re n .

I Jo us K ool h rw s .

I ) rueger.

T h om a s

P ryce.

W . QlIi :trl es van

J h r.

M I'. .J . K .

J h r.

A . C. P. Qn il. r l es v a n U rro l"( l .

U ffo rd .

A . N . Rietstap .

Mej . Ri n gIe ver.

J . .T . de Rochernon t .
J h 1' . Mr. J . Roëll .

J hr .

.

1 . 'IV . D. Roëll .

E. K . G. Rose.

D l' . .J . M . O . E . Ie Rü tte .

J . H . I e Rütte .

J . van H.ij n v a ll Alkemad e .
E . v a n Rijssen .

D l'.

M . Salvercla.

H. S . va n Sch ay k .

M . N ij hoff.

J hr. C.

J h r . J . M . Reeu e n .

D I'. J . N . Ramae r .

1\11'. R . .J . G -raaf Scb immelpeu ui l l ck
van N ijen huis.

' V . A. A . J . B aron Schimmel
j!( r . I
p e n l l i l l ck van

der Gjj e Val l de

·Pol l .

J . K N . B a ro n Sch i n 'l mel pen I l i n ck
v rtn

J h r. J .

de r Oij e .

M. . Sc h o rer .

W. A . Schroot.

.J In. L . M . Schu n rbeque

J30ejj e.
1 30eije.

.J h l'. M r. J . F . Sch n l l r h e q l l e

J h r.
R.

M r.

M I'. W . Si x .

A. W.

N. J .

Sl u i te r.

W . S m al l e n lJ l l rg ' v a l l

S t e l len d a m .

J h r.

W . O . S J l oeck .

M I' .

P.

G . S n oeck

H e n k emal I s .

H . Sm its.

jJ mf. J . A . S n ij d e rs .
W . O.

A.

Sta ri l l g .

M r. A. . M . v . S t i. p r i a : l, 1 1 I J l l i sç i u s .

J . v a n S t ral e n .

Vlll

P.

P. St Lltterhe i m .
( t e S wal't.

G. J.

J hr . C .

A . van Sypesteij ll .

F. V .

.T h r.

A . d e S t l lers .

Mr.

G . J.

H. Vollen hoven .

A . .T .

J.

E.

V oogt .

Voordlli l 1 .

W. Vorder m al1 .

VVo Vosmaer.

J . Ti dem a n .

G. J .

P.

A . J . lN:lg-n er.

Dr. G .
K.

P . van Tie n hoven .

W . Ti gg-elaar .
}-I . Tip

M r . J. P . Vai l l a n t .

C . V. v a n V al ken hnrg- S,·
C.

V.

van Va lk e n b ur g Jr.

Jhr. P . J . Vege l i n van Cla e rbe rg-e l l .

Jhr. Mr. P.

A . v a l l d e r Velclc l l .

H. van de

W. C . de vVetstei n Pfister.

D r. G. J. van Wiering hell Borski .

J.

V'l .

\tV i tsen Elias.

D 1'. G. Th. A. ,Volterbeek Muller.

J. J . C. de Wij s .
Y . Ykem a .

Mr.

W . A . P. Verke rk Pistori u s .

M.

D r.

H. J.

D r . H . d.e Zwaa n .

l\ i(r . vV. A. Baro n vall VerschIler.
Villkll1üj zen .

Vij ver.

IJ zennall .

NIAATSCHAPPIJ DlLIGENTIA

.:/ c;/ ...

I.
-

(

PnOF.

'

Dn . WEFE H S B �T T I � IZ :
Spiritus ,

BEREIDING,

GEB R U I K

EN

M I S B R U I K.

De spreker uit Utrecht ) die ) evenals in 't vorige seizoen ,
de reeks van nab;mrkundige vo ordrachten in " Diligentia " in
leidde , had een onderwerp gekozen , waarvan men , zonder
vrees van tegenspraak , mag zeggen , dat het populair is bij

uitnemendheid , omdat alle klassen der maatschappij , om
verschillende redenen , er b elang in stellen .
Prof. W EFEllS BEN'l'INJC , die er in zij n inleiding op wees ,
hoe alle ontdekkingen , die de mensch tot z ijn voordeel beeft
weten aan te wenden , hem zoo wel zoete' als wrange vruchten
hebben opgeleverd , kon de r ti van voorbeelden van dyn amiet ,
phosphorus , stoomvermogen ) die n aast hun zegenen de werkin g
naast hun lichtzijde , ook een vernielende werking en een
schaduwzijde hebben , voorwaar niet beter besluiten cl an door
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den alcoh ol of spiritus te noemen . De eigenlijke wetenschappe
lijke naam is aethylalcohol , welken naam de scheikunde er
aan geeft ter ondersch eiding van andere alcoholen , die zij
kent. Gewoonlijk bestempelt men de vloeistof met den naam
spiritus , dat is min of meer sterk met water vermengde
alcohol , soms met geringe hoeveelheden van andere stoffen
bedeeld , die er den geur aan meedeelen. Nog meer algemeen
in zwang is de naam " sterke drank " , die het karakter van
den drank ) als een sterke uitwerking op het organisme
uitoefenende, duidelijk uitdrukt. Minder juist zijn de benamingen
" alcohol ", een Arabisch woord , dat eigenlijk " het fijnste van
den geest " beteekent , en " wijngeest ", dat als synoniem van
" spiritus " ook verworpen dient te worden , omdat de meeste
spiritualia met wijn niets te maken hebben .
Reeds aan (1en al-onderzoeker PLINIUS , die in 't begin
onzer jaartelling o ver tal van wetenschappel�jke zaken ver
handelingen schreef , was de eigenschap bekend van den
Falerner-wijn ) die bij sterke verhitting een damp doet
opstijgen , welke aangestoken kan worden. Met is de spiritus
van den wijn , die door de warmte uit de vloeistof wordt
gedreven . Maar al kende men dit vluchtige bestanddeel , men
beschikte nog niet over de toestellen om dien geest van den
wiin er uit af te scheiden en te verzamelen. Die toestellen ,
destilleer-apparaten genaamd , dienen om van een stof de
vluchtige van de niet vluchtige bestanddeelen af te scheiden.
D e eenvoudigste en meest bekende vorm is zeker onze thee
ketel , waarin door koking van de vloeistof waterdamp wordt
gevormd , die bekoelt en zich in dl'uppel8 zuiver water aan
den binnenkant van den deksel afzet , terwijl zich op den
bodem het niet vluchtige bestanddeel van 't water , de ketel
steen verzamelt. Niet minder bekend is het allergrootste
destilleerproces , de voortdurende verdamping van de zee
door de fameuse warmtebron de Zon ) die het van zoutdeelen
gezuiverde water overhaalt en in den dampkring doet op-

stijgen , om van daar , tot druppels verdicht , als regen ,
sneeuw of hagel weer neer te dalen.
Ofschoon bruikbare destilleer-toestellen reeds in de 4"
eeuw in zwang kwamen door SOSYlYrus en SYNESruS en uit de
SI! eeuw een voorschrift dagteekent van MARCUS GRAECUS , hoe
uit ouden wijn spiritus door destillatie af te zonderen , bleef
dit procédé toch nog eeuwen lang een scheikundige zeld
zaamheid. Eerst in de 14e eeuw gelukte het aan een schei
kundige om spiritus ook langs een anderen weg te verkrijgen
ARNALDUS DE VILLANOVA gaf namelijk in 1 3 1 5 het eerste
voorschrift om wijngeest te hereiden uit graan. 't Klinkt
vreemd , hoe uit stoffen als w�in en meel , die oogenschtinlijk
zoo weinig met elkaar te maken heb ben , een zelfde stof kan
worden voortgebracht . Een scheikundige analyse zal dit
duidelijk maken. Immers de omzetting van druivensuiker , een
der hoofdbestanddeelen van het drul ve.nsap , in alcohol en
'
koolzuur , wordt uitgedrukt do or de formule

Door die splitsing wordt het druivensap armer aan suiker ,
en alcohol treedt daarvoor in de plaats .
Aangezien nu van zetmeel (met dezen naam bestenlpelt
de scheikunde het hoofdbestandd eel van all e meelsoorten ) de
bestanddeelen nagenoeg dezelfde ztjn als V�1n suiker , is het
begrijpelijk dat suiker en zetmeel in v elerlei opzicht met
elkaar overeenkomen eIi 001\: uit het meel door gistin g
alcohol kan worden gevormd. Met graan , d at v o o r 't grootste
'
gedeelte uit zetmeel bestaat , kan ook 't zelfde worden gedaan
als met suiker ; het daarin voorkomen d r.etm eel k an gesplitst
worden in alcohol en koolzuur. Zetmeel moet echt. er eerst in
suiker worden omgezet , alvorens uit h et meel spiritus kan
w o rden bereid : dat dit mogelijk is , toonde spreker in een
proef aan . Hij had hiermede het v erban d toegelicht tusschen
het ontstaan van spiritus door destillatie v an w ij n e n h e t
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ontstaan van spiritus door destillatie van gegist graan 1 ll1 . a.
w. hoe spiritus uit CLlle suiker- en" uit alle zetnleelhoudende
stoffen kan worden bereid.
De productie van spiritus in Frankrijk levert het bewij::; 1
hoe de bereiding uit wijn 1 hoofdzakelijk door de ziekte van
de druifluis 1 zeer is verminderd (van 1 840- 1 8 GO bedroeg die
productie gemiddeld nog 8 1 5 000 HL. ) in 1 883 slechts 1 4: 6 7 8
HL.) ; hoe daarentegen d e productie uit zetmeel- e n suiker
houdende stoffen (over hetzelfde tijdvak respectievelijk van
36 000 en 4 0 500 HL. tot 563 000 en 1 7 9 1 322 HL.) zeer
belangrijk is toegenomen. De totale hoeveelheid in Frank,rijk
geproduceerde spiritus klom dus in een 40-tal jaren van 8 9 1 5 0 0
HL. van 1 00 pCt. tot 2 3 6 9 000 'id. D e vermindering van de
.
productie aan eigenlijken wijngeest doet tevens zien 1 dat de
echte cognac tegenwoordig hoofdzakelijk bereid wordt in de
laboratoria der chemische wijnkoopers ) maar niet meer in
Cognac.
Hoe gaat men nu 111 't groot 1 111 de bierbrouwerijen en
de spiritus-fabrieken 1 te werk om h et zetmeel in suiker te ver
anderen ? Men volgt daartoe het proces dat de natuur aan de
hand geeft en dat zich openbaart bij het kiemen van de
plant. Opdat de jonge plant een geschikt voedsel vinde 1
moet het meel dat in de graankorrel is opgehoopt 1 een ver
.
andering ondergaan. Het moet oplosbaar worden en daartoe
gaat bij het kiemen het nleel over in een vorm van suiker ,
die de plant in staat stelt te leven 1 dat is om stengel en
wortel te schieten. Maar naast die suiker ontstaat bij het
kiemen nog een andere stof , de diastase 1 die het vermogen
bezit om zetmeel ., ook zonder kiemino'
van den {:)oTaanko rrel ,
t:>
in suiker om te zetten. Bij de spiritus-b ereiding heeft men
dus te zorgen 1 dat men beschikt over een zekere hoeveelheid
gekiemd graan , dat diastase bevat , om het in aanrakin o' te
n
breng en met meel 1 waarin dan het proces v an de omzettin g
iu suiker plaats heeft.
�
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In de fabriek houdt 111e11 zich dus allereerst bezig met de
bereiding van mout , dat is gekiemde gerst ) die na gedroogd
(geëest) te zijn , gemalen wordt , waarna een hoeveelheid van
die mout vermengd wordt met meel van rogge , n1aÏs , boek
weit , gerst , ook wel aardappelen , al naar de marktprijs van
die grondstoffen. En wanneer nu dat beslag van mout en
meel aan een bepaalden warnltegraad wordt blootgesteld ,
treedt , door tusschenkomst van de diastase , het versuike
ringsproces in. Heeft dit proces genoeg uitgewerkt , dan .
wordt bij de massa gist gevoegd en een andere werking
heeft plaats . De materie begint te rijzen , waarbij men te
zorgen heeft dat de temperatuur niet te hoog worde om het
ontstaan te voorkomen van stoffen , welke zich bij 4ie hoogere
temperatuur ten koste van den alcohol zouden vormen en
de opbrengst verminderen zouden. Na eenigen tijd heeft de
spiritus zich gevormd en wordt door destillatie verwijderd
van de dunne gistbrei en de draf of spo eling die bezonken is .
Ziedaar in korte trekken de spiritus-fabricage geschetst.
N a het aangevo erde zal het duidelijk zijn , dat bij het
gisten van brood ook spiritus ontstaat. Ieder brood bevat
werkelijk 3/ 1 0 pCt. alcohol , te wiJ. ini g om bij het gebruik
bemerkt te worden. Als men echter de aanzienlijke hoeveel
heden brood , die dagelijks gegeten worden , bijeen neemt ,
kon1t men tot enorn1e totalen van alcohol , die zonder veel
practisch ·nut verloten gaan Alleen in Duitschland klimt
het totaal van alcohol iJ L 't brood tot 4 6 .5 millioen liters
's jaars . Geen wonder da t reeds proeven zijn genomen om in
groote bakkerijen dezen �lcohol te verzan1elen. In Eng eland
heeft men er belangrijke sommen aan be8teed in de militaire
bakkerijen (te Chelsea f' 1 4 0 000) , maar tot dusver zonder
practisch resultaat
Spreker heschreef thans h et eigenlijk destilleeren of over
halen van den spiritus volgens het oude proces' in een
toestel , waarvan een model voo r he m i':l to n d . Bo ven h et
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reservolI' met de gegiste ll1fLterie IS d e h elm geplaatst ) die
mej", een omgebogen arm gemeenschap heeft met het koelvatl
waarin een spiraal omgeven is van koud water. Bij de ver
damping gaat de spiritus over in de spiraal en verdicht daar
onder den invloed van het koude water.
De bezwfLren deden zich echter voor , dat men de dikke
vloeistof voortdurend door een roertoestel in heweging llloest
houden om aanzetting te vermijden en dat er veel water
lllee verdampte zoodat dn aanvankelijk slappe spiritus 1 d i e
men langs dezen weg verkreeg nogmaals en nogmaals moest
worden gedestjlleerd. Zoo kreeg men vier sterkten : ruw uat
(5- 1 7 volume procenten alcohol) 1 enkel nat (26 pCt.) ) lll o ut
wijn (48 pCt.) en voorloop .
Deze omslag heeft echter in de groote destilleerderij en
uitgediend sedert toestellen in gebruik zijn gekomen 1 waar
door het mogelijk is om uit de uitgegiste massa direct
spiritus van groote sterkte te v erkrijgen. Die apparaten
dragen den naam v an JJ deflegmatoren 1 1 • Onwillekeurig her
innert lllen z lch hier den versregel van GOE'fHE :
1

1

1

11

1/

i )el' Spi ritus ist hin

])�l S Flt'g r rw i s t geLliel Jel l lJ .

De in richting om dat 1 1 flegma 1 1 geheel achter te ho uden
berust in beginsel op het doen afleggen door den damp )
die uit den k etel OlJstiio.
van eer:... zeer lano'en
,veo'
door
�n-,' t
t:J
t:J
een buis 1 waarin de spiritus vluchtig hlijft 1 maar het water
dat mee gaat 1 in den ketel terugvloeit , en b ehalve dat
water vvorden ook stoffen teruggeh ouden , die aan den spiritus
een onaangenamen smaak geven.
,iVanne er lll en den slJiritus aldus zuiver heeft overo'ehaald
,
t:J
b lijkt hii te zijn een kleurlooze vloeistof , die op den tong
een brandend gevoel veroorzaakt. Van daar de n amen van
())'undelcijn en aqua ardens (vuurwater). In watervrij en
1

1
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toestand is de spiritus dan ook eeu absoluut vergif , daal'
die vloeistof als zoodanig de weefsels vernielt en maag en
slokdarm ongeschikt maakt om hunne functies uit te oefenen.
Een eenvoudig llliddel onl den sterktegraad van spiritus
te bepalen , is bij het alg8111een gebruik van dat vocht een
dringende eisch. Om de sterkte ten naastenb�j te bepalen
gaat gemakkelijk genoeg. Spreker nam een paar van die
proeven. Bij 't verbranden van sterken spiritus op een laag
kruit zal , na verdamping van het vocht , de vlam het kruit
doen ontbranden ; bij slappen spiritus daarentegen blijft het
water achter en het daarmee bevochtigde kruit ontvlamt
niet. Zoo zal ook met spiritus gedrenkt papier o m dezelfde
reden ontvlammen , als de spiritus verbrand is , wanneer het
vocht weinig waterhoudend is. Ook uit de verhouding van
't soortelijk gewicht van spiritus en olie kan men den
sterktegraad onderkennen aan het drijven , zinken of zweven
van een oliedruppel in den spiritus .
Maar al deze proeven hadden slechts relatieve waarde ,
en bleven gebrekkige metho den van onderzoek totdat RÉAUlVIUll
de aandacht vestigde op de waarde van het bepalen van het
soortelijk gewicht der vloeistof , en BAU1\'IÉ , een apothek (-'1'
te Parijs , een werktuig uitvond (waarvan de aan I-IYlJA'l'lA
in de 5 t: eeuw , en waarschijnlijk reeds aan A R C T:-l IlVI E D E S bekende
" baryllion " de voorl ooper was) , dat eigenlijk een toepassing
is van het vermogen van sommige lichamen o m in water te
dr�jven. De areometer of vochtweger is een holle buis , in
't verwij de benedengedeelte met kwik gevuld , die wanneer
zij voor het bepalen der sterkte van spiritus is ingericht ,
daarin dieper inzinkt dan in water en in spiritus van 1 00 pCt.
over haar geheele lengte , zo odat volgens die aanwijzing de
graadverdeeling geregeld is en de aflezing gesch iedt.
Behalve de sterkte J moet men ook de zuiverhei d van
spuitus kunnen controleeren. Eigenlijk moesten er slechts
twee bestan ddeelen zijn : alcohol en water ; Huwr er ontstaan
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bij de gisting uit het m eel nog andere ve rbindingen, De
voornaamste is de foezelolie , waarvan het hoofdbestanddee l
is amylalcohol , een andere dan aethylalcohol ) en een hoogst
onaangenaam riekende stof , die ook op 't organisme schadelijk
inwerkt. Reeds door wrijving van een droppel spiritus in de
hand , kan men de foezelolie aan de sterke reuk herkennen .
De eerst bij 1 300 kokende foezelolie blijft op de hand achter ,
nadat de spiritus (kookpunt 7 8 J) reeds lang vervluchtigd is .
Ook bestaat er een scheikundig middel ) waarmede spr. een
proef nam , om in spiritus foezelolie met groote zekerheid
aan te wijzen.
Een andere vervalsching is de vermenging van den spiritus
met gemethyleerden alcohol , die toegepast wordt om den
accijns te ontduiken , daar houtgeest of gemethyleerde spiritus
accijnsvrtj is. Een eel lyoudige en zeer duidelijke onderkenning
van die vervalsching geschiedt door toevoeging van een paar
druppels overmangaanzure kali aan den te onderzoeken alcohol .
Is h ij zuiver , dan zal d e heldere violette kleur van het toe
gevoegde zout niet veranderen ; maar het violet wordt bruin
onder den invl oed van den gemethyleerden spiritus.
Van den bederfwerenden invloed van spiritus maken de
dames gebruik bij het inmaken van vruchten. Zij vermijden
dan echter slappen spiritus , daar deze allengs in azijn over
gaat , die de materie zuur maakt. Hetzelfde verschtinsel doet
zich voor in wijnen van een slap alcoholgehalte.
Om enkele spiritualia te noemen , stond spr. kortelijk stil
btj de kirsch , het destillatieproduct van kersennat , btj de
respectivelijk uit rogge , gerst , rtjst , melasse , suikerriet en
wijn bereide wodki , whisky , arak , rum , tafia , cognac en
- vooral niet te vergeten - de " schiedam " , die bereid
wordt door spiritus te destilleeren over jeneverbessen ter
wille van de daarin vervatte vluchtige olie ) die de foezelolie ,
althans wat den smaak betreft , minder merkbaar maakt.
Het zou spr. te ver voeren om in bijzonderheden na te gaan ,
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hoe al deze dranken worden nagebootst en wat de scheikunde
al niet aan de hand heeft gedaan om die vervalschil lgen te
ontmaskeren. Dat dit laatste noodig is , bewees spr. door
een aantal fieschj es echt en oneeht te laten rondgaan , die
zelfs een geoefend proever met moeite van elkaar zou onder
scheiden. Als voorbeeld hoe brutaal men bv cognac vervalscht,
herinnerde spr. zich , dat hem in een dorp in België een
glaasje cognac fine cha mp agne was aangeboden voor
7 cents ! En dat , terwijl de productie van echte cognac bijna
geheel heeft opgehouden.
Het zeer nuttig gebruik van den spiritus , in de genees
kunde voor de bereiding van ether , chloral en chloroform ,
in 't huishouden (snelazijn) , in de nijverheid ( 0 . a. als op
lossingsmiddel voor lakken en vernissen ) , mag te minder
onopgemerkt bliiven omdat - zooals spreker in citaten van
oude schrijvers aantoonde - aan den spiritus in de oudheid
vooral als geneesmiddel de hoogste lof werd toegezwaaid.
Een hunner wijdde omstreeks 1 6 1 3 in een geleerd boek niet
minder dan 7 kwarto bladzijden aan den lof van den alcohol.
Hij zeide o . a. van het " aqua vitae ", dat hij , die Jt goed
gebruikt , niet sterft vóór den door Go d bepaalden tijd. \Veer
een andere autoriteit roemde het genotmiddel , dat in den
alcohol is gelegen , als de " hoogste levenstroost ", waartegen
men echter , al werd het dan ook algemeen als geneesmiddel
beschouwd J al . vro eg verordeningen mo est uitvaardigen , zij
het dan ook indirect J bv. van dezen inhoud , door spr. ge
von den in 't archief te Utrecht op 't jaar 1 4 1 9 : )J niemand
zoude openhouden een taverne of apotheek na de l O t: ure ,
op boete van een pond zoo chk w �jl s 't iemand deed " .
Dat dit verbod b etrekking hebben kan o p het gebru i k
van gegiste dranken in d e apotheek , i :-3 mogel �j k , e n wellich t
leeft dit nog voort in En gelan d en D uit�chland , waar in de
apotheken een " Sch na ps " te k ri j g e ll I S .
lIoewel als geneesmiddel nu ook nog belangri-j k , is de
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schaduwzijde die

de

alcohol bezit door d e dronken makende

kracht , zeer groot : en door het spiritus gebruik is de dronken 
schap verbaz en d to egenomen .

De uitspraak v an Hufeland ,

dip. , tegenover de lofredenaars .van vroeger tijd J den spiritus
vloeibaar vuur noemde

J

een vocht dat de levens duur verkort ,

is intusschen een bewijs dat 111en in zijn tijd ook reeds 11let
de schaduwzijde van den spiritus kennis had gemaakt. Trouwens
't is bekend , dat beroemde mannen uit alle tijden tegen het
misbruik van sterken drank te velde zijn getrokken
van Tacitus te spreken ,

die dronkenschap

een

Om

niet

der voor

naamste on deugden noemde der Germanen , ho oren wij reeds
I-Iuig de Gro ot jan1111eren over het misbruik van sterken drank
als het volksgebrek van de Nederlanders . De statistiek le ert
intusschen dat het er toen met dat misbruik b etrekkelijk nog
gunstig uitzag . In den aanvang der

1 7 � eeuw telde men in

ons land nog slechts

10 of 12 bran derij en . In 1 7 7 5 was dat
getal tot 1 20 , in 1 7 9 8 tot 260 geklo mmen , op een bevolking
van 1 7 95000 zielen . De belastingcijfers na 1 7 9 8 wijzen op
n o g heel wat ergers . In gemeld j aar bedroeg de belasting
op den jenever per kan

28 c. , op den buitenlandschen brande
wijn 3Ll c . ; thans is de accijns tot 60 c. p er kan geklommen ,

en ofschoon dus de belasting verdubbeld is , zien we dat h et
gebruik schrikbarend is toegenomen.

Opbrengst der belasting
'tn Nederland.
1 7 98
1 8 60
1 867
1 87 8
1 880
1 882
1 883
1 8 84

Gebruik in
1 0 00 HL .

f 3 000 000
-

1 2 2 7 7 000
12 645 000
2 2 O B I 585
22 541 929

386
395

- 22 1 0 6 998
- 22 031 358

388

- 23 304 8 7 5

398

394
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Aantal 'U13f',qUttn ingen .

1 882
1 883

3 30 1
30 293

l 867 003
-

889 828

Belasting per hectoliter van 50 p Ct : Oostenrijk l' 6 60 ;
Duitschland l' 8 ; België l' 36 ; Frankrijk l' 39 ; Nederland l' 60 ;
Engeland l' 1 1 4.
Deze cijfers bewijzen dus , dat de opbrengst aanzienl�jk ver
meerdert (dit jaar 1 8 85
voor zoover bekend - weer 3 ton
meer dan het vorig jaar) ; daaruit volgt echter nog niet , dat
het misbruik veel toeneemt . Als men in aannlerking neemt ,
dat in 1 7 98 het bestaan van geb eime branderiien vrij wat
gemakkelij�er in zijn werk ging dan thans , en dat der l 1 alve ,
als men leest van een gemiddeld verbruik van 9 à 1 0 liter
per hoofd in dat jaar , er licht nog wat bij gedacht kan
worden , waarvan de statistiek niets weet , dan blijkt bet , dai,
het gebruik per hoofd der bevolking eerder iets is afgenomen .
Het blijft echter een schrale troost , dat we niet achteruit
zijn gegaan en dat er andere volken zjjn - de Zweden bv.
waar het, misbruik nog grooter is.
Er zijn anders schrikwekkende vonnissen tegen het misbrnik
geno eg. Spr haalde er een paar aan van b eroemde genees
kundj gen en statistici . Het misbruik van sterken drank verkort
het leven van l h tot J IR ; van het aantal zelfmoorden kan
men veilig : ;1 à I rJ toeschrij ven aan dronkenschap ; en het
getal der misdad'e n zou met ,I/:. verminderen als er geen
misbruik van spiritus werd gemaakt . 11uiveringwekkende
cijfers vo orwaar) en Béranger heeft , toen hij den regel schreef:
l e plaisir f'ait l' ûme si bonne , waarscb�jnlij k niet gedacht aan
het pleizier dat in 't genot van sterken drank z�jn oorspron g
vindt. Veeleer is hier van to epassing Daudet's gezegde :
-

J o i e Je rue ,

Joul e i i !' de m ai.so J l .
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En toen een zeer bekend lid der Tweede Kamer 'lijn pleidooi
hield voor de twee borrels van den werkman , sprak l� ieruit
zeker zijn goed hart ; of lllet het geven van 36 I !:; liters jenever
aan den werkman in 't jaar het volksbelang gebaat is , valt
sterk te betwijfelen . Door an deren - zeide spreker - wordt
dan ook de behartiging van het belang des voIles in die
richting gelukkig niet gezocht . Van het gebruik komt men
zoo geleidelijk tot misbruik , dat 't hoedt n voor den eersten
"
stap " hier wel met nadruk mag herhaald worden .
De eer van den strijd tegen het nlisbruik van sterken
drank te zijn begonnen , komt toe aan Anlerika , waar het
eerste matigheidsgenootschap in 1 8 1 3 werd opgericht ; toen
dit niet doeltreffend bleek , werd in 1 826 een afschaffin gs
genootschap opgericht ; dit voorbeeld vond in Europa, na
volging en overal in Engeland telt het afschaffingsgenootschap
vele leden.
't Zij dit aan den invloed der blue ribbon men " en van
"
de " teetotallers " is toe te schrijven of aan de malaise die
zelfs deze luxeuitgave wat tempert , zooveel is zeker dat in
den laatsten tijd in Engeland het misbruik wat aan 't ver 
minderen is . Het absol uut verbod , zooals in een enkelen
Staat van N. Alnerika , is niet aan te bevelen omdat het
toch ontdoken wordt . Een stelsel van beperkt vergunnings
recht ulet scheiding van tappers en wÜlkelneringen is misschien
nog wel de l leste bestrijding. Spr. achtte echter de nieuwe
wijziging . van het in alle ho eveelheden verkoopen mits in
gesloten fleschjes ) een stap in de slechte richting. Nog even
bij het hier boven iLfgedrukt bdastingtabelletje stilstaande ,
herinnerde spr. , dat bij den hoo gen accijns voor Nederland
nog een vrij laag invoerrecht komt voor hen die in ons land
willen invoeren , terwijl het invo errecht naar de aangrenz�nde
landen zoo hoog is , dat de uitvoer , van Nederland uit , zeer
wordt bemoeielijkt , wat de branders zich heeft doen adres
seeren om den accijns terug te brengen tot t 57 ) daar zij
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vreezen hun industrie anders niet te kunnen staande houden.
Welke is nu - om hierbij ten slotte nog even stil te
staan - de physiologische werking van den alcohol ? Is het
gebruik van spiritus nuttig , schadelijk of onschuldig ? Als
men hoort spreken van het verhoogen der lichaanlswarmte
door den alcohol , dan is dat meestal in dien zin ) dat het die
warmte verplaatst door het j agen van het bloed naar de
opp ervlakte. Is het gebruik van alcohol een spaarmiddel ,
zoodat daardoor het oud-Hollandsch gezegde : )J daar waar
de brouwer is , kan de bakker niet zijn ! " - een kern van
waarheid bevat ? Zeker vertraagt de alcohol de stofwisseling
en kan derhalve , in- sommige ziektevormen vooral , belang
rijke diensten bewijzen. De alcohol werkt op de groote
drijfmachin e het hart , zoodat dit aan het bloed een grooter
werkzaamheid geeft en men dus een gevoel van warmte
krijgt. Maar alcohol werkt ook op de hersenen en doet het
bloed naar de hersenen stijgen ; bij toenenlend gebruik worden
deze er door aangetast , zoodat de lijder de heerschappij
verliest over zijn spieren , en 'hij allengs door den vreeselijken
dronkemanswaan zin wordt aangetast die , wanneer hij zich
herhaalt , den dood tengevolge heeft. De alcohol werkt op
de spijsverterin gsorganen , de eetlust wordt er door ver
minderd , to tdat ein delijk de typische ontaardingsvornl van
de maag , de dronkaardsmaag , intreedt.
Maar genoeg. Spreker zou volkomen onthoudin g wenschen
aan te bevelen : niet slechts omdat dit een middel zou zijn
om het leven te verlengen , m aar omdat alles wat het organisme
o p w e kt door prik k els die vreemd zijn aan dat organisme 1
op den duu r verstompend moet werken . Dan mag men ook
het klimaat ni et voorbi_jzien ; vo oral in warm_e landen is de
werking van 2,lcohol n oodlottig : v an daar de u itspraak v an
Indische mens ch en 1 dat zi-j in tropisch e gewes ten n o oit ieman d
oud zagen wo rden, die daar misbruik maakte van sterken dran k.
H e t be.'3 te is dus in elk g e v al z i ch geh eel te ontl J ouden ,
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want zeer zeker daalt het gehalte van een volk door ' t toe
nemend spiritus gebruik. Ook voor ons volk geldt dit. D oor
zedelijke kracht , gesteund door de wet , kan het kwaad
worden beteugeld ; door ontwikkelin g van het verstand , zo odat
het bewustzijn ontwaakt hoe dom het is zijn gezondheid te
benadeelen en te gronde te richten , door ontwikkeling van
zedelijkheid waardoor het mo gelijk wordt de lust tot schadelijk
genot te bedwingen . Aan het volk , dat zedelijk en ver
standelijk , dus op het gebied van den geest het ho ogst staat ,
behoort de toekomst .
Een geestige dame voegde iemand toe , die in opgewonden
toestand haar niet-geestige dingen zeide : Monsieur ) vous
"
êtes plus spiritueux que spirituel ! " Kan dat ook wellicht
van ons volk worden gezegd ? Welnu , mocht het zoo z!)n ,
dat dan de tegenstelling spoedig omgekeerd worden .
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D R . P . P . C . H O EK :

Over den I-I aring.

Dr. HOEK van Leiden , die de vorige maal in J) hligentia
sprak over h e t dierlijk leven in de diepten van den Oceaan *) ,
voerde thans het woord over ee ll vischsoort , die bij de
� ederlanders ten al len t�jde h o o g in e e r e is gehouden : de
haring. De bero enlde E n gelsch e zoöloog , prof. HUXLEY
zoo ongeveer ving spr. aan - - had in 1 8 8 1 , tijdens te Norwich
een visscherijtentoonstelling werd gehouden , dit zelfde onder
werp behandeld in een rede , die hij aanving met de veront
schuldi ging , dat hij over een zoo algemeen bekende vischsoort
zou spreken en nog wel voor een gehoor , lueerendeels
samengesteld uit personen bij de haringvangst betrokken ,
m an n en die zelfs beter dan hij op de hoogte waren van 't
geen zij in de kuip hadden en b. v. veel beter dan hij in
staat om t e on derscheiden of de haring gevangen wa s aan
de oo st- dan wel aan de westkust van Schotland. Evenwel
waagde hij de onderstelling , dat er toch nog wel iets te
v e r tell e n zou zijn , wat be treft de lev enswijz e , de voor plantin gs
hü �torie en d e ont wikkeli n gsgeschied � njs van den haring , d at
voor zlJne hoorders nieuw mocht heeten .
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I n dien geest zou ook spreker zijn onderwerp behandelen.
Rij stelde ons den haring voor als een zeer typischen visch ,
als een echten representant van die klasse van dieren , welke
wij visschen noemen. Geliik alle andere visschen , heeft de
haring een kop , een romp en een staart , en mist hij een
hals , waardoor de visch het vermogen derft om den kop te
wenden en snel acht et z;ich te zien. Van groote beteekenis
voor het leven van den visch is zijn staart , omdat het dier
aan dat lichaamsdeel het verm ogen ontleent om te zwemmen .
Oogenschijnliik zou men die fun ctie toebedeelen aan de vinnen,
die als twee paar aanhangels , bij wijze van voorste en achterste
ledematen , aan weerszijden aan het lichaam zijn ingeplant.
Die vinnen toch gaan op en neer , als de visch zich door het
water beweegt. Maar in werkelijkheid is de beteekenis van
die vinnen geen andere dan om het lichaam bij het zwemmen
in evenwicht te houden. Knipt men de vinnen af - een
operatie die den visch oo genschijnlijk niet veel schaadt en brengt men den visch in dien toestand in zijn element ,
dan ziet men , dat het dier zijn stabiliteit heeft verloren ;
hij zwemt wel , maar duikelt onl en komt met den buik
boven. Evenals de bootsman door het bewegen van een riem
achter de boot zijn vaartuig voortduwt , eveneens stuwt de
visch zich voort door middel van het achterste met de staartvin
eindigende deel des lichaams . De staartvin is een van de
zoogenaamde ongepaarde vinnen ; tot deze rekent men eveneens
de rugvinnen en de zoogenaamde aarsvin .
D en kop van den harin g beziende , zou men meenel1 dat
zijn bek b etrekkelijk klein was. Dat gelijkt inderdaad zoo ,
als de bek gesloten is ; maar door de onderkaak naar beneden
te bewegen , kan hij dien bek tot een wijden koker open
sperren , waardoor hij zich van een gemakkelijk,e manier
verzekert om aan den kost te komen. Het water stroomt
als 't ware door den kop van den visch heen en vindt een
uitweg door de spleten van de kieuwen ; en terwijl die kieuwen
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d e zuurstof aan de lucht in ' t water onttrekken en op die
wijze ten beho eve van het dier de adem halings-functie ver
richtfll1 , zorgen de ' op de bogen of beenige stukken , waaraan
die kieuwen zijn bevestigd , geplaatste tanden er voor , dat
de vaste voedseldeelen , die met het water meekomen , �ich
niet op d e kieuwen vast zetten . De lange tanden op de kieuw
bogen vervullen aldus min of n1eer de rol van harken ; zij
leiden de kleine diertj es en andere vo edselpartikeltj es naar
den keel en bezorgen het dier aldus vo edsel ; terwijl het
aldus gezuiverde W:Lter over de kieuwen door de spleten naar
buiten stroomt.
Het voedsel volgende , komt men in het darmkanaal , eerst
in den korten slokdarn1 , daarachter in een zakvormig deel ,
de eigenlijke verzamelplaats vaJ l het voedsel , dat de haring
in 't zee water in overvloed vindt en dat uit zeer kleine
schaaldiertjes en voor een goed deel ook uit larven van
andere zeedieren bestaè1t . Waar dat voedsel in groote hoeveel
heid wordt aangei roffen ) vindt men van zelfs ook de ll1et
haring het dichtst bevolkte plekken.
Een ander orgaan van den visch in 't algemeen is de zg.
zwemblaas , een blaas met gesloten wanden die binnen het
lichaam tegen den ruggestreng aanligt. De n1eening , dat
die blaas dienst zou doen bij 't zwemmen , moest worden op
gegeven , toen men tot de ontdekking kwam dat er goed l�
zwemmers zijn onder de visschen , die de blaa,s missen . Het
bleek dan ook , dat dit orgaan tot een geheel andere ver
richting in staat stelt. De haring kan daardoor willekeurig
in 't water dalen en rijzen , wat , zooals wij later zull en zien ,
van gro ote beteek enis is in 't leven van dit dier . De visch
kan namelijk uit die blaas lucht l.:iÏtlaten en nieuwe l a ch t
toevoeren , dank z�j twee comnnmicatie8 van de blaas , de
eene m et den keel , de an dere door een zeer nauw buisj e
met d e buitenwereld . H e t i 8 deze laatste gemeen8chap van
de zwemb�aa8 met een kleine poras naljij de achterste openin g
2
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van hAt darmkanaal , die hmg verborgen i s gebleven , evenals
de functie van de twee blazen , die zich boven in den kop
van den visch bevinden en van de buitenwereld sl echts ge
scheiden zijn door een doorzichtig vliezig gedeelte , waaruit
in dat deel van den kop het skelet bestaat . Die twee blazen
nu staan door een nauwe buis in gemeenschap met de zwem
blaas ; en in de buurt van die twee blazen ligt het gehoororgaan,
bij den haring geheel binnen in den kop en dus zonder uit
wendigen geho organg , wat intusschen niet belet dat de haring
een zeer scherp gehoor bezit. Het direct verband van het
gehoororgaan met de zwemblaas en de onmiddellijke nabijheid
van de twee blazen in den kop , die hier de functie vervullen
van resonnance apparaten , hebben beide beteckenis voor de
verklaring van het fijne geho or van den haring.
Na aldus den bouw van den haring beschreven te hebben,
ging spreker over tot het belangrijk onderdeel van zijn ver
handeling : de voortplanting van den h8Ting. Bij den haring
zijn . de seksen gescheiden . De hoeveelheid eieren , die de
vrouwelijke haring voortbrengt , is vèrbazend groot. Ramen
sommigen dat aantal op 1 0 0 000 , anderen op 40 0 0 0 , men
schat zeker niet te laag , aannemende dat de haring btl elke
vo ortplanting 10 000 jongen levert . De eitjes hebben , als zij
gelegd worden , de grootte van 1 mM. Alle haringen beho oren
tot één en dezelfde soort van dieren , hetgeen natuurlijk niet
belet 1 dat er groot verschil bestaat tusschen Schotsehen en
Hollandschen haring , maatjes- en volle haring , schootharing ,
panharing , Zuiderzeeh aring en meer andere haringmerken ,
voor een deel verschillende leeftijden , voor een deel varieteiten
of - zooals spreker zich uitdrukte - haringrassen . H et
ontstaan van die verschillende rassen Rtaat in onmiddellijk
verband met de eigenaardigheid van den harin g om zich
stelselmatig op bepaalde pl aatsen voort te planten en wel
in 't algemeen op die plaatsen , waar zij zelve geboren zijn .
Sommige dier rassen zijn in hooge mate kennelijk , zooals
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bv. het ras van den Zuiderzeeharing , dat zich door zijn
kleinen lichaamsbouw scherp onderscheidt van den grooteren
Schotschen haring. Van weer andere varieteiten zijn de ver
schillen veel nlinder in 't oog loopend , hetgeen niet wegneenü
dat de handelsman , wanneer men henl een partij haring , op
volkomen dezelfde wijze behandeld , voorlegt , op 't eerste
gezicht zal zeggen : dàt is haring van de oostkust en deze
is van de westkust van Schotland ; al moet hij ook het
antwoord schuldig blijven , als men henl verder vraagt ,
waaraan hij dat verschil waarneemt.
Het verschil in de haringrassen openbaart zich juist in de
voortplanting , die bij vele varieteiten , in 't bijzonder bij die
welke in de Oost- en Noordzeeën hare broedplaatsen hebben ,
tweemaal i� 't jaar geschiedt. In 't algemeen zijn er twee
tijdperken in 't jaar , waarin die voortplanting in toenemende
nlate plaats heeft J met volkomen stilstand gedurende de
maanden December en Juli. Niet altijd geschiedt de voort
planting in water van groot zoutgehalte , zooals aan de
Schotsche kust waar het zeewater 3 pCt. zout bevat ; want
in de Oostzee is dat gehalte slechts 2 pCt. ; en een zeer
merkwaardig voorbeeld van afwijking is de vermenigvuldiging
van den haring in 't riviertje de Schlei , dat in de Oostzee
uitmondt en dat hoogstens brak water bevat. G eregeld komt
daar in 't voorjaar de haring inzwemmen en vindt er in dat
zoete water ztjn e broedplaatsen. Dichter bij , in de Zuiderzee ,
vermenigvuldigt zich de haring in zeewater van ï / 10 p Ct.
zoutgehalte , naar 't schijnt slechts eenmaal in 't jaar , in
April , en dus niet , zooals bv. de Schotsche haring , voor
de tweede maal in Jt najaar. Een ander kell"merkend, , �nder
scheid is h et verschil in diepte van het water , wàarin de
haring zich voortplant. Bij allen brengt de leven s wijze nlee , dat
z ij zich v o o r die verrichting van diep water naar minder d iep
water b egeven ; Jnaar is dat min der di ep e water voor som mige
rassen toch nog 1 t o t 3 vademen , de h ftrin g die de Sch ] ei-
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rivier inzwemt , plant 7,lch d aar vo()rt in water van 2 à 3 voet.
Bi-j het leggen V�Ll1 de eieren gaall de visschE'n zeel' ver
schillend te werk. Blijven van sonlmigen de gel J eel doorzichtige
eieren onafhankelijk van elkander op het water drijven ,
daartegenover staan andere visschen , die , zooals de haringen ,
ondoorschijnende . met een kleverige stof bedekte eieren
leggen , die , zwaarder dan 't water , zinken en aan voorwerpen
op den bodem vastkleven. Het wijfje gaat daarbii met overleg
te werk. Om zoo min nlogelijk van hare eieren verloren te
laten gaan , daalt zii tot in de nabijheid neer van de plek ,
waar zij de eieren zal loslaten , en nadert de voorwerpen ,
polypenstokken b.v. , aan welken de eieren zich zullen hechten.
De haring laat dan bij een bepaald takje haar eerste eitje
schieten , dat aan 't voorwerp vastkleeft , en zendt dat eerste
eitje de volgende achterna , zoodat er zich een kleverig klompje
om den tak vornlt. Deze wijze van eieren leggen door de
haringen is eerst in den laatsten tijd onderzocht. KUPFEU, deed
het voor den haring in de Oostzee en de Leidsche hoogleeraar
I-IoFFl\uNN voor den Zuicl erzeeharing , terwijl een Schotsch
natuuronderzoeker in 't vorige en in den loop van dit jaar
zijn belangrijk onderzoek op dit gebied bekroond zag lllet
het resultaat , dat ook langs kunstmatigen weg haring kan
worden voortgeplant en de mensch het dus in zijn macht
zou hebben om b.v. oorden , waar die vischsoort niet wordt
aangetroffen , met duizenden en millioenen bevruchte haring
eieren te bevolken. Voorhands , zeide spreker , behoeft men
echter nog geen zorg te hebben , dat er zich in de N oordzee
behoefte aan een dergelijke kunstmatige teelt zal openbaren.
Om tot larf te ontwikkelen , hebben de eitjes een ver
sehillenden tijd noodig , min of meer afhankelijk van de
temperatuur van 't zeewater. In 't noorden duurt dat wel
24 dagen , in 7,uidebjker streken geschiedt die ontwikkeling
in korter tijd ; bij ons in de Zuiderzee , waar het water in
April reeds een zekeren warmtegra ad heeft gekregen , zelfs
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In 6 dagen . Als het el uitkomt , zou men het beestje niet
herkennen : zoo weinig heeft het dan van een haring. De
haringlarf is ongeveer 2 mMo lang , heeft een paar gro ote
oogen aan weerszijden van een grooten kop en een langwerpig
in een gepluimden staart eindigend lichaan1 , dat reeds van
een begin van borstvinnen is voorzien , maar nog geen buik
vinnen heeft en ook nog geen kieuwen . Ook kan het dier
zich zelf nog niet vo eden , maar teert op een restant van
den doj er , dat . het uit 't moederei meekrij gt in een zakj e
aan de buikzijde . Eerst na verloop van een maan d opent het
dier den bek en begint het zelf vo edsel tot zich te nen1en .
Die eerste maand is een zeer gevaarljjke periode voor den
haring . Massa's larven worden dan het slachtoffer van andere
dieren , die er zich aan onthalen . Na één maand is het onge
veer 2 duim lang geworden en tegen 't eind van de derde
maand ) als het dier een lengte heeft bereikt van een halven
palm , begint het op een vischj e te gelijken en hebben zich
de kieuwen ontwikkeld , benevens de voorste en achterste
vinnen , de staart- en de rugvinnen. Het zijn zulke kleine
haringen , de zoogenaamde whüebaits ) waarop de Londenaars
in 't voorjaar zoo verzot ztjn. Met millioenen worden zij in
den n10nd van de Theems gevangen en de Londenaars ver
gasten er zich dan als ware Lucullussen aan. Er is een
tijd geweest , dat n1en tegen het vangen op zoo groote schaal
van onvolwassen haringen te velde meende te mo eten trekken
en de Regeerin g er toe kwam een ontwerp van wet bij het
Parlen1ent in te dienen , waarbij het visschen van de whit ebait
verboden werd. Die bill heeft het no oit verder dan tot een
ontwerp kunnen brengen ) daar het een volstrekte onmogelijk
heid bleek voor de afschaffing van de whitebad-dinn ers een
meerderheid in 't PaTlemeJ lt te vinden . Spreker achtte het
to elaten van het visschen van die j onge haringen up die plek )
om straks op te geven redenen 1 volstrekt nie t <:tf te h:euren.
Die whit eb cáts ) harinkjes van huogs ten� 3 à, 4 l1lèLandeu ,
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leveren het be w�js dat er rassen zijn , die in hun jeugd in
ondiep water leven. Daartoe behoort ook de Zuiderzee-h aring,
die zich geduren de het eerste levensj aar binnen het gebied
van die zee sell�jnt te blijven ophouden. :Th1:et de beruchte
kwak- en moordkuil wordt dan ook juist zeer veel van dien
jongen haring gevangen. De V 01endall1mer visscher , wien n1en
van deze roofvisscherii tracht te overtuigen , zal u trachten
duidelijk te maken , daJt deze kleine vischj es met den harin g
niets te maken hebben , maar dat het een afzonderlijke
visch is , dien hij 1 1 bliek " noemt.
De jonge haring komt 1 na den leeftijd van 1 8 lllaanden
bereikt te hebben , tot zijn vollen wasdom. Hij heeft zich
dan ontwikkeld tot wat men no emt m�La,tj esharing 1 dat is
tot den lekkersten haring , het neusj e van den zalm , dien
lllen , helaas , b ij ons te lande tegenwoordig slechts zelden
aantreft. De maatjesharing , dl e zich op buitengewone wijze
te goed doet aan het voedsel , dat de zee hem oplevert 1
wordt verbazend vet en ontwikkelt zich tot den smakelijksten
haring dien lllen kent 1 als men hem ten nlÎnste versel1 kan
nuttigen , zooa18 in Schotland , waar die haring dicht op de
kust gevangen ,,,r ordt. Onze schuiten moeten ze te ver van
de kust halen , om ze ongezouten te kunnen overbrengen.

Zij worden echter zoo zwak n10gelijk gezouten , ten einde
ze altll<.Ll1s zoo versell als 't kan aan de markt te kunnen brengen.
De maatj esharing volgt allengs ziin bestemnling en wordt
volle haring. Een deel van het vet verdwiint en daarentegen
beginnen de voortplantingsorganen zich te ontwikkelen. De
haring neemt in dat stadium waarschijnlijk geen voedsel
meer tot zich 1 mat),r gebruikt het vroeger in overmaê.Ü ge
not.ene Olll er de voortplantingsorganen uit te ontwikkelen .
Spr. wees hier op een eigenaardigen overgang van den
har in g 'U/a de elft tot . den zahn . Terwijl de harin g in zee
bl�ift en zich Haar 't ondiepe water begeeft om zich te ver
meni gvuldigen , zwemt de zalm uit de zee de rivier op Olll ,
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na daar zijn voortplanting te hebben verricht , nog geruimen
tijd in 't zoete water te vertoeven ; daar tusschen in staat de
elft , die ook in zee leeft en geheel en al een zeevisch is ,
en zich alleen naar het zoete water begeeft om zich te ver
menigvuldigen , terwijl zij daarna onmiddellijk uit de rivier
naar zee terugkeert. Als men daarbij let op de overeenkomst
in dit opzicht tusschen den haring van de Schleirivier en de
elft , dan staat men hier voor een reeks verschijnselen , die
in 't zelfde kader pas�eIl.
N a de voortplanting heeft de haring een groot deel van
zijn vet verloren en wordt schootharing. Voor de vangst
heeft hij dan geen groote waarde meer.
Spreker had hiermed e de ontwikkeling van den haring
geschetst . Van het individu afstappende , besprak hii thans
de geweldige nlassa's of scholen , waarin de haring van de
eene plaats naar de andere trekt . Vóór een 30 tal jaren
heerschte nog de meening , dat die scholen allen kwamen
van de Polen. Alle haring , die teruggekeerd was van de paai
plaatsen en dus niet het sl achtoffer was geworden van kabel
jauwen en haaien , vereenigde zich in 't koude water om
daar op verhaal te konlen en na uitgerust te zijn van de
vermoeienis van dien tocht , zich weer over de N oorc1zee te
verspreiden . De armada zwom dan in onderscheiden takken
naar de oorden , waar voor de verschillende groepen ge
schikte paaiplaatsen werden aangetroffen. Aldus luidde het
verhaal van het trekken van den haring , dat het eerst door
den zoöloog PENNAN'1' als gelo ofwaardig geboekstaafd , in latere
ges chriften uit het zijne grif werd overgenomen , totdat men
er toe kwam o m , behalve in 't studeervertrek , ook in de
natuur zelve waarnemingen te doen omtrent de levenswijs
van de dieren . Het geheele verha::Ll van dien arnladatocht
bleek toen in strij d Juet de werkebjkhei d. ·Wel vereenigt zich
de haring na de vermenigvuldiging , rnaar alleen om diepere
plaatsen in de zee üp te z o e k en . Als nlen dus geen haring
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vangt op bepaalde tijden van h et jaar , is dat niet om dat
de haring er niet is , m aar omdat zij vertrokken zijn naar
diepere plaatsen , waar men ze althans met het ge'wone
vischtuig niet kan b em achtigen . Dàt zij er zijn , benlerken de
visschers aan de kabeljauwen , die op elk tijdstip van het
jaar zich te goed doen aan h a ri n g ) waarvan soms een half
dozijn stuks in één kabeljauwenmaag gevonden worden.
Niettegenstaande de Engelsche visschers , voor zoo ver
bekend is , reeds acht eeuwen lang in de Noordzee naar
haring h ebben gevischt en vo oral in de laatste twee eeuwen
die vangst van jaar tot jaar en orm is toegenom en , heeft
dat op de productie geen merkbaren invloed uitgeoefend. De
vrees dat n a het overvloedige haringjaar 1 8 80 schrale jaren
zouden volgen , is niet alleen niet uitgekomen , maar in 1 8 82
was integendeel de vangst weer zeer aanzienlijk en in 1 884
heeft de haringproductie die v an 1 880 nog ver overtroffen.
vYerd in 1 8 80 door Holl andsche visschers in de Noordzee
227 mi l lioen stuks h a ri n g gevangen en in 325 000 tonnen
verpakt aan �le m arkt gebrach t , in '84- steeg dat getal tonnen
tot 400 000 , z o o d a t men het aantal h ari n gen dat ja�l l'lijks
in de Noordzee wordt gev an g e n , g em id d eld op 3000 millioen
stuks kan sch atte n . \Velk een gerin gen invloed die sch ij nb aar
e n orm e vangs t op de h aringproductie uito efent � b l ij kt het
best als men eens u i tr e k en t uit ho eveel haringen é é n enkele
school , zooals er zo ovele i n de Noordzee ronchwemlllen ,
bestaat. Zulk een school héLl·jn g is 8 Eng. m ijlen lan g en
2 Eng. mijlen breed en heeft een diepte van minstens 1 j vadem .
.
Een En g e l s e h vissch el' v erzekert ( b ii ,;v ijze yan spreken)
d a t lllen in zulk een school een vaarboom st ek en de deze
er in vast b l ij ft zitten ; mmLr l a at ons sch atten - zei spr.
dfLt zich op elke kub . v oe t é én h aring b e v i n d t , dan krijgt
lllen voor één dergelijke school een aantal h ari n g en veel
grooter dan de h eele v an g s t in de Noordzee . De mensch neemt
van den gansch en v oorraad h arin g slechts e e n i g e weinige
1
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percenten en van een v erarmin g der haringproductie kan
dan ook bezwaarlijk sprake zijn. Van elke 1 0 000 jongen , die
één haring voortbrengt , kunnen er veilig 9998 worden gemist,
. want de twee overblijvenden , mits van v erschillend geslach t ,
zouden de leemte dra hebben aangevuld. Maar het is de
mensch niet alleen , die op den haring belust is . Enorme
nlassa's worden er verslonden door de vinvisschen ) door dol
fijnen , door vogels (0 . a . door de Jan van Gent '') , door
lneeuwen en niet het minst door kabeljau wen en haaien.
Andere vijanden zijn de platvisschen en de makreelen , die
verlekkerd zijn op de eieren en dus bij voorkeur de broed
plaatsen opzoeken.
D e visscher kan dus zijn bedrjjf gerust blijven uitoefenen
zonder vrees dat het op de productie van haring e en igen
invloed zal hebben. 'roch zijn er voorbeelden , dat in vroeger
sterk bevolkte streken de haringvangst tot stilstand is gedoemd
door het totaal ophouden van de productie . Dat gebeurde
bv. aan de kust v a n Zweden . Sedert men daar in 't luidden
der vonge eeuw een kolossale productie had waargenOITlen ,
was di e streek door de gezegende haringvangst tot groote
welvaart gekomen . Dat duurde tot 1 808 , toen de productie
op eennlaal ophield. De bevolking zocht daarvoor allerlei
redenen ; o. a. gaf men hieraan de schuld , dat ook op Zondag
was gevischt ; anderen g�Lven de schuld aan het visschen met
oude netten , en werkel ij k kan d it laatste wel degelijk nood
lottige gevolgen hebben. De broedplaatsen zijn niet zeer
uitgestrekt , en viscllt men nu daar slordig , zoodat in tijden
van overvloed te zwaar met visch ge l a de n netten s tuk sche uren
en met hun last zinken , dan is de massa met de kaken in
de mazen verwarde haringen tot sterven gedoenld . Die rot
tende massa's k u n n en de bro e d p l aatsen ald a ar verpest hebben
ge m a ak t
Een geduchte v � j and v an het j onge broed is de plat v isch ,
v e e l erger dan de visschel' , die in den b r o e dbj d m et de kor
)l
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over den bodem trekt , niet onl het broed te vernielen , maar
om den platvisch te vangen , die het broed wegvreet. Het
verbieden van het korren tijdens den broedtijd behoort dan
ook tot die beperkende maatregelen , die geen aanbeveling
verdienen . Evenals in Schotland (van 1 8 5 1 - 1 867 ) heeft men
weleer ook hier de visscher�j , natuurlijk met een goede
bedoeling , door velerlei vo orschriften omtrent den vischtijd ,
de grootte der mazen enz . trachten te regelen ; maar men
heeft daarhij de ervaring opgedaan , dat juist in tij den van
algehe81e vr�jheid de visscherijen den gro otsten bloei beleven
en dat de visschers zelf het best weten wat in het belang
van hun bedrijf moet gedaan en nagelaten worden.
Prof. HUXLEY heeft dan ook den staf over dergelijke onnoodige
-wetten gebroken , door te zeggen dat degeen ) die ze in 't
leven roept , gro oter straf verdient dan hij die ze overtreedt.
'
Intusschen kunnen er gevallen zijn dat de wetgever tusschen
beüle behoort te komen. Onder die gevallen beho ort zeker
niet de tot 1 8 6 7 aan de knst van Schotland geh andhaafde
bepaling om gedurende zekeren tijd van het jaar geen h aring
te mo gen vangen 1 tot groote ergernis van de visschers in
die dagen en tot groote vreugd der kab eljauwen 1 die smulden
aan den jongen haring à la barbe van den visschel' 1 die nu
ook den kabelj auw m oest laten zwelnmen omdat het aas ,
waarmee dê:tt dier zich in dien slllultijd cLlleen laat vangen 1
onldat de jonge haring hem ontbrak. Dit was dus een zeer
vexatoire maatregel , die alleen uitwerkte dat de hoeveelheid
kabeljauw toenam 1 zonder eenig voordeel voor den nlensch 1
terwijl de haring er nog veel geduchter onder leed dan onder
de meest onbelemmerde vangst.
Daartegenover staat de tusschenkomst van den wetgever in
de haringvisscherg op de Zuiderzee Daar schijnt z ij inder
daad gewettigd te z�jn. Naar men �ich herinnert , venllenig
vnldigt de Zuiderzee-haring zich sleehts eens in 't j aar 1 in
April. Nu wordt er in die zee betrekkel�jk zeer veel haring
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gevangen door twee groepen van visschers ; de Harderwijkers
vereenigd nlet de Zuidwallers en de Volendammers 1 die 1 wat
hun wijze van visschen betreft 1 met de U rkers overeenstemmen .
Deze laatste groep beschouwt de haringvisscherlj op de
Zuiderzee niet als de hoofdbron van haar bestaan ; zlj · gaat
ook visschen op de Noordzee 1 waartoe zij over veel grootere
vaartuigen (botters) beschikt , die dan na twee of drie jaren
buitengaat:3 dienst te hebben gedaan 1 nog zeer goed zijn om
de Zuiderzee te bevaren en daar in de eerste plaats de
ansjovis te vangen. Voor die vangst bedient de V olenclanlmer
ûch van een zeer zwaar net 1 dat tusschen twee vaartuigen
met groote snelheid wordt voortgesleept met 1t gevolg dat
verbazend veel ansjovis . wordt binnengehaald. Het succes
met die nlanier VeLD visschen tusschen twee botters en met
die soort van netten 1 dat van 1 848 dagteekent 1 deed den
V olendammer zelfs den naam van wonderkuil aan zijn net
geven. Maar nadat nu de V olendammer met de wonderkuil
een rijke vangst aan ansjovis heeft buitgenlaakt 1 kan hij
moeielijk scheiden van dat fameuse net en blijft h+j er mee
visschen gedurende de wintermaanden. Nu vangt en vernie
tigt hij er overvloed van jongen haring nlede. Is de visscherij
van ansjovis nu geoorloofd ) omdat deze visch zich in de
Zuiderzee toch niet vermenigvuldigt , met den haring is het
een gansch ander geval. De V olendammers gaan er oplos
met hun moordkuil , waarmee alles wordt weggestroopt vaD
den bodem der zee , en de Zuidwallers , die uitsluitend van de
visscherlj op de Zuiderzee bestaan , zien met 1eede oognn de
door Volendanl en Urk aangerichte schade aan . Van welken
aard die verwoestingen zijn 1 kan men 't best zien in de latere
maanden des jaars . De netten de� V olendammers worden
dan opgehaald , voo r 't grootste deel beladen mei; grom ,
die niet g e s c hi k t is voor voedsel "' en alleen een zekere waard e
ve rtegenwoordigt als mestspecie of als voederi n g voor e e n de n 1
waarvoor de V olendammerR het naar den wal bren g erl.
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De grom nu bestaat voor 't meerendeel uit die kleine
bliekjes , die lllen aldus belet om vette maatjesluLring te
wordeu . Zooals men weet zijn tegen die moordvisscherij
indertiid wettelijke maatregelen genolllen en heeft nlen de
kwak- en de moordkuil alleen toegestaan voor de ansj ovis
vangst. Maar :looals het altijd m et dergehjke maatl'egelen
gaat : in ééns ingevoerd , brengen zij een geweldigen slag
toe aan het sociaal bestaan van een groep bewoners . I-Iet
gebeurt dan maar al te vaak , zooals hier , dat aan den
maatregel de hand niet wordt gehouden en dat men de wet
dan maar intrekt omdat ze zoo slecht ,verkt. Men IS nu
,veer teruggekonlen op het verbod van de kwakkuil en de
Tweede Kamer heeft zich :lelfs reeds uitgesproken Olll ook
de wonderkuil m aar weer toe te laten.
Spreker zou wenschen een llleer besliste opinie te kurmen
uitspreken over het nut · van dergelijke beperkende bepahngen ,
maar in den tegenwoOl'digen stand onzer kennis omtrent de
leefwijze van den Zuiderzee-haring moet lllell met :lijn opinie
zeer voorzichtig zijn. Het is de vraag of we hier te doen
hebben met vaste bewoners van het Zuiderzee-gebied , dan
wel met visschen ·die geregeld uit de Noordzee komen binnen
zwemmen . In dit laatste geval zouden de Volendmnmers des
noods met hun wonderkuil kunnen blijven visscheIl. Er is
echter een andere mogelijkheid. De onderstelling is niet
gewaagd , dat de Zuiderzee-haring een bepaalde vonll -van
haring is , dat hij aldaar geboren wordt en er den eersten
tijd van zijn leven vertoeft , dat hij zich naar de Noordzee
begeeft om er tot geslachtsrijpte te ontwikkelen , en die periode
bereikt hebbende , dan naar de Zuiderzee terugkeert onl er
zijn gebied van voortplanting te vinden.
In dat geval is het wel degelijk bedenkelijk om met die
uitroeiing voort te gaan , daar dan het gevaar dreigt dat in
1 808 over de kust van Z,\Teden is gekomen , waar alle lUl,ring
is verdwenen. Kan men dit nu tegengaan door te verbieden
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voor de haringvangst gebruik te maken van een soort van
vaartuigen en want , die voor een andere visscherij zijn
best emd , dan moet men zulks doen , al zou het ook ten
nadeele zijn van een bepaalde gemeente of groep van 111gezeten en.
Spreker eindigde zijn belangrijke verhandelin g met er op
te w�izen , dat op dit gebied nog zeer veel is te doen. Moge
Nederland 1 dat als visschende natie nog altijd vooraan staat
in de rij , ook een belangrijke rol vervullen waar het in de
toekon1st geldt de uitbreiding van onze kennis omtTent de
llatuurlijke historie van den haring.

111.
PRO F . K. 1\1 A RTIN :
De erra,tisehe gesteenten

v an

Nederland .

De Leidsche hoogleeraar , WIens belangrijk verslag van de
in lt voorjaar door hem naar de \iV.-Indische eilanden onder
nomen wetenschappelijke reis velen in het Tijdschrift van
het Aardrijkskundig Genootschap zullen gelezen hebben ,
Prof. K . MARTIN trad in " Diligentia 11 op , ter bespreking van
een onderwerp , dat zeker aanspraak mag maken op de
belangstelling van alle Nederlanders : den oorsprong namelijk
van den bodem waarop zij leven.
In de zand- , grind en kleigronden , die het diluvium van
Nederland vormen , vindt men groote massa's rotsgesteenten ,
die daar niet meer liggen op hun oorspronkelijke plaats ,
maar van gesteenten elders zijn losgerukt , de nleesten afkomsti g
van zeer verre streken. Van daar hun naam : erratische ge
steenten of zwerfblokken. Van algemeene bekendheid zijn
daaronder de steenblokken , die tot den bouw van de Hune
bedden hebben gediend (granieten vooral) en die zich onder
scheiden door hun buitengewone grootte. Maar van nog veel
grooter belang voor de studie der geologie van Nederland
zijn daaronder die gesteenten , welke fossilen of versteende
overblijfselen van vroegere faunen en floren bevatten , omdat
men de herkomst van dergelijke gest eenten het gemakkelijkst
kan detennineeren. Vvel kan men ook bij enkele granieten
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en gneissen , die in den bodem van Nederland worden aan
getroffen , eigenschappen aantoonen , die heenwijzen naar het
oorsprongsgebied van die gesteenten in Scandinavië , nlaar
in 't algemeen zijn die gesteenten te weinig karakteristjek
om er die gevolgtrekkingen uit af te leiden , waartoe spreker
wilde komen ten aanzien van het ontstaan van het diluvium
in Nederland. Veel leerzamer in dat opzicht zijn die gesteenten,
welke fossilen bevatten.
Om ee n denkbeeld te geven van de zeer verschillende
formatiën , waaruit die fossilen af komstig zijn , gaf spreker
in groote trekken een schets van de hoofdindeeling der
geologische tijdvakken. Tot de oudste dier formatiën of lagen
opkli�lmende , vinden wij de silurische , die versteeningen
bevat waaraan het diluvium van Groningen en Urk bijzonder
rijk is. Vooral zijn het hier koralen 1 die in groote menigte
worden aangetroffen. Zoo vindt men er een zeer kenmerkend
koraal , de ,, 11alysites catenularia " , zoo genoemd naar de
manier van kolonievorming der kleine polypariën als kettingen
bij elkaar gevoegd ; verder de karakteristieke koraal in het
Groningsche diluvium , de als het ware uit kleine boompj es
bestaande " Syrin g opo1"a ", buitendien Favosites , waaronder
F. gotlan clica en meer andere soorten , waarvan spreker fraaie
specinlina liet rondgaan. Dan heeft men uit dit tijdvak de
silurische sponsen , die ook veel in het diluvium worden aan
getroffen , o. a. de groote 800rt " Aulocopiu1n variauite " en de
kleinere " Asty lnspollgia p't'Cle1norsa " beiden af komstig van 't
eiland Gothland. Dergelijke zeer karakteristieke vormen van
versteeningen in het oudste , uit het noordoosten a f k om sti g e
tijdvak worden veel in Nederland aan getroffen , vooral ook
i n de provincie Over ijssel , die b ijzonder rijk aan fraaie in
Chal c e d o o n veran derde spon sen is.
Uit h et tweede t1'j d vak , het d ev o n i s c h e , vin dt men in ons
dil u vi u m fOf-lsj l en , die bl: ijk baaT afkomstig z ijn van ' t zuiden .
IJ et

z1ill zoogen aam d e ,, 8ph"Jl�ren zan rlsteen cn " , bevatteJ1 (l e d e
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fossilen Spirifer macoropterus en Sp. micropterus , zooals
ook Cyathocrinus pinnatus. Van laatstgeno emde vindt men
vooral de afdrnkken der deelen , �raarllit de steel van het dier
bestond , welke afdrukken op kleine radertjes gehjken. Spreker
vertoonde . ook van deze devonische zandsteenen kennelijke
exemplaren uit den omtrek van Co blentz , uit hét Hartz
gebergte en ook uit onze IJsselstreken.
Uit het daarop volgende steenkolentijdvak zijn in het
N ederlandsch diluvium de erratische fossilen zeldzaml1 ; slechts
enkele exemplaren van Goniatites sphaericus zijn gevonden ,
welke van .11'� het Ruhrthal afkom stig zijn.
Dan volgen het trias-tijdvak , met enkele fossilen ook in
ons diluvium ; de Jura-formatie ) nlet hare ammoniëten of
fossile cephalop oden , die in onzen bo denl veelvuldig 'worden
aangetroffen , vooral in de omstreken van Lochem ; uit de
krijt-form atie de hier veelvuldig voorkomende vuursteen nlet
de versteende zeeëgels (Ananchytes ovata , Galern:tes vulgaris
en anderen) ; eindelijk de gesteenten uit het tertiaire tijdvak,
dat aan de vorming van het diluvium onmiddellijk vooraf gaat,
gesteenten die in ons diluvium worden aangetroffen , hetzij
af komstig uit het zuiden , hetzij van de onnliddellijke nahijheid
der plaats , of ook wel op de oorspronkelijke ligplaats zelve.
In 't algemeen mag dus gezegd worden , dat de gesteenten
uit de verschillende formatiën , die in ons diluvium worden
aangetroffen , af komstig zijn uit het noordo osten of uit het
zuiden en gedeeltelijk ook als inheemsch (dus niet erratisch)
moeten beschouwd worden .
Hoe zijn die zwerfblokken nu hier te land gekomen ? Oor
deelde men vroeger (einde van de vorige eeuw), dat ze afkomstig
waren van den ondergrond van het land , haast gelijktijdig
deden er zich stemmen hooren die van een noordelijke afkomst ,
anderen die van een afkomst uit het zuiden spraken Thans
twijfelt niemand er meer aan , dat de hoofdmassa van die
gesteenten aangevoerd is uit het noorden , en wel uit het
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no ordoosten . Maar over de wijze , waarop het transp ort van
die gesteenten zou hebben plaats gehad ) was men nog voor
korten tijd zeer verschillende meeningen to egedaan. Ook nu
nog is men het niet geheel eens , of dit transport geheel
geschied is door tusschenkomst van gletschers dan wel door
ijsbergen.
Ter verklaring van de m ogelijkheid dat gletschers die
gesteenten naar ons land hebben vervoerd , verplaatste spreker
ons naar die streken , waar gletschers worden aangetroffen
en waar zij nog dagelijks hun werking op den ondergrond
uitoefenen. Hij zou geen natuurtafereel schetsen , zooals
dr. VAN DE STADT in 1 88 1 op deze plaats van de gletschers
heeft opgeh angen ; zijn doel was , een duidelijke voorstelling
te geven van de werking dier als rivieren zich bewegende
ijsmassaJ s .
Terwijl die gletschers zich van 't hooggebergte tusschen
de rotswanden vo ortbewegen , dringt het tOL ijs stollende
water in de spleten dier rotsen door en doet ze , bij stijging
van de temperatuur , splijten en af brokkelen. Massa's steen
brokken storteJ l aldus gestadig op de glets chers neer. Vaak
is het dan , bij 't opkomen van de zon , alsof het steenen
regent ) en de bergbewoners vermijden in sommige streken
van 't hoo ggebergte het luide spreken , daar zelfs de hier
door vero orzaakte luchttrillil1gen allicht de op vallen
staande rotsbrokken den beslissenden schok kunnen geven .
De gletschers , aldus beladen met steenbrokken langs hun
zijden (zij-morenen) , stro omen naar beneden en bij het
saulenvloeien van t wee iisstro omeJl tot één , v ormt zich uit
de zij-morenen de midden-morene.
Maar niet alle rotsblokken blijven aan 't oppervlak van
den gletscher. Voor velen bestaat gel e g e n h e id om n eer te
storten op zijde t u s s ch e n het jjs en d en rots wan d . Ook kunn e n
gesteenten, die o o rs p ro n kel lj k op den gl etsch er h ebben gelegen ,
door andere oorzaken met den on d er g ro nd in aan raking kom en .
:3
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Zoo bij voorbeeld : wanneer door den plaatselijken toestand van
,
het il· ' S over ribben wordt heengevoerd
den onderoTond
'--'
b
verliest het daar zijn cohaesie ) er ontstaat op die plek een
spleet in den gletscher en bij vernieuwden toevoer van lJS
wordt die spleet ook telkens opnieuw gevonnd. Zoo zijn er
velen van die spleten in den gletscher ; en \vanneer nu de
gesteenten in die spleten storten , raken zij den ondergrond
en worden daar, met anderen, door het over hen heen stroomende
ijs op eigenaardige wijze bewerkt. Terwijl zij worden mee
gevoerd , slijpt het ijs aan die steenen verschillende vlakken
(pyramydaal-steenen , driekanters) ; en terwijl de gletscher
tevens den ondergrond voortdurend schuurt en afbrokkelt ,
werkt ook het daarvan af komstige zand en gruis krassend
en poliistend op die gesteenten (gletscherkrassen) , zoodat die
gesteenten der " grondmorene ", als eindelijk de gletscher hen
heeft losgelaten , een zeer eigenaardig voorkomen hebben
verkregen.
JYlaar de gletscher doet nog iets anders. V oortglijc1ende ,
polijst hij ook de zijwanden en den ondergrond , zoodat ten
slotte de rotsvlakte een spiegel gelijk wordt. In de front
morene ) die zich daar bevindt , waar de gletscher afsmelt ,
vereenigen zich dan al die gesteenten van verschillende vormen
en liggen daar bont dooreen , vermengd m et grind , zand en
klei. Verplaatst zich nu de ondergrens van den gletscher , dan
ziet men daar waar de gletscher vroeger is geweest , aan
het einde van het dal liggen tal van steenwallen over groote
uitgestrektheden , die den tocht va n den gletscher in verschil
lende tijdvakken aantoonen. Geweldig is de uitwerking op
die wallen , wanneer de gletscher terug komt en zich opnieuw
be weegt over de oude frontm orene. De ijsmassa perst dan
de gesteenten der morene van vroegeren tijd samen , en de
gekneusde , gescheurde en met mineraal cement aangevulde
steenen ontstaan.
Een andere werking van den gletscher ontstaat door de
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uitstekende ribben , die , zooals boven gezegd is , in den onder
grond voorkomen en waardoor zich spleten in het ijs vormen.
Het water , dat in de spleten van den gletscher circuleert , stort
dan in den gletscher dikwerf tot den bodem neer , en daar
die spleten steeds zich herhal en op dezelfde plek , openbaart
zich daar ook altijd de val van het water , dat uithollend
op den ondergrond inwerkt . \Verken dan de rotssteenen mee ,
dan ontstaan gletschermolens , die in den ondergrond vele
meters diepe gaten vormen , op wier bodem de blokken
liggen , die den grond hebben uitgeschuurd.
In den tijd dat ons diluvium zich vormde, hadden de gletschers
een veel grootere uitbreidin g dan tegenwoordig. Men noemt
den tijd van het diluvium dan ook wel den ijRtijd. Vooral in
de Zwitsersche Alpen zijn de bewijzen overvloedig vo orhanden,
dat de gletschers zich vroeger veel verder uitstrekten en dat
bv. de tegenwoordige Rhóne- gletscher slechts een luttel
overblijfsel is van de vroegere ijsmassa's , die naar het
Rhóne-dal afvloeiden . Verscheiden plaatsen op groote afst�nden
van de hedendaagsche Aar- en Rhóne-gletschers liggen als
bezaaid met blokken , die heenwijzen naar de grens , waartoe
die gletschers zich voorheen hebben uitgestrekt. Bij Bern
stiet vroeger de grens van beide gletschers samen en men
ziet daar moren en , die materiaal van de beide gletschers
uit den ijstijd bevatten .
Gel� ke uitbreiding als de Alpen-gletschers hadden vroeger
ook de gletschers in noordelijk Europa , en aan de krassen
op de gesteenten , die zoowel in Scandinavië als op verschillen de
plaatsen van N oord-Duitschland in het diluviunl gevonden
worden 1 is de richting a.fgeleid welke die uit het noorden
'
komende gletschers vroeger genonlen hebben, I-Eermede is
echter de vraag nog niet opgelost 1 of overal , waar thans
diluvium gevonden wordt , ook gletschers zijn geweest
Er zijn geologen , die beweren dat ijsbergen het materi aal
hebben aangebracht , dat in ons diluvium . aanwezig is. D�lt
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dit over het algenleen nlogelijk IS , zal duidelijk worden al s
men zich een voorstelling heeft gemaakt van het ontstaan
dier ijsbergen. Waar komen zij van daan ? Van Groenland ,
Barentseiland en andere arctische gewesten. Daar reiken de
gletschers tot in zee , die de frontzijde van den gletscher
doet drijven en daarin spleten doet ontstaan , waardoor ein
delijk brokstukken worden afgerukt , welke in den vornl van
ijsbergen wegdrijven. Die ijsbergen voeren dan op hun bovenvlak
de rotsblokken mee van � e oorspronkelijke morene , en bij
het smelten van den berg , stort die steenmaterie in 't water
en komt op den bodem van de zee te liggen. De ijsbergen
kunnen op die manier groote rots blo kken transporteeren en
kunnen dus even goed als gletschers als vervoermiddel voor
die gesteenten dienen .
Zijll nu onze diluviale gesteenten getransporteerd door
samenhangende ijsmassa's (gletschers) of door losse iisbergen ?
Om in die vraag door te dringen gaf spreker ons een voor
stelling van het geognostisch profiel van N ederland. Daarin
zien wil op vele plaatsen als bovenste laag het golvend
terrein van het uit zand·· en grindlagen bestaande diluvium ,
dat onder anderen ook in Gelderland en Overijsel wordt aange
troffen , en dat naar beneden opgevolgd wordt door het
onderste diluvium , bestaande uit klei- en mergelgronden ,
waarin tal van gesteenten , blokken die zeer onregelmatig
verspreid liggen en al1 en af komstig zijn uit het no � rd � osteI1 .
Gesteenten van zuidelijke herkomst treft men e r nooit in aan .
Geheel anders is de fornlatie van het eerst genoemde zèLnd
diluvium (middel-diluvium). A lle gesteenten ) die hier in 't
zand of grind voorkomen , liggen in lagen gerangschikt en
dragen bij elk onderzoek het duidelijk kenmerk dat zij in
water zijn afgezet. Hier heeft men tal van gesteenten , die
zoowel uit het noordoosten als uit het zuiden afkomstig zijn ,
terwijl anderen vermoedelijk uit de onmiddellijke nabijheid ,
uit den ondergrond afstammen.
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Hetzelfde karakteristieke kenmerk als het onderste dilu
vium draagt ook het bovendiluvium , dat in 't noordoosten
van Duitschland voorkomt. Of deze diluviunl-formatie ( " Oberer
Blocklehm") ook in Nederland bestaat , is nog niet nlet
beslistheid uitgemaakt. De reden van deze leemte in het
onderzoek moet hieraan toegeschreven worden , dat wij
in onzen bodem geen insnijdingen hebben , die diep genoeg'
doorgaan om de eene laag met de andere te kunnen ver
gelijken. Alleen kan gezegd w orden , dat waarschijnlijk in
'
Nederland het bovendiluvium ontbreekt of slechts zeer geringe
uitgestrektheid heeft.
De ondergrond van het diluvium van Nederland wordt
waarschijnlijk door lagen der Jura-, Krijt- en Tertiair-formaties
gevormd. De tertiaire lagen komen aan de zuidelijke grens
van het land voor den dag ; de krijtlagen in den St. PieteTs
berg en in de o mstTeken van Oldenzaal (Bentheimersteen)
niet diep ondeT den grond. De J UTa lagen hebben zich ver
moedelijk ook vroeger veel verder dan nu lütgestrekt en
met de krijt aan de vorming van het land deelgenomen .
Gesteenten uit de Jura- ) Krijt- en Tertiair-formaties zijn na
de vernieling der oorspronkelijke lagen) tusschen het diluviale
materiaal geraakt , hetwelk van 't noorden en 't zuiden werd
aangebracht.
Op vele plaatsen nu zijn de bewijzen voorhanden , dat de
gletschers het diluvium van ons land hebben gevormd. Be
halve de gletscherkrassep , die men aan de gesteen,t en vindt ,
is ook de eigenaaTdige samenstelling van de blokleenl (:too
noemt men de onderste diluv iumlaag) een bewijs , dat die
laag in Nederland door gletschers is gevormd. lIet m�Lteria;û
in die blokleenl v ertoont namel�jk dezelfde eigenschap als de
grondrnorenen ; van rangschikking in gelij ke lagen nergens
een spoor , en bovendien vertoonen vele gesteenten de on d ub
belzinnige gletscherkras8en. SpTeker voegde hier echter aan
toe , dat het onderdiluvium van o n s land nog weinig beken d
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dezelfde reden als daareveu v oor het bovendiluvium
aangegeven , dat de insnijdingen zelden diep genoeg gaan
om het onderdiluvium te treffen . I-lier en daar in de Veluwe
treft men in 't overigens dorre dilu viulll enkele kleine
plekken kleigrond . in de dalen aan. Die vette plekken door
de Veluwsche boeren eigenaardig het spek van de panne
koeken genoemd , zijn onderdiluviale gronden. Zij dragen
hetzelfde kenmerk als het onderdiluviL1lll in noordoost Duitsch
land. Bij Groningen zijn zeel' veelvuldig in ' t diluvium ge
kneusde gesteenten gevonden , zooals er geen nlooiere in
Zwitserland voorkomen .
Terwijl dus het onderdiluviulll volkOlllen het karakter heeft
van de grondmorenen der gletschers en slechts materiaal
bevat uit 't noordoosten afkomstig , is het met 't midden 
diluvium geheel anders gestelcl . Hier zijn de materialen sedi
mentair gerangschikt en aanschouwt men al dadelijk aan dat
laagsgmv�js gespreide materiaal het opvallend verschil met
een gletschermorene , waar de steen brokken zoo schots en
scheef door elkaar liggen . Er zijn nog andere b ezwaren , die
zich tegen een gletschervornlÏng van het middendilu vimn
ver:letten. Wij zien het aan het zoogenaamde gemengde
diluvium , aan welks formatie hebben deelgenOlllen gesteenten
uit 't noordoosten , uit het zuiden en ook uit den eigen onder
grond afkomstig , waarvan gedeelten zich toen misschien als
eilandjes verhieven in de diluviale zee , waar het latere
N ederland zou verrijzen . Die af brokkeling van den toen als
eilandjes te m idden van het zich vormende diluvium uit
stekenden ondergrond ziet lllen thans nog op gelijke wijze
gebeuren met Helgoland , dat zich in onze nabijheid te midden
der zandgronden verheft en waarvan de rotsen dagelijks m e er
door de inwerking der zee wordel l afgebrokkeld en ergens
op den zeebodem vermengd geraken met het zand.
Zijn dus de terti::tire jura- en krijtgesteenten in het ge
mengde diluvium uit den (lndergrond af komstig , het :lOU
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toch nog kunnen wezen , dat o ver dien ondergrond gletschers
zijn heengegaan en door deze gletschel's de brokken der
genoemde gesteenten waren losgerukt , ware het niet dat in
't materiaal ook gesteenten voorkomen die hun oorsprong
vinden in 't zuiden ; en nu kunnen gletschers uit het noord
oosten ons materiaal he1 )ben aangevoerd , maar het is niet
denkbaar dat gesteenten uit het zuiden zich tegen die glet
schers zullen hebben in bewogen en zich nlet de nlaterialen
van de grondmorenen hebben vermengd.
Ergo : het middendiluvium kan bezwaarlijk door gletschers
zijn gevormd ; wel echter kunnen het ijsbergen geweest zijn
die ons het materiaal hebben aangevoerd.
Groepeeren wij verder al die verschillende gesteenten , die
in 't diluvium voorkomen , van Nederland aan de eene zijde
en van noordoostelijk Duitschland aan den anderen kant ,
dan ontwaren wij een groot verschil. Zijn in noordwestelijk
Duitschland de steenen al vrij wel gelijk aan die van N eder
land , in 't oosten aan de Elbe en verderop zijn de erratische
gesteenten gedeeltelijk van geheel ander karakter. Er komen
hier vooral ook gesteenten erratisch voor , die uit onder
silurische lagen afkomstig zijn , waarin vele fossile inkt
visschen ( Orthaeras) w orden aan g etroffen , die vroeger zulle
een groote ontwikkeling bereikten. Dat verschil is ook al
een bezwaar tegen de gletschervorming.
Moeielijk k an men zich toch denken , dat een gletscher
op zijn weg hierheen minder materiaal en gedeeltelijk van
anderen aard zou hebben achtergelaten dan in streken verder
gelegen. Zooals wij ook reeds opnlerkten , zijn de steenen in
ons :middendiluvium gevonden , zooverre bekend , nooit drie
kantig noch van gletscherkrassen voorzien . Hun ne afgeronde
vormen kunnen niet CLnders dan door de branding van de
zee veroorzaakt zijn.
Eindelijk nog een laatste bewijs , dat o n z e diluvial e ge
steenten niet allen door gletschers kunnen zijn aangebracht,
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zlJn de zeel' verschillende groepen van gesteenten , die h iel'
worden aangetroffen en die zoowel van Christiania , van de
eilanden Gothland en Oelland , als van de Russische Oostzee
provinciën (vooral Esthland) afkomstig zijn. Eén samen
hangende gletscher zou toch bezwaarlijk uit al die oorden
op één en denzelfden tijd al dat materiaal hebben kunnen
aanvoeren.
Maar hoe hebben wij ons die diluviumformatie dan wel
te verklaren ? Op die laatste vraag zou spreker ten slotte
een kort antwoord geven , zoo goed zulks bij de nog zeer
onvolledige kennis van den bodem van Nederland mogelijk
mocht wezen.
Het is gebleken , dat wij te doen hebben met twee ver
schillende ijstijden. Vele omstandigheden ,vijzen er op , dat
de gletschers zich eerst ver hebben uitgestrekt , dê:Lt zij zich
daarna hebben teruggetrokken , c10ch later nog eens naar
voren zijn geschoven , om zich ten tweeden male terug te
trekken. Op grond van de twee ijstijden , stellen wij ons · de
diluviumformatie zoo voor , dat het onderste gedeelte zal zijn
de grondmorelle van den gletscher , dat daarna de gletscher
gedeeltelijk is ontdooid , ma<J,r dat toen de zee daal' stond
waal' vroeger de gletscher zich uitbreid de ; en d<J,t nu in zee
werden aangevoerd de maLeria,len van de ijsbergen ) van dien
zelfden gletscher afgerukt.
Te gelijker tijd werden uit de olllstrekell van den Rijn ,
lllet name van KasseI en Coblentz losgerukte gesteenten
afgevoerd langs de groote rivieren , die zich Ül de dihlViale
zee uitstortten . De gesteenten uit het noordoosten geraakten
dus met gesteenten uit het zuiden vermengd, en al d<J,t materiaal
met de door de branding der zee vernielde brokken van
den ondergrond geraakte door elkaar en vormde het ge
steente van het mi ddendiluvium .
Het i s mogelijk , dat naderhand d e gletscher weel' is
voortgerukt en een bovendiluviulll in Nederland heeft ge-
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vormd) waarvan het Dlateriaal overeenkomst heeft met de grond
monmen ; maar 't is ook mogelijk dat de gletscher toen onze
streken niet heeft bereikt , maar ijsbergen naar ons heeft
afgezonden.
De man ) die er het eerst op gewezen heeft , dat het
diluvium hier in Nederland gedeeltelijk een genlengd diluviunl
is , was onze landgenoot STARING
een man , zeide spreker ,
wiens verdiensten voor het geologisch onderzoek van N eder
land tot dusver hier te lande niet naar behooren zijn ge
waardeerd. Toen STARING zijn geschriften omtrent de resultaten
van zijn onderzoek begon te publiceeren , werd uit Berlijn
een commissie hierheen gezonden. Haar taak was , te onder
zoeken , in hoeverre S'1'ARING'S principe ook zou kunnen worden
toegepast op de carteering van het diluvium in N.-Duitschland.
Met zeer veel waardeering heeft die Duitsche commissie zich
toen over den arbeid van S'l'AHlN G uitgelaten. Later is gebleken ,
dat het genlengde diluviunl een veel grooter uitbreiding in
Nederland heeft dan STARlNG veronderstelde. Spreker zelf toonde
het bestaan van het gemengde diluvium in het noordwestelijke
Duitschland aan en in den laatsten tijd heeft men gevonden ,
dat het een vrij groote uitgestrektheid ook langs den zuidrand
van het diluvium van . DuitschJand heeft . In Nederland echter
heeft het gemengde diluviu m z �in belangrijkste ontwikkeling,
onldat wij de delta vorm en van de groote rivieren en omdat
langs den Rijn massa's steen en rots zullen zijn getranspor
-

teerd.
Wij zijn spreker inderdaad zeer erkentelijk voor z�in
duidelij ke uiteenzettin g , hoe het diluviulll van Nederl and
gedeeltelijk door gletschers 1 gedeeltelijk door �jsbergen is
gevormd.

IV.
DR. A . W. H. WI RTZ :
Over blaas- en lin t vvorrn en , xn. ede ui t een
ziektekundig oogp unt.

De Directeur der Rijks-Veeartsenijschool te Utrecht , van
wien wij ons nog levendig herinneren de belangrijke voor
dracht over hondsdolheid *) en het aandeel , door hem ge
nomen in de verhandeling van Dl'. 1 )UP ONT over de trichinen t) ,
trad dezen winter als spreker op ter behandeling van een
voor den mensch niet minder belangwekkend onderwerp . De
fraaie inleiding bracht zijn gehoor in de rechte stemming
om goed ) d. i. nuttig te luisteren.
Het evenbeeld van de onderlinge afhankelijkheid 1 die we
in de menschen-maatschappii aantreffen -- zoo ongeveer
ving spreker zijn beschouwing aan - ontmoeten we in de
dierenwereld 1 als we onze aandacht wijden aan het worden
en het zijn 1 het leven en het streven , 't welk die wereld
ons te aanschouwen geeft.
Onder de verschijnselen in die wereld 1 die onder het bereik
liggen van den gewonen toeschouwer 1 zal wel steeds het
meest zijn aandacht trekken de uitoefening van het recht
van den sterkste , waardoor het roofdier zijn roofzucht be1 / Natl l l 1 rkunclige Voord rachten
t) l bid. 1 1 -: scr.i è.
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vredigt en zich van zijn prooi m8ester ma�Lkt , hetzij het J
dank zij zijn physieke meerderheid J direct die prooi aanvalt ,
hetzij het met de wapenen van list en bedrog uit een schuil
hoek zijn slachtoffer belaagt . Waar het met die toepassing
van het. recht van den sterkste in de nlensch en-maatschappij
beter gesteld is of althans 8chijnt , in elk geval waar de
mensch niet met de ruwheid , het dier eigen , te werk gaat ,
daar is dit te danken aan de rede , die den teugel voert
haar - door de beschaving aan de hand gedaan.
Maar naast deze verschillende vormen van onderlinge
afhankelijkheid vinden wij in de dierenwereld nog een andere
verhouding , waarvan men eerst in de latere jaren een op
zettelijke studie heeft gemaakt . Het is , wat men met den
wetenschappelij ken ternl noemt de " f:lymbiose ", het gemeen
schapsleven ; niet het sociale of gemeenschappelijke leven
van gelijksoortige individuen in zwerm en , kudden , koloniën ,
nlaatschappijen ; maar het samenleven van onderling ongelijk
soortige individuen , waarvan het eene naast , op , of in het
andere leeft , omdat ze niet in staat zijn , hetzij geen van
beiden , hetzij - wat 't meest voorkomt - één van beiden ,
In hun eigen levensonderhoud alleen te voorzien. Zoo zijn
er dieren die , in verband met hun levenswijs , met den vornl
van IJ symbiose " , die hun eigen is , den naam van " mutua
listen " dragen , omdat zij in hun huishouding elkaar weder
keerig behulpzaam zijn en elk het zijne bijdraagt in de zorg
voor het levensonderhoud. Een tweede categorie van dierén
zo ekt haar woonplaats niet alleen bij andere dieren , maar
tracht tevens aan hun disch aan te zitten voor zoover zij
zich niet rnet den afval daarvan tevreden stellen. Zjj gedragen
zich tegenover de gastvrij heid die zij genieten in dier voege ,
cléLt m_en hun terech t den naam " commensalisten 1 1 heeft
kunnen geven. Maar er is ,nog een erger soort dieren , die
geheel ten koste van anderen leven , die daar niet alleen
hun woning en verblijf nemen , maar die anderen ook ge-
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brlliken voor hun voedsel. Zij zijn de van oudsher bekende
"para sieten " , wier levenswijs een vorm van symbiose is , die
zoowel tusschen de dieren of de pbnten onderling als tusschen
de planten en de dieren , ook tusschen de dieren of planten
en de menschen bestaat. B�j de dieren duidt men dan het
dier , waarin of waarop de p arasiet verblijf houdt en ten
koste waarvan deze zich voedt , met den naam van woon
dier aan.
Van deze drie verschillende vormen van samenleving van
ongelijksoortige individuen , van het mutualisme , het COlll
lllensalisme en het parasitisme , had spreker de laatste gekozen
om daaruit voor heden , zij het dan ook slechts een enkele
greep te doen. Van voldoende bekendheid is de algemeene
verspreiding van de woekerwezens in de natuur J het voor
komen van de parasieten op. of in de plant , het dier en den
mensch J waar zij hun verblijf en tevens hun voedsel vinden J
de last en het gevaar , in vele gevallen het levensgevaar
waarmede zij het woondier bedreigen. Maar daarbij in 't alge
meen stil · te staan was het doel niet van spreker. Hij her
i nnerde slechts aan de twee groote klassen van parasieten :
de facultatieve parasieten , voor wie het parasiteeren en zich
voeden ten koste van anderen geen noodzakelijke behoefte
is , maal' die toch geen gelegenheid verzuimen on1 er gebruik
van te maken ; en de nog veel erger soort , voor wie h et
een eisch des levens is , dat zij , gedurende een zeker stadium
van hun bestaan of ook wel hun geheele leven , van andere
dieren afha,nkelijk zlJn . Onder deze laatsten , die geen
leven , vrij en onafhankelijk van anderen , kennen , is er
één algemeen bekend onder den naan1 van lint wormen .
Deze dieren , die bij tal van gewervelden dieren en bij den
mensch in het darmkanaal leven , behooren tot de groep van
platte wormen en onderscheiden zich van de overige platte
wormen door deze voornan1e kenluerk8n , dat ze een spijsver
teringskanaal missen en hun lichaam samengesteld is uit tal
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van stukken of leden. Onder de vele familiën , geslachten
en het verbazend groot aantal soorten , zijn voor ons de
meest belangrijke die , welke onze huisdieren en ons eigen
lichaanl bewonen. Ook hier had spreker een beperkte keus
moeten doen. Hij had zijn aandacht laten vallen op de lint
wornlen van den hond , den vriend en de troost van vele
menschen , die , zooals uit sprekers verdere rede zou blijken )
van die gehechtheid maar al te veelvuldig ook de schadelijke
gevolgen ondervinden. Ook is van alle huiseheren de hond
met de meeste soorten van lintwormen aangehaald en kan
men wel geen beter huisdier aanwijzen voor het typische van
de ontwikkelingswijze en den bouw van de in hem huizende
lintwormen.
Het geheel van een lintworm bestaat uit een reeks van
stukken , beginnende met zeer kleine , veeltijds voor het on
gewapende oog moeielijk waar te nemen geledingen ) die
allengs naar achteren toe in omvang toenemen en eindelijk
aanmerkelijke afmetingen aannemen. Het eerste zeer dunne
stuk , geheel vooraan , is de zoogenaamde kop , gevolgd door
een halsachtig 'aanhangsel , en vervolgens , al naar gelang
men met verschillende soorten te deen heeft , door enkele
weinige of wel een tiental � honderdtal , ja zelf s duizen dtallen
stukken of leden. Wel noemt men het eerste en dunste lid
den kop , maar het heeft hoegenaamd niets van 't geen men
bij de dieren onder dit lichaamsdeel verstaat. Zintuigen zijn
aan dit orgaan hoegenaalud niet te bespeuren , een mond
evenmin : trouwen s , waarto e zou hier een invoeringsopening
eb enen , daar het dier geen digestiekanaal heeft.
Het kleine lid , dat men dan " kop " noemt ) is alleen het
deel van den worm , dat ingericht is als middel voor h et di er
om.
zich te bevestigen aan de darmen van de gewervel de
dieren , waar de lintworm leeft . De huid d raagt d aar de
organ en , die di enen m.oeten voor de aanhechting aan di e
u armen . lIet 7; Ü n eensdeels ter z ijd e van d en ko p verdiepingen
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met een gezwollen rand er om heen , welke organen , 1') ZUIg
nappen " genoem d , zich aan den darm vastzuigen en daartoe
ver uitgestoken kunnen worden ; anderdeels " haken ", die in
een of n1eer kransen om hr.t vooreinde ' van den kop , de
1') snuit " gezeten zijn , en die ) bij ingetrokken snuit , in den
darm gestoken , en vervolgens door vooruitschuiven van den
snuit ) omgelegd en vastgeslagen worden. Het dier zit dan
n1et die kringen van haken of klauwen aan den darm vast.
Het zit als Jt ware voor anker. De grootte van dien )) kop "
en de grootte en het aantal van die zuignappen (ook wel
groeven) en haken verschillen zeer bij den eenen lintworm en den
ander. Bij een der lintwormen van het paard b.v. is die kop zeer
groot en n1et 4 groote zuignappen bezet , doch zonder haken .
Maar dit is niet het eenige merkwaardige aan dien " kop ".
Uit dat deel komen alle leden voort : de jongste vlak achter
den kop , door ops'chuiving plaats makende voor nieuwe
stukken ) zoodat aan het achtereinde van den lintworm de
oudste leden gezeten zijn. Naarmate deze , als zii rijp zijn ,
loslaten en afvallen � kom en er vooraan uit den " kop " nieuwe
leden bij . Onder dat rijp worden van de letlen verstaat men
het zich ontwikkelen van de geslachtsorganen en de eieren.
De leden worden allengs grooter , doordat zij dubbelgeslach
telijk worden en zich met eieren vullen tot zulke verbazend
groote hoeveelheden , dat het lid , binnen de eigenlijke huid
bekleeding en de musculatuur , op 't laatst veelal niets anders
is dan een tot berstens toe gevulde eierzak. Als men nu
weet dat zulk een eitje niet grooter is dan 1 j:w mM . , dan
valt het gemakkelijk te berekenen , hoeveel van die eieren in
een vierk mMo begrepen zijn , en dan begrijpt men , dat in
één eierzak tienduizenden , soms 50 000 en n1eer eieren zitten.
Evenmin bevreemdt het dan , dat , als een lintworm dagelijks
een aantal van die zwaar beladen stukken loslaat , in verloop
van tijd millioenen en milliarden van die eieren met de
leden naar buiten gaan .
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Want gelegd worden die eIeren niet , althans bii zeer veel
soorten . Bij zulke soorten geraken de lintwormleden er vol
van , zelfs zoo vol dat de geslachtsorganen er door verdwijnen ,
als , 't ware in eieren worden opgelost. Dikwijls berst dan
ook ten slotte de eierzak nog vóór het lid heeft losgelatpn .
Reeds vóór dat bij die soorten de leden loslaten , zijn de
kiemen in de eieren- aanwezig. Zij liggen daarin , beschermd
door de tamelijk vaste schaal van het ei , die de kjem be
schut tegen den invloed der rottende stoffen waarvan de
lintworm omgeven is , als kleine kogeltj es van 1 /40 m M, op
een punt voorzien van 6 haakjes ) waarvan één paar in het
midden , de twee andere paren meer zijwaarts gezeten zijn ,
die , wanneer het lid volkomen rijp is , levendjg in beweging
zijn , zich aldus voorbereidende op de functie , waartoe zij
geroepen worden zoodra de kiem uit de schaal van het ei te
voorschijn komt.
Hebben wij nu gezien , ho e de leden ontstaan uit den
kop en waartoe die kop dient , de vraag rijst thans van
zelf : van waar de kop ? Het is nog zoo lang niet geleden ,
dat men zich omtrent het wezen van dien kop in fantasiën
verdiepte. Op een dwaalspoor geleid door de waarneming
van vrije . leden , die , nadat zii hebben losgelaten , nog eenigen
'
tijd blij ven bewegen en voortbestaan , fantaiseerde men z elfs
dat lintwormen ontstaan zouden uit de aaneenvoeging van
aanval lkelijk vrij levende dieren , de latere leden ) die van
achteren naar voren het een het ander zouden uitzuigen ,
zoodat de meest naar voren gezetenen er het slechtst aan
toe waren en allengs kleiner werden. Dat dit een zonder
linge verklaring was , behoeft geen betoog. Moeielijker viel
h et om de juiste verklaring te vinden.
Spr. beschreef daartoe ach tereenvolgens de acht vers chil
lende soorten van lintwormen , die in Europa den hond en
ten deele de kat tot woondier hebben. In een groot aantal
fraaie preparaten in flesschen , die ter toelichting van de
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beschrijving van hand tot hand gingen , waren die verschil
lende soorten en haar ontwikkelingsvormen voor spreker op
tafel vertegenwoordigd.
De eerste van die lintwormen ) de Taenia marg inrda
(gerande lintworm) is de grootste soort bij den hond , die ,
evenals trouwens zoo vele andere soorten , niet alleen voedsel
aan het dier onttrekt , maar ook door een aanhoudende prikke
ling van den darmwand , zeer storend op de darmfunctie en
het zenuwstelsel kan inwerken . De lengte van dezen worm
IS van 1 . 9 0 tot 2 meter.
Hoe komt nu de hond aan dien wonn ? Natuurlijk moet
eerst de kop er zijn. \/Vij zullen dien spoedig vinden , als wij
eerst zien wat er gebeurt bij het loslaten van de leden ,
eer de kienl van het ei weer wordt een nieuwe lintworm ,
Voor die kiemontwikkeling is het noodig ) dat de kiem op
een voor haar geschikte plaats terechtkomt. D at gebenrt ,
als het ei met spijs of drank wordt meegevoerd naar de
maag van een der herkauwende huisdieren of ook wel van
een varken. De schaal van het ei verteert dan door het
maagsap en laat vrij de kienl , dat is een glashelder kogeltje ,
voorZIen van de daareven beschreven haakjes , wier functie
dm). dadelijk een aanvang neemt. Door het microscoop de
bewegingen van die haakjes aan zulke kiemen buiten den
darm volgende , ziet men ze , als 't ware met overleg ,
pogingen doen om tusschen andere stofl'en door te dringen .
Evenals nlenschen , die , in het gedrang zijnde 1 zich er
trachten door te werken door de armen vooruit te steken en
dan weer met de ellebogen terug te dringen , aanschouwt
men hier hoe die haakjes verschillende zetten doen , nu
eens een tweetal naar voren 1 terwijl de overigen achter
waarts steun zoeken , in een volgend oogenblik hoe alle
haakjes te gelijk naar voren stooten enz . Zóó zal het ook
In den darm,vand gaan 1 waann die kiemen indringen 1
zoodra zij van de eischaal bevrijd zijn. Ten deele dringen
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zij door den darn1wan d heen tot 111 de buikh olte , maar het
grootste aantal komt terecht in de fij ne adertj es van den
darmwand , waar ze dan met het bloed , d at uit het linker
hart door de weefsels vaTi het lichaam , en zoo ook door den
darmwand heen , naar het rechterhart stroomt , worden
n1eegevoerd. Aangezjen echter dit aderlijk bloed uit den
darmwand niet rechtstreeks naar het hart terugkeert , maar
eerst nog in een afzonderlijk haarvatennet de lever door
stroon1t , blijven deze kiemen aldaar in de fij ne vaatjes
steken , omdat zij te groot van omvang zijn.
Als men nu aan een jong varken dergelijh:: e eieren heeft
ingegeven en enkele dagen daarna de lever van het dier
onderzoekt , dan o ntwaart men in de bedoelde fij ne takken
van de poortader op tal van plaatsen kleine , gele korreltjes.
Zij liggen daar los in de vaten. En onderzoekt men in de
3 !l (� week , na het opnemen van de eieren , de lever , dan
blijkt dat al die korreltjes op hun weg hebben stand ge
houden , de vaten hebben doorboord en in het leverweefsel
zijn vrij gekomen ; en dan staat n1en verbaasd , hoe die
intusschen l anger geworden kiemen allerlei holten , kanalen
en wegen in dat weefsel gevormd hebben en deze opvullen.
Aan de oppervlakte doorboren zij de lever geh eel en zetten
zich op verschillende . plaat8en aan het buikvlies (net 1 darm
scheil en z . ) vast Eenmaal in rust , v allen de haakjes van
de kiemen af ; de kiem gaat gro eien en verandert tot een
bl aas J die bij den geranden lintworn1 eenige centimeters l an g
w o r dt e n d i k w ijls den omvan g bereikt van een ganzen ei .
A an die bl aas is dan een h:ûsvormig verlengd uiteinde te
onderscheiden 1 dat haar den naan1 h eeft gegeven van " dun
hal z i g en blaasworm" ( Cystic e r cu s ten uicollis) . In zeker
stadiu m der on twikkeling h e eft zich te voren uit één pl ekje
dier blaas een k o r re l tj e gevorm d , d at all en gs 'l, ll i gn 8,ppen
en
ee n sn nit m. et haken ve rk r e g e n heen. e n aan vankel ijk
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blijkt het t e zlJ n een dArgelijke kop als aan den lintworm
zit. Derhalve uit de kiem heeft zich gevormd de blaas en
aan de blaas de kop : met andere woorden ) de blaaswornl ,
onder den naam van " dunhalzige" bekend , is niet anders
dan de onvolkomen ontwikkelde " gerande lintworm" . Kan
dus de hond aan andere dieren den blaasworm bezorgen ,
omgekeerd als de hond den blaasworm als voedsel tot zich
neemt , ontwikkelt zich de�e in zijn lichaam weer tot lint
worm. En zoo gebeurt het dat honden , vooral de vagabon
deerende , op hunne wandelingen den afval van slagerijen
opvretende , en nog meer natuurlijk de slagershonden , zulk
soort blaaswormen in de maag krijgen. De blaas verteert ,
maar haar kop biedt weerstand en , na aankomst in den
darm , treden onmiddellijk de zuignappen en haken in werking ,
hechten zich aan het darmslijnlvlies vast en uit het achtereind
van den hals ontwikkelt zich de lange reeks van leden.
Van de tweede bij honden voorkomende soort , Taenia
serrata , gezaagde lintworm (zoo geheeten omdat de randen
zaagsgewijs uitzien , doorclat het achtereinde van elk lid over
het vooreinde van het volgende uitsteekt) liet spreker een
fraai preparaat zien , van een lengte van ongeveer 60 cM. ,
op een stuk vensterglas gedroogd en daarna gevernisd. Tegen
het licht zag men duidelijk in de leden de talrijke vertak
kingen van den eierzak. Op de vraag , hoe de hond aan
deze soort komt , is het antwoord dadelijk en volledig te
geven. 't Gebeurt niet zelden dat men èn bij de hazen èn
bij de konijnen , bij overigens volmaakt gezonde dieren , in
de buik- of in de borstholte , ook wel elderR , blaaswormen
aantreft , in groote menigte bij elkaar. Die blazen zijn als
een erwt zoo groot (vandaar de naam : erwtvormige blaas
staart of cysticercU8 pisiformis) en de ingewanden zijn soms
onder hopen van die blaaswormen begraven. Men begrijpt
nu , dat als de hond afval eet , voorzien van dergelijke blazen ,
hetzelfde als daareven beschreven werd , met hem gebeurt. De
_
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blaas verteert , o p den kop na. Die hecht zich aan z�ln
darm vast , gaat aan 't uitgroeien en vormt den lintworm.
In 't kort , de beide eerste soorten samenvattende , zagen
we dus , dat èn voor den geranden èn voor den gezaagden
lintwornl de onvolkomen ontwikkelingstoestand is een blaas
met één kop.
Zien wij waardoor de derde soort van hondenlintworm
zich onderscheidt. Van de Taenia coem/lrus , al dadelijk ge
kenmerkt door het zeer fijne en dunne vooreinde waarin de
kop eindigt en lIet kleinere . ongeveer 40 cM. , lange leden
sanlenstel , is het een gewoon verschijnsel dat ze zich niet
in enkele exemplaren , maar in grooten getale in den hond
bevindt. Al weer de vraag : hoe konlen ze daar. Als de leden
van dezen fijnen lintworm loslaten en zich verspreiden , kunnen
de eieren ook weer in andere dieren terecht komen. In het
woondier ; het schaap , doet zich daarbij het merkwaardige
verschijnsel voor , dat de kiemen daar slechts op één plaats
tot ontwikkeling komen : althans het is hooge uitzondering
dat het elders in 't lichaam geschiedt. De boven beschreven
gang is weer dezelfde. De in den darmwand dringende
kiemen worden ook hier ten deele met het bloed meegevoerd
naar de buikholte , maar deze komen verder niet tot ont
wikkeling. Zeer vele andere dringen door den darmwand
heen en verspreiden zich in het bindweefsel door geheel het
lichaam. Voor den groei in 't lichaam van het schaap is het
een noodwendige voorwaarde , dat die kogeltj es of kiemen
de centrale deelen van het zenuwstelsel bereiken. 't Kan zijn
dat ze door het bloed naar de hersenen gevoerd worden ,
maar dat er ook nog een andere weg is , ziet men nabij
zekere gaten die' zich aan de grondvlakte van den schedel
bevinden . Overal elders in 't lichaam vindt men kleine ,
levenlooze korreltjes , die vroeger kiemen geweest , maar te
gronde waren gegaan . In de hersenen van het schaap aan
geland , openbaren die kiemen zich na een paar weken ,
.
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doordat het dier gaat lijden aan hersencongestie , die veel
tijds een acuut karakter krijgt en in hersenvliesontsteking
'
overgaat. Onderzoekt men dan na opening van den schedel
de hersenen , dan ziet men het zachte vlies van binnen en
van buiten bedekt met diezelfde lintwormkiemen. Als de
parasieten dan niet verder meer voortwoekeren , maar ver
gaan , dan is het schaap gered. Maar 't kan ook zijn , dat
er kiemen blijven leven , voor wie derhalve het verblijf daar
in de hersenen niet onmogelijk is geworden. Na weken en
maanden van schijnbare beterschap , terwijl aan het dier
niets abnormaals meer te bespeuren viel , treden dan andere
ziekteverschijnselen weer allengs duidelijker op. Worden de
nersenen in dat stadium onderzocht , dan blijkt het , dat de
korrelvormige kiemen daar zijn uitgegroeid tot blaaswormen ,
allengs zelfs ter grootte van een kippenei en aan de binnen
vlakte bedekt met korrelvormige lichaampj es. Daarin zitten
de kopjes , die naar den buitenkant der bl aas uitgestulpt
kunnen worden. In 't algemeen bestempelt men deze ziekte
van het schaap met den naam van hersenblaaswormziekte ,
ook wel draaiziekte , ofschoon het dier , naarmate de blaas
worm op verschillende deelen van de hersenen drukt , be
halve draaien , nog andere bewegingen l1J.aakt. Zeldzamer
dringen de kiemen tot het ruggemerg door. Spreker kon van
een dergelijken langgerekten blaasworm , afkomstig van het
ruggemerg van een ziek schaap , een preparaat laten zien ,
waarvan misschien geen tweede in onze verzameling en bestaat.
Men zag ' de 22 cM. lange buis van boven tot onder met
kopjes bedekt. Hoe deze parasiet door drukking op het merg
en vernieling van het weefsel een toestand van verlamminO'
Cl
doet ontstaan , is duidelijk.
Bij deze derde soort IS de ontwikkelingsvonn dus geh eel
anders . Bij de eerste soorten komt aan de blaas slechts één
en kel e kop ; hier tred en er hond erd en naar l)1lÏten , soms tot
500 toe. Is nu een hond in de gelegenheid om zich te ve1'-
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gasten aan dergelijke schapenhersenen met blaaswormen 1
waarop hij verzot i s 1 dan is hij ook op eens bedeeld met tal
van lintwormkoppen 1 die tot lintw o rmen uitgroeien. Nu zou
men meenen 1 dat de menschen wel op hun hoede zullen zijn
om aan honden van die koppen te eten te geven. V ölstrekt
ni et. In streken 1 waar men sedert jaren met de hersenblaas
wormziekte te kampen heeft 1 in Drenthe b.v 1 is het een
gewoon gebruik dat aan den herdershond de hersenen van
een dood schaap als lekkernij te vreten worden gegeven. Zoo
onderhoudt de schaapherder zelf den kringloop van de zi ekte.
Zijn e igen hond strooi t de leden van de bij hem ontwikkelde
dieren uit 1 en de schapen eten de eieren uit di e leden weer
op. Van de eenvoudige manier om van de zi ekte af te komen
- geen hersenen meer geven aan den hond - hiervan wil
de herder hoegenaamd niets weten. Er is in dit opzi cht met
die menschen ni ets aan te vangen 1 want als men hun aan
't verstand tracht te brengen dat zij zi ch zelven de groote
verli ezen in hunne kudden te wijten hebben 1 dan halen zij
ongelo ovig de schouders op en geven in hun eigenaardigen
zeggingstrant te kennen 1 dat zii met dergelijke geleerde praat
ni ets te doen willen hebben.
Een andere soort van blaaswormen die in den hond hun
woondier vinden 1 maar hi er te lande zeldzamer 1 daar de
, hond minder in de gelegenheid is om er zich aan te goed
1
te doen 1 is ook een ,., coenlUUS 1 1 de C. seriatis 1 waarvan de
e ieren tot ontwikkeling komen in lt wild e kon�jn. Ook deze
blaas , di e de grootte van een klein hoenderei bereikt en in
ver�chillende li chaamsplaatsen woont 1 bezit een gro ot aantal
koppen die in rij en of seriën geplaatst ziin .
De vier besproken so orten 1 en nog meer een der lint
wormen van het schaap 1 die tot 30 M. lang wordt 1 geJjjken
reuzen vergeleken bij den thans volgenden parasiet 1 een
lintworm 1 di e 4 1 hoogstens S mMo lang wordt en waar van
spreker er een SO-tal in een klein fieschje liet ron dgaan. Zij

5.4

hebben het voorkomen van vezeltjes , zoo klein , en toch zijn
aan die diertjes duidelijk een kopje en drie eivormige leden
te bespeurell , waarvan het achterste het grootst.
Zelfs de haakjes aan het kopje kan men nlet een goede
loup waarnemen. Vóór 't achterste lid afvalt , is een 4c lid
bezig zich te vormen. Maar vier is dan ook het grootste
getal van geledingen bij den Echinococcus. Bij honden in
andere landen komt die lintworm met honderden , ja duizenden
voor , en veroorzaakt darmontsteking , dikwiils van do ode
lijken aard. Als het derde lid loslaat , kan het gebeuren dat
de daarin vervatte eieren bij plantetende dieren en ook bij
den mensell in de maag komen . Daar verteert de schaal ,
de kiem boort zich een weg , geraakt in de buikholte en
dringt overal door , tot de lev er , de longen , de spieren , het
zenuwstelsel , ja tot in de beenderen. Slechts zeer langzaam
ontwikkelt die kiem ; na w èken is haar grootte nog slechts
1 mM, ; maar de groei gaat gestadig voort en bij den mensch
zijn die kiemen eindelijk blazen geworden van enormen om
vang , dikwijls in zeer groot aantal . vVanneer zich ll Ll in die
blazen koppen gaan ontwikkelen , dan geschiedt dit weer
geheel anders dan bij de coenurus. Vooreerst hebben die blazen
een zeer dikken wand , waaruit nieuwe blazen ontstaan , en
aan de binnenvlakte van elk dier blaasjes groeien dan kleine
zakjes , broedzakjes , elk met een inhoud van tot 15 à 20
zeer kleine lintwormkopjes .
Het onderzoek naar de echinococcus-ziekte , in sommige
landen een heerschende kwaal , heeft aan 't licht gebracht
dat die lintworm in vele landen verbazend verspreid is ; dat
er streken zijn waar 40 pCt. van de honden er aan lijden , en
dat zich hier de zelfde kringloop van den parisiet laat waar
nemen : van den hond 111 andere huisdieren en den mensch
en weer terug , als bij de eerst beschreven soorten.
De vijf soorten hebben voorts dit gem een , dat · zij in een
bepaald stadium van hun l e v en zich in den blaaswormtoestand
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bevinden ) die aan deze representanten van de groote familie
der taeniaclen den naam heeft doen geven van cysto-taenia e
(blaaslintwormen) . Wij zagen hier uit het ei achtereenvolgens
tot ontwikkeling komen : 1° uit het ei de kiem ; 2° uit de
kiem de blaasworm zonder kop ; 3° aan den blaasworm de
kop of de koppen ; 4° uit het achtereind van den kop de
leden ; 5° de vrije leden ; 6° uit die leden wederom het ei
- waarmede wij den kringlo op zijn rondgeweest. Overziet
nlen df'zen keten , dan zal het nu duidelijk zijn , dat men bij
elk van de vormen sub 1 ° , 3u en 51) te doen heeft nlet ver
menigvuldiging. Uit 1 kiem , althans bij sommige soorten ,
tal van koppen ; uit 1 kop tal van vrije leden ; uit 1 lid
wederom tal van kiemen voort ; maar slechts eenmaal gebeurt
die vermenigvuldiging langs geslachtelijken weg , namelijk
vorming van kiemen ; de andere malen heeft men te doen
met vorming van koppen en van leden , niet op seksueele
wijs maar door uitbotting. Bij zulke " teelt-wisseling " ont
staan dus uit het oorspronkelijk dier dier vormen , die daaraan
ongelijk zijn en blijven en wier afstammelingen eerst in den
211 of 3n graad tot den vornl van het oorspronkelijk dier
terugkeeren.
Het is hier dus geen metamorphose , zooals bij de vliegen
larf en bij de rups , die uit het vliegenei en vlinderei komen
en na verpopt te zijn , als vlieg en vlinder te voorschijn
treden . In deze laatste gevallen blijft het een en hetzelfde
individu , dat alleen van gedaante verandert. Hier , bij den
lintworm , daarentegen ziet men telkens en telkens vermenig
vuldiging plaats hebben. En als men dan denkt aan de
millioenen en milliarden eieren , die lintwormen in staat
zijn te produceeren ) dan huivert men bij de gedachte aan
de verwoestingen door die myriaden kiemen ) wanneer zij
eens grootendeels tot ontwikkeling kwamen. Men weet nu )
dat er verbazend veel verloren gaan ; maar ook als nlen
slechts rekent op é én e kiem van eIken lin t wornl wiens blaas-
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worm éénkoPllig is , die terecht kowt , dan blijft het get,:Ll
toch nog aalt 't oorspronkelijk:) gelijk. Voor lintwormen met
llléérkoppige blaaswormen is deze verho uding n atuurlijk nog
meer opvallend.
Keeren wij nu tot de soorten van lintwormen , . die in den
hond huizen , terug , dan hebben wij hier o ok nog te doen ,
behalve met de cysto-taeniae , met de cystoülo-taeniae , die zich
van eerstgenoemde onderscheiden doordat zij geen blaas
wormtoestand doorleven. Hunne onvolkom en vormen (cysticer
cO;iclen) worden Ü1 insecten , weekdieren enz. aangetroffen ,
maar van alleH weet men nog niet tot welke lintwormen
z ij behooren. Het is al weer de so ort die in den hond voor
komt , de tctenia canina g'enaamd omdat zij in dat huisdier
zoo veelvuldig wordt aangetroffen , vvier ontwikkelingswijze
111en tot heden het best kent , De vorm der geledingen van
dezen 20 cNt langen lintworm blijkt uit zlJn naam : cu cu
meriua (komkommerpitvormig) ,
Het heeft wat moeite gekost voor men tot de ontdek
king kwam , hoe toch de hond aan dien lintworm komt.
Zooals het meer gaat , toen eindel ijk het vr aagstuk was
opgelost , b leek het dat men veel te ver had gezocht wat
in de on middellijke nabijheid te vindeH W iL S . De ontdekking
dagteekent van 1 8 6 6 , en de eer komt toe aan een Rus ,
toenmaals student te Leipzig , die , te I' '\,\7ij 1 h ij zich bezig
hield met een geheel ander onderzoek betreffende de organi
satie v::m de haarluizen van den honel , op eens het raadsel
oploste. In die h aarluis ( Tn:ch o clect es lat1ls) vond hij den
ollvolkomen ontwikkelden toestan d van de tcte J t ia ccm ina ,
een kiem van de gro otte van i j " mMo Door 't likken van de
huid krijgt de hond met de haarluisjes de lintwormkopj es
binnen in zeer gro oten getale . Het loste zich nu tevens volkomen
o p , dat die worm ook voorkomt bij kinderen en dames en heeren,
wier dikwijls zeer intieme rel at i e m et hon den een bijzonder
voordeelige vo orwaarde is om dien parasiet op te doen.
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Ten slotte deed spreker ons nog kennis maken met de
familie der Bothl "iaclen l diè twee breede zuiggroeven hebben
aan de randen van den platten langwerpigen kop en soms
tot eenige duizenden leden kunnen aangro eien. Veelvuldig zijn
daarmee geplaagd de bewoners der Oostzee , en daar is reden
voor. Aanvankelijk kon men die reden maar niet gissen en
nog is het niet uitgemaakt , hoe de menschen in Zwitserland
nabij het meer van Genève aan dien b othriocephaal komen.
Wel weet men het b v. van de visschers bevolking van
den landtong , die in de Oostzee het " Kurische Haf" vormt .
Er is daar schier geen mensch , of hij is met dien lintworm
bedeeld. Geen wonder. Het dier ontkiemt in den snoek en
de puitaal , en met het meestal slechts half gorookte of
zelfs rauw of enkel gedroogd genuttigde vleesch en andere
deelen van dien visch , waardoor de 6 à 8 mMo lange wormpjes
niet gedood worden , verorbert de Oostzeebewoner die diertjes
en bezorgt z;e in zijn eigen lichaam een welkome huisvesting.
Behalve de acht beschreven soorten l die ten deele in d en
mensch kunnen voorkomen , zijn er nog twee andere , zeer
lange lintwormen , die veelvuldig in 't menschelijk lichaam
worden gehuisvest : de t aen i a soliwn (ten onrechte de " een
zamt\" genoemd), waarvan de kiem ontwikkelt in 't varken ,
en de taenia saginata , die zijn ontwikkelingstoestand door
leeft in 't rund. De mensch heeft in de beide laatste ge
vallen zijn lintwormlijden te danken aan het nuttigen van
niet voldoend gaar toebereid rundvleesch of wel varkens
_
vleesch .
Met dezen behartigens waardi gen wenk besloot Dr. Wm'J'z
zijn leerrijke verhandeling.

v.
D n . E. H. G R O E N M A N :
Over de

dynarll o -Inaehine

Met veel belangstelling volgde een talrijk publiek de
voordracht van den heer Dr. E. H. GROENlI'IAN , directeur der
Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus voor jongens te
's-Gravenhage , over een onderdeel van de natuurwetenschap ,
dat in zijn toepassingen van zeer groote beteekenis is ge
worden voor de practijk van het dagelijksch leven.
Gewag makende van de uitbreiding en de talrijke toepas
singen der electriciteit , herinnerde spreker aan een zeer
recent voorbeeld : het denk beeld nanlel�jk , juist in die dagen in
het Dagblad van Zuidholland en 's- Gravenhay e geopperd , onl
de residentie electrisch te verlichten door gebruik te l1laken
van de eb- en vloedbeweging der z�e. Dat is zeker een dier
denkbeelden , zooals er honderden zijn aan de hand gedaan
sedert de electriciteit als wetenschap wordt beoefend , een
denkbeeld wel uitvoerbaar in physisch opzicht , doch voor welks
toepassing - voorloopig althans
nog geen concessie zal
worden aangevraagd , of het moest zijn alleen met het doel
om die vergunning weer over te dragen.
Het zou spreker te ver voeren , wanneer hij , zelfs in
't . kort , de geschiedenis van de verschillende toepassingen
der electriciteit hier ging ontvouwen. Dit behoorde trouwens
niet tot zijn onderwerp. Alleen wilde hij opmerken , dat die
�
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toepassingen de verbeeldingskracht van de stoutste phan
tastici van e8nige tientallen jaren geleden hebben overtroffen.
In een betrekkelijk korte spanne tijds hebben wij tot groote
ontwikkeling zir,n komen de telegraphie , de telephonie , de
galvanoplastiek , de therapie - en al die veroveringen der
electricitei� werden hierdoor gekenmerkt , dat zij snel en
zeker wera en verkregen , vooral daar waar z ij geheel nieuwe
inrichtingen schiepen.
Alleen daar waar de electriciteit in concurrentie trad n1et
inrichtingen , die reeds tot een groote mate van volkomenheid
waren opgevoerd , ontstond er strijd. Zoo op het gebied van
de verlichting , waar de electriciteit een geduchten mededinger
vond in het gaslicht. Die strijd is sinds ongeveer 1 5 jaren
ernstig geworden. Nu en dan zag men in den kan1p om den
voorrang het electrisch licht zwakke opflikkeringen maken ,
die dan wel ' weer verflauwd è n ) maar toch op den langen weg
van dien aard zijn , dat men mag zeggen ) dat het zooge
naarnde licht der toekon1st steeds veld wint. Een van die
opflikkeringen herinnert men zich nog levendig van de ten
toonstelling van Parijs in 1. 8 7 8 . Men had toen het middel
gevonden in de accumulatoren (Planté , Faure) om opgewekte
electriciteit te bewaren en van die aldus verzamelde kracht
later naar willekeur gebruik te maken. Toen deze toestellen
in de Engelsche bladen met niet weinig ophef gepubliceerd
'
werden , was hiervan het gevol g een daling van de aandeelen
in de gasmaatschappijen. Later is het gebleken , dat men
zich van de toepassing dier accumulatoren een overdreven
voorstelling had gemaakt.
Het is in de latere jaren vooral de dynamo -machine ,
waann tal van verbeteringen zijn aan gebracht , waarbij het
streven op den voorgrond staat om een zoo sterk mogelijk en
stroom voort te brengen . Ook hier verkeert n1en nog in den
proeftijd. Enkele systemen zijn weer losgelaten , en &' gaat
geen tentoonstelling voorbij of men hoort van nieuwe
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dynamo-machines. Het aantal werkplaatsen , waar deze
machines volgens de verschillende stelsels van Edison ,
Gra,mme , Brush , Schuclcart ) Si81uens e a. vervaardigd
worden , breidt zich steeds uit ; en waren op de jongste
tentoonstelling te Londen alleen tusschen de 40 en 50
verschillende soorten van dynamo-machines , het lijdt geen
twijfel of de thans te St.-Petersburg geop ende electrische
tentoonstelling zal weer nieuwe constructies aan 't licht
brengen.
Spreker meende dus op belangstelling te mogen rekenen ,
wanneer hij zou trachten ) voor een gehoor meerendeels van
oningewijden , dit onderwerp zoo eenvoudig mogelijk te be
handelen . Vooraf ging een korte herinnering aan de geschie
denis der electriciteit , die tevens het vluchtig antwoord zou
geven op de vraag , hoe wij . aan electriciteit komen. De
ontdekking dagteekent van het groote jaar 1 7 89 , en 't is
te verwachten , dat als in 1 8 89 het eeuwgetij de van de
Fransche omwenteling zal h erdacht worden , de ontdekking
van den galvanischen stroom dan niet onopgemerkt zal
voorb�jgaan. Het heeft jaren geduurd vóór de proef van
GALVANI practische resultaten opleverde. Men wist de plaats
maar niet te vinden , val1 waar de electriciteit kwalll. In den
strijd over dit vraagstuk tusschen GALVANI en VOLTA beweerde
de laatste , d at als men twee metalen ) koper en zink , met
elkaar in aanraking brengt , de oorsprong van de electriciteit
zetelt in de aanrakingsplaats van die twee metalen. Later
is gebleken , dat VOLTA slechts ten deele gelijk had , dat
ûch namelijk hij het contact hlsschen het koper en het zink
wel electriciteit kan ontwikkelen , lllaar dat de werking tus
schen een metaal en een vloeistof veel sterker is. Plaatst
men in een vloeistof een zinken en een koperen plaatje en
hrengt men deze lllet elkaar in verhinding door een metalen
draad , dan zal door dien draad een stroom g aan , die ont
wikkeld wordt ter plaatse waar het zink in aanraking komt
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met de vloeistof. Op die plaats scheidt een kracht de elec
triciteit in positieve en negatieve , en het verschijnsel ontstaat
dat men electrischen stroom heeft genoenld. Meer dan het
verschijnsel kennen wij van de electriciteit niet. De oorzaak
·
is ten eenennlale onbekend , en (Ie uitdrukking " stroom " is
dan ook slechts willekeurig gekozen om aan het voorstellings
vermogen tegenloet te komen. Men neemt daarbij aan , dat
de stroom gaat in de richting van het positieve nal\r het
negatieve lichaam.
Nu kunnen we ons afvragen : waardo or ontstaat die
stroom ? Zoo lang we de zinkplaat in aanraking houden
met de vloeistof , blijft de stroom doorgaan. Het begrip ,
hoe het komt dat de stroom zoo lang blijft doorgaan , kan
men zich als volgt nlaken. Gesteld , men heeft twee draden
in een vloeistof gedonlpeld en tusschen de eindpunten van
die draden gaat een galvanische stroom onafgebroken door ,
dan gebruikt men die uitdrukking , omdat , zoodra de elec
triciteit die gescheiden is op de aanrakingsplaats met de
vloeistof, zich heeft vereenigd , de scheiding dan opnieuw
plaats heeft ; en daar nu die opvolgende scheidingen en ont
ladingen elkaar opvolgen met schokken van wellicht niet
meer dan 1 millioenste seconde , komt het ons voor , dat
hier een continue werking plaats heeft.
Van dien stroom nu , waarvan wij de oorzaak niet kunnen
bevroeden , weten wij dat -hij tot verschillende werkingen in
staat is : om een vloeistof te ontleden ; om een magneet
van zijn richting te doen afwijken ; om warmte te ontwik
kelen ; eindelijk om magnetisl11 e op te wekken door hem te
bren gen in de nabijheid van een stuk week ij zer. Spreker
liet deze verschillende werkingen van den galvanischen stroom
in een reeks proeven zien .
Tot de theorie van het ontstaan van den galvanischen
8troom terugkeerende , herinnerde spreker aan 'tgeen daar
o mtrent in een vorige voo r drac h t door prof. SNJ.J D EW"; werd
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uiteengezet. De galvanische stroom ontstaat door ver�chil
van electrische potentiaal. Ons begrip van de werking der
electriciteit in 't algemeen is ontleend aan hetgeen wij weten
van andere takken der natuurkunde. Dit is ook het geval
met de uitdrukking " potentiaal-verschil" , waaronder men
bij , op verschillende hoogten geplaatste , vloestoffen verstaat
het valverschil , dat is de kracht waarmede de vloeistof uit
het bovenste vat zal stroomen ; naast dit valverschil tusschen
vloeistoffen , heeft men het verschil in temperatuur tusschen
twee lichamen , waartusschen zich , zoodra een geleider de
beide lichamen vereenigt , een stroom zal ontwikkel � n , die
zoo lang zal aanhouden ) tot beide lichamen gelijke tempe
ratuur hebben verkregen . In 't algemeen waar in de natuur
een verbroken evenwicht bestaat , openbaart zich een neiging
om dat evenwicht te herstellen. Zoo spreekt men dan ook
van een potentiaal-versehil van electriciteit. Het opwekken
van dat verschil geschiedt dan door de aanraking van het
zink met de vloeistof.
Het tweede middel om dat potentiaal-verschil , d. i.
om den galvanischen stroom op te wekken , is warmte.
Men noemt den stroonl dan thermo-stroom. Spr. verklaarde
de thermobatterij ) bestaande uit reep en van twee ver
schillende metalen , zoodanig aan elkaar gesoldeerd dat de
even en de oneven soldeerplaatsen naast elkander komen
te liggen en beide groepen verbonden worden door een
draad De electrische stroonl ontstaat dan tusschen beide
draden , omdat er verschil is in temperatuur tusschE'n de
even en de oneven soldeerplaatsen : en die stroom duurt
dan zoolang tot het temperatuurverschil is opgeheven. Met
een dergelijke thermo batter�j kunnen sterke stroomen worden
opgewekt , zoodat EDISON reeds op het denkbeeld is gekomen
om met de dynamo-machine te breken en daarvoor een
krachtige thermobatterij in de plaats te stellen.
Een derde en zeer belangrijk middel tot opwekking van
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een galvanischen stroolll is door inductie, d. i. de werking van
het eene lichaam op het andere , zonder dat er tusschen beide
eenig contact is . Merkwaardig is dit verschijnsel omdat het
duidelijk bewijst , dat de lichanlen niet met elkaar in directe
aanraking behoeven te zijn om werking op elkaar uit te oefenen ,
maar dat dit ook op afstanden geschiedt , in 't veld dat zich
in de ruimte tusschen beide lichamen bevindt. Gewoonlijk
beschouwen wij een lichaam geëindigd daar waar wij 't
knnnen voelen en betasten. Niets is minder waar. Daar
waar de stof eindigt , eindigt geenszins de werking van het
lichaam . Ieder lichaam heeft buiten zich een werkingsveld ,
niet alleen de electrische of de magnetische lichamen ) maar
elk and er voorwerp . Deze werkingsvelden zijn van zeer ver
schillenden aard. Zoo heeft onze Aarde haar zwaarteveld ,
dat zich rondom dat lichaam uitbreidt in een ruimte die
eigenlijk geen grenzen heeft. Wel neemt de werking ge
stadig af , naarmate de plaatsen in dat veld verder van het
middel- of liev�r het attractiepunt van de Aarde verwijderd
liggen , in dier voege dat een lichaam buiten de Aanle
minder door die planeet wordt aangetrokken , naar nlate er
minder krachtlijnen dat lichaam doorsnijden.
Die zelfde werking openbaart zich nu .o ok in het electrische
veld en in het magnetische veld. Zulk een magnetisch veld
zichtbaar voorstellende , wierp spreker op een blad pallier )
in welks nabijheid hii een Inagneet bracht) ijzervijlsel. Men
zag de ijzerdeeltjes zich groepeeren volgens de magnetische
krachtlijnen , en nog duidelijker werd dit veld zichtbaar)
t oen spreker het door kalklicht op een schernl projecteerde.
De proef die aanleiding heeft gegeven om electriciteit door
inductie op te wekken , dagteekent reeds van 1 820. Aan
OERSTEDT komt daarvan de eer toe. Hij deed de ontdekking
dat als men een draad , waardoor een galvanische stroom
gaat , in de nabijheid van een vrij hangende magneetnaald
brengt , djc ,naald afwijkt. Die ontdekking zou weldra d oor
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een reeks van merkwaardige proeven gevolgd worden , die
het onderzoek op dit gebied in een kort tijdsbestek een be
langrijke schrede verder brachten.
Spreker noem de hier met eerbied den naall1 van AMPÈU,E.
Toen deze van de proef van OEU,S'l'EDT hoorde , redeneerde hij
aldus : is de galval'lische stroom in staat om een vrij h angende
naald te doen afwijken , dan llloet ook omgekeerd die naald
in staat zijn om een bewegelijke draad waardoor een stroom
gaat , van richting te doell veranderen. Hij bedacht een toestel
in den vorn van een vierkant raam van llletaaldraad en leidde
daar een stroom door. Een magneetnaald in dat raam bren
gende , zag hij werkelijk aan de draaiing van het raan1 een
afwijking in de richting van den stroom , en wel zoodanig
dat de toestel zich plaatste in een richting juist loodrecht
op de richting van de magneetnaald.
In het werk , waarin AiYIPÈl'1E zijn theoriën uiteenzette en
dat inderdaad als een klassiek boek in het natuurweten
schappelijk onderzoek gewaardeerd mag worden , besluit de
sch rijver met het uitspreken van de meening , dat wanneer
twee natuurkr�chten die vroeger aan verschillende oorzaken
werden toegeschreven , tot één zelfde werking kunnen worden
teruggebracht , een nieuwe gezichtskring zich alsdan opent
en nieuwe gevolgtrekkingen niet uitblijven. Men sch reef toen
1 824 , en werkelijk kwam slechts 7 jaren later FAR,ADAY , op
AWIPÈll,EJS onderzoek voortbouwende , lllet nieuwe proeven voor
den dag . Hij onderzocht namelijk of daar , "raar geen stroom
aanwezig is , door middel van een 11lagneet een stroom
kan worden opgewekt. D at doel bereikte hij , en hij vond
tevens de wetten volgens welke de inductie-stroomen zich
ontwikkelen.
Om de proef van FAU,A DAY lllet de induceerende werking van
den magneet toe te lichten , bracht spreker in een draadklos,
waardoor geen stroom ging , een mè"Lgneet , na alvorens de
draad van den klos in verball Il te h ebben gebracht met e e n
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gal vanometer. Duidelijk zag men de naald van den galvano
meter afwijken. Spreker trok daarop de magneetstaaf uit de
klos en de galvanometer naald maakte een afwijking in
tegengestelde richting. In den draad van de klos was dus ,
zonder eenige aanraking met de magneetstaaf 1 een stroonl
opgewekt , alleen doordat spreker het magnetisch veld had
bewogen ten opzichte van dien draad. De vraag rijst nu : hoe
lang duurt die stroom in den draad van de klos ? Zoolang
als de beweging van de magneetstaaf duurt. En in welke
richting gaat die stroom ? Als men den magneet doet naderen,
dan zal in de klos een stroom ill één richting zich ontwik
kelen ; verwijdert men de staaf , dan wordt ln de klos een
stroom gewekt in tegengestelde richting , zoodanig , dat 1 bij het
in- en uithalen van de staaf 1 het scllijnt alsof de stroom in de
klos altijd neiging heeft om de beweging van de staaf tegen te
houden. Derhalve door de nlagneetstaaf in de klos op en neer
te bewegen , zullen er zich onafgebroken in den draad rondom
die klos stroomen in tegengestelde richting ontwikkelen .
Om de vraag te beantwoorden hoe het toen gelukt is om
di e inductie-stroomen telkens sterker te maken ) moeten wij
ons de andere vraag stellen ) waarvan is de sterkte van een
inductiestroom afhankelijk ? Vooreerst neem_t zij toe door de
beweging op en neer in de klos sn eller te doen plaats
hebben ; in de tweede plaats door langer te m aken d ra ad
windin gen ; in de derde plaats door het m a gn etis ch veld
van den ma gn ee t sterker te DIaken en de p o l e n van di en
m a g n ee t d i chter bij de d r aa dk l o s te pl aatsen . Een t oest e l ,
di e aan d i e v e r e i sc h te n v o l d o e t ) s t on d v o o r sp re ke r op tafe l ,
bestaan d e u i t een geb ogen grooten m a gn eet 1 in w e lle s vel d
een groote k l o s zeer f:mel kon w o r d e n rond gcwentetd . H i er
in deze 111 a gn eto-electrisch e nlach i n e J of dy namo-macly i n e de naam , die SIEMENS h et eerst er aa n gaf in 1 8f57 - 011t
wildrelt z i ch dus een zeer sterke stro om aHeen d o or m ech a
nischen arbeid.
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Het is de vorm door GRAMME gekozen en die eigenlijk het
eerst door P ACIN 0 '1''1'1 is aangegeven. De klos heeft den vorm
van een ring en bestaat uit weekijzer ) o mwikkeld door een
continuën draad , die 11let een binnen den ring liggenden
ringvormigen collector in verband staat. Die collector bestaat
beurtelings uit stukken metaal en eboniet of enn andere
isoleerende stof , en den loop van den draad heeft men zich
nu zoo voor te stellen , dat van een der stukken metaal op
den binnensten ring ( collector) beginnende , de draad van
daar naar den buitensten ijzeren ring loopt en dezen na
hem eenige keer en omwoeld te hebben , weer verlaat , zich
begevende langs den straal van den ring naar het volgende
stuk metaal van den binnensten ring of collector. Beweegt
zich nu deze ring tusschen de twee polen van een magneet ,
dan wordt de electriciteit op dien collector overgebracht en
de twee punten van dien collector , die het grootste verschil
in potentiaal heb ben , door een draad verbonden. Spreker
verklaarde hier theoretisch , hoe een machine , waarvan aan
twee kanten electriciteit wordt afgeleid , een continuën stroom
kan geven.
Siilds n1en in 1 8 65 een derge'l ijken toestel in werking . had
gebracht , heeft de dynamo-machine grooten opgang gemaakt.
Nadat GR.Al\'Il\iE een machine had geconstrueerd , waarbij het
magn etisch veld werd opgewekt door een standvastigen
magneet , heeft men daarin spoedig groote verbetering ge
bracht door dien magneet te vervangen door een electro
magneet , wé1ardoor beter kon beantwoord worden aan den
eersten der drie eischen : een sterk magnetisch veld ) een
groote draadklos en een snelle beweging dichter bij de
magnetische polen. Aan die verbetering nu heeft een geheel e
reeks van dynamo-toestel len het aanzijn te danken gehad ,
en toen nu SIEl\fENS in 1 8 6 7 voor 't eerst den stroom ) die
door inductie was opgewekt , leidde om week ijzer en daardoor dat ijzer magnetisch maakte , werden er spoedig clynamo1
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machines vervaardigd van die sterkte , dat zij iN staat waren
OlTI bv. 7 à 8000 gloeilanlpjes te gel�jk te doen gloeien.
Al die verschillende soorten kunnen tot de vier volgende
hoofdtypes worden teruggebracht , welke spreker schematisch
voorstellle : waarbij het magnetisch veld wordt opgewekt ,
Cl door den hoofdstroom , b door een afzonderlijken strOOlTI ,
c door een deel van den hoofdstroom en cl door den hoofd
stroonl en een afgeleiden stroom bovendien. De machines ,
volgens deze laatste type , noemt men eigenaardig " compound
nlachines "
Nu spreekt het van zelf , dat hier bij al deze machines
de sterkte van den stroom afhankelijk is van de sterkte van
het magnetisch veld en dat bij verkrijging van een stand
vastig veld door gebruik te nlaken van een vasten magneet ,
de stroom daardoor ook standvastig wordt. Daarentegen
heeft men bij gebruikmaking van den stroom · zelf als
opwekker , zich den toestand zóó voor te stellen dat de
stroom steeds aangroeit , natuurlijk tot zekere grens (mag
netische capaciteit) is bereikt.
Hebben wij in den aanvang door spreker hooren uiteen
zetten , dat het opwekken van een electrischen stroom.
drieërlei oorzaak kan hebben : scheikundige werking , warmte
en indu ctie , dan rijst de vraag , hoe het komt dat men voor
die opwekking in de practijk juist de inductie kiest.
Waarom niet liever de warmte ? Zou daardoor de zuinig
heid niet veel meer worden betracht ? Immers wij zien hier
een dynamo-machine in beweging gebracht door een stoom �
.
Dlachine ; we gebruiken dus eerst warmte in een geheel
afzonderlijk werktuig , zetten die warmte om in beweging en
brengen die beweging over in onze dynamo-machine. Eerst
in dezen laatsten toestel wordt de stroom ontwikkeld.
Is deze werkwijze niet ten eenenmale in strijd met het
beginsel , om bij het omzetten van arbeidsvermogen ons best
te doen alle tusschentoestanden te vermüden ? En zou men
.
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niet veel gemakkelijker het doel bereiken mpt direct door
een warmtebron een thermosh'oom op te wekken ?
Voorzeker ) dat gaat in theorie volkomen op , maar men
vrage niet hoe sterk een dergelijke thermostroom is. In
sterkte is hij niet te vergelijken met den inductiestroom.
Bo vendien , het beginsel om den consum ent zoo dicht mogelijk
bij den producent te brengen - ander gebied niet te na
gesproken - heeft zijn grenzen. Als voorbeeld wees spreker
op de beweging voor geruimen tijd in Engeland op het
touw gezet onl de stoommachines af te danken. ERICKSON
had er reeds een fabriek op ingericht. rlij meende dat het
.
eerst door middel van steenkolen omzetten van arbeidsver
mogen in warmte en vervolgens het door koking overbrengen
van het water van den vloeibaren in den dampvorm veel te
veel omslag was. ]\I1en moest gebruik maken van een nlachine
door warme lucht bewogen. Dan had men ten minste dien
tusschenovergang van water in dampvorm niet noodig. In de
practijk is die redeneering evenwel niet uitgekomen. Men
had er niet op gerekend , dat het er ook op aankomt in
de practijk om arbeid te concentreeren in een klein bestek ,
en daaraan vóldoet nu in hooge mate de dynamo-machine.
Hoe veel arbeid levert nu een dergelijke machine ? Dit
ha/ngt van de gro otte en de type van de machine af. Een
machine van GRAlIiiYrE , tot voeding van 5 lanlpen b.v., geeft
iri den vorm van electrisch arbeidsvermogen 65 pCt. van den
mechanischen arbeid terug , een machine van SIEIIIENS van
gelijke grootte 63 pCt., een machine van SCI:IUCKERT voor 7
lampen 64 pCt., een machine van BRUSH voor 1 6 lampen
72 pCt., enz.
Nu doet de groote vraag zich voor , of het electrisch licht
langs dezen weg verkregen practisch kan ,vorden aangewend ?
Neen - luidt het antwoord - want h et is tot h eden noO'
:::>
altijd gebleken d at h et dan aanmerkelijk duurd er is d an gaslicht. Jt vV ordt echter veel goedkooper , zoodra men lleemt
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veel grootere machines , zooals EDISON te N ew- Y ork , die
daar in vier stations zijn electrisch arbeidsvermogen , gevoed
door stoommachines van 4 à 500 pkr.) heeft geconcentreerd
en er een voortdurenden electrisch en stroom mee onderhoudt
die , evenals het gas , langs draden in buizen door de straten
loopt en b ii de verbruikers de glo eilampen ontsteekt. Op die
manier kan men tegenwoordig het fraaie licht bekomen
weinig duurder dan gaslicht.
Met deze mededeeling , aan de practijk ontleend , besloot
D l'. Gn,oENMAN een voordracht ) die met veel zorg was voor
bereid en door schoone proeven werd toegelicht.
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VI.
DR. J. B O SS C H A J Z N .

Over l-{'Olueten , lueteOl'en

:

en v.allende

sterren.

Een talrijk Diligentia-publiek had het genoegen een door
onderwerp en inkleeding zeer schoone voordracht te hooren
van een oud-leerling der Haagsche Hoogere Burgerschool ,
thans leeraar in de natuurwetenschappen bij het middelbaar
onderwijs te Breda , dr. J. B osscHA JZ N . vVij hoorden deu
van ijver voor de natuurwetenschap blakenden jongen man
over d e wonderen van den sterrenhemel spreken op een wijze
die , hoe lang de voordracht ook duurde , de toehoorders tot
het einde in hooge mate boeide.
vVeinige takken van de natuurwetenschap hebben sinds de
oudste tijden zoo zeer de aandacht getrokken en zoo '.'"ele
beoefenaars gevonden als de sterrenkunde. Van daal' dat vele
vraagstukken op dit gebied aan de ouden reeds duidelijker
voor den geest stonden dan met iedere andere wetenschap
het geval was. Nochtans zijn zeer vele van die vraagstukken
tot op den huidigen dag nog onopgelost gebleven. Onder
diegenen , tot wier oplossing 111en in de laatste j:Lren belang
rijke schreden is gevorderd , behoort vooral de vraag naar
de natuur van de kometen.
De geheele wereldruimte is als bezaaid met r,OToote hemellichamen , die men 'Uetste sterren heeft oO'tmoemd ) omdat het
voor den aardbewoner den schijn heeft alsof zij zich ten
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opzichte van elkaar niet verplaatsen. Eerst na langdurig
onderzoek is het bewijs geleverd , dat de vaste sterren een
beweging ten opzichte van elkaar en van de Z on hebben .
De schijnbare stilstand van die h81uellichanlen voor ons oog
moet hieruit verklaard worden , dat onze afstand ten opzichte
van hen zoo belangrijk is . Eigenlijk zouden wij de Zon ook tot
de vaste sterren moeten rekenen. Dat de Z on zoo veel grooter
schijnt , is eenvoudig hieraan toe te schrijven , dat zij dichter
bij de Aarde is geplaatst. Of ze werkelijk grooter is , is zeer
twijfelachtig. Waarschijnlijk i.s de Zon kleiner dan de hemel
lichamen die wij vaste sterren noemden.
De vaste ster de Zon nu is , naar men weet , het middel
punt van een aantal kleinere hemellichamen, planeten genoemd,
die zich rondom de Zon in denzelfden zin bewegen in banen,
welke niet veel afwijken van cirkels , en allen nagenoeg in het
zelfde vlak. Van die cirkelbanen is de kleinste , derhalve het
dichtst bij de Zon , die van Mercurius ; dan volgen , op steeds
verc1eren afstand rondom de Z on haar loop beschrjjvende , de
Aarde , Mars , Jupiter , Saturnus ) Uranus en eindelijk de
buitenste planeet Neptunus , wier baan een straal heeft dertig
maal grooter dan de radius van onze Aarde.
Omtrent het ontstsJan van dit p] ane�en8telsel , waartoe onze
Aarde behoort , zijn reeds in vroege tijden hypothesen ge
opperd. In latere tijden zijn van die onderstellingen het nleest
van ge wicht gebleven de stelsels van twee geleerden , van
den philosooph KANT en van den mathematicus LAPLACE , die
beiden het vermoeden hebben gehad dat de stof , waaruit de
Zon en de planeten bestaan , eenmaal , tot een hooge tempe
ratuur verhit , één massa vormde in gasvormigen toestand.
U it die gasvormige en rondwentelende schijf zou dan , door
afkoeling ) ' het eerst de Zon in Jt clmtrum als vaste massa
zijn aJgezet , e n vervolgens de planeten daarom heen gegroe
peerd. Verkeercle die oorspronkelj, jk gas vormi g e massa In
wentelende beweging , dan is het d uidelij k dat . de lichamen,
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die daaruit gecondenseerd werden } ûch allen in de:6elfde
richting zijn blij ven bewegen. Er is dus een bepaalde oorzaak,
waarom de beweging van de planeten in c1enzelfden zin
rondom de Zon plaats heeft.
Tnsschen Mars en Jupiter heeft men tot op dit oogenblik
nog 253 hemellichamen ontdekt , wier massa veel kleiner is
en wier banen aanmerkelijker dan die der groote planeten
van den cirkel afwijken. Behalve die planetoïden } die men
voor brokstukken van grootere planeten schijnt te mogen
aanzien , vinden wij in ons zonnestelsel nog een groot aantal
lichamen , die } wat hun massa betreft } geringer zijn dan de
planeten , doch die deze laatsten in grootte overtreffen. D e
behtngriikste afwijking is echter de baan } die deze kOllleten ,
meteoren en vallende sterren in 't hemelruim beschrijven.
, V ooreerst heeft haar baan niet den vorm van een cirkel
en ligt zij ook niet in hetzelfde platte vlak als de aardbaan ,
maar wij k t daar dik w ii l s zoo ver van af , dat de vlakken
V�tl1 sommige
kometenbanen nagenoeg loodrecht liggen ten
opzichte van de baan der A arde. In de tweede plaats be
wegen die kometen zich niet in denzelfden zin , waaruit de
gevolgtrekking 11l0et worden afgeleid dat zij niet gelijktijdig
met de pbneten z�i n ontstaQ,n . Zij moeten dus , als die hypo
these j uist is , een geheel anderen oorsprong als ons zonne
s telsel gehad hebben.
De." naam van " komeet " , in 't I-I ollandsch ook wel J) staart
ster " gen aamd , is afgeleid van het Grieksche woord J) koma '';
hoofdhaar , zoodat " haarstp,r ' I de l e t te rl ij ke vertaling v an
h e t vreemde w o o r d is . Dat uiterlijk van een bos hoofdhaar
is dan ook we rkel ijk dikwiils het beeld van de komeet ,
z o o als het zich door den h:Oluetenzoeker aan ons oog voor
d o e t en z o o a18 spr. het in fraaie af I ,eeldingen van kometen
l ie t :6ie l l . De naam van staartster is slechts op enkelen van
t( w p<L8:':i i l l �;· , (b,ê \, 1' tIe komet e n , z,oolang zij op gro o te n afstand
van de Zou :6ijn , en velen zooals de komeet van ENcKE bv. ,
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dat aanhangsel altijd 11lissen. Missen dns vele kometen dien
staart , zij hebben allen een zoogenaamd hoofd of hulsel ,
met een lichtende materie in 't midden , de zg. kern , van
waal'�üt veel meel' licht schijnt te stl'alen of uit te vloeien ,
in diel' voege dat het dikwiils zeel' moeielijk is de juiste
grenzen van de kern en van de haal' onuingende nevelmassa
te ondel'scheiden. Een andel'e 1110eielijkheid bij dicht in de
nabiiheid van de Zon zich bewegende kometen is het meten
Vètn haar grootte. Zij schijnen ons dan zeel' klein toe , omdat
de lichtende mateTie " o veTlicht wOl'dt door de zonnestralen ;
maar in werkelijkheid zijn de afllletingen van die hemel
lichamen enorm groot. Zoo is men er in geslaagd van een
betTekkelijk zeer kleine komeet , die van ENcKE , het hoofd
te meten en bevond dat de doorsnede er van 448000 KM .
bedraagt. In 1 8 1 1 heeft men voor de kel'n van een komeet
ongeveel' 4000 KM. diameter gevonden. Eindelijk wat het
del'de onderdeel , de staaTt betreft , bevond men in 1 843 ,
dat de toen zichtbaTe komeet hiel'van vool'zien was tot een
lengte van 280 millioen kilometers , dat is ongeveer twee
maal zoo lang als de afstand van de Aarde tot de Z o n . Het
eenige wat men van dien �taart weet , is dat zijn massa uiteTst
g e ri n g is en zijn lichtsterkte zoo zwak , dat het licht van
zeel' flauwe vaste sterren er nog doo�heen schij nt.
V OOT een duidelijk inzicht in het wezen van die hemel
lichamen , voor zoover o nz e kennis er van stl'ekt , zo u spreker
de geschiedenis van een paar kometen u it v o er i g e l' behandel en .
AIUS'J' O'J'ELE S ) de leermeester van ALEXANlJEIt J J E N GIWO'J' E , w as
de m e eni n g toegedaan , dat d i e g ehe i m z in ni g e teekenen a an den
hemel eenvo udig a a r ds ch e dampen waren , een vag8 onder
s te ll in g die door de een voudigste besch o uw ingen w o r d t te
niet gedaan . Om maal' iets te no eUlen : dan zouden de kometen
o n Dl o gelij k met de sterren op en onder k unnen gaan . ']�och
deed het g e z a g van Ams'J'o'J'ELES die hyp o t h e s e omtrent de
geaardheid der k o m e te n e e n wen lung stand ho eLden . Eerst
11
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en 11yc'l1o D E BRAHÉ hebben haar voor �oed van de
baan gedrongen. Eerstgenoemde , die 111et de onvolkomen
werktuigen VèLn dien tijd inderdaad wonderen heeft verricht,
was de eerste, die methodisch te werk ging. Hij mat van uit twee
plaatsen . den ho ek , waaronder hij de komeet zag , en bevond )
dat de paraUaxis , het zichtverschil , veel kleiner WiLS dan de
parallexis van de Maan , derhalve dat de komeet op een veel
grooter afstand van ons verwijderd is dan de Maan. Wat de
beweging betreft , KEPPLER uleend e dat deze bij de kometen
een rechtlijnige was. Tot zoover reikte zijn onderzoek ) dat
hem aanspraak doet maken op groote verdienste , daar hij
de natuur der kometen losmaakte van de aardsche stof en
het eerst op het groote belang hee ft gewezen , dat voor de
wetenschap in de kennis omtrent den aard dier hemellichamen
ligt opgesloten.
Lang duurde het vóór de gelegenheid zich �I,an bood om
met meer nau\vkeurigheid het wezen van een komeet na te
gaan. flet begin van dat onderzoek dagteekent van 1 6 80 .
De komeet van dat jaar trok zoozeer de aandacht van een
ijverig beoefenaar der astronomie ) een predikant bij Dresden ,
dat l; ij van dat hemellichaam verschillende standen waarnam
en daaruit meende te kunnen besluiten , dat de komeet zich
bewoog in een parabolische baan. De openbaarmaking van
die meening deed NEWTON een opzettelijk onderzoek instellen
naar den aard der beweging van een hemellichaam , dat zich
onder den invloed van een ander hemellichaaul bevindt , en
het resultaat van zijn nadenken was , dat die beweging moest
worden voorgesteld door een lijn van den tweeden graad of
een kegelsnede.
Om die theorie aanschouwelijk te maken , liet spreker een
voor zich staanden kegel achtereenvolgens op onderscheidene
wijzen door een plat vlak snijden. Snijdt dat vlak den kegel
loodrecht op zijn as , dan is de doorsnede een cirkel , maar
laat men het vlak den kegel snijden onder een kleine helling ,
ICJ!;PPLER
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dan vertoont d e do orsnede een andere kromme l�jn , namelijk
e èn ellips . Nu werd door NEWTON aangeto ond , dat een lichaam ,
zich bevindende onder den aantrekkenden invloed van een
ander lichaam , een ellips moet beschrijven , met de Zon in
een der brandpunten . vVordt de helling waaronder het vlak
den kegel snij dt , sterkeT , dan vertoont de doorsnede een
ellips van gro oter excentriciteit , nlet hare twee brandpunte n
verder .van het middelpunt , een lijn die ten slotte J als de
helling van het sn�j dende vlak nog sterker wordt , tot dat
het evenwijdig loopt met de raaklijn langs den kegel , met
hare twee beenen die zich steeds verder van elkaar ver
wijderen ) tot in 't oneindige do orloopt. Eindelijk, als de helljng
nog gro oter wordt , kr�j gt men een kromme lijn nlet twee
helften , de een in steeds meer afwijkende richting naar
beneden doorloopende , de ander met gelijke afwijking zich
naar boven voortzettende . De eigenaardigheid van deze twee
laatste kromnlen , van de parabool en de hyperbool is , dat
zij beiden niet gesloten zijn.
Beweegt zich een hemellichaanl in een dergelij ke kromme
lijn , dan kan het op die baan eenmaal dicht bij de Zon
komen , maar verwijdert zich dan hoe langer zoo meer van
dat lichaam om er nooit meer naar terug te keeren . Zulk
een hemellichaam , dat wij komeet no emen , komt nu uit de
cosmische ruimte buiten ons zonnestelsel eenmaal in de nabij
heid van de Zon en houdt dan verder niet op nlet zich van
de Zon te verwijderen .
A an dit resultaat van zijn studie toetste nu NEWTON de
gege vens van den Salu:Jl.schen predikant , ma�Lr het was niet
mogeljj k om daaruit te be wijzen dat de baan van de komeet
werkel�jk een parabool geweest was . Beter slaagde daarin
HALLEY , die NEWTON'::; methode onl de kometenbanen nauw
keurig te berekenen het eerst toepaste op een groot aantal
konleten . Van de onderstelling uitgaande dat die baan eelt
parabool moest zijn , veriHeerde hij of die hypothese o ver-
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eenkwam met hetgeen hij aan d e kometen waarnam . Dat
ging met verscheidene kometen uitmuntend. Alleen van éeu
dier hemellichamen , de kOllî eet die in 1 6 82 verscheen , liet
zich geen paraboli sche baan berekenen . Een elliptische baan
kwam voor deze komeet beter uit , maar een ellips een ge
sloten kromme lijn z ij nde , moest die komeet dan na verl o op
van tij d terugkeeren en vro eger meer gezien zijn. Werkelijk
berekende HALLEY , dat de komeet van 1 682 dezelfde was ,
die in 1 607 door KEPPLE lt en in 1 5 3 l door een Italiaan was
geûen. Hij ging verder en redeneerde : wellicht kan zij ook
dezelfde geweest zijn , waarvan vage berichten gewag maken ,
dat zij in 1 45 7 was gezien. \iVas dit het geval , dan moest
tusschen die opvolgende verschijningen van de komeet ook
eenzelfde tijdsverloop gelegen zijn , en voor een nauwkeurige
berekening van dien omloopstijd moe9t dan genomen worden
een bepaald punt van de baan , bij vo orbeeld waar de konleet
zich het dichtst bij de Zon bevond .
Dit punt , het perihelium , in onderscheiding van het
aphelium , dat is het punt in de ellips het v erst van de Zon
verwij derd , berekende HALLEY dat dool' de komeet gepasseerd
llloest zijn den 26n Aug. 1 5 3 1 , den 2711 Oct. 1 6 07 en den
25r• Sept. 1 6 8 2 . Het tijdsverloop tusschen die data moest dus
gelijk zijn. Maar dat was niet het geval . Tusschen den
eersten en den tweeden doortocht viel een tijdsbestek van 7 6
jaren en 2 maanden , tusschen den tweeden en den derden
een van 74 jaar en 1 1 maanden .
Hoe dit nu te rijmen ? Een komeet die in een vaste baan
loopt , moet die toch aJieggen in geljjke omloopstijden ! HALLEY
begon al te twijfelen aan de juistheid van zijn theorie , toen
hij tot zijn verrassing de oorzaak van de anomalie met groote
zekerheid meende gevonden te hebben . De komeet komt
namelijk op haar weg in de nabijheid van planeten ) die
e venals de Zon werking op haar uitoefenen van dien aard
·
dat zij ook te h aren opzichte zich in een kegelsnede moe t
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bewegen ) met andere woorden , die planeten kunnen een
storing teweeg brengen in den loop v an de komeet en wel
tijdens den eenen omloopstijd een geheel andere dan tijdens
een volgende periode. De consequentie van die hypothese
was , dat tegen het tijdstip ( 1 7 58) dat men de komeet van
HALLEY terug v(trwachtte , een bevestiging zou 1110eten gevonden
worden van de theorie 1 dat die lichamen , welke zich onder
den invloed van de Zon in de ruimte voortbewegen , hun
weg afleggen in kegelsneden. Toen dan ook het jaar 1 7 58
naderde , verkeerden de astronomen in groote spanning , hoe
nu over die hypothese beslist zou worden. Wel wat laat ongeveer een jaar te voren - begon men zich met die vraag
ernstig bezig te houden .
De Fransche sterrenkundige CLAIRAUT ondernam de reuzen
taak om in korten tijd eerst de luethode van berekening en
vervolgens de berekening zelve te maken , van welken aard
gedurende den 7 5-jarigen omloopstijd de storingen van de
planeten op de komeet wel konden geweest zijn. CLAIRAUT
heeft zich zes maanden met die berekening bijna onafgebroken
bezig gehouden. In 't begin van 1 758 , toen de komeet niet
lang meer op zich zou laten wachten , was hij bijna gereed .
Hij m oest zijne berekenin gen nu wel openbaar maken uit
vrees van door de verschijning verrast te worden. In z ij n
n1en10rie aan de Fransche Academie deelde hij mede 1 dat
ditmaal door den storen den invloed der planeten de komeet
de belangrijke vertraging van 600 dagen had ondervonden
en dat zij dus eerst haar perihelium zou passeeren in April
1 7 5 9 ; maar
z o o voegde hij · er bij - door den kortf-m tijd
die mij gegeven was , moest ik noodzakelijk 1 om d e bereke
�.1ingen te verk o r t e n 1 e en i ge fouten Jnaken 1 di e te zamen een
maand verschil kun n en bed ragen. I-Ijj vroeg d us een maand
spelin g , d. w . z . de komeet zou in A p r i l 1 7 5 9 , p l u s o f mi n us een
m aa n d 1 haar perih el ium passeeren . De spannin g was g r oot.
A ller bl ikken w aren op d.en s t e rr e nhem e l gericht. Ein del ijk ,
-
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daar ontd ekte men den 2511 Dec. 1 7 5 8 een komeet , die wel
die van HALLEY kon zijn. En werkelij k bereikte het hemel
lichaam den 1 211 Maart van het volgende jaar zijn dichtsten
stand nabij de Zon , derhalve binnen de grenzen van CLAlli,A UT'S
berekening.
Hiermede was inderdaad een zeer schoone overwinning
behaald. Thans wist men voor 't eerst m et zekerhejd , dat
er kometen zijn , die tot ons zonnestelsel bljjvend hehooren .
De volgend e terugkeer van dezelfde komeet in 1 835 was
ook lang van te voren berekend. Thans was het verschil
geen maand meer , maar slechts drie dagen ROSENBERG had
zijne berekeningen tot zoodanige nauwkeurigheid opgevoerd ,
dat hij de wederverschiinjng kon aankondigen den 1 211 Nov.
plus of minus drie dagen. \lVerkelijk verseheen de komeet
in haar perihelium binnen die grens , nadat zij in A ug. 1 835
het eerst aan den hemel ontdekt was. lVlen had dus in de
berekening weer een belangrijke schrede verder gedaan.
Het is vooral BESSEL , die zich veel nloeite heeft gegeven
om iets meer te weten te konlen van het licht en de be
weging der komeet van fIALLEY. Zoodra hij de kern van de
overige nevelmassa kon onderscheiden , heeft hij getracht dat
deel der komeet te meten en vond als doorsnede van die
kern één dertigste van den diameter der Aarde. De lichtuit
strooming werd nu voor BESSEL van nog meer belang. Hij
zag de kern zich lueer naar de Zon bewegen ; het licht
stroomde in een bundel naar de Zon toe , spreidde zich daarbij
waaiervormig uit en vereenigde zich daarna achter de kern
tot den staart. Ook zag BESSEL , dat die ujtstrooming van
licht een heen- en weergaande beweging scheen te hebben ,
die volbracht werd in een periode van 3 dagen. Later 7 Ül
1 874: J heeft men voor 't eerst gezien bij de toen aan den
hemel prijkende konleet Coggia , dat zich aldus rondom de
kern meerdere hulsels van licht vormden door meerdere
st,aarten die zich omhulden .
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Zooals reeds werd opgen1erkt � wijkt de baan der kometen
af ten opzichte van het vlak der A arde . De snelheid waar
mede de komeet die baan beschrijft � is afhankelijk van haar
afstand van de Zon. Is van een bepaalde komeet de snelheid
in haar perihelium berekend te zijn 220 kilometers in de
seconde � in haar aphelium (de verste afstand van een komeet
met een gesloten baan van de Zon) is die snelheid verminderd
tot 2 kilometers in de seconde . Ja � er is een komeet beken d �
die in haar perihelium 550 ki lometers in de seconde aflegt ,
in haar aphelium slechts 4 meters.
Van zulk een verbazende snelheid kunnen wij ons geen
voorstelling n1aken , en toch , diezelfde kon1eet zouden wij
in haar aphelium bijna kunnen bijhouden.
Die ondenkbare snelheid is duizelingwekkend , als 111en
denkt aan de groote staartell , die in die vaart worden mee
gesleept. Van de Zon afgericht moeten zij in een zeer korten
tijd een baan beschreven hebben , waarvoor de Aarde twee
jaar zou nemen.
Men weet thans dat de komeet van HAIJLEY den 24n Mei
1 9 1 0 haar perihelium weer zal moeten passeeren. Maar vóór
men zoo ver was gekomen , had men eerst heel wat mis
getast. Zoo ondervond men ook aan deze komeet , dat de
storingen , welke de planeten kunnen teweeg brengen in de
baan der komeet , zeer belangrijk kunnen zijn. De kon1eet
HALLEY toch wordt er in haar · omloopstijd (wel te verstaan
de bepaalde periode die men er voor bereken de) 2 j aren
do or vertraagd.
In 1 7 7 0 deed zich een komeet voor als een heldere ster
van de 2c!c grootte , waarvan men de baan als een parabo
lische berekende. Uit de waarnemin gen bleek in tusschen al
spoedig , dat de baan niet bean twoordde aan een p arab o o l.
Later kwam men dan ook tot de conclusie , dat het een
elliptische haan moest zijn met een omJoo p stijd v an 5 � jaar.
Derh alve had deze komeet , wel ke n aar M:ESS IEH, gen oem d
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wordt. , juist. zoo veel t.ijd geleden ook gezien moeten worden.
Maar daarvan was niets bekend. Toen men evenwel de baan
nauwkeuriger ging berekenen en terugrekende waar zij den
vorigen keer had gestaan , daarbij nauwgezet. de storingen
der planeten in rekening bracht , kwam men tot een ander
resultaat. Toen ontdekte m en dat zij den 2 7 11 Mei 1 7 6 7 zoo
dicht nabij Jupiter was gekomen (op 1/580 deel van haar
perihelium afstand) , dat die planeet met haar massa een
merkbaren invloed op de baan der komeet uitoefende , van
dien aard zelfs , dat de mogelijkheid nloest worden aange
nomen dat de komeet , vroeger in een parabolische baan
zich bewogen hebbende , door Jupiter uit haar parabolische
in een elliptische baan was geslingerd.
Den 23n August.us 1 7 7 3 moest de komeet nog veel dichter
bij Jupiter geweest zijn en de storing van dien kant der
hal ve nog veel heviger zijn geweest. De komeet is daarna
dan ook niet teruggekeerd en de berekening is gemaakt ,
dat bij die gelegenheid de baan door den invloed van Jupiter
niet minder dan 1 7 0 jaren vertr:t,agd 1110et zijn . De tijd zal
leeren of die berekening juist was. Daar bij die gelegenheid
de komeet. ook dicht in de nabijheid der Aarde was ge
komen , zou z ij zeker eeD lnerkbaar storenden in vloed op
onze planeet hebben uitgeoefend , zoo haar m;t,s sa grooter
ware geweest dan 1/:'000 van de aardulassa.
De omloopstijd van de Aarde ware bii die verhouding d er
massas 1 seconde vertraagd. Daar nu die vertraging niet.
merkbaar is geweest , mocht. m en hieruit concludeeren , dat
de Juassa der komeet minder dan I /sono deel van die der
Aarde bedroeg.
De berekening van de banen der kOlueten ]s voor ons
Aardbewoners uiterst moeielijk , daar kometen slechts over
een klein gedeelte harer baan voor ons zichtbaar zijn.
Zoodra haar afstand van de Zon grooter wordt dan ander
halve aardbaanstraal, is geen komeet ook lllet het gewapen d
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oog meer waar te nemen. Dan komt nog het groote
bezwaar bij kometen met een. kleinen perihelin mafstand, dat
het karakter van de kromme aan het einde van de groote
as niet of uiterst moeielijk te onderscheiden valt , daar onder
die o mstandigheid de banen van een ellips , van een p�rabool
en van een hyperbool nagenoeg samenvallen . Het verschil
tusschen een ellips en een parabool , ja zelfs tusschen een
parabool en een hyperbool is dan schier niet te bepalen .
Wanneer 11len dan ook die kometenbanen , die tot heden
ten getale van 296 berekend zijn , verdeeld heeft in 220
parabolische , 7 0 elliptische en 6 hyperb olische banen , dan
moet aangenomen worden , dat de parabolische uitkomsten
slechts bii benadering zijn gevonden.
De laatste 25 jaren zijn bijzonder rijk aan konleten ge
weest. Men nanl er dikwiils vreemde verschijnselen aan waar.
Zoo trok van de komeet 2 van 1 8 62 een regelmatige , als
't ware flikflooiende beweging van den staart de aandacht.
In drie dagen bewoog de staart eenmaal heen en weer.
We weten van die oorza,ak nog zeer weinig af, evenmin
wat de reden is van het groote verschil in lichtsterkte.
Van de meest lichtge vende kometen wordt vermeld , dat ze
een schaduw wierpen. Zoo o . a. ' van de komeet van 1 8 6 1 ,
die den 2211 J uni plotseling aan 't firmament verscheen
voor het verraste oog van den astronoom SM:lDT te Athene ,
die den vorigen dag den sterrenhemel onderzocht hebbende ,
hoegen aamd niets van dien aard had gezien . Zij was daar
sch ijnbaar eensklaps bo ven den horizon verschenen 1 helder
en groot 1 met een verbazenden staart van 1 20 " . Er werden
nog nleer merkwaardige en tot heden on verklaarde verschijn
selen aan sommige kometen waargenomen . Er waren er met
meer dan één staart. Die van D ONA'l'I , de fameuse kom.eet
van 1 858 1 vertoonde drie staarten , één meer naar nchteren
als kon hij niet zóó gau w volgen als de beide anderen 1 die
m en al� lichtgordijn en door el kander zag. Die luisterrjjkc
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staartster zou e e n omloopstijd hebhen van meer dan 2 B O O jaren .
Zij is in dit opzicht, een tegenhanger van de komeet, met zeer
korte ellip tische baan , van BIELA , die het eer8t ontdekt
werd den 2 7 n Februari 1826. Uit de banen van verschil
lende kometen had BIELA de berekening afgeleid , dat een
bepaalde komeet in dat jaar weer mo est verschijnen , nlaar
in plaats van de gezochte , verscheen de ster die aan hem
haar naam ontleent en die sedert voor de sterrenkun digen
een belangrijke bron van onderzoek zou worden. Aanvankelijk
stuitte men op het eigenaardige bezwaar , dat van die ster
noch een elliptische noch een parab olische baan te ontdekken
was . Eerst in 1 805 werd het vraagstuk door GAUSS opgelost.
Hij berekende de baan en vond 41- jaar voor den omloopstijd ,
wat later 6 + jaar bleek te zijn . Dat die konleet de baan van
de Aarde op den betrekkelijk zeer geringen afstand van
32000 kilometer was genaderd , baarde aanvankelijk nog al
onrust. Men had hier toch met een lichaam te doen waarvan
het hoofd een zeer belangrijken diameter bezat , zoodat het
kon gebeuren dat de Aarde door het ho ofd heenging. Met
schrik zag men in 1 8 32 den terugkeer tegemoet , en toen die
plaats had , bleek de vrees ongegrond te zijn geweest. Dat
het zonder ongelukken was afg eloopen 1 had men hieraan te
danken , dat toen de komeet op dien kortsten afstand van
de Aarde gekomen was , onze planeet dat punt nog niet
had bereikt.
D p. volgende terugkeer moes t plaats hebb(�n in 1 83 9 . De
komeet werd toen niet gezieu. Zij bevond zj ch toen zeer
nabij de Zon , en daar de konleet niet tot de zeer groote
beh oort , zal haar flauw licht toen waarschijnlijk door het
zonlicht onderschept zijn geworden . Bij de vol gend e ver
schijning werd de komeet reeds ontdekt den 2811 November 1 84 5 .
I n Europa belette d e steeds bewolkte hemel d e waarnemin g.
Op andere plaatsen was men gelukkiger , en den 1 9 !1 Decem bel'
werd de kern veel breec1el' gezie i l . Tien d agen l ater zag m e l l
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te Washington de konleet 1 11 twee stukken verdeeld , di e
herhaaldelijk gezien werden tot den 1 1 Februari , het tijd
stip dat de komeet haar perihelium passeerde. Onder den
indruk dat de twee stukken elkaar 'weer naderden , verloor
men de komeet uit het oog. J\1et gro ote spanning werd de
wederverschijning in 1 8 5 2 te gemoet gezien. De waarnem ing
was toen echter zeer ongunstig. Door pater SE CCHI werd den
2611 Augustus één stuk er van gezien , en hij ontdekte later
het tweede stuk op grooten afstancl . In 1 859 zag men te
vergeefs uit naar de kom8et , insgelijks in 1 866 , toen de
stand zeer gunstig was. De komeet bleef uit het gezicht ,
ook in 1 8 7 2 , toen er ijverig naar gezocht werd , o . a. door
KLINKERFUES , die ) toen hij ' den 26n Augustus te Berl1jn een
schitterenden val van vallende sterren waarnam , meende dat
deze stukken van de komeet afkomstig mo esten zijn. Was
dat werkelijk het geval , dan zouden wij door de konleet
mo eten zijn heengegaan . De ster mo est dan door onze tegen
voeters gezien zijn. Het was te laat om inli�htingen te vragen
of die stukken zich daar soms weer vereenigd hadden . Toch
werd getelegrafeerd , of men daar tegelijkertijd ook een
komeet had gezien. Het antwo ord luidde J dat er werkelijk
een nevelachtig voorwerp was waargenomen , maar het bleek
spoedig dat dit onmogelijk de kom eet van . BIELA kon ge
weest zijn.
Het vorige jaar , den 3011 November 11. , juist de tijd van
de verschijning van f'en komeet , heeft zich ook hier te lande ,
naar velen zich herinneren zullen , wederom een prachtige
val van sterren aan den hemel vertoond. Spreker h ad het
geluk gehad 1 dien sterrenregen te Breda zeer fraai te zien .
In open plekken van de bedekte lucht zag h ij menigm aal
6 en 7 vallende sterren te gel1jk tusschen de wolken door.
Er schijnt dus werkelijk een nauw verb and tnssch en
kometen en vallende sterren te bestaan. Hoe and ers te ver
klaren 1 dat sterrenkundigen onder hunne oogen een komeet
n

in twee stukken zagen springen ! Spreker herinnerde hier
aan de theorie van wiilen onzen landgenoot HOEK ) die tot
de on derstelling kwam dat gro epen van meerdere kometen ,
zich thans be'wegende in weinig van elkaar afwijkende banen ,
vroeger deel uitgemaakt zullen hebben van één zelfde komeet ,
die uiteengeRprongell is. Hij berekende tot staving van die
theorie , dat de komeet 2 van 1 8 62 en de komeet 3 van
1 863 , langen tijd geleden , van de Zon uit gezien , zich
nagenoeg in het zelfde punt moeten bevonden hebben en
daar gesprongen zullen zijn . HOEK heeft hetzelfde van ver
schillende andere kometen nagegaan en vond aldus stelsels
die wel uit twaalf verschill ende kometen bestaan .
vVat er van deze theorie ook moge zijn , die natuurlijk
niet onaangevochten is gebleven doch in elk geval de eer
van 011S land op wetenschapp elijk gebied wederom hoog
heeft gehouden , zooveel is zeker dat de komeet van BIELA
een afdoend bewijs heeft geleverd dat er samenhang bestaat
tusschen kometen en vallende sterren .
A anvankelijk kon men zich hiervan geen voorstelling
maken wegens den grooten afstand der kometen en de
dichte nabijheid van de vallende sterren . Toen dan ook in
't laatst der vorige eeuw een tweetal studenten van de
Göttinger universiteit hun weetgierigheid naar den aard van
die verschijnselen aan den Hemel trachtten bevredigd te
zien , vonden zii niemand , die daaromtrent een aannem�lijke
verklaring kon geven . Zii besloten zelf een onderzoek te
doen , en gingen van de meening uit , dat die vallende
sterren zich niet ver van ons af konden bevinden , daar zij
immers in een paar seconden banen van tientallen graden
aan den Hemel beschreven. Op een afstand van 1 9 , later
van 50 kilometers
om de llletin g nauwkeuriger te doen van elkander geplaatst , teekenden zij , met het horloge in
de hand nauwkeurig tijd en richting van elke val lende
ster aan .
_.-

�
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Uit de richting , waann zij de ster dan zagen 1 besloten zij
tot den afstalld waaro p zij zich van de A arde bevond. Z ij
vonden voor dien afstand ongeveer 1 00 kilometers . De
groote HEI{SCHELL heeft dat onderzoek voortgezet en ook
NEWTON en SECCHI hebben zich daarm ede bezig gehouden.
De resultaten waren vrij wel overeenl:::l t emmend. De afstand
van de vallende sterren bij het begin der verschijning
varieerde tusschen ] 13 en 1 20 kilo meters ; de afstand bij
het einde der zichtbaarheid tusschen 87 en 80 kilom eters .
Ook de snelheid der vallende sterren w er d berekend en
groote verschillen nam men daarb ij waar. Z o o klie ven som
migen met een snelheid van 23 kilometer in de sec. de
ruimte ; bij anderen klimt die snelheid to t 70 kilom . 1 een
verbazende vaart 1 als men ze vergelijkt met de initiale snel
heid van een kanonskogel , die 6 à 7 0 0 meters bedraagt .
J uist die groote snelheid verklaart dat die vallende sterren
licht geven.
Door den enormen druk op de atmospf1eer wordt de lucht
vóór de vallende ster ,�laa mg e d r u k t en de wrij ving van die
lucht met de ster is zóó gro ot 1 dat de materie glo eiend
wordt en de meteoor als stof uiteen doet spatte!l. Hierin
ligt tevens de verklaring 1 dat van een regen van vallende
sterren bijna geen enkele op de Aêtrde neerkomt. De stuk
ken die op onze planeet vallen 1 nO eJ11t J11en meteoren , ook
wel groote vaJ.lende sterren 1 om daarm.ede g oe d te doen
uitkomen dat men hier aan dezelfde lichanlen heeft te
denken , wier verschil alleen in de massa schijnt te bestaan .
Meteoren zijn niet zoo zeldzaam als rn en wel geneigd is
aan te n em en J en vallende st erren zijn zoo al g em e e n 1 dat
een w a arne mer 1 die een u u r zoekt 1 er gemiddeld 20 in dien
tijd ziet.
I-Iet is beken d dat in de maanden Au g ustus tot Febru arj
meer vallende s te r r en zichtb aar z ijn d an van Febr u ari tot
Augustu s en o ok 1 d at men gemeen d h e e ft h e t verschijnsel
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nL1 , midde rnacht meel' te zien chm in 't begin van den avo. nd.
SCIAPAH,ELLI heeft getracht daarvo.o.r een verklaring te geven.
Zijn redeneering kwam hiero. p neer , dat als do.o.r de gansche
\v ereldruimte de val lende sterren gelijk verdeeld waren
en de Aarde bewo.o.g zich do.o.r die massa heen , alsdan
alleen het vo o.rste gedeelte van o.nze planeet vallende sterren
zo.U o.pvangen , aangeno.men vo.o.r een o. o.genblik dat die
vallende sterren stil sto.nden. Het deel van den hemel , waar
heen de Aarde zich schijnt te bewegen , wordt geno.emd de
Apex van de baan del' Aarde ; en nu leert de ervaring , dat
dcl,ár het meest vallende sterren wo.rd en gezien , waal' de
Apex in 't Zenith o.f Zo.o. ho.o.g 11logelijk aan den hemel
staat , wat het geval is in de maanden Augustus to.t Februari.
Het is hiel' al mee eveneens als lllet de zo.nnewarmte , di e
wij h et m eest genieten als de Zo.n ho.o.g aan den trans staat .
N o.g een andere perio. dicjteit in den lo.o.p del' vallende
sterren is het verschijnsel , dat veeltijds jacu'lijks tus8chen
] 2 en 13 N o.v emher wo.rdt waargeno.m en , van een verbazend
gro.o.t aantal vallende sterren die allen van uit het sterren
beeld " D e Leeuw 'J schijnen vo.o.rt te ko.men o.m zich van
daar in verschillende richtingen te verspreiden. Dit laatste
is lo.uter pers pectivisch effect , dat o.p zo.o. gro.o.ten afstand
nit één enkel punt do.et stralen wat in werkelijkheid even
wtjdi g loopt. Het ligt vo.o.r de hand dat die " Leo.niden" to.t
ij v erige naspo.ringen en berekeningen o.mtrent hun beweging
aanleiding gaven V o.o.ral in den lo.o.p dezer eeuw , in de j aren
1 83 l en '32 en vo.oral in ' 6 6 to.t ' 6 8 , v{erd die sterrenreo'en
Ll
zeel' fraai gezien en mo.cht men uit de verschijnselen die
men er aan kon wa" unemen en uit de vergel ijkingen die
daaruit ko.nden wo.rden afgeleid , to.t de slo.tso.m ko.men dat
die vallende sterren een perio.de hebben , "vaaruit het zelfs
gelukt is een baan te constr ueeren.
Later heeft men no.g lneer van die perio.dische gro.epen
ontdek t Zo.o wo rden den 1 0 '1 Augns tl.ls (St Laurentius)
. .
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altijd veel llleer vallende sterren waargenomen die uit
de ster � van PERSE us schijnen te komen. Van daar haar
naam " Perseïden " of " Laurentius stroom 'J . Toen men van
cl ze periodische groep de baan berekende , bleek het dat
die zeer nauwkeurig overeenkwam met de baan der . ko meet
.
2 van 1 8 6 2 . Men is toen ook van de " Leoniden " de baan
nauwkeuriger gaan berekenen en vergelijken , en men . bevond
dat o ok deze dezelfde was als die van een bekende komeet ,
namelijk n° 1 van 1 8 6 1 . Sedert heeft men o ok de zekerheid
gekregen , dat o ok in de baan van BIELA een reeks van
vallende sterren zich beweegt .
D e samenhang tusschen kometen en vall ende sterren mag
men dus als ontwijfelbaar vast aannemen. vVellicht zijn die
regens niets anders dan stukken van konleten , die door de
zonnewarmte geheel of gedeeltellik uiteengespat of ver
brijzeld , in dez elfde baan worden meegevoerd. Men mag dan
verder aannemen , dat de vercle eling van de fragmenten in
k leinere stukken nog vo ortgezet wordt tot een verbazend
groot aantal. Meteoren , als stukken van vroegere kometen
beschouwd , zijn dus voorwerpen , die van buiten ons zonne
stelsel konlen , en die wij dus wel met de vereischte aan
dacht mogen gadeslaan en bestu deeren als ze op onze Aarde
terecht komen. Opmerkelijk is het , clat de in die meteoren
gevonden weinige mineralen , die niet op Aarde vo orkomen ,
op onze planeet daaroll1 niet gevonden worden omdat
Z1)
onbestaanbaar zijn met water. Overigens worden al
de stoffen , waaruit de meteoor bestaat , ook op Aarde
aangetroffen.
Spreker gaf ons ter bezichtiging een afgietsel van een
Dleteoor op het eilan d Java gevonden w a ar va n het buitenste
h ulsel zich voordoet als een jJ1aSSa die gesmolten 111 0 e t z ijn
geweest , als een glasachti ge laag , o p vel e plekken in de
poriën .(ngezogen. D uidelük o nderscheidde m e n d e n gladden
bollen voorkant , waar de w rij vi.ng v an de l ucht de ma88LL
1

J

öö

de adüer:6ij de m e t Ncherpe kanten.
Die afgespleten , afgebroken gedaante he bben altlid de
meteoren die op Aarde gevonden zij n . Zij brengen daarmee
zelf de boodschap , dat zij uit grootere massas zlJn voort

had

afg erolld ,

en

gekomen.
Belangr�jk is het onderzoek naar de mineralen van een
meteoor. Men vindt er vooral ij zer , phos1'horufl en nikkel
in , het ij zer g-ek rïstalliseenl in octaëders ; en e venwlidig aan
die kristalvlakken zijn lagen afgezet die riiker zijn aan nikkel.
Als men nu op een doorsnede van een llleteoor salpeterzuur
doet inwerken , dan worden de ij zerdeelen sneller opgelost
dan die uit ijzernikkel bestaan en men krij gt op het opper
vlak daardoor strepen die evenwijdig 1001'en aan de octaëder
vlakken .
'IV eer van andere meteoren heeft men bij het onderzoek

van de microscopische prep araten be vonden , dat zij bestaan
uit een steenachtige maSS 1 , die met aardsche gesteenten
overeenkomt behalve wat betreft de eigenaardige ronde
boll etj es , uit verschillende mineralen bestaande en dikwijls
o mhuld door z,vaveli:j zer , dat op Aarde niet kan bestaan �
o m d a t het regenwater en de zuurstof van de lucht er te
snel op inw erken . Dat zwavel ijzer nu verbindt de geheele
massa van de meteoor aaneen .
Ho e dat g-cschiedt in de ruimte en wat de reden is dat de
:
mineralen juist den vorm VCLn bolletj es he bben aangenomen ,
is nog- een open vraagstuk Sommigen hebben gedacht aan
d e vorming van regendroppels , die zich dan allengs ver
dicht zouden hebben tot een cosmische regenbui. Aan den
anderen kant is echter de OlHvaarschijnlijkheid van die ver
kl aring toegelicht.
El'l zoo z i,j n er in d e CLstronomie noer
een menierte
vraao'b
b
b
stukken die hun oplossing wachten . Het maakt juist de
id eal e z ijde lIit van de n atuurweten schap , zeide spreker
eindigende lllet een schoon e peroratie - dat h o e meer men
_
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In de geheimen der natuur do o r d ri n gt hoe meer het blijkt
dat onze kennis n og slechts hoogst onvolkomen is ; lJlaar elk
{
onderzoek p rikke lt daardoor tot verni euwde krachtsinspanning 1 en d a ar onl is dan ook de beoefening va.n de n atu u r
wetenschap een der 111eest edele bezi ghed en van den geest ,
w aar a an zij door inspanning tegelijk uitspanning en ont
spanning g e eft
,



.

\T II
Un.

H.

Over vr uch t

F. J O N KMA N :
en

zaad der p lan ten.

Met veel genoegen , b liik b a n,r aan de groote aandacht
waarmede geluisterd "werd , hoorden velen de verh andelin g
van D+�. J ONKl\'IAN , van Amersfoort , over een aantrekkelijk
onderwerp uit het N atnurrijk , dat voor ieder klaar en
duidelijk , door een innemende persoonlijkhei d , toegerust met
een welluiden d orgaan , werd voorgedragen .
De spreker zou 't een en ander lllededeelen over vrucht
en zaad der planten.
Als "Tii in 't dagelij ksch leven van vruchten spreken , dan
verstaan we daaronder , zegt EIDAM
aan wien spreker zeer
veel voor zijn voordracht ontleenen zou - in de eerste plaats
de eetbare vruchten , die , practisch als wij zijn , het meest
onze aandacht trekken , omdat zij ons tot aangenaam voedsel
verstrekkeIl , hetzij die vruchten in 't eigen land worden
aangekweekt , hetzii zii uit het zuiden worden aangevoerd
in verschen , gedro ogden of geconfijten staat. Slechts enkele
vruchten , uit het zuiden af komstig , de meloen en de ananas,
ln�nnen hier in plantenkassen ,vorden aangekweekt. De
meeste anderen zijn ons slechts bij name bekend uit de
beschl'�jvingen van relzlgers , die de tropische ge'westen
hebben bezocht . lIet vaderland van de eetbare vruchten i s
dan ook het zuiden , e n klimt men t o t d e hooge o udh eid op ,
-
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dan spreekt reeds d e Grieksch e my th ologie van de ei l an d en
der gelukzaligen aan Jt einde der wereld , welke , volgens
HESIOD US , drielnalen 's jaars honigzoete v ruchten zouden v oort
brengen. Zooveel is .. zeker , dat de meeste der thans in
Europ a aangekweekte vruchten uit warmere streken zijn
aangevoerd en dat er een tijd is geweest , dat niet alleen
de koudere streken van on8 werelddeel met bosschen en
moerassen waren overdekt , maar dctt zelfs de kusten der
Middellandsche Zee , thans bekleed nlet een flora van zuidelijk
karakter , onlZoomd waren nlet bosschen , welke men thans
alleen in noordelijke streken aantreft. Het is dan ook uit de
overlevering van de oude geschiedschrij vers bekend , dat
welFcht eerst in · historische tij den Italië het liefelijk oord
werd van de laurier- en myrthenboschjes , dat men daar in
vroegere ttjden de fraai e cypres niet aantrof , evenmin de
meeste vruchten , die er thans zoo weelderig groeien . lIet
waren de Pho eniciërs , die , toen zij handels be�rekkingen
met de volken aan de Middell andsche Zee aanknoopten )
naar Italië den wijnstok , den vijge- en den olijfboom o ver
brachten ; later ge volgd door de pruim , de kers , de noot ,
den granaatappel ; nog later door den dadelpalm . Niet alt ijd
I S Italië h et land geweest , door GOETHE bezongen :
Kell l l st du das J.J a n d
I m d rl l l klen Laub

wo die C i tron en

/

blühn ,

die Goldol'an gen glü hn . . .

De citroenen toch zijn eerst tij dens de krtjgstochten van
Alexander den Groote het eerst naar Griekenland en van
daar naar Italië overgebracht. De limoenen kwamen er door
de Arabieren , en eerst in de l 6 t: eeuw werd er uit China de
chinaas fLppel in gevoerd , terwijl het nog niet zoo lang ge
leden is , dat in . Italië de eerste maïs is verbou wd , de
l O O-jarige Aloë of A ga v e America n a daarheen werd o ve r 
g'e hra c h t en de Eucalypt us u it Australië haar hy gienischen
invloed deE'd gelden in de omstreken van Rome .
·Wel he bben de Alpen <Lan de verdere v ersp rei d ing van
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die vruchten een grens gesteld maar 8.an sonlmige soorten
o'elukt die grens te o vers chrii� den en ook de no ordeis het
.
<:>
lijke volken te verkwikken , zo oals het geval is met de druif ,
de noot en dn uit Azië af komstige ooftsool'ten . En zijn
dan ook de zuidelijke landen overvloediger bedeel d , wij
hebben toch ook weer dit voor 1 dat onze p eer en onze
app el in aroma het winnen van de Italiaansche en veel
smakelijker zijn dan de in 't zuiden groeiende vruchten van
die so ort.
Als wij nu dien grooten trek van vruchten en zadel l uit
het zuiden naar Italië en uit Italië weer naar andere deelen
van Europa opnlerken , dan ligt het voor de hand 1 dat de
mensch daaruit vo ordeel h eeft geput. fIet behoeft dan ook
inderdaad geen betoog , dat de vruchten en zaden voor den
mensell van het gro otste belang zijn. Zijn er , die ongeniet
baar zijn : er zijn ook so orten die om haar schoonheid van
vorm of kleur worden aangekweekt ; er zijn er nog veel
meer , die om h aar onschatbare waarde als voedin gsmiddel
worden gebruikt . Als bij ons op de velden de graanhalmen
buigen onder den last van vrucht en zaad , dan is de tijd
daar van het oogstfeest ; als in Duitschland en Frankrijk de
druif is gerijpt , d an maakt men zich op tot het feest van
den wijno ogst ; als de dadels rijp zijn , komen de Bedouïnen
samen om den dadeloogst te vieren ; geen wonder voorwaar,
het is bijna hun eenige voedsel in de woestijn.
In andere streken bereiden de bewoners spijs en drank
uit de vruchten en zaden van palmsoorten ; of hebben de
zoete vruchten van de banaan en van den broodboonl dezelfde
beteekenis als bij ons het brood uit h et graan ; en weer
elders vervangen de rijst en de maïs onze rogge en onze
tarwe.
Dat derhalve onder de stoffen , waaruit de vruchten en
z;aden zijn opgebouwd , de voedende b estanddeelen , 8.1s eiwit
stoffen , koolhydraten , enz . een eerste plaats bekleeden , ligt
1

'

L.J
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voor de hand. Men vindt die i n groote hoeveelheid i n onze
peulvruchten en granen ; men vindt kostbare oliën in de
vruchten van den ol�jf , den amandel- en den palmb oom ; in
weer andere soorten suiker , uit welker zoet sap dranken
worden b ereid. Ook bevatten vele vruchten en zaden bestand
deelen , die om hun geneeskrachtige werking gezocht zijn ;
di e waarde hebben voor de industrie , zooals het steenharde
kiemwit van den plantenivoor-palm ; die om hunne aromatische
Aigenschappen gezocht zijn , zooals de koffie en de cacao ;
eindelijk vele planten , wi er vruchten en zaden vergiftige
eigenschappen hebben als de vrucht van den Manzinella
boom , in wier giftig sap de Indianen hun pijlpunten doopen ;
de witte kastanj e met hare b�jtende bestanddeelen ; de familie
der Nachtschaden en zoo vele andere planten , waarvoor de
11lensch op zijn hoede moet z�jn .
D e natuur vraagt b�j de vorming van vrucht en zaad niet ,
wat den mensch aangenaam of onaangenaan1 , nuttig of
schadelijk kan z�in ; haar doel IS , het voortbestaan te
verzekeren van het geheel van individuen , van de soort ;
vruchtvorming is een zich langzaan1 concentreeren van het
plantaardig organisme . Eerst heeft men de vegetatie- of
voedingsperiode , wanneer de plant niets anders doet dan
voedsel verzamelen tot opbouw van wortels , stengels ,
bladeren en z . Vervolgens komt de bloeiperiode ; dan concen
treert zich het voedsel naar de bloem en vooral naar het
vruchtbeginsel , waariu het toekomstige zaad ligt opgesloten,
dat vo edsel vraagt voor de kiem van een nieuw individu .
Om ons een duidelijke voorstellin g te geven van die ont
wikkeling , van het ontstaan van vru cht en zaad bij de plant ,
ontleedde spreker een van die kunstig vervaardigde bloemen
uit papier maché , die tegen wo ordig bi-i het aanschouwel ijk
onderwijs uitstekende diensten bewijzen. Van de fraai e bloen1
wees spr. eerst de huitenste k ran s 8,an , d e kel k , bestaan de
uit gro ene bladeren , het beschuttend orgaan der bloem ;
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daarop volgt de tweede bladerenluan� , d e kro on , die zich
kenmerkt door hare schoone kleuren en door de afscheiding
van zoete stoffen , waardo or de insecten worden aangelokt
en in staat gesteld om het stuifmeel over te brengen op
den stempel. Beide deze buitenste organen worden soms
aangeduid als de misbare , de onwezenlijke bestanddeelen ,
omdat zij tot de vruchtvorming slechts indirect bij dragen.
Na verwijdering van die dubb ele krans van blo embladeren �
had spreker de in ' t midden van de plant geplaatste wezen
lijke of onmisbare bestanddeelen ontbloot. Zij hebben den vorm
van steelvormige lichamen ; het zijn de zg. meeldraden , be
staande u it den helmdraad , die van boven eindigt in den
helmknop , derhalve twee deelen , waarvan het b enedenste of
de helmdraad desnoods gemist kan viTorden en dan ook bij
sommige blo emen niet vo orkomt , terwijl uit het belangrijkste
bovendeel , uit den helmknop de stuifmeelkorrels te voorschijn
komen , die b estemd zijn om het vruchtb egins el te prikkelen ,
opdat het zich tot vrucht ontwikkele en daarin de zaden
zich ontwikkelen .
Eindelijk , geheel in het binnenste van de bloem , omringd
door de meeldraden , bevindt zich het vierde b estanddeel ,
de stamper , die weer uit drie onderdeelen bestaat : het
ond erste , opgezwollen deel , het vruchtb eginsel , dat zich
voortzet in het steelvormige deel of stijl en b ekroond wordt
door het knopvormige deel , den stempel. Van deze drie
onderdeelen is het minst belangrijke de stijl , die dan ook
aan den stamper van vele planten gemist wordt ; dan volgt
bovenaan de stempel , di e een kleverig vocht afscheidt , dat
in staat is de stuifmeelkorrels , afkomstig uit de helmknoppen
der meeldraden , vast te hon den ; eindelijk het belangrijkste
stamp erorgaan ) het benedenste deel : het vruchtbeginsel ,
waarbinnen zich b evinden kleine , witte lichaampj es , de zaad
knoppen .
'
Alvorens nu de ontwikkeling te vervo lgen , lette men wel
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op het onderscheid tusschen vrucht en zaad , twee begrip pen
die dikwijls verward worden. Een antjskorrel b v . is geen
zaad , maar een vrucht ; een anlandelpit daarentegen geen
v('ucht , doch een zaad. In 't algemeen heeft mep. onder
vrucht te verstaan het uitgegroeide vruchtbeginsel of het
zaad plus den vruchtwan d ; terwij l het zaad van dien wand
ver�to ken is.
Is er een groote verscheidenheid van vruchten , luen kan
ze in twee hoofdgro epen splitsen : de vleezige , die zo oals
de appels , abrikozen enz. een sappigen , weeken vrucht'w and
hebben ; en de dro ge , met een harden , houtj gen vruchtwand
Snijden wij een appel door , dan onderscheiden we drie lagen
aan den vruchtwan d : de buitenste , groene schil , de eetbare
laag en het klokhuis ; daarbinnen liggen de pitten of zaden ;
hetzelfde ziet nlen bij een perzik of abrikoos , waarvan de
harde steen de derde of binnenste laag is van den v rucht
wan d , terwijl in dien steen de pit of het zaad besloten ligt .
Ook bij vele droge vruchten is die driedeelige vruchtwand
.
zeer goed te onders ch eid en . Als voorbeeld demonstreerde
spreker die deelen bij een fraai exemplaar van een eikel .
Na het napj e , dat niet tot de vrucht , doch tot de uitge
gro eide schutbladeren beho ort , verwijderd te hebben , zagen
wij duidelijk hoe ook hier de vruchtwand bestaat uit d �ie
deelen ; vervol gens hoe binnen die driedubbele laag besloten
ligt het zaad , dat zich laat splitsen in een zaadhuid en in
een kern , binnen welke kern reeds zi chtbaar is de b em of
jonge plant in mini atuur , die zich onder gunstige omsLaudig
heden zal ontwikkelen tot een nieu we plant. Ieder kan zich
het genot van die waarneming vers chaffen door een amandel
overlan gs te splijten . Hij zal d an aan de spits het kleine
plantje, reeds met een begin van worteltje ku nnen aansch ouwen .
Van de vleezige vruchten is er slechts een en k e le , de
notemuskaat , waarvan de vrucht op enspringt en alclus het
zaad vrij doet komen. B�.j de o verigen , de alJpels , p e r e n 1
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pruimen , bessen enz., i s een eerste vereischte voor het vrij
komen van het zaad , dat de vruchtwand verrot. Bij de
droge vruchten geschiedt dat vrijkomen veelal door 't open
springen van den vruchtwan d op verschillende wijzen ; bij
de peulen door het opengaan van de bekende klepp en ; bij de
papéLVers door poriën in den wand ; bij de orchideeën door
spleten ; bij het bilzenkruid door het openen van een deksel.
N iet minder uiteenloopend zijn de vruchten wat haar grootte
betreft. Dat er peultj es zijn en p eulen liet spreker zien aan
een fameuze peul , die vo or hen1 in natura op tafel lag I-Iet
geleek wel een breed slagzwaard , met zaden als snuifdoozen.
Over dat zaad en hoe het gevormd wordt had spreker
llOg lang niet alles gezegd. Hebben wij daareven geho ord ,
dat de stuiflnedkorrels bestemd zijn om een prikkel te
geven aan het vruchtbeginsel , wij moeten nu dit laatste
orgaan nog wat van naderbij beschouwen . Een sterk vergro ote
overlangsche doorsnede van een stamper stelde daartoe in
staat. Als nu door een insect , door den wind of een ander
intermediair een stuifmeelkorrel wordt overgebracht op het
bovenste deel van den stamper , den stempel , blijft de korrel
daaraan kleven door de bekende kleverige vloeistof. De
korrel zwelt en haar binnenste deel groeit uit tot een lange
buis , stuifmeelbuis geheeten , die een weg zoekt door het
stijlkanaal naar den zaadknop binnen het vruchtbeginsel.
Hoe zien nu die zaadknopj es van binnen er uit? Ook in
die organen onders cheidt men verschillende deelen : het
buitenste en het binnenste vlies , die later de zaadhuid zullen
vormen ; en dan het mee.:)t belangrijke deel , de kern , waarin
n1en onderscheidt een zak , kiemzak genaamd , omdat daarin
de kiem of het nieuwe plantj e in nlÎniatuur zal ontstaan .
In dien zak komen nu eenige cellen tot ontwikkeling. De
voornaamste is de eicel van een kern voorzien.
Op het oogenblik nu dat de stuifmeelbu is den zaadknop
binnendrin gt , IS de kiemzak juist in den toestand dat

97

dit orgaan die eicel bezit. Zoodra de buis , gel1jk wij
daareven zagen , bij den zaadknop is gekomen , legt zij zich
tegen de eicel aan , innig verbonden , nlaar dringt er niet in
door. De wand tusschen buis en cel wordt dunner en dunner ,
eindelijk zoo teer dat de inhoud van de stuifmeelbuis kan over
gaan in de eicel. Na verloop van tijd is de buis dan ook ledig .
D e kernen van buis en cel hebben zich vereenigd , zijn samen
gesnlolten. De oorspronkelijk naakte cel wordt dan omgeven
van een celwand en aan het jonge kiemplantje vertoont zich
later een worteltje , een stengeltje en een of twee blaadjes.
Van de zaden nu is de wand of huid zeer verschillend :
de een heeft een dikke , de ander een teedere , een derde
een harde , een vierde een gladde , ' een vijfde een ruwe
huid. Bij somnligen is de huid voorzien van haren , veeren
of andere uitsteeksels . Wel bekend is het met haar bekleede
zaad van de katoenplant. Zijn de zaadjes van de orchideeën
stoffijn , monsterachtig groot zijn de zaden van den Sechellen
palm , waarvan spr. een exemplaar , zoo groot als twee
brooden aan elkaar , voor zich had liggen. Daartusschen
liggen zaden van allerlei grootten. Dat uit zeer klein e zaden
niet altijd kleine planten voortkomen , bewijzen de uiterst
kleine zaadjes van de wilgen en populieren. Het aantal kan
zijn een : twee , velen en ook ontelbaren , met dien verstande
dat iedere plant haar standvastig aantal zaden heeft. Soms
kan het aantal zeer groot zij n . De berekening is gemaakt ,
dat als de nakomelingschap van zaden uit één papaver in
haar geheel tot ontkieming kwam , alsdan na het 3ile jaar
68 5 5 8 400 :laden zouden z1jn voortgebracht. Na het 5<lc jaar
zou het vasteland van de geheele aarde niet meer in staat
zijn o nl die papaverplanten te dragen. Met den plataan , die
1 0 0 000 , en met de tabaksplant , die 360 0 0 0 zaden kan
voortbrengen , zou het nog erger zijn.
W1j zien echter , dat de verspreiding van elke phm1ï binnen
zekere grenzen besloten blij ft . Vooreerst k n nnen de meesten
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slechts in een bepaalden bodem , anderen alleen in een be
paald klimaat opschieten. Dan z�jn vele zaden sl echt ontwikkeld
of aan allerlei schadelijke invloeden blootgesteld ,terwijl ook in
de plantenwereld de belangr�jke factor v an den strijd om
't bestaan de zwakken door de sterkeren doet ondergaan .
Heeft dus de natuur aan de eene zijde gezorgd voor be
perking in de verspreiding , aan den anderen kant zorgde zij
voor middelen om de verspreiding te bevorderen. Wat zou
het bv. een boom , ook nog zoo volgeladen met kersen , voor
zijn nakomelingschap baten , als al die vruchten loodrecht
'
aan zijn voet vi elen . Er zou daar onmogelijk plaats voor
allen zijn om op te schieten , daargelaten nog het gebrek
aan voedsel , dat de moederplant op die plek voor zichzelve
alleen noodig heeft. Er zou dus voor de kleintjes volstrekt
geen gelegenheid zijn on1 flink op te groeien . De natuur
komt hier te hulp 11let tal van middelen . Zij wenkt de
vogel s , die verlekkerd zijn op de vleezige vruchten J h et
vleesch er af te pikken of de geheele vrucht te v erorberen ,
maar altijd met achterlating , op een plek ver van den
moederbooil1 , van het harde omhulsel , waarin het zaad be
sloten ligt. Dan zijn er planten , die zelf een middel tot
verspreiding bezitten . Door spanning v an de weefsPls �pringt
de vrucht uiteen en wordt het zaad dikwiils ver "\vegge
worpen. De springbalsemien ontleent aan dat vermogen haar
naam. Nog sterker doet het de springkomkommer , in
Griekenland inheemsch , die hare zaden lllet geweld op zekeren
afstand slingert. Onder de tropen zijn er boomsoorten ) wier
vruchten lllet donderend geweld
, een bombardement ::::>o'eliik
'-'
,
:. J
de zaden op verre afstanden werpen .
Er zijn nog vermogen der middelen. Vooral het water is
een machtige factor tot verspreiding van de planten . Ver
rassend is het , aan de rivieroevers in lagere landen planten
aan te treffen , die men daar niet zou venvachten , wier
zaden door den stroom mee�'-'revoerd ziin
van het bo'ebero'te
�
tJ
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waar de rIVIer ontspringt. Eindelijk op het strand o f o p den
oever geworpen 1 slaan zij daar op 1 wanneer de omstandig
heden gunstig zijn. Zoo is het o. a. een b ekend feit 1 dat
aan de Noordkaap van Europa vruchten en zaden zijn ge
vonden 1 afkomstig van Mexikaansc he planten 1 die dus door
den golf�"troom zijn meegevoerd. Voor die overbrenging door
het water is het een vereischte 1 dat de vrucht of het zaad
moet kunnen blijven drijven. Bovendien mag de zaadhuid
niet aangetast kunnen worden door het water.
Een derde middel is de wind 1 die natuurlijk alleen lichte
zaden , liefst van vleugels of haren voorzien , kan nleevoeren .
Waar groote zeeën mo eten worden overschreden , zullen zij
daar allicht verloren gnan 1 en waar de winden op bergen
stuiten , is ook in dat geval van verdere verplaatsing geen
sprake nleer.
Het krachtigste middel eindelijk is wel de tusschenl�omst
van dieren , in enkele gev allen door de vacht van zoogdieren ,
waaraan de zaden zich kunnen hechten ; maar vooral door
vogels 1 die zich vergasten aan de vruchten en dan , dikwijls op
groote afstanden , het zaad met hunne excrementen uitwerpen.
Kale koraalriffen kunnen aldus door vogels met een weel
derigen plantengro ei bekleed worden . De voorwaarden zijn :
de vrucht moet een in 't oog vallende kleur hebben om
sterk tegen het groen af te steken ; een tweede vereischte
is , dat de vruchtwand vleezig en sappig is en de vogels er
dus op verlekkerd zijn ; eindelijk moet het binnenste deel
van den vruchtwand hard genoeg zijn om tegen de inwer
king van het maagsap der vogels bestand te zijn.
Z elfs de oorlog is een middel tot verspreiding van de
planten. I-Iet is toch een feit , dat elke oorlog in het door
den vijand bezette land een of nleflr vreemde planten heeft
achtergelaten . Een Duitsch botanist , EIDAM: , heeft daarOlll
trent onderzoekingen ingesteld en hij verzekert o. a. dat
tijdens den Fransch-Duitschcn oorlog de Duitsche troepen
I
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in Frankrijk vele nieuwe planten hebben aangebracht. Dat
mochten de Franschen dan ook wel hebben , zei spreker 1
als schadevergo eding voor de milliarden 1 welke diezelfde
Duitsche troepen uit Frankrijk hebben meegenomen.
Na nogmaals geschetst te hebhen het doel van de vorming
van vrucht en zaad 1 wees spreker er op , dat de edele
vruchtboomen reeds bij de oude volleen in hoog aanzien
waren. Zij beschouwden ze als geschenken van de godheid
en achtten het een gro ote. misdaad 1 als die boomen Hl
oorlogstij d beschadigd . werden. Als symbolen hebben de
vruchten ten allen tijde een groote rol gesp eeld , vooral de
appel als het symbool van verdeeldheid en twist. Het halen
van de appelen uit den t uin der Hesperiden was een der
twaalf taken van Hercules . vVe weten ook , welke list te
baat werd genomen door Hippomenes , een der vele vrijers
van 9- e nukkige , maar schoone Atalante die , vlug als een
hinde , zich door hare aanbidders liet achtervolgen , en wee
dengeen die achterbleef: zijn doo dvonnis was onverbiddelijk
geteekend. De slimme Hippomenes nam drie gouden appelen ,
liet ze op zijn weg vallen en Atalante , de verzoeking om
ze op te rapen niet kunnende weerstaan , liet den jonkman
.
haar voorb�j streven en moest hem heur hand schenken.
Wie herinnert zich ook niet de jaloerschheid tusschen
Juno , Minerva en Venus en het optreden van Paris als
sch eidsrechter ) die een gouden appel , als het zinnebeeld
der scho onheid , aan Venus vereerde , waarop Juno zoo ge
weldig in toorn outstak 1 dat z1j de Gl 'ieken aanhitste tot den
Trojaanschen oorlog. En nog op den huidig en dag , hoe
vele twistappels worden er niet geworpen op 't gebied van
Staat en Kerk !
Spreker hoopte door zijn voordracht iets te hebben b�jge_
dragen om h�j ,. z�jn gehoor de symp athie te verhoogen
voor de 8áentia amabil1's , de beminnelijke wetensch ap .
�

VI I I .
J. lVI E N A L D A V A N SC H O U W E N I3 U RG :
·\;Ves t i n gho use.

' Gaarne had de spreker uit Rotterdam voldaan aan de
uitnoo diging van het Bestuur van het GenootscharJ , om tot
het onderwerp zijner verhandeling te maken de " Westing
house-rem " , een uitvinding , waarvan de toepassing , zooals
uit sprekers mededeelingen zou bltjken , een gewichtigen
invloed ten goede heeft uitgeo efend op de middelen van
verkeer. In onzen tijd , nu beschavin g en industrie zich zoo
machtig ontwikkelen en het in ternationaal verkeer steeds
gro otere snelheden bij de vervoermiddelen vordert , is men
tegelijkertijd er op bedacht geweest 'om de middelen ter voor
koming van ongelukken , of om daartegen beter op zijn
hoede te . zijn , te verb eteren en te volmaken . Dat men dit,
doel een belangrijke schrede nader zou komen door ver
betering van de inrichtingen om de spoortreinen in hun
tlnelle vaart te remmen , lag voor de hand ; n iet alzoo de
oplossing van het vraagstuk . Maar het beho efde slechts aan
de orde te worden gesteld , om dadel ijk een internationalen
wedstrij d geopend te zien naar het vinden van die inrichting ,
die aan de gestelde eischen het best voldeec1. Spreker schetste
den vroegeren toestand , toen de primitieve handrern nog
algemeen in gebruik was . A lleen de ten der elI enkel e bagage
wagens of rtjtuigen 3': klasse waren toen van een remtoestel
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voor�len , dat door den conducteur met de hand , met behulp
van een schroef , werd aangezet , terwijl de lo comotief , waar gelijk men later inzag - de remkracht van moet uitgaan ,
er in 't geheel niet van voorzien was .
Het ligt voor de hand , dat met die geringe renlkracht
geruime tijd vereischt werd om een trein tot staan te brengen .
Bovendien moest de machinist , _als hij gevaar ontdekte wegens
onveiligheid van den weg , het openstaan van een brug , het
breken van een wielband of koppelstang ) kans voor botsing
van twee treinen of onl andere redenen , eerst met de stoom
fluit de remmers waarschuwen , die dikwijls niet dadelijk op
hun ' post waren of soms het sein niet had den gehoord. Groot is
dan ook het aantal gevallen , waarbij gebrek aan spo edig en sn el
kunnen remmen de grootste onheilen heeft tengevolge gehad.
Een nieuw en uitlokkend probleem , waarbij tevens naam
en rijkdom was te behalen , werd dus op het gebied der
werktuigkunde aan het vernuft van den uitvinder ter oplos
sing aangeboden : een in de practijk uitvoerbaar middel te
vinden , waardoor de machinist zelf in staat zou zijn om in
den kortst mogelijken tijd alle raderen van een trein gelijk
tijdig te remmen .
Spreker gaf hierop · een overzicht van de verschillende
soorten van doorloopende remmen , die achtereenvolgens
we rden uitgevonden en in toepassing kwamen .
Het gebruik van stoom , door de locomotief zelf geprodu
ceerd , lag voor de hand. Maar ofschoon hier de belangrijke
verbetering kon worden aangebracht , dat de locomotief zelf
van een remtoestel werd voorzien , deden zich in de toepassing
op de treinen , zoowel van dit stelsel als van het water als
beweegkracht , zoo vele moeielijkheden voor - zooals de
storende invloed biio vriezend weer en het loso'aan
van de
ö
koppplverbindingen door de hitte van den stoom - dat men
spoed-j g op een ander stelsel bedacht werd . Ook hier werd
de vraag op den voet gevolgd door het aanbod. Verschil-
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lende stelsels kwamen in heproe ving , waarbij d e lucht t e baat
werd genomen voor het leveren van de beweegkracht. Bij de
luchtremmen ontstaat de beweging van de zuigers in de rem
cylinders of dool' een luch tl edig (vacuu� -rem) , óf dool' samen
persing van de lucht. Van die stelsels nu , met of zonder
automatische werking ) zijn er op dit oogenblik verscheidene op
de verschillende sp oorwegen in gebruik. Van de luchtremmen
met Ramengeperste lucht onderscheiden zich door hun do elma
tige constructie de stelsels van W ESTINGHOUSE , S TEEL en C AH,PEN
TER. Dat van W ESTINGHOUSE wint het van de twee m ededingers
in snelheid van werking , en bij de proeven , die er van 1 8 7 5 tot
1 880 in Engeland , België en Duitschland mede genomen z ij n ,
is gebleken , dat de rem van WESTINGHOUSE aan de eischen
van een goede automatische rem in alle opzichten beant
woordt , en dat zij bovenal in snelheid en zekerheid van wer
king en in soliditeit door geen ander stelsel wordt geëvenaard.
D e persoon van den uitvinder verdient inderdaad wel de
algemeene aandacht. Alvorens verder te gaan , deelde
spreker dan ook mede , dat ook deze geniale man een Ame
,
rikaan is van geboorte . Hij woont te Pittsburg , in Pennsyl
vanië , en staat aan het ho ofd van een maatschappij , die zijn
naanl draagt en die hare fabrieken voor de aflevering van
remtoestellen voor de Amerikaansche lijnen in Amerika heeft
en voor de clientèle buiten Amerika hare kantoren en fabrieken
vestigde te Londen , Parijs , Hanno v er , St -Petersburg . en
Turijn. In ons vaderland is nu sedert twee of drie jaren op
alle lijnen , behalve op die van de Centraal-Spw.-Mtj ., in
voldoening van het R on . besluit dat het gebruik van die
re mtoestellen verplicht stelt , de automatische rem van
WESTIN GHOUSE ingevoerd.
I-Ioewel nu de automatisch e W ES'l' ING l iOUSE rem even hoog
staat boven zij n directe luchtrem ::LIs deze bo ven de primi
tieve oude handrem , zoo kan het toch tot rech t b e g r ip v an
't geen volgen zal zijn nu t hebben , 0 111 eerst van die directe
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rem een verklaring te geven , dewijl hieruit de autumatische
rem is voortgekOlnen. Spreker deed dit , evenals bij [LI zijn
volgende verklaringen , met behulp van duidelijke teekeningen
van dwarsdoorsneden der onderdeelen en van schematische
voorstellingen der afzonderlijke inrichtingen. Het spreekt
vanzelf , dat wij in ons overzicht nog veel schematischer te
werk moeten gaan .
Van de locomotief gaat de beweegkracht uit. Daar bevindt
zich een plaatijzeren cylinder , gevuld met lucht , die wordt
samengeperst door een perspomp , waarvan de zuigers hun
op- en neergaande beweging ontvangen van den eigen stoom
der locomotief. In dat aldus gevulde reHervoir is een pijp
bevestigd , die de saamgeperste lucht voert naar de kraan ,
welke door den machinist wordt bestuurd , en van welke
kraan een do orgaande luchtleiding loopt langs den geheelen
trein tot den achtersten wagen toe , waar een knlan de
leiding afgesloten houdt. De saamgeperste lucht wordt nu
door 't openzetten van de kraan uit den luchtketel toegelaten
tot de treinleiding. Onder elk rijtuig bevindt ûch een cylinder
voorzien van een zuiger. De saamgeperste lucht uit de trein
leiding treedt nu achter dien zuiger den rijtlligcylil lder
binnen , drukt den zuigerstang naar voren en beweegt met
dien stang den daaraan bevestigden remlooper , die de rem
blokken tegen de wielen aandrukt.
Ziedaar de mechanische inrichting. Keeren wij tot de kraan
bij den machinist terug , dan zien wij hoe in de inrichtin g
van die kraan het eigenlijke stelsel van de luchtrelll ligt
opgesloten . Dat stelsel bestaat toch hierin , dat de lucht ,
die de remmen in werking en den trein tot stil stand heeft
gebracht , weer moet ontsnappen , als de machinist den trein
weer in bev,Teging wil brengen. De kraan is dan ook een
zg. driewegskraan , die haar naam ontleent aan drie kan alen ,
waarvan het eene kanaal gem eenschap h eeft m et d en lucht
ketel , het tweede met de treinleiding ) h et derde met de
_
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buitenlucht. Door de kraan e e n kwartslag om t e draaien ,
kan de machinist die drieërlei gemeenscha� regelen.
Hoe eenvoudig en doelmatig o ok van constructie 1 leerde
de ervaring spo edig 1 dat deze inrichting niet voldeed aan
den voornamen eisch 1 om leven en eigendom op de spoor
'
w egen te beveiligen . De ernstigste ongelukken konden door
dit stelsel niet worden voorkom en . De inrichting werkte
daarto e niet snel genoeg. Er verliep nog altijd te veel tijd 1
eer de saamgeperste lucht de renlto estellen op de achterste
wagens bereikt had. Bovendien kan het geremd zijn der
voorste wagens 1 terwij l de achterste nog vrij zijn en grooter
snelheid hebben 1 ge vaar ople veren. Bij de pogingen om met
lange treinen zeer snel te stoppen 1 kwam het voor 1 dat
trekstangen werden gebroken en daardoor de trein in stukken
verdeeld.
Een vereischte voor een goede rem is dus lliet alleen dat
zjj zoo snel nlogelijk werkt 1 dewijl een trein in vollen gang
elke seconde een weg van onge veer 20 m eter aflegt 1 maar
vo oral ook dat alle remmen gelijktijdig in werking komen .
Een ander ernstig bezwaar was 1 dat uitsluitend de Tnachinist
de beschikking had over de rem . Menigmaal ware een on geluk
voorkomen , zoo de conducteu r 1 of nog beter , zoo een der
passagiers de rem in tijds had kunnen aanzetten . Op dat
bez waar bedacht 1 trachtte W ES'1'IN G l:I O U S E het op te heffen
door in den bagagewagen een reservoir met saamgeperste
lu cht te plaatsen en die lucht door een pijp met de trein
leiding te v erbinden . Inmiddels traden nieuwe bez waren aan
't licht.
Als ·de treinleiding door een of andere oorzaak verbroken
w erd 1 bleven bo tsingen dikwijls niet uit ; en n og wel het
allergewichtigst bezwaar was J dat een gebrek aan de rem
toestellen zieh niet verri ed dan o p het oo g enblik waarop de
rem , dus in den vollen gang van den trein 1 gebruikt werd .
Wanneer b. v . een koppelbuis is gebroken of zich in de
1
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treinleidin g een �ek be vindt , is de geheele rem werkeloos
en de machinist , die meent op zijn rem te kunnen ver
trouwen , bemerkt dit eerst als het te laat is. In de rem
zelf lag dus een bron van gevaar. Met de vacumnrem van
Sl'IU'l'H is het in Engeland dan ook gebeurd , dat een trein ,
een eindstation binnenrijdende , in volle vaart d,� ars door
een goederenbureau , over een kade heen , in de rivier terecht
kwam , dewijl wegens een defect aan de IUQhtponlp de rem
weigerde te werken en dus de machinist niet kon stoppen.
De rem moet dus zóó zijn ingericht ) dat ze zelf waarschu wt ,
ook als eenig deel van haar defect is geraakt . Aan al die
eischen , ook aan de nlogelijkheid dat niet alleen de nlachinist ,
maar iedereen de rem kan aanzetten en dat zij ook kan
worden aangewend op de wagens die niet aan de locomotief
zijn verbonden , is door VV ES'l'lNGHOUSE voldaan door zijn uit
vinding van de automatische rem . Hij ging uit van het
'
denkbeeld , d at een groote verbetering zou zijn aangebracht ,
als de saamgeperste lucht op elk rijtuig in voorraad was . Hij
plaatste dus een reservoir met saamgeperste lucht onder elk
rijtuig. Het gevaar van het verbreken van de remleiding
Vlas daardoor echter nog niet geheel voorkomen. Maar ook
hiervoor had hij een gelukkigen inval. Hij keerde het stelsel
van de luchtrem om en remde niet door samenpersing van
de lucht , maar door de saamgeperste lucht , die zich in de
leiding bevindt , te laten ontsnappen , waarbij hij tevens de
gro ote moeielijkheid oploste om de saamgeperste lucht van
uit één punt , de locomotief , op hetzelfde oogenblik in de
verschillende remcylinders te brengen .
Derhalve is bij dit stelsel , als er niet geremd wordt , de
remleiding gevuld met saamgeperste lucht.
Spreker schetste thans de onderdeelen van deze vernuftio'e
b
inrichting. lIet uitgangspun t is de locomotief , of liever de
pomp ; als de locomotief reeds stil staat , kan lllen de ponlp
op de locomotief toch laten doorwerken . Die pomp door den
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stoom van de locomotief in beweging zijnde 1 vult het hoofc1reservoir (luchtketel) zich met saamgepel'ste lucht 1 die toe
treedt tot de remkraan met de hiel� boven beschreven drie
kanalen en bovendien met een eigenaardige inrichting om de
leiding te vullen met lucht van een halve atmospheer minderen
druk dan de lucht in het hoofdres ervoir. Met die lucht van
minderen druk is de remleiding gevuld gedurende den rit ,
en door in die leiding ergens een opening te luaken ) kan
men den · trein plotseling doen stilst�Lan . Nu zal men zich
herinneren , dat die leiding bij eIken wagen gemeenschap
heeft met een hulpreservoir en dit weer met den remcylinder.
Tusschen de twee zuigers van dien rem cylinder stroomt de
saamgeperste lucht naar binnen en drukt de zuigers no,ar
buiten. Wordt de lucht nu , door een opening te maken in
de remleiding , weggenomen , dan herneemt de naar buiten
gedrukte zuiger zijn positie . Een spiraalveer tusschen den
cylinderwand en den zuiger drukt dezen dan onmiddellijk
terug , en die beweging wordt medegenlaakt door den aan
den zuigerstang verbonden trekstang , di e weer door een
hefboom de beweging mededeelt aan de daarmede verbonden
remblokken , die vrij aan een stang aan den wagen zijn
opgehangen De druk van de remblokken tegen het wiel
veroorzaakt dan de · remming , die meer of mjnder krachtig
is , naarmate van den graad van samenpersing der lucht
in de leiding .
Spreker keerde nu terug tot de groote mo eielijkheid , door
W ES'I'INGHOUSE overwonnen , om namelijk de saamgeperste lu cht
van ujt de locomotief op hetzelfde oogenblik te brengen in
al de remcylin ders , dat is onder al de wagens van den trein .
Dit is hem gelukt door de uitvinding van den Tripleklep ,
die onder elk rij tuig is aangebracht tusschen het hulpreservoir
en den remcylinder. De naam wijst reeds op drie kleppen ,
die hierbii oorsp ronkelijk aanwezig waren , waarvan de een
genleenschap heeft met de remleiding , de tweede de ver-
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binding maakt met het hulpreservoi r en de derde de lucht
in dat reservoir in verbinding brengt wet den renlCylinder.
Later zijn alle kleppen vervallen ' en bestaat de Tripleklep
voornamelii k uit een hollen cylinder , waann een kleine
ll1etalen zuige r 111et daaraan verbonden schuif kan op en
neder bewegen. Door het ontsnappen van de lucht uit de
treinleiding gaat de zuiger o mlaa g , wordt de cOllllllunicatie
van den remcylinder met de buitenlucht afgesloten en daar
entegen de saamgeperste lucht uit het hulpreservoir in den
r

emcylinder toegelaten
Door een bijzondere constructie van de schuif bestaat teven s
de mogehjkheid voor den machinist om de remmen langzaam
en met geringe kracht te doen werken
'vV ESTI N G H O U S E is bij de vele verbeteringen in ziin stelsel
aangebracht , ook bedacht geweesij om de r emlei d in g zoo
practisch mogelijk in te richten . Zij bestaat uit ijr,eren pijpen ,
die onder de r ijt u i g en liggen en die onderlin g verbonden
zij n door koppelbuizen van ca o u tcho u c , waarvan de metalen
sl uitstukken luchtdicht op elkaar gedrukt worden d �)or middel
van twee ringen van caoutchouc. Die luchtdichte sluiting
belet niet , dat de buizen gemakkelijk van elkaar getrokkeu
'w o rden zonder ze te beschadigen . Gebeurt het nu , dat een deel
v an trein niet go�d i8 aangehaaJd of een trekstang breekt ,
dan worden daar de koppel buizen losgerukt , er is dus een
opening in de remleiding en de trein staat o nmiddellij k stil
Sp reker liet ons dat koppelstelsel zien. Met een eenvoudige
handbe�veging maakte h�i de twee einden van de caoutchouc
buis hermetisc,h dicht , en met een even eenvoudi bO"e b eweO'inO'
b
b
in de tegengestelde richting ,;v as de koppeling ontsloteu.
Van de autom:ü ische rem van WE S T J N G H O U S E ,,,ordt llll sedert
1 87 3 , met steeds meerdere verbeteringen , die allen o ok o p
onze spoorwegen zij n ingevoerd , gebrui k gemaakt. Bij de
proeven , die cr in 1 8 7 5 in En Q" e l a n d luede werden o'en0111
en
. tJ
doo r de Kon . connuissie van onde rzoek naar de middelen
CJ
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om spoorwegrampen te voorkomen , werd met die reminridl
ting - een trein , die op een horizontalen weg een traj ect van
80 kilometer in het uur aflegde , op een afstand van 2 5 1
meter t o t stèLan gebracht. Thans kunnen treinen m et gelijke
snelheid door die rem stoppen op een afstand van 1 83 M.
De snelste remnling werd waargenonlen bij een proefneming
in April 1 87 9 . Een deel van een trein werd toen geglipt
bij een snelheid van 1 7 i uur gaans of 2 6 Meter per seconde.
Het stond stil op een afstand van 1 5 3 M. Dat bij dergelijke
proeven de omstandigheden , zooals de toestand van de rails ,
die de mindere of meerdere wriiving bepalen , kunnen nlede
werken , beho eft geen b etoog.
Met die gro ote snelheid van stoppen hangt nauw samen
het voordeel , dat met de Westinghouse-rem binnen 2 seconden
alle remmen gelijktijdig in werking zijn , terwijl b ij de Car
penter-rem het laatste rijtuig , bij een trein van 20 wagens ,
eerst 1,5 seconden na het eerste kan worden geremd en er 2 0
seconden verloopen vóór dat alle remmen zijn losgemaakt.
Dewijl een druk van 3 KG per cM z in den remcylinder
voldoende is om de rem nog met vollen druk aantezetten ,
kan men zonder de hulp reservoirs aantevullen deze rem_
eenige keeren achtereen gebruiken.
Om alle tripleldeppen in werking te brengen beho eft
slechts een zeer geringe ho eveelheid lucht van hoogen druk
te worden bewogen. Bij de remmen zonder deze klepp en JTIoet
daarentegen eerst alle lucht aan den _ éénen kant van de zui gers
uit de remcylinders en de lucht uit de treinleidin g z!jn ver
wijderd , vóór dat de remmen ten volle aanliggen. Hierdoor
is dus de werking van de Westin ghouse-rem zooveel sneller.
De uitvindin g der tripleldeppen m::Lg dus ook w o r d e n besch ouwd
als een meesterbjke toepassin g van een geniaal denkh eeld op
werktuigkundig gebied.
Tegenstanders hebhen beweerd dat zii i f:l gecoDlph ceerd ,
delicaat en onderhe vig om onklaar te worden .
_
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In den oorspronkelijken vorm kon dit misschien in zekere
mate het geval zijn , in den tegenwo ordigen toestand is het
integendeel een mechanisme zoo eenvoudig als kan worden
verlangd , van duurzaam materiaal , zeker in werking en door
iederen gewonen werkman te behandelen.
Als proef liet W ESTIN GH O USE een zelfde klep 500 000 keer
op en neer bewegen , ze weigerde daarbij geen enkele maal
en na afloop was er bijna geen slijtage te bespeuren .
Tegenwoordig zijn er Dleer dan 50 000 in alle deelen der
wereld in dagelijksch gebruik en de ondervinding bevestigt
volkomen de soliditeit der constructie. Rijtuigen vom�zien van
de Westinghouse-rem kunnen maanden lang buiten gebruik
worden gelaten , .zonder den toestel iets te schaden , en de
onderhoudskosten z ijn geringer dan bij de meeste andere stelsels.
Voor elke locomotief met tender zijn de uitrustingskosten
f 720 , voor elk rijtuig f 240. Dan neemt de Westinghouse
maatschappij gaarne alle kosten van onderhoud voor haar
rekening en vraagt slechts een vergo eding van 5 pCt. Het
beste bewijs van de doelmatigheid is het steeds to enenlend
gebruik , dat van deze remtoestellen alom wordt gemaakt.
In 1 880 waren op de Engelsche lijnen reeds 66 pCt. van de
rijtuigen van remmen vo orzien , waarvan de heJft automatisch
en hiervan '2 !:1 volgens het syste enl-vVestinghouse . Den 1 11 Juli
1 883 was het stelsel toegepast in Engeland op 1 490 locomo
tieven en 1 1 375 rijtuigen ; in Frankrijk op 1 443 locomo
tieven en 9 1 64 rijtuigen ; in Amerika op 6 1 89 locomotieven
en 1 9 982 rijtuigen ; in Nederland op 347 locomotieven en
1 6 1 3 rijtuigen ; in België en andere landen , als proef , op
752 locomotieven en 3 1 5 6 rijtuigen ; te zamen op 10 221
locomotieven en 45 290 rijtuigen.
Ten slotte nog deze cijfers : van Juli 1 880 tot Juli 1 883
werden door de Westinghouse Maatschappij 6944 reminrich
tingen voor locomotieven en 31 788 inrichtingen voor rij
tuigen afgeleverd . Sedert is rle toepassing nog voortdurend
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toegenonlen. Trouwens de uitvinder bleef zijn inrichting
steeds verbeteren. Vluchtig schetste spreker zijn werktuig om
de snelheid van den trein aan te wijzen , berustende op het
beginsel dat de middelpuntvliedende kracht omgekeerd even
redig is met het vierkant van de snelheden. Langer stond
hij stil bij de verklaring van den signaaltoestel van W EST ING
HOUSE , her�nnerende aan het Kon. besluit van 25 November ll .
waarbij aan de spoorwegnlaatschappijen de verplichting is
opgelegd O lTI zich voortaan te voorzien van een signaal
toestel , waardoor het voor de passagiers mogelijk is om
.
aan den . machinist een sein te geven , op dat hij den trein
onmiddellijk relllme . De inrichting van de daartoe gebruikte
toestellen , een touw of koord dat langs den geheelen trein liep
en de p assagiers op die manier in verbin ding bracht met den
machinist , liet veel te wenschen over. Menigmaal bleek het
koord defect op het oogenblik dal het zijn dienst moest be
wijzen. Naar aanleiding van een gepleegd overleg tusschen de
ingenieurs bij de verschillende spoorweg-maatschappijen en den
Raad van Toezicht op de spo orwegen , heeft nu de Minister
van Waterstaat , Handel en Nijverheid - spr. deelde dat mede
als een nieuwtje dat velen toen nog niet zouden weten - bij
besluit van 1 6 Febr. 11 . goedgek eurd het voorstel om als middel
van communicatie tusschen de p assagiers en den nlachinist
den to estel van W ESTINGHOUSE te gebruiken .
De saamgeperste lucht , steeds voorh:=tnc1en , biedt ook voor
het geven van deze seinen he L middel aan , en dat middel
is jl1ist daarom zoo eenvoudig omdat het 't uitvl oei s el is van
de reminrichting en daarmede in direct verb and staat. Als
er slechts een opening wordt gemaakt in de remleiding , wel
te verstaan in h et systeenl-W estin gh ouse , staat de trein stil ,
zooals wij hierboven , naar wij hopen duidelijk , hebben uiteen
gezet. Welnu , \VESTIN GHO USE laat uit de reml eiding on der
eIken wagen een pijp laags dien wagen opstel l en , ei nd igen de
in een kraan , die vastgehecht is aan 't einde van een hori-
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zontale buis , welke boven den wagen loopt en contact maakt
met elke coupé. In die horizontale buis ligt het ko ord ,
welks eene einde bevestigd is aan de kraan bo ven de verti cale
pijp , die naar de remleiding vo ert , en welks andere einde
aan den anderen kant van den wagen is bevestigd. In elke coupé
kan de reiziger met behulp van een daaraan verbonden ring
dit koord naar beneden trekken .
Doet hij dit , dan opent hij de kraan en heeft daarnlee
een opening gemaakt in de renlleiding : de saamgeperste lucht
ontsnapt en doet de remblokken vastdrukken ; en te gelijk
bre1 Lgt die ontsnappende lucht de nog boven de verticale
pijp geplaatste fluit in beweging. Die fluit hoorende , is de
machinist gewaarschuwd : hij sluit dadelijk zijn stoom af ,
draait zijn remkraan open en de trein staat stil. Die fluit
blijft bij eIken wagen geluid geven zo olang de kraan opEm
staat. De conducteur heeft daardo or gelegenheid , den wagen ,
die in het ongereede is of de passagiers , die in gevaar ver
keeren , op te zo eken. Eerst als de kraan door een naast de pijp
hangend kettinkje wordt dichtgetrokken , ho ndt het gefluit op .
Op de locomotief zelf is bovendien een fluit geplaatst , die
in verbinding staat met de lucht in het hoofd- en het hulp
reservoir. Ontstaat el' een opening in de leiding , dan ontsnapt
de lucht en door de hierdoor veroorzaakte vermindering van
druk in het hulpreservoir wordt aan de lucht in het hoofd
reservoir gelegenheid gegeven door de fluit te ontsnappen
en wordt de machinist gewaarschuwd , dat hij de trein 1l108t
doen stilstaan.
De quaestie , of aan den p assagier wel de volle vrijheid
,
mocht gelaten worden , om een trein te doen stilstaan op
het oo genblik zelf dat hij waarschuwt , of dat aan den
m achinist de bevo egdheid .m oest gegeven worden om , wan
neer hij het oogenblik , wegens een bepaald punt van den
weg , niet geschikt of niet voorzichtig acht om stil te staan ,
een volgend oogenblik daarvoor af te wachten - die vraag

113

wordt bij de spoorwegmaatschappijen verschillend beoordeeld .
Men kon dat natuurlijk regelen , door den passagier gelegen
heid te geven een grootere of kleinere opening in de rem
leiding te maken. In dien strijd nu zijn zeer velen van
meening - en spreker meende dat ook onze directiën daartoe
overhellen - dat het seintoestel b ehoort te berusten op dit
beginsel ) dat als een passagit'r seint om stil te staan , er
dan een ernstig , een dreigend gevaar bestaat en dat de trein
dan dadelijk tot stilstand moet kunnen gebracht worden. De
opening die de passagier kan maken , behoort , naar deze
meening , zoo gro ot te zijn , dat de remmen onmiddellijk
aanvliegen.
Zijn er dan geen gebreken aan de Westinghouse-rem ?
Natuurlijk . Vooreerst dat er nog altijd 1 à 2 seconden moet
verloopen vóór dat al de renltoestellen zijn aangezet en
gelijk werken. Men heeft hierin reeds door de electriciteit
trachten te voorzien , maar tot dusver met vergeefschen
uitslag. Het tweede ongerief , waaraan wetenschap en practijk
zich beide ergeren , is de nlanier waarop bij alle remmen
de treinen tot stilstand komen. We vernietigen dan plotseling
arbeidsvermogen van beweging en zetten het op dat nlonlent
om in schadelijk en arbeid , en voor een gedeelte berokkenen
wii er direct nadeel mee aan het materiëel , do ordat de rem
blokken er door afslijten.
VVrellicht slaagt men er eenmaal in om ook dit bezwaar
op te lossen en het arbeidsvermogel l van den trein in zeer
korten tijd om te zetten in electrischen arbeid , gelijk bij
de electro- dynamo's van GRAMME , SIEMENS en anderen , die dan
uitnluntend tot verlichting van den trein zou kunnen ge
bruikt worden .
Spreker besloot zijn zeer belangrijke voordracht , die door
een tal rijk publiek met inspanning werd gevolgd , met een
hulde aan den genialen uitvin der , aan -WES'J'JNGII O U S E .
8

IX.
D R . L. A HO N S T EI N :
De kringloo p der stikstof.

EERSTE GEDEELTE.
11

G e en atoom v erc1wUnt , ' geen atoom
wo r d t n i euw gesch a p en . /I

Dit onwrikbare beginsel , aldus ongeveer begon de spreker uit
Bred a zijn verhandeling , dat als het fundament kan worden
beschouwd van de wetenschap der scheikunde , zit zelfs den leek
van de 1 9 c eeuw zoo in merg en bloed , dat hij zich ter nauwer
nood kan inc�enken in een tijdvak der ontwikkeling van de
natuurwetenschap , toen die grondwaarheid nog moe�t worden
gevestigd. Toch is het nog zoo heel lang niet geleden , nog
geen 1 00 jaren , dat LAVOISIER eerst na een langdurigen weten
schappelijken strijd dat beginsel als de uitgang van alle
scheikundig onderzoek en als de grondslag van de chemisch e
wetensch::tp mocht zien zegevieren. Dat die strijd moest
worden gevoerd , vond zijn oorzaak hierin , dat men de onver
gailkelijkheid der stof niet , gelijk LAVOISIER , als een axioma
beschouwde , maar zelfs de waarheid dier uitspraak ontkende.
Thans is die strijd b eslist . Bii ieder natuuronderzoeker in
onze eeuw staat het onomstootelijk vast , dat geen atoom in
de natuur verloren gaat , en dat bij al de veranderingen van
stoffelijken aard , die plaats grijpen in de natuur , de atomen
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slechts van plaats verwisselen , nu eens verbindingen aangaan
met anderen , dan weder zich van hen losscheuren en zoo
stoffen vormen van steeds wisselende eigenschappen , terwijl
zij zelf eeuwig en onveranderlijk dezelfde blijven . En menig
vuldig zijn de verbindingen , die een en hetzelfde atoom kan
vormen. De ko olstof b .v . sluimert duizende jaren in den
bodem als steenkool , wordt dan als zoodanig door den mijn
werker uit den schoot der aarde gedolven , om straks door
verbranding tot koolzuur bij te dragen tot den mechanischen
arbeid van de stoommachine . Dat koolzuur , opgenomen in
den danlpkring , is een speelbal der winden , totdat het wellicht
door een vallenden regendruppel opgelost , ter aarde neder
daalt , zich met den kalksteen verbindt en als oplossing van
koolzure kalk door de beken en rivieren wordt meegevoerd
naar ' de zee en daar de bouwstoffen levert voor de hulsels
der schaaldieren. Na den do od van die dieren bezinken de
schelp en , om misschien weer duizende jaren te blijven liggen
vóór de daarin vervatte koolatomen gelegenheid hebben
nieuwe verbindingen aan te gaan en daarmede haar kring
loop te hervatten.
Het atoom koolstof kon ook een anderen weg . gevolgd
hebben. Een blad van een plant had het kunnen opnemen
door de huidmondj es in zijn celwand ; daar had het tot celstof
kunnen zijn verwerkt , en die celstof, door dieren gegeten ,
zou in het bloed zijn overgegaan of door de longen in de
lucht weer uitgeademd.
Maar het was niet . over den kringloop der koolstof , waar
over dr. A RONS 'I'EIN zou spreken ; van den minder bekenden ,
doch daarom niet minder belangrijken cirkelgang der stikstof
zou spreker een overzicht ge ven , waarvan het eerste gedeelte
inderdaad door gro ote helderheid en door voor vele toehoor
ders �ieuwe gezichtspunten uitmuntte .
De stikstof komt in de natuur voor o . a. als bestanddeel
van onzen dampkring , niet gebonden , maar vermengd met
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de zuurstof. Door aan d e gewone dampkringslucht een stof
toe te voegen , die zich met de zuurstof vereenigt , en dit
product vervolgens te verw� deren , verkrijgt nlen de stikstof
in zuiveren toestand. Spreker nam deze proef en verzamelde
Ül een glazen klok het gas , dat zich door de bekende eigen
schap , van de verbranding niet te onderhouden , als stikstof
liet onderkennen . Dat stikstofgas nu kenmerkt zich door de
eigenschap , dat het zeer weinig vereenigingsstreven tot andere
elementen openbaart. Geen element laat zich bij de gewone
temperatuur met stikstof verbinden , en bij verhoogde tem
peratuur doen dit slechts enkele stoffen en dan nog zeer
traag. Van zelf rijst dus de vraag , of er in de natuur dan
wel veel stikstofverbindingen bestaaTl . Het antwoord luidt :
ja , zeer velen , en daaronder uiterst belangrijke.
Zoo behoort er het eiwit toe , dat het bestanddeel bij
uitnemendheid mag genoemd wo rden van . elk levend wezen ,
zoodat men zelfs zeggen kan , dat alle leven afhankelijk is
van het bestaan van eiwit . Die stof is al een der meest
gecompliceerde stikstofverbindingen . De bestanddeelen zijn
stikstof , koolstof , zuurstof , waterstof ) zwavel en phosphorus ,
alle elementen waarmede de stikstof zich rechtstreeks vols trekt
niet kan vereenigen .
Waar wordt nu die eigenaardige stikstofverbinding gemaakt ?
Die bereiding geschiedt in de planten , en de vraag , in
welken vorm de stikstof aan de planten zon llloeten worden
gebo den , opd at zij haar tot eiwit zouden kunnen verwerken ,
heeft het onderwerp uitgemaakt van een interessante methode
van onderzo ek . Men heeft daarvoor genomen een kunstmatigen
bodem , bv. van zuiver zand dat ho egenaamd geen voedings
bestanddeelen voor de plant bevat . Vervolgens gin g men de
elelllenten na , die het lichaam eener plant samenstellen , en
trachtte te weten te kom en , wellce elementen aan die pl ant als
voeding mo esten worden aangeboden , opdat ze zich normaal
kunne ontwikkelen .
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Dan volgde d e vraag , i n welke soort van verbindingen
die elementen aan de plant behooren gegeven te worden ,
met name , voor het onderzoek hier bedoeld , in welken vorm
de stikstof door haar kan worden opgenomen. Alle overige
vo edingsmiddelen in de juiste verbinding bekend onderstel
lende , werden deze in den opgelosten toestand aan den
zandbodem gegeven. In het met die voedingssappen gedrenkte
zand werd het zaad van de plant gebracht en HU verder
afgewacht , of de stikstof uit de lucht thans door de plant
zou worden geassimileerd . Als de plant ziçh norm aal ont
wikkelde , ware dit alzoo geschied ; maar de . proef gaf een
ontkennend antwoord op de vraag , of de plant de stiksto f
uit de lucht tot zich neemt : imluers , de plant , waaraan
men alle voedingsstoffen had gegeven behalve de stikstof ,
kwijnde , zij pro duceerde geen eiwit.
De plant is dus niet in staat om de stikstof uit de lucht
tot zich te nemen. De vraag rees nu : misschien maald de
plant zelve geen eiwit , maar moet men haar deze stof als
vo eding to ereiken , zal ze zich nornlaal ontwikkelen. Men
beproefde het , en gaf aan den zandbodem ook opgelost
eiwit . Maar ook in dien vorm kon de kiem de stikstof niet
opnemen : zij kon het eiwit als zoodanig niet tot bestand
deel van haar lichaam nlaken. In welken anderen vorm dan ?
Na vele en langdurige onderzoekingen is men tot de ont
dekking gekomen , dat tweeërlei verbindingen in staat zijn ,
de stikstof aan de plant te ge ven : de ammonia-zouten en de
salpeterzure zouten. Met andere woorden : de plant krijgt
eerst haar volkomen normale ontwikkeling , als , bij de overige
voedingsstoffen , de stikstof in den vorm van ammonia- en
salp eterz ure zouten aan den bodem wordt toegevoegd.
Zijn nu onder de gewone omstandigheden die zouten als
voedingsstoffen voor de plant in den bo dem beschikbaar ?
Een onderzoek van de me8tstoffen 1 die voor het onderhoud
en den groei van de p lant dienen , moest tot beantwoordin g
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van die vraag leiden. Het was bekend ) dat die meststoffen ,
zijnde de excrementen van nlenschen en dieren , eiwit en "
andere stikstofverbindingen bevatten . Worden nu die eIwit
houdende stoffen in den bodem misschien omgezet in de
;
bovengenoemde zouten ? Het vo ortgezet onderzoek bewees
dat dit werkelijk het geval is . Het was bekend , dat bij
rotting en zelfs reeds bij verhitting van dierlijke en plant
aardige zelfstandigheden , ammonia zich ontwikkelt. Spreker
lllaakte het aanschouwelijk door gedroogd eiwit in een reageer
bujs te verhitten : de opstijgende damp liet zich ammonia
houdend erkennen door de eigenschap om rood lakmoespapier
blauw te kleuren. En dat dit anlmonia-gas hestaat uit stikstof
en waterstof , toonde spreker aan , door die elementen eerst
�Lfzonc1erlijk te ontwikkelen uit twee mengsels , waarna die
mengsels ) te zamen gevoegd en verhit , de met elkander ge
mengde waterstof en stikstof deden ontwijken , die , naar de
verschijnselen te oordeelen , aldus vermengd , ammonIa-gas
bleken te zijn.
Wij moeten dus allerlei omwegen maken om stikstofver
bindingen te verkrijgen. Alleen als wii stikstof uit een ver
binding ontwikkelen en tegelijkertijd waterstof , dan vereenigen
zich in dien toestand van ontstaan de beide elenlenten en
vormen ammOlua.
Weten wij dus nu , dat ammoma is een scheikundige ver
binding van stikstof en waterstof , het ontledingsproduct bij
rotting van eiwithoudende stoffen die in den bodem aanwezig
zjjn , een andere vraag doet zich nu voor , hoe die vluchtige
ammonia , die zoo noodzakeltik is voor het plantenleven ) in
den grond blijft en niet verloren gaat in de lucht. Dit ver
klaart zich door de groote oplosbaarheid van amnlonia in
water , hetgeen spreker aantoonde in een fraaie proef ; en
daar in den bodem altijd vocht aanwezig is , ho udt dat vocht
het gas vast. \iVij zijn er echter nog n iet. rn1lners ammonia
op zichzelf is geen voedsel voor de plant. Die stof is zelfs
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een vergif voor haar , want planten , waaraan men een oplos
sing van ammonia in water geeft , sterven. Niet de ammonia
dus , maar . de ammoniazoute n zijn dienstig voor de plant.
Zij vormen zich gemakkelijk , als aan de ammonia slechts
zuren worden toegevoegd . Die zuren zijn dus in den bodem
aanwezig ? Neen , j uist die zuren , waardoor de ammonia-zouten
kunnen ontstaan , ontbreken in den bodem. Daarentegen
vindt men er overvloedig allerlei nletaalzouten , kleiaarde- en
kalkzouten. Komt nu het ammonia-gas met dergelijke zouten
in aanraking , dan werkt de ammonia chemisch daarop in ,
zoodat het zuur er aan onttrokken wordt en met de ammonia
een scheikundige verbinding aangaat , die als plantenvo edsel
dienst kan doen .
Een bijzondere eigenschap van den bodenl komt hier te
hulp onl te voorkomen , dat de ammoniazouten , welke zeer
gemakkelijk in water oplossen , met het overvloedige water ,
dat dikwijls in den bodem zakt , ni et onnut wegvloeüm . De
bodem voorziet hierin door zijn eigenschap om de ammonia
z outen op te slorpen en aan zijn opp ervlak te verdichten ,
evenals men dit waarneemt bij beenzwart , dat een deel van
de zoutoplossing , waarmede men het drenkt , aan zijn opper
vlak vastlegt. De gewone akkergrond is dus in staat om
allerlei zouten naar zijn oppervlak te trekken en ze daar in
geconcentreerden (niet geheel opgelosten) toestand als 't ware
op te zamelen. Om uit dat reservoir die zouten nu weer te
onttrekken , heeft de plant de hulp van een groote hoeveel
heid water Doodig , zoodat het ammonj a-zout ten slotte slechts
in zeer verdunde oplossing door de plant worde opgenomen.
Door die dubbele eigenschap van den bo dem om de amulonia
zouten vast te legg\n en ze slechts af te geven , vennengd
met veel water , wordt eensdeels b e werkt dat die zo uten niet
onnut wegspoelen , anderdeels dat de p lant ze in den ver
eÜ:ichten , d. i. in zeer verdunden toestand opneenlt.
Dit voor zoover de ammonia-zouten betreft. Thans de vraag :
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zlln er ook salp eterzure zouten In den bodem en hoe ont
staan ze daar ? Alle zouten van dien aard bevatten stikstof ,
maar bovendien ook zuurstof , en deze twee elementen te
zamen zijn dan als zuur verb onden aan calciunl , kalium of
andere metalen . Hoe stikstof-zuurstofver�indingen uit ammonia
ontstaan kunnen , bewees spreker proefondervindelijk door een
oplossing van ammonia-gas in water te verwarmen , op den
weg van den damp het water er uit terug te houden en de
droge ammonia te ontsteken. Blijkbaar aan de kleine , flauwe
vlam , geschiedt de vereeniging van de anlmonia met de
zuurstof ongaarne. Zóó weinig warmte ontstaat bij die ver
branding , dat de af koelende invloed van het glas der buis
de vlam teIleens onderbreekt. Om dat verbranden of oxydeeren
met znurstof te gemoet te komen . leidde spreker de ammonia
in een ander brandend gas ) waterstof.
Aan de ki eur van de waterstofvlam zag men nu , dat de
ammonia daarin mede . verbrandde . De producten van die ver
branding door opzuiging , do or middel van een aspirator ,
verzamelende in een flesch met joo dkalium-stijfselwater , zag
men aan de blauwe kl eurin g van dat water het kenmerkend
optreden van een verbinding van de stikstof en de zuurstof,
het salpeterigzuur.
Een verbranding van de ammonia tot een verbinding van
stikstof met zuurstof heeft nu in den bo dem natuurlijk niet
plaats langs den weg van de hi erboven kort geschetste proef
neming. Toch zou een andere proef , door spreker genomen ,
duideliik maken , hoe die verbranding daar dan wel geschiedt.
Aan een oplossin g van ammonia in wa.ter , in een kolfje ,
voerde spr. zuurstof toe en dompelde in de vloeistof een
glo eiende platinadraad. De draad bleef gloeien en deed dit.
zelfs sterker bij meerderen toevoer van zuurstof. Eindelijk
werd de verbranding in die vlo eistof zoo levendig , dat een
ontploffing in het mengsel de hevigheid van het oxydatie
proces v(�rried. Het is hiel' de eigenschap van het platina
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om op ziin oppervlak gassen te verdichten , die oorzaak is
dat , als het ammoniagas met een dergelijken platinadraad
en te gelijk met zuurstof in aanraking komt , eerstgenoemd
gas zich veel gemakkelijker oxydeert dan anders . Beide gassen
vereenigen zich toch gretig op het metaaldraadoppervlak, en
door de hevige warmte , die daarmee gep aard gaat , blijft
de draad gloeien.
Er liggen natuurlijk geen platina-draden in den bodem ;
maar elke bo dem is poreus en ook poreuze stoffen hebben
de eigenschap om allerlei zelfstandigheden op haar oppervlak
te verdichten ; derhä1ve kon dit ook met ammoIiia- en zuur
stofgas het geval zijn en zou hierin het oxydeeren van
ammonia en het ontstaan van salpeterzure zo uten in den
bodem een gereede verklaring vinden.
Toch bleek die verklaring ten eenenmale verkeerd te zijn .
De wezenlijke verklaring gaf PAS'l'E UR als hypothese in 1 862 ,
bij gelegenheid van zijne onderzoekingen over het gistin gs
proces . Hij deed toen de ontdekking , dat levende wezen s
(sommige schin1melplanten) in staat zijn de verbinding van
tal van stoffen met zuurstof in de hand te werken . I-lij nam
waar , hoe alcoholische vloeistoffen , blootgesteld aan de
inwerking van bepaalde schimmelplanten , zoo genaamd zuur
worden , d. w. z. in azijnzure gisting overgaan , waarbij de
schimmelplant een _deel van de zuurstof der lucht tot zich
neemt en die verteert , terwijl een ander deel de vloeistof in
azijnzuur doet overgaan. PAS'l'EUR meende toen , dat de salpe
tervormin g aan een dergelijk en invloed zou zijn toe te
schrijven . vVerkelijk werd dat vermoeden in 1 87 7 bevestigd
door twee Fransche scheikundigen , de hh. MÜNTZ en SCHLOESSING,
die zich door het Gemeentebe8tuur van Pariis belast zagen
met een onderzoek naar de middelen tot reiniging van
het r i o olvocht. Van de onderstelling uitgaande , dat de beste
methode zou zijn het oxydatieproces J zochten zij naar de
oorzaken van de salpetervorming , of die was toe te schrijven
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aan een c, mvoudi ge chemische w erking van de z uurstof der
lucht op de ammonia-verbindingen 1 of dat de meening van
PA S'l 'EUl� de juiste was , Een buis van 1 meter lang werd door
hen met 5 kilo zui vel' zand' gev uld en op dat zand uitgegotcn
riool water , welks gehalte aan ammonia-zonten bekend was .
Acht dagen lang had het vocht, noodig om dool' het zand
te sijpelen , en toen de eerste dropp els van onderen werden
opgevangen en onderzocht of z�i salp eterzure zouten bevatten ,
werd hiervan geen spoor gevonden. De waal"neming werd 20
dagen lang voortgezet , steeds met hetzelfde resultaat ; maar
op den 2 1 dag vertoonde zich werkelijk salpeterzure zouten
in het do orgeloopen vocht , en na 5 d�Lgen was er geen
ammonia-zout in het doorgesijp elde vocht meel' te ontdekken ,
alles was veranderd in salpeterzure zouten . Die eigenaardig
heid , dat het 20 dagen had geduurd alvorens de sal}Jeter
zure zouten ûch hadden gevormd , wees el' op , dat lllen
hiel' niet te doen had lllet een zuivel' scheikundig proces.
Im mers dan had de zuurstof dadelijk nloeten inwerken .
Het had er veel meer van , da,t hiel' het proces bewerkt was
dool' levende vvezens waarvan de kiemen eerst iu den bodenl
uitgezaaid en vervolgens zich ontwikkeld moesten hebben.
De proef werd nu getoetst dom' deze andere , of stoff'en , die
als vergift werken op bacteriën , het proces der salpeter
vorming zouden doen ophouden . Een dergel ijke stof is de
chloroform ) die alle bacteriën doodt. Met den luchtstroom
liet lllen te gelijk chlorofol'Jndamp in de buis doordringen ,
en werkelijk , de salp etervorming hield op. Dat scheen inder
daad een sterke bevestiging van PAS'l'EUI{'ti hypothese.
M
: en nam nu het fl.eschj e met chloroform van boven de buis
weg en liet het gewone proces weer doorgaan . Zelfs na 6
eu 8 weken had uu de salpetervorming niet opnieuw plaats ,
U il .

hetgeen zijn verklaring hierin vond , dat ) al werkte de chloro
form ook niet meel' doodend op de kiemen , men afwachten
moest dat er weel' nieuwe kiemen iu de buis zouden konlen.
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Men kon dat o o k kunstmatig trachten te bewerken. De
gewone tuinaarde - zoo redeneerde men - moest bacteriën
bevatten , want daarin bevinden zich altijd saJpeterzure zouten .
vVelnu , men voegde tuinaarde toe , en onmiddellijk open
baarde ûch het proces w � er. De hypothese van levende
wezens als de oorzaak der salpetervorming had met deze
proeven dus groote waarschijnlijkheid gekregen . Nog llleer
kreeg zij dit , toen het bleek , dat men in tuinaarde de salpeter
vor'ming ook kan doen ophouden door verwarming tot 1 OOl! 1
m. a. w. door dooding van de levende kiemen , die haar
veroorzaken.
Er bleef nu nog te onderzo eken , of de daareven genoemde
eigenaardigheid der poreusiteit van den boel enl ook invloed
uitoefent op de salpetervorming. D aartoe werd de buis dit
maal niet met :tand gevuld , nlaar met keien , en het riool
water daarop gebracht met wat tuinaarde . Ook nu had de
salpetervorming in het rioolvocht plaats : ergo de pore usiteit
heeft met de vorming van deze salpeterzure zouten niets te
maken.
Welke levende wezens zijn het dan , die de salp etervorming
bewerken ? Vermoédelijk dezelfde ) die wij daareven de alcohol
in azijnzuur zagen omzetten , derhalve diezelfde schimmel
planten ? Men prob eerde het , bracht diezelfde levende orga
nismen in een vloeistof die een ammoniazout bevatte , en het
resultaat was . . . negatief. \IV el werden amm�nia:touten ver
bruikt door de schinlmels en daaruit eiwit gevormd , maar
geen salpeterzure zo uten ontstonden . N 11 onderzocht men de
tuinaarde , die de salp etervormende bacteriën mo est inhouden 1
met het microscoop , maar de groote verscheidenheid van
levende wezens, di e men daarin aantrof, maakte het onmogelijk,
de gezochte bacteriën op deze wijze aan te wijzen, Men moest
derhal v e trachten , hen te isoleeren . Ten dien einde bracht men
ze in een vlo eistof , welke voor de bacteriën , die de salpeter
vorming bewerken , b�jzonder gunstige le vensvoorwaarden
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aanbiedt , namelijk in rioolvocht , en de uitsl ag was , dat men
onmiddellijk met meer kracht die vorming van salpeter zag
intreden en in die vloeistof met het lllicroscoop minder ver
scheidenheid van bacteriën waarnam , dan in de tuinaarde zelf.
Een druppel van die vloeistof, aldus voorzien van meer
van die salp etervormende bacteriën dan de oorspronkelijke
tuinaarde , werd bij nieuw rioolvocht gevoegd en zoo de
ontwikkeling van de salpeter vormende bacteriën buitenge
woon bev orderd. Weer herhaalde men de proef , en eindelijk
verkreeg men een zuivere teelt van uiterst kleine , punt
vormige bacteriën , die er onder het microscoop schitterend
uitzagen . Als men nu van die bacteriën neemt en men brengt
ze in een vloeistof , die anullonia-zouten bevat , dall heeft de
salpetervorming altijd plaats wanneer althans voor den
noodigen toevoer van lucht wordt zorg gedragen.
Men zette zich nu ook aan 't bestucleeren der levensvoor
waarden van die bacteriën ; men nam waar dat zij bij 37" C.
het weligst tierden , beneden 5° C. niet meer werkten en bij
1 00° gedood werden ; men zag , hoe die organismen vocht
noodig hebben , en derhalve in de lucht weinig , in den bo dem
altijd kunnen voorkolllen : kortom men bemerkte de overeen
komst van al die levensvoorwaarden met die welke de bodem
aan levende kiemen biedt.
Ziedaa,r dus achtereenvolgens door spreker toegelicht , dat
het eiwit door de plant wordt gevormd door de ammonia
en de salpeterzure zouten , die ze uit den bodem opneemt.
Een nog veel gro oter deel van den kringloop der stikstof
bleef ter behandeling over. Spr. moest het echter hier bij
laten. In een volgende voordracht zou dr. ARONSTELN met
ons de rondreis der stikstof voortzetten .
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het ondubbelzinnig bew�js , dat men met een salpeterig
zuur zout te doen heeft.
Ook die zouten nu zijn naast de ammonia- en salpeterzuur
zouten in den bodem aanwezig . In ons drinkwater bv. , dat
in den bodem rottende plantaardige en dierlijke overbl�jfselen
gepasseerd heeft , kunnen die nitrieten worden aangeto ond.
Een andere vraag is : hoe worden die nitrieten in den bodem
gevormd ? Het antwoord luidt : langs verschillende wegen.
Diezelfde bacteriën , door wier werkzaamheid , gelijk wij
uit de vorige voordracht vernamen , bij genoegzamen toevoer
van lucht , de ammonia-verbindingen in salpeterzure zouten
worden omgezet , maken , bij slechts beperkten toevoer van
zuurstof , diezelfde verbindingen tot salpeterigzure zouten .
Een andere oorzaak van de vorming del' nitrieten bestaat ook
in de werkzaamheid van de bacteriën , maar hier van een
·
soort die een geheel andere levenswijs heeft , die niet , evenals
de daareven bedo elde , de zuurstof uit de lucht opneemt om
er de ammonia- zouten mede te oxydeeren , maar die de voor
haar levensonderhoud benoodigde zuurstof onttrekt aan zuur
stofhoudende verbindingen en voornamelijk aan de salpeter
zure-zouten , die zij aldus reduceeren tot salpeterigzure zouten �
Ja , er zijn zelfs bacteriën , die met het reduceeren van de
salpeterzuur verbindingen nog verder gaan , die namelijk aan
die verbindingen al de zuursto f ontnemen , zoodat de stikstof
weer tot den vrijen toestand terugkeert ; en er zijn er ook ,
die de salpeterzuur zouten zoo ver reduceeren , dat er eene
stikstof zuurstof-verbinding ontstaat , bekend onder den
naam van stikstof-oxyduul (lachgas of vroolijk makend gas ,
dat in de geneeskunde veel gebruikt wordt om operatiën
nlÎnder smartelijk te maken) .
De levenswijze van laatstbedoelde baderiën kenmerkt zich
ook nog door een andere eigenaardigheid , dat die wezens
namelijk ook ten opzichte van de koolstofverbindingen een
zekere kieskeurigheid verraden , door de v oorkeur te geven
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aan vetten boven suiker en het liefst van alles alcohol ver
teren. Het is hun daarbij niet onverschillig , welke soort van
alcohol. Wat wij als het walgelijkst verwerpen ) de foezelolie ,
die bij de gisting van alcohol als bijproduct ontstaat , geniet
bij die bacteriën de voorkeur. Geeft men hun propylalcohol
als voedsel , dan ontwikkelen z'ij 't best , en 't is zelfs gebleken
dat ze in staat zijn , die koolstofverbindingen als voedsel te ge
bruiken en daarin welig te tieren , die voor andere dieren
vergiften zijn. In een oplossing van carbolzuur of salic,vlzuur
bv. , dat tot ontsmetting of dooding van bacteriën zoo veel
vulclig dient , zijn die bacteriën juist volkomen in hun elem ent.
Zoo weten we dus , dat in den bodem èn ammonia- en
salpeterzure zouten èn ook salpeterigzure zouten aanwezig
zijn. De pl anten zuigen die zouten op door de fijne wortel
takjes e)1 met het plantensap verspreiden zij zich door het
geheele lichaam der plant. Vindt men in het plantensap
slechts zeer geringe sporen van ammonia zouten , in alle
planten zonder uitzondering zijn salpeterzure zouten aanwezig ,
in sommigen zelfs tot 1 0 pCt. De deelen der plant zijn niet
alle gelijkmatig van die zouten doortrokken. De stengel
deelen zijn er het meest van voorzien ; dan volgen de dikkere
worteldeelen ; en slechts geringe sporen vindt men in de
bladeren ) de fi j ne wortelharen en nog minder in de bloemen
en de vruchten. Ook bevat de plant in elke vegetatieperiode
niet evenveel van die zouten. 't Meest als de bloenl zich
begint te ontwikkelen , terwijl in 't eigenlijke bloeitijdperk 1
als zaad en vrucht zich vormen , het zoutgehalte meer en
meer afneemt , om dan , als de plant verwelkt , weer toe te
nemen. Dat die salpeterzure zouten vooral in de stengeldeelen
worden aangetroffen , terwijl de fijne worteldeelen er slechts
uiterst geringe sporen van bevatten , duidt reeds aan dat die
zouten in de plant zelf worden gevormd ; en wel het duide
lijkst bewijs dat die zo uten door de plant niet u itsluitend
aan den bodem worden ontleend , le vert de proef , als men
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een plant alleen anlmOllla zouten als voedsel geeft en men
dan toch salpeterzure zouten in den stengel aantreft.
In de stengeldeelen van de plant heeft dan ook het oxydatie
proces plaats , d. w. z. dáár wordt door de plant zuurstof
opgenomen om die met de bestanddeelen van h aar lichaam
te verbinden , in tegenstelling met de functie van andere
plantendeelen , die zUllrstofhoudende stoffen reduceeren. Dit
laatste reductieproces wordt verricht door de chlorophyl
houdende cp.llen , die vooral in de bladeren aanwezig zijn ;
terwijl in de stengeldeelen de ammonia zouten , die door de
_
plant worden opgenomen , tot salpeterzure zouten worden
geoxydeerd. Hieruit volgt , dat de cellen hier denzelfden
invloed uitoefenen als de bacteriën in den bodem , en dat
dus het verschil in levenswijze tusschen bacteriën en de cellen
van hoogere planten niet zoo groot is als men wel denkt.
Wij zien hier toch hetzelfde verschijnsel dat bij het gisting
proces plaats heeft , waar somtijds de functie van de gist
wordt overgenomen door grootere cellen. Ook zonder gist
naluelijk is d at proces mogelijk. In vol rijpe , van buiten gave
peren , die na lang gelegen te hebben versuikeren , riekt men
bij het opensnijden van het bijna geheel tot sap overgegane
vleesch , een vrij sterke alcohollucht. De cellen van die
vrucht hebben dus dezelfde alcoh olgisting teweeg gebracht
als de gistcellen , wanneer zij met suiker in aanraking komen.
Weten wij dus , dat de salpeterzure zouten in de chlorophyl
houdende cellen tot die eigenaardige stikstofverbinding , die
wij eiwit noemen , worden gereduceerd , het is tot dusver
ten eenema,le onbekend , hoe die eiwitvorming eigenlijk plaats
heeft. We weten alleen dat er eiwit gevormd wordt. Dat
eiwit keert àf direct tot den bodem teru g , als de plant
vergaat en hare bestanddeelen gaan door rotting over in
ammonia , terwijl een deel van het eiwit als vrije stikstof
in de lucht ontwijkt ; àf de plant dient tot voedsel voor dier
of mensch , op welken weg het eiwit , met de andere spijzen
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In den mond gebracht , daar met speeksel wordt vermengd
en door den slokdarm in de maag terecht komt Het speeksel
oefent er niet den nlÎnsten invloed op uit. Eerst in de maag
begint het proces nlet het eiwit. Reeds vóór meer dan
anderhalve eeuw is lllen begonnen J zich met het vraagstuk
bezig te houden , wat in de maag toch wel met dat voor
nanle bestanddeel van ons voedsel gebeurt. Spreker verhaalde
in 't kort de geschiedenis van dat onderzoek , waarbij men
aanvankelijk het voedsel in 't algemeen op het oog had en
het vraagstuk trachtte op te lossen , of �en hier te doen
had met een mechanische verdeeling van het voedsel dan
wel met een scheikundige of oplossende werking. " Twee
Italiaansche geleerden , leden van de A cademie van Florence ,
"namen een proef met graanetende vogels. Zij bnl,chten met
voedsel gevulde metalen buizen , van gaten voorzien , in de
maag van kippen , doodden na eenigen tijd de dieren en openden
hun maag. Den inhoud van de buizen vonden zij werkelijk
verminderd , maar daar de werking van de sterke maag
spieren de metalen wanden van de buizen had doen indeuken,
kon men niet bepaald uitmaken of het voedsel was opgelost
of dat het door de kneuzing van de wanden was uitgeperst.
Later herhaalde de bekende RÉAUMUR dezelfde proef met
vleeschetende vogels , gebruik makende van de gewoonte der
roofvogels om het overtollige voedsel in den vornl van
balletjes uit te spuwen. Hij " gaf ze capsules in , gevultl met
voedsel en van gaten voorzien , en nu kon RÉAUMUR aan den
inhoud van de uitgespuwde capsules beslist waarnemen , dat
althans in de roofvogelmaag de voedingsstoffen een schei
ku ndige verandering ondergaan.
Een Schotsch geneesheer deed gelijke proef op den mensch.
I-lij was zoo gelukkig , een daartoe bij uitstek geschikt sujet
te vinden in den persoon van een goochelaar , die o. a. de
kunst verstond om steenen in te slikken en die n a eenigen
tijd weer uit ;t;ijn maag te voorschijn te doen komen . In pl aats
9
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van steenen gaf hij hem bui7.en met voedsel in en consta
teerde nu , dat ook de 111aag van den mensch geschikt is
om voedingsstoffen te absorbeeren .
Weer een schrede verder deed t)PALLANZ A NI. Hij liet roof
vogels sponzen inslikken en trok die , na verloop van eenigen
tijd , met een draad weer uit de maag. Zij bleken nu met
maagsap gedrenkt , dat hij uitperste en waarop �lij nu de
verteerbaarheid van vleesch onderzocht , wat hem echter niet
gelukte. In dien geest werden nog vele andere proeven genomen.
Zoo werden bij lijders aan maagfistels , met behulp van linnen
lapjes , voedingsstoffen in de maag gebracht en na verloop van
tijd die lapjes weer teruggetrokken , zoodat m en zien kon
.
wat van het voedsel verteerd was. Zoo slikte een llroefnemer
zelf capsules nlet voedingsstof in , liet ze het darmkanaal pas
seeren en onderzocht toen wat van het voedsel geworden was.
Al die proeven hadden intusschen nog niet veel meer ge
leerd dan dat in de maag spijsvertering plaats heeft. Eerst
aan SCHWANN , die de onderzoekingen van SPALLANZANI voort
zette , is het gelukt , het proces juist toe te l ichten . Hij
ontdekte , dat door het slijmvlies van den 111aagwand de
zelfstandigheid wordt afgescheiden , die pepsine wordt genoenld,
en hij nam waar , dat die stikstofrijke stof het vermogen
bezit om het eiwit in oplosbaren toestand over te voeren ,
wat absoluut noodig is , wil het eiwit als voedingsstof in het
bl oed overgaan. Die pepsine werkt intusschen alleen spijs
verterend (en dan in hooge mate) als een weinig zuur aan
wezig is , 111. a . w. als het eiwit zich in een zure oplossing
bevindt. Door die eigenaardigheid wordt verkregen , dat de
pepsine onaangetast laat den eiwit-houdenden maagwand ,
daar deze doortrokken is van bloedvaten en h et bloed geen
zuur lllaar een alcalisch vocht is 1 zoodat de verterende invloed
van de pepsine daar geen vat op heeft. Hierdoor wordt dus
gelukkig voorkomen , dat bij een leege maag de maagwan d
door de pepsine wordt aangetast en opgelost.
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Ge11ik proces van eiwit-oplossing en opslorping door de
chijlvaten naar het bloed heeft nu ook in de dunne en de
dikke darmen plaats . Door het bloed wordt het eiwit dan
gebracht naar onze organen , die door het levensproces
voortdurend aan slijting onderhevig zijn en aldus door eiwit
toevoer in staat worden gesteld om , wat verbruikt is ) weer te
vernieuwen Eindeltjk wordt het verbruikte eiwit van het spier
weefsel omgezet Ü1 ureun1 en dit door de urine afgescheiden.
Worden de organen van den menssh aldus door gedurig
nieuwen toevoer van eiwit-houdend voedsel tot het verrichten
van nieuwen arbeid geschikt gemaakt ) en vertegenwoordigt
dus een bepaalde hoeveelheid eiwitstoffen , die in den ttjd
van 2� uren door een mensch verbruikt of geoxydeerd worden ,
een bepaalde hoeveelheid arbeidsvermogen ) nochtans is de
arbeid , dien de mensch in dien ttjd verrichten kan , veel
grooter dan het vermogen 't welk door dat eiwit wordt ge
representeerd. Dat komt , omdat er ook nog andere bestand
deelen zijn in het voedsel , de koolhydraten (vetten , suiker)
die eveneens in het lichaam verbranden en tot de instand- .
houding er van bijdragen . Zoo verklaart het zich dan ook ,
dat iemand die veel werkt , niet meer eiwit behoeft te gebruiken
dan iemand wiens arbeid geringer is . Een geleerde nam op
dat gebied een interessante proef , door den Faulhorn te
beklimn1en en te constateeren dat htj , ttidens dien vermoeienden
en veel arbeid eischenden tocht , niet n1eer eiwit had verbruikt
dan in gelijk ttjdsverloop dat hij rustig in zijn kamer zat.
Dit neemt intusschen niet weg , dat , even goed als er
een krachtiger stoommachine wordt vereischt on1 111eer arbeid
te verrichten , ook de menschel�_jke machine sterker behoort
te zijn om meer arbeid van haar te kunnen vergerl . Derhalve
is voor iemand , die veel werken moet , sterk eiwithoudend
voedsel noodig ; meer eiwit dan gewo on l ijk zal echter n i et
baten om een mensch o p een g e g e v e n oo g enblik meer arbeid
te doen verrichten.
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Het andere deel v a n de stikstofhoudende stoffen , dat niet
verteert , wordt door het darmkanaal afgevoerd en als vaste
excrementen verw�jderd . En zoo zijn wij weer met de stikstof
naar den boderrl teruggekeerd. Een deel wordt daar door de
rotting wederom in ammonia-zouten omgezet , m aar een ander
deel wordt als vrije stik�tof aan den dampkring teruggegeven.
Daar wij nu gezien hebben � dat die vr�je stikstof als zoo
danig niet door de planten wordt opgenomen , rijst de vraag
of dan op den langen weg de ho eve elheid stikstofverbindi11gpn
op haar wandeling niet verminderen , en als op die vraag
een bevestigend antwoord niet kan uitblijven , dringt zich de
t weede vraag aan ons op , of er dan geen kanalen zijn ,
waardoor weer opnieuw bronnen van stikstofverbindingen
o ntstaan . ,Vare dit niet het geval , dan /:jou het inderdaad
met de toekomst der bewoners van deze aarde slecht gesteld
/:j ijn. vVij /:jouden dan voor het feit staan , dat de voorraad
stikstof houdende stoffen v o o rtdurend afn am , waarvan onver
mijdelijk uitsterving van mensch en dier het gevolg zou
mo eten zijn.
De overweging van dit ernstige vraagstuk gaf ,l an 'wijlen
prof. I-IAR'l' TNG aanleiding om een ::3trijdschrift in 't licht te
geven tegen de Vereeniging wier streven het is om zoov eel
mogelijk , op hygiënische gronden , het begraven door 't
verbranden van de l�jken te vervangen . De be/:jwaren van
prof. fLmT JNG tegen de lijkverbranding kwam en in 't kort
hierop neer. Elk menschelijk lichaam - zoo redeneerde hii
vertegenwo orcb gt een /:jekere hoeveelheid stikstofverbindin gen .
Deze worden aan den bodem t oevertrouwd ; we ,;veten , dat
daar een groot deel dier verbin dingen in am monia-zouten
worden omgezet en dat di e zouten weer dienst doen als
voedsel voor de planten. A ls wij nu onze lijken verbranden ,
clan wo rden die stikstofverbindingen voor het grootste deel
als vr�je stikstof aan de lucht teru ggege ven. Er[;o : we verteren
daardoor een groot deel v a n ons kapitaal aan stikstofver-
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bindi ngen , zonder behoorl�ike com p ensatie In de n atu ur .
daar er geen voldoende bronnen van natuurlijke vormin g V �Lll
nieuwe stikstofverbindingen bekend zijn .
Prof. HÀl�'l\lNG'S conclusie luidde dns , om met het begravell
van de lijken voorttegaan en dit te doen zoo ver nlogelijk
verwijderd van de menschelijke woonplaatsen . Zoo zouden
wij de hygiënische bezwaren voldoende oplossen en aan den
anderen kant ge(�n inbreuk m aken op de wetten der natuur.
I-Iet antwo ord op dit b etoog bl eef niet uit . Er werd in
' t midd en gebracht , dat wel is waar op dat oogen blik nog
niet genoeg bronnen van nieuwe stikstofv o rmin g bekend
waren ; lllaar dat de ervaring toch leerde , dat de cultuur
van den bo dem steeds meer vo oruitgegaan was en dat voort
durend nleer p lanten , de voorwaarde voor het leven van
meerdere individuen , werden geproduceerd. Er werd op ge
wezen eb t een stuk land , 't welk geregeld bebouwd wordt
een veel grooter som van plantaardig l even produceert dan
een land dat braak blijft liggen : en d at van die bebouwing
van zelf meer di erl ij k leven het gevolg is . In d en loop der
histo rische tjj den heeft llleIt de bevolking der aarde dan ook
alt� id zien toene men en dit zou n i et het geval he bben lnmnell
zijn als W ü geteerd haàden van ons kapitaal. Men moch t
dus vertro uwen , dat in de natuuT wel nieuwe stikstofver
bindingen worden gevormd , en dat , al kende men die toen
nog niet , de wegen , die tot die kennis leiden , wel te eeniger
tijd zouden ontdekt worden .
Zijn er reeds van die weg en ontdekt ? - zoo luidde de
vraag , d ie spreker o� zijn herinnering aan di e n strijd liet volgen
Vooreerst de werking van de electriciteit op den dampkring .
Spr. toonde in een fraai proef a an , wat geb eurt als men in
een met lucht gevulde kolf de platina sluitc1raden b ren g t
van een " rhumlmrff " en doo r sluitin g van den s troonl de
electriciteit laat overspringen. Men b oot s t dêLYl in di e besloten
ruimte de ontlading van de electriciteit in deu di:1Ulpkring
1
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(bliksem) lUL , en terwijl de vonken overspringen , vereenigt
de stikstof zich met de zuurstof van de lucht scheikundig
tot salpeterigzuur. vVelnu , na elk onweer onderzoeke men
slechts het regenwater , onl overtuigd te worden van de
hoeveelheid salpeterigzure verbindingen , die zich tijdens het
onweer in de lucht geformeerd hebben en met het regenwater
naar den bodem zijn afgevoerd. De berekening is gemaakt ,
dat aldus in één se- i zoen gemiddeld 4 kilogram salpeterig
zUllrverbindingen per hectare met den · regen in den bodenl
dringen. Dat is zeker niet veel in vergelijking met de hoeveel
heid van 50 à 60 kilo per hectare , die aan den grond ont
trokken worden door tusschenkomst van de planten , en die
stikstofverbindingen door de luchtelectriciteit ontstaan , zijn
dus niet in staat om het deficit te dekk(\n.
Een andere bron is ontdekt door BEHTHELoT . Hii !lam waar ,
dat de celstof of cellulose , dic een bestanddeel is van elke
plant , in staat is om stikstof op te nemen onder den invloed
van zeer zwakke electrische spanningsverschillen. Spreker
herinnerde met een enkel woord aan de potentiaal verschillen
in den dampkring , d. i. aan de verschillen in electrische
spanning , die zich voortdurend openbaren in de onderscheiden
lagen der lucht . . Onder den invloed van die verschillen nu
verbindt de celstof zich met de stikstof uit de lucht. Het
spreekt van zelf , dat die hoeveelheid wel Vi:l,n beteekenis is ,
doch niet in staat om goed te maken wat aan stikstof
verbindingell door de verbranding en de rotting ,vordt ontleed.
Eigenaardig was de volgende proef , om aan te toonen
dat bii levendige verbraJ ldingen , die overal op de aarde in
het maatschappelijk en huishoudelijk bedr�'f aan de orde van
den dag zijn J de stikstof ujt de dampkringslucht lllet de
zuurstof een scheikundige verbinding aangaat. Spr. ontstak
een waterstofvlam en dompelde die in een met zuurstof ge
vulde kolf. Men zag de waterstof onmiddellijk levendiger
op vlalumen ten koste van de zuurstof) en naarmate deze uit
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de kolf verdween , drong de lucht van buiten in haar plaats .
De vlam , eenmaal opgewekt Olll levendig te branden , deed
dat nu ook ten koste van de zuurstof uit de toegevoerde
lucht , en te gelijk ging van het andere deel van het lucht
mengsel , van de stikstof , een gedeelte een verbin ding aan
met zuurstof Blijkbaar aan de gele damp en was een stikstof
zuurstofverbinding in de kolf ontstaan.
Zooals gezegd is , dergelijke levendige verbrandingen hebben
nu in de natuur veelvuldig plaats , nlaar hoe aanzienlijk die
bron moge zijn , de hoeveelheid stikstofverbindingen langs
dezen weg aangevoerd , is toch volstrekt niet voldo ende tot
dekking van het deficit.
Eerst in den allerjongsten tijd is men er in geslaagd , een
bron aan te wijzen , die ons vo lkomèn gerust stelt dat de
natuur er voor zorgt o m de stikstofverbindingen altijd opnieu w
aan te vullen. BER'l'HEL O'l' kwalll eerst eenige m aanden geleden
tot de overtuiging , dat de bo dem stikstof in vrij en to estand
nloet opnemen. Hij plaatste een pot gevuld lllet 50 à 60
kilo gewone klei , waarvan hij het stikstofgehalte vo oraf had
bepaald � in de' buitenlucht. Na verloop van een m aand
onderzocht hij de klei en constateerde reeds een rijker stikstof
geh alte , wat na de 2(: en de 3 " maand nog grooter werd.
Er waren dus stikstofhoudende verbindingen in den bodem
gevormd. Konden die m iss ch ien zjjn toegevoerd door regen
of had de klei wellicht ammonia opgeslorp t ? BEH:l'llELO'l' h ad
echter te gelijk een nauwkeurige b e J? ali n g g emaakt v an de
ho eveelheid stikstofverbin dingen , die door den regen kon
worden toeg evo erd , en nu bleek henl dat de toename in
s ti kstof niet
te vergebjken was met die hoe veelheid . Zoo
bew ees hij ook , dat de opslorpin g van ammonia uit de luch t
ver van voldoende was. fIet waren bo vendien zeer gecom
pli ceerde stikstofverbin din gen , waarvan de klei doortrokken
was . Geen wonder , dat hij l11 L op het denkbeeld k wam , of
misschien bacteriën ook hier een rol verv ulden . In die richtin g
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hij een een voudige proef. Hij vulde twee fiesschen beide
met klei en lucht , en na ze gesloten te hebben , verh itte hij
eene gedurende eenige uren op 1 00°. Vervolgens onderzoch t
hii d e beide fiesschen n a verloop van een maan d e n vond
in de fiesch , die niet verhit was geweest , dat (hwr de klei
meer stikstof bevatte , terwijl in de andere het stikstofgehalte
constant was gebleven.
VV aarschijnl �jk waren doer het verhitten op 1 0 0° de bac
teriën in de eene fiesch gedood , te rwijl in de andere de
lucht in de fiesch zelf de stikstof aan die bacteriën en door
hun tusschenkomst aan de klei moest hebben gegeven .
Intusschen : uit deze proef valt nog geen absolute conclusie
te trekken. Men moet de bacteriën , die deze werking uit
oefenen , ook weten te isoleeren en dan zien , of zij aan
dezelfde eigenschap te onderkennen zijn. Met de voortzetting
van dat onderzoek houdt BERTHELOT zich thans bezig.
Dit mogen wij intusschen wEl als bewezen aanmerken , dat
de aldus langs verschillende wegen aangevo erde stikstof
verbindingen voldoende zijn om het deficit tédekken , dat
door rotting ontstaat . De hoeveelheid , die langs dezen
laatsten weg aan een hectare land in één jaar wordt toege
voegd , bedraagt , volgens de onderzoekingen van BERTHELOT
25 à 40 kilo .
Spreker mocht wel de onderstelling wagen , dat , als onze
voortreffelijke HARTlNG deze ontdekking nog had mogen ver
nelllen , hij , die ons op zoo meesterlijke wijze de macht van
het kleine heeft gr.schetst , dan met die oplossing tevreden
zou zijn geweest.
Intusschen zijn we nu in de b eschrijving van den kringloop
der stikstof nog hmg niet zoo ver gevorderd , dat wij kunnen
zeggen : dien cirkelgang kunnen we nu in al zijne phases
verstaan en verklaren Voor oogen houdende onl zooveel
nlogelijk een geheel te geven , had spreker nochtans slechts
enkel e deelen van dien kringloop nledegedeeld . Veel had hij
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wegens tijdgebrek moeten overslaan ; maar nog meer had hij
moeten laten rusten , omdat het 011S nog ten eeuemale onoe- .
kend is. Ook op die onbek�ndl; eid' had spr. gelegenheid
gehad te wijzen. Dat onbekende is niet het nlinst belang
rijke en aantrekkelijke in de wetenschap . Het doet nieuwe
vragen opperen , die de wetenschap weer tot oplossing tracht
te brengen. Meer en meel' komt men daarbtj tot de ervaring ,
dat elke oplossing slechts schijnbaar is , elk pro blee111 nieuwe
problemen doet ontstaan. Aan de oplossing van die vraag
stukken mede te werken , of te genieten van hetgeen anderen
op dat gebied hebben gevonden , bltjft steeds een groot genot.
Wij lllogen den heer ARONSTEIN de verzekering geven , dat
hij ons dit genot in hooge mate heeft verschaft.
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PROF. J . A . S N I J D ERS :
De "vet van het beho ud van arb eidsverrnogen .

EERSTE GED EELTE .

De Hoogleeraar SNIJDEl�S , uit Delft , schonk aan het eind
van het seizoen aan het )) Diligentia "-publiek een groot
genot , omdat de belangrijkheid van zijn onderwerp recht
streeks evenredig was aan de klaarheid van zijn voordracht .
Bij vorige gelegenheden was door verschillende sprekers de
wet van het behoud van arbeidsvermogen meermalen aan
geroerd , maar slechts ter loops , waar het in de rede te pas
.
kwam om feiten en verschijnselen aan die wet te toetsen .
Eene opzettelijke behandeling van die wet had hem te meer
uitgelokt , omdat bij raadpleging van de verslagen van het
Natuurkundig Genootsehap " Diligentia " hem gebleken was ,
dat in de laatste jaren geen spreker dit onderwerp speciaal
had beh andeld.
Een uitlokkend onderwerp voorwaar is die wet , die als
de grondwet der natuurwetenschap kan beschouwd worden.
Spreker zou niet optreden Olll eene herziening van die grond
wet voor te dragen. Als hij zich dat vermat te doen , zou
hij zeker nog meer falen dan onze Tweede Kamer , die bezig
is (2 April 1 886) haar krachten op de grondwet van het
h uishouden van den Staat te beproeven .
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\lVij h ebben hier met een e grondwet te doen , waarvan de
toepassing Iiiet afhankelijk is v �n de afwisselende inzichten
der natuurkundigen. Wel zijn vroeger en worden ook nu
nog natuurkundige theoriën opgeworpen , die later niet bestand
blijken tegen de vernleerderde en verbeterde kennis van den
w aren aard der natuurv erschijnselen ; maar er zijn sommige
waarheden , die door het vo ortgezet onderzoek slechts te
nleer bevestigd en toegelicht worden ; die dáárom vaststaan ,
omdat b ekende vers chijnselen , aan die grondregelen getoetst 1
verldarÏl l g vin den en nog onbekende verschijnselen op grond
van die waarh eden kunuen worden voorspeld . Tot die waar
heden of wetten behoort in de eerste plaats de wet , waarvo or
spreker thans de aandacht inriep .
Hij deed eerst een uitstapje op een terrein , dat zeker
niemand gedacht had met spreker te zullen betreden . Wij
werden gebracht naar de tegenwoo rdig zoo zeer in discrediet
geraakte kennis , naar de kijkspellen of diorama's , waar het
kinderoog gretig te gast gaat aan de bewegelijke poppen ,
of ook wel aan geheele tafereeleu , die men in de schilder
kunst " still evens 11 zou no enlen , doch wier beweging hier
een geheel anderen naam zou vorderen.
Men herinnert zich die berglandschapp en met voorbij
glij den de spo ortreinen , kalme watervall en , opstij gende lucht
bal lons , houtha,kkende kereltjes en andere sujetten ; of wel
de levensgroote , bewegelijke poppen , die men automeden
noemt , een zeer oneigenlijke uitdrukkin g , daar iij die beweging
niet uit zich zelf hebben', maar door het aHoopen van een
uurwerk . Dergelijke automaten geven slechts een Hauw
denk beeld van sommige vermaarde automaten , die door be
kwame werktuigkundi gen in de l 7e en l 8c eeuw vervaardigd
zijn. Als men leest van een Franschm an VA U G A N S O N , die een
kunsteend maakte , welke voedsel tot zich nam niet alleen ,
maar dat vo edsel ook verteerde ; als men verneemt , dat
dezelfde meester een auto�laat-Huitspeler v ervaardigde , die
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werkelijk op de fluit tonen voortbracht en de vingers juist
daar plaatste waar het behoorde ; of dat de mechanicus DIWZ
een schrijvenden knaap had samengesteld en een jongere
naanlgenoot van dezen een klavierspeelster voor de piano liet
plaats nemen en haar een melodie liet spelen , waarbij zij de
beweging der handen met de oogen volgde om daarna op
te staan en voor het publiek een buiging te maken , .
als men die wonderen van kunstvlijt , van oIiuitputtelijk geduld
en verbazend vernuft verneemt , dan komt de vraag bij ons
op : hoe is het mogelijk , dat menschen , met die vermogens
begaafd , hun tijd niet beter wisten te besteden ? Het kan
wel niet, anders , of een hoogere gedachte moet hen bij dat
werk bezield hebben. E n dat dit werkelijk het geval was ,
blijkt hieruit , dat juist uit het strev en om levende wezens
na te maken , zich waarschijnlijk het eerst, een ander denk
beeld ontwikkeld heeft , dat als het ware de steen der wijzen
van de beide vorige eeuwen geworden is. Men vleide zich
met de hoop een werktuig te kunnen vervaardigen , dat
voortdurend in beweging bleef , dáárdoor dat het de voor
zijn beweging noodige drijfkracht ollophoudelijk zelf voort
bracht. In menschen en dieren scheen men van zulke toestellen
de voorbeelden te zi en. Men zocht naar iets , dat zelfs tegen
wOOI·dig nog sommige breinen van streek brengt , naar het
p e r p e t n u m nl O b i l e , d. i. naar. een beweegkracht die eeuwig
blijft werken , zonder dat het nOOllig is haar te onderhouden.
Dat in het begin der vorige eeuw de geleerdste koppen
nog doordrongen waren van de mogelijkheid om dat perpetuum
mobile te bereiken , blijkt o. a. uit een reis , in 1 7 2 1 dool'
onzen geleerde ' s GRAVE8ANDE ondernomen naar KasseI , waar
een dergelijk p. m. vervaardigd zou zijn. Opgetogen kwam
'8 GRAVE8ANDE van die reis terug. Hij gaf een beschrijving van
zijne bevindingen in het licht , waaruit bl�kt , dat hij werkelijk
van de echtheid van het door hem in werking geziene p. m .
doordrongen was. Ook zijn tijdgenoot , de groote wiskundige

141

twijfelde niet aan d e mogelijkheid van een
beweegkracht , die niet onderhouden b ehoefde te worden.
Hij nam alleen niet aan , dat het p . m. verwezenlijkt kon
worden door een werktuig , enkel uit raderen , hefboomen
enz . samengesteld , dat , eenmaal in beweging gebracht zijnde ,
die beweging bleef behouden. Hij zocht de oplossing In
werktuigen , waarin verschillende natuurkrachten , zooals de
veerkracht , nlagneetkracht , scheikundige werkingen e�1Z .
voortdurend de b eweegkracht konden voortbrengen , .zonder
daarbij zich zelf uit te putten.
Tegenwoordig is het IDet de wetenschap anders gesteld.
Wij weten , dat een eeuwigdurende beweging niet mogelijk is ;
d at een voortdurende beweging alleen verkregen wordt als
arbeid voor het onderho uden van die beweging wordt aan
gewend ; dat er geen arbeidsvermogen uit, niets ont8taat ;
maar dat ook bij het verrichten van arbeid niets daarvan
verloren gaat. Wat alleen mogelijk is , is het omzetten van
arb eidsvermogen van d en eenen vorm in den and eren .
Tot recht begrip liet spreker v o o ràfgaan een verklaring
van w at men onder arbeid en onder arbeidsv ermogen heeft
te verstaan.
Een voorwerp , waarop de zwaartekracht werkt , zal op
het vlak , dat het vo orwerp draagt , een druk uitoefenen
tengevolge van die zwaartekracht . Hier is van arb eid nog
geen sprake . Daarvoor moet het voo rwerp , waarop de
kracht werkt 1 te gelijk in beweging z ijn. IIoudt men - onl
het 11let een vo orbeeld duidelj j k te maken - een ko gel iJ l
de hand , dan overwint nlen de z waartekracht ) die er op
wordt u i t geoefe nd ; maar eerst bij het opheffen van het voor
w erp v erticáal naar boven verricht men arbeid.
Op welke w�jze de arbeid , aldus verricht , gemeten moet
w orden , wordt duidelijk , als mfln i n el ke hand een voorwerp
neemt , h e t een e tweemaal zwaarder dan het an dere . Heft
m en beide vo orwerpen e ven ver o m hoog d a n 7,al voor het
JEAN BERNO UILLI ,
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opheffen van het tweemaal zwaardere voorwerp ook twee
nlaal meer arbeid verricht zijn. De arbeid , die verricht wordt ,
is dus evenreflig aan de kracht , die men overwint. Maar
ook zal de hoeveelheid verrichte arbeid afhangen van den
weg , dien men het lichaam doet doorloopen. Als namelijk
van twee even zware lichamen het eene , bij de opheffing ,
een weg van � meter heeft doorloopen , het andere een
weg van 1 meter , dari zal bij deze laatste beweging de
\arbeid weer tweemaal zoo groot zijn geweest als bij het
opheffeil van het andere , even zware lichaam tot de halve
hoogte . Derhalve is de arbeid niet alleen afhankelijk van
de grootte van de kracht , maar ook van de lengte van den
weg. Nu is men overeengekomen , als eenheid van arbeid
te nemen de hoeveelheid arbeid , die verricht wordt , als
een lichaam , waarop een kracht van 1 kilogram werkt ,
1 m eter in tegenovergestelde richting dier kracht wordt
verplaatst. Men drukt die arbeidshoeveelheid uit door te
spreken van 1 kilogrammeter (kgm.).
Volgens de verklaring van daareven zal dus de arbeid ,
dien men besteedt om een lichaam van 2 kilogram tot een
hoogte � an 3 meter op te heffen , in vergelijking van de
opheffing van een lichaanl van 1 kilo tot 1 nleter ,. zesmaal
meer bedragen , of 6 kgm.
Nu is het moge.lijk om het opheffen van een zwaar lichaam
ook te doen geschieden doo r een levenloos voorwerp , als
men beide lichamen maar op behoorlijke wijze met elkaar
in verbinding brengt. Om dit toe te lichten vertoonde spreker
een katrol , waarover een koord aan weerszijden afhing , het
eene einde dicht bij den grond , het andere einde op 2 meter
van den grond , en beide einden voorzien van een even zwaar
gewicht , 1 0 kilo bv. vVij zien dan de gewichten in evenwicht ,
maar bij den lllinsten stoot aan het kortere eind rijst het
gewicht aan het andere eind , terwijl dat aan het kortere
daalt. Hadden wij nu met de h and het gewicht van 1 0 kilo
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aan het langere eind 2 meter hoog opgeheven , dan zouden
wij e en arbeid heb ben verricht van 20 kgm. ; maar om dienzelfdp,n
arbeid te verrichten is een lichte stoot aan het gewicht ,
dat aan 't kortere eind hangt , reeds voldoende geweest. Wat
is daarvan de reden ? Eenvoudig het feit , dat het gewicht
aan het kortere koord zich op een hoogte van 2 M. boven
d81� grond bevond en het dus een zooda:p.ige plaats in de
ruimte innam , dat het dalende over een weg van 2 M. aan
de werking der zwaartekracht gehoor kon geven. Daaraan
ontleende het zijn vermogen om arbeid te verrichten. Zoodra
het op den grond was aangeland , was dat vermogen uitgeput.
Hiermede had spreker verklaard , wat men heeft te verstaan
onder arbeidsvermogen van plaats .
Arbeidsvermogen van plaats bezitten alle lichamen die ,
op zekeren afstand van elkaar zich bevindende , aantrekleend
o p elkaar werken . Het is uitgeput , zoodra z�j 1 gehoor gevende
aan die aantrekking ) zoo dicht mogelijk tot elkaar genaderd zijn.
Hebben wij daareven slechts één bepaalden vorm van arbeids
verrichting beschouwd , namelijk bij het opheffen van een
lichaam in verticale richting , de bewegingen waarbij arbeid
,
wordt verricht , laten zich tot een groot aantal uitbreiden.
Als men slechts denkt aan den arbeid om een lichaam ,
waarop een weerstandbiedende kracht werkt , in een aan die
kracht tegenovergestelde richting te bewegen : het schaven
van hout bv. , waarbij de beweging van de schaaf wordt
tegengewerkt door de wrijving en door den samenhang van
de houtdeeltjes.
Spreker kwam nu tot de verklaring van een anderen VOrln van
arbeidsvermogen , het arbeidsvermogen van beweging orde zoo
genaamde levende kracht van een lichaam. Een geweerkogel ,
,
op zichzelf een onschuldig voorwerp , verandert geheel van
karakter wanneer men er een snelle bewegin g aan meedeelt.
De werkin g van den kogel toont dan ondubbelzinnig aan , dat
het voorwerp , tegen een ander aan botsen de , arbeid verricht.
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Dat vermogen om arbeid te verrichten dankt de kogel aan
ztjn snelheid.
In het algenleen : zoodra wij aan een voorwerp snelheid
meedeelen , put het daaruit het vermogen om arbeid te verrich
ten. Een bal , die opgeworpen wordt , ontvangt van onze
hand beweging , maar is daardoor dan ook in staat arbeid te
verrichten . In het hoogste punt van z tjn baan aangekomen ,
heeft hij zichzelf onlhoog gewerkt tegen de werking van de
"
zwaartekracht in. Evenzoo zal een bergklauteraar meer werk
verrichten dan een wandel aar langs effen paden , omdat hij
ook nog moet verrichten den arbeid , no oelig om zijn lichaam
tot die hoogte op te heffen.
Is de bal elastisch , bv. van ivo or , en laten we hem vallen
op een marmeren plaat , dan zal hij , van een hoogte van
1 M. vallende , arbeidsvermo gen van plaats verliezen , maar
er beweging voor terugkrijgen. Door den stoot tegen de
marmeren plaat springt hij met zekere snelheid weer op
en nu gebeurt juist het om�ekeerde ; hij verliest zijn snelheid ,
die in het hoogste punt , tot waar hij opstijgt , geheel is
uitgeput , maar hij heeft dan weer arbeidsvermogen van
plaats teruggekregen. Dat daarbij geen arbeidsvernlogen
verloren gaat of gewonnen wordt , zou duideltjk blijken , als
men deze proef in het luchtledige kon nenlen en als de bal
en de plaat beide volkomen veerkrachtig waren. Men zou dan den
kogel , op een bepaalde plaats losgelaten , zien vallen en na
den stoot weer zien opspringen tot precies hetzelfde punt ,
van waar hij vertrokken was. Dat bij de werkelijke proef
de kogel bij het opspringen niet meer dezelfde hoogte kan
bereiken , als die van welke hij gevallen is , zoodat er dus
scldjnbaar arbeidsvermogen van plaats verloren is gegaan ,
is dááraan te wijten , dat hij zoowel bij het vallen als bij
het rijzen en ook bij het stooten tegen de plaat nog anderen
aTbeid heeft moeten verrichten . We komen daarop straks
nader terug.
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Dat men reeds in vorige eeuwen er z;ich van bewust was ,
dat , bij het gebruik van werktuigen tot het verplaatsen van
lasten , geen besparing van arbeidsvermogen kan worden
verkregen , blijkt uit den zoogenaamden " gulden regel der
werktuigkunde " uit die dagen , dat nlen met een kleinere
kracht wel een grootere kan overwinnen , maar ten koste
van de snelheid of liever van den afgelegden weg. Spreker
lichtte die stelling toe met de verklaring van den takel , een
werktuig , bestemd tot het opheffen van lasten , met een
vast blok ·van boven en een los blok van onderen. Hangt
aan dat losse blok een gewicht bv. van 1 5 kilogram aan ·
een enkel koord , dat van boven loopt over een der draaiende
schijven of rollen van het vaste blok en dat daar met het
andere einde naar beneden hangt , dan zal nlen , aan dat einde
trekkende , een kracht van 15 kilogram moeten aanwenden om
het gewicht op te heffen , en als het 1 meter is opgelicht , zal
men een arbeid van 15 kilogrammeter verricht hebben. Indien
men echter , in plaats van direct aan het losse eind te trekkpn ,
dit eerst naar een der schijven van het losse of zwevende
takelblok leidt , :Q.et onder die schijf laat doorloopen en het
dan weer over een tweede schijf van het vaste blok laat
loopen , dan hangt het gewicht om zoo te zeggen aan drie
koorden ; dan zal elk daarvan maar 1/3 deel van den last ,
dat is 5 kilogram te dragen hebben en dan zal men nu ook
den last van 1 5 kilo kunnen opheffen door het losse eind
m et een kracht van slechts 5 kilo naar beneden te trekken.
Wat men hier gewonnen heeft aan kracht , heeft men echter
verloren aal l de te doorloopen ruimte ; want , zal de last
1 meter hoog zijn opgeheven , dan zal elk der drie koorden ,
waaraan hij hangt , 1 m eter korter moeten zijn geworden ,
en daar het eigenlijk een enkel doorloopend koord is , zal
men het losse eind met de hand dus 3 meter naar beneden
hebben moeten trekken. Bij aanwending van een drjemaal
klejnere kracht , heeft men een driemaal langeren weg moeten
10
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afleggen. De verrichte arbeid bedraagt , in plaats van 1 5 X 1 , nu
5 X 3 kilogrammeter. Niets is alzoo gewonnen. Precies dezelfde
arbeid is verricht , met aanwending van een kleinere kracht.
Komen we nu nog eens op de proef met den ivoren bal
terug. Bij het vallen werd arbeidsvermogen van plaats om
gezet in arbeidsvermogen van beweging en , na den stoot
weer opspringende , gebeurde juist het omgekeerde . Hierbij
had dus wel omzetting van arbeidsvermogen van den eenen
vorm in den anderen , maar , theoretisch gesproken , geen
winst of verlies van dat vermogen plaats . Feitelijk stijgt de
bal nlÏnder hoog op dan het punt , vanwaar hij naar beneden
is gevallen. Waaraan is dit te wijten ? Ten eerste hieraan
dat hij , zoowel bij het dalen als bij het rijzen , de lucht
deeltjes , die hij op zijn weg ontmoette , heeft moeten uit
den weg drijven , er beweging aan heeft moeten meedeelen ,
wat alleen geschieden kan ten koste van zijn eigen arbeids
v e rmogen. Maar in de tweede plaats heeft hij een deel van
zijn voorraad arbeidsvermogen verloren bij het stooten tegen
de marmeren I?laat . Bij dien stoot worden beide lichamen
min of meer ingedrukt. Naarmate nu de licham en veer
krachtiger zijn , zullen hunne moleculen nauwkeuriger hunne
vorige plaatsen weer trachten intenemen , zal de indeuking ,
die zij hebben I ondergaan , vollediger hersteld worden , en
zal de bal daarbij nauwkeuriger dezelfde snelheid , maar nu
n aar boven gericht , terugkrijgen , met wellce hij op de plaat
was neergekomen . Aan de niet volkomen veerkrachtigh eid
van bal en plaat is het te wijten , dat de snelheid van
opstijging van den bal minder groot is , dan de snelheid ,
waarmee hij beneden op de plaat aankwam. Bij dien stoot
is dus arbeidsvermogen van beweging verloren gegaan , en
zichtbaar blijkt dit bij de proef uit het minder hoog opsbjgen
'
van den bal , het terugkrijgen van een minder groote hoeveel
heid arbeidsvermogen van plaats.
]�rger nog zon het in dit opzicht gesteld zijn met een
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100den kogel. Als die van zekere hoogte af op de plaat
viel , zou hij bijna in het geheel niet meer opspringen . Is
nu in deze gevallen een kleinere of grootere hoeveelheid
arbeidsvermogen verloren gegaan ? Bij aandachtige beschou
wing van de proef blijkt het , dat er zich een nevenverschijnsel
bij voordoet , dat aanvankelijk aan onze aandacht ontsnapte :
de plaat en de bal zijn bij den stoot warmer geworden , dan
ze te voren waren. De hoeveelheid warmte , die opgewekt is ,
is groot(�r bij den looden bal , die na den stoot bot bleef liggen ,
dan bij den ivoren , die weer tot zekere hoogte opsprong.
Altijd als men in dergelijke gevallen ziet , dat er schijnbaar
arbeidsvermogen van beweging of plaats is verdwenen , ziet
men tevens , dat er warmte voor in de plaats is gekomen.
lIet juistere begrip , dat men zich in het begin dezer eeuw
leerde vormen omtrent het weten van de warmte , helderde
ook de voorstelling op , die men zich van dit schijnbaar
verloren gaan van arbeidsvermogen heeft te maken. De
vroegere natuurkundigen beschouwden de warmte als een
ijle stof , die bij bepaalde temperaturen in . bepaalde hoeveel
heden in de lucht en in alle andere lichamen aanwezig was.
Wèl meenden zij , dat die warmtestof uit het eene voorwerp
in het andere kon overgaan , maar zij verwierpen het denk
beeld , dat warmte vernietigbaar js of uit niets ontstaan kan 1
evenmin als dit met de gewone ID_aterie , waarui. t de lichamen
bestaan , het geval is. Toen HUMFOIlD dan ook in 1 7 97 te
München het opzicht hield over het boren van kanonnen ,
verbaasde hij de daarbij aanwezigen door de enorme hoeveel
heid warmte , die bij die mechanische bewerking van het
metaal werd opgewekt. Bij een opzettelijk door hem genomen
proef , waarbij hij een stompe boor tegen den massieven
bodem van een ronddraaienden cylinder drukken liet , kon hij
door de daarbij opgewekte en opgezamelde hoeveelheid warmte
in 2 � uur tijds een massa van omstreeks 8 . 5 kilogram water
aan h et kolren brengen .
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Hier scheen dus warmte uit niets te zlJn ontstaan. Een
lastig te verklaren verschijnsel inderdaad voor de aanhangers
der materiëele warmte-theorie. Zij wisten zich niet anders
te redden dan door de bewering , dat de splinters en het
schaafsel , bij het boren ontstaan , bij dezelfde temperatuur
slechts een minder groote hoeveelheid warmte konden bevatten
dan het massieve lichaam , waaruit zij waren voortgekomen.
De warmte-capaciteit der fijn verdeelde stof zou zijn afge
nomen en . aldus zou er warmte zijn vrijgekomen. RUMFORD
echter zag den waren aard van het verschijnsel in en deed
juist zijn zoo sterk sprekende proef om de voorstanders der
materiëele theorie van hare onhoudbaarheid te overtuigen.
Ongeveer ter zelfder tijd werd een andere proef door DAVY
genomen , waardoor eveneens een stoot werd toegebracht aan
de materiëele theorie van de warmte. Men weet dat , als
1 kilo ijs overgaat tot water , dit kilo water dan veel meer
warmte bevat dan het oorspronkelijke kilo ijs. DAVY nu deed
twee stukken ijs , door ze tegen elkaar te wrijven , smelten
en in dit ontstaan van warmte , alleen door me chanische
werking , zag hij natuurlijk strijd met de materiëele warmte
theorie. RUMFORD en DAVY waren er door hunne proeven
volkomen van overtuigd , dat warmte ontstaan kan uit iets
wat te voren niet �ls warmte aanwezig is , en de eerste
vooral sprak duidelijk als zijn meening uit , dat de oorzaak
van de warmte gelegen is in den bewegingstoestand van de
moleculen.
Spreker mocht hier herinneren aan hetgeen hij In ZlJl1
voordracht , in den vorigen winter gehouden , over die
bewegings-theOl'ie der mo leculen in het midden had gebracht.
Wij weten nu , dat wij de warmte te beschouwen hebben
als een bijzondere toestand , waarin de molecul e n verkeeren.
Naarmate de trillende bewegingen der moleculen sneller
zijn , is in een lichaam de hoeveelheid arbeidsvermogen van
beweging van elk der moleculen grooter. Het gezamenlijk
\
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arbeidsvermogen van beweging van al de slingerende deeltjes
vertegenwoordigt het arbeidsverm ogen in den vorm van warmte
van het geheele lichaam.
Door gebruik te makeri van de zeer gevoelig werkende
thermo-electrische zuil , toonde spreker ten duidelijkste aan ,
dat door ' mechanische werking w armte wordt opgewekt ,
zoogenaamd uit niets ontstaat. Het geringste verschil in tem
peratuur tusschen de twee rijen soldeerplaatsen doet een elec:
trischen stroom ontstaan , zoodat de afwijking van de magneet
naald , die zich in den met de zuil verbonden galvanometer
bevindt , in de eene of de andere richting onmiddel�ijk deed
constateeren , of men de eene rij soldeerplaten dan wel de
andere verwarmd of kouder had gemaakt. Achtereenvolgens
projecteerde spr. op die mal lier in duidelijke beelden het
mechanisch opwekken van warmte door wrijven , klonpr.n ,
hameren , drukken , in voorwerpen , waarin die warnlte te
voren niet bestond.
En evenals nu door het verrichten van mechanischen arbeid
warmte ontstaat, kan ook warmte omgekeerd arbeid verrichten.
Als voorbeeld wees spr. op de warmte , die in het stoom :v erk
tuig geleverd wordt door het verbranden van steenkolen . Deze
warmte deelt zich mede aan het water , dat daardoor ver
andert in stoom , en de spankracht' van den stoom doet den
zuigerstang heen en weer bewegen.
De belangrijke vraag doet zich nu voor , of de twee eerst
besproken vormen van arbeidsvermogen" die van beweging
en van plaats , in standvastige verhouding staan tot den vorm
van arbeidsvermogen , dien wij nu als warmte hebben leeren
kennen. Tot de oplossing van die vraag werden ongeveer
'
gelijktijdig (in 1 842 en '43) stappen gedaan door JUL . ROB .
MiIJEI� te Heilbronn , die ' een geschrift uitgaf , waarin voor het
eerst de wet van het behoud van arbeidsvermogen duidelijk
werd uiteengezet en toepasselijk verklaard op de warmte en
op scheikundige werkingen ; door een Deensch natuurkundige

1 50

COLDING , die , geheel onafhankelijk van MAIJElt , in een ver
handeling dezelfde wet toelichtte , en door een Engelsch
technicus , JAlIfES PRESCOTT JOULE , die , in zijn fabriek proeven
nemende , waarnam hoe arbeid in warmte en omgekeerd
warmte weer in arbeid kan worden omgezet en nu trachtte
uit te maken , of er een standvastig numeriek verband tusschen
die twee soorten van arbeidsvermogen bestaat.
Daarna , in 1847 , gaf HELMHoLTz , zonder iets van de ver
handelingen van MAIJEl'/, en COLDING of van de proeven van
J OULE te weten , zijn geschrift uit : " U eher die Erhaltung
der Kraft " , waarin hij nog klemmender dan zijn voorgangers
de algemeene geldigheid van die wet aantoonde.
Spreker keerde thans even tot de proeven te München met
het boren van kanonnen terug. Daar was warmte voortgebracht
door mechanische bewerking ; maar slechts een deel van den
verrichten arbeid had die warmte doen ontstaan ; het ander
deel was noodig geweest om den samenhang van de moleculen
bij het boren te verbreken. JOULE begreep , dat als hij proef
ondervindelijk wilde uitmaken of er al dan niet een standvastig
numeriek verband bestaat tusschen de hoeveelheid arbeid ,
die verricht wordt , en de hoeveelheid warmte , die daardoor
ontstaat , de proef zóó moet worden ingericht , dat de voor
werpen , die over elkaar wrijven ) daarbij zoo weinig mogelijk
veranderen , ten einde zoo veel mogelijk al den arbeid om te
zetten in warmte. JOULE nam die proef , door een vloeistof
/
te laten wrijven tegen vaste lichamen. Hij had daarvoor een
toestel ingericht , een calorinleter , bestaande uit een rond
reservoir , waarin een spil , voorzien van verticale schoepen ,
aan horizontale armen bevestigd , in ronddraaiende beweging
kon worden gebracht. De beweging ontstond door het dalen
van gewichten , waarvan de zwaarte bekend was en de val
hoogte gemeten kon worden. fIet water , wrijvende tegen de
wanden van het vat , tegen de schoepen en tegen de tusschen
schotten , Waal?an het vat ter verhooging van de wrIJvIng
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tevens voorzien was , steeg daardoor i n tenlperatuur. Uit het
bedrag der temperatuursverhoogillg en uit de hoeveelheid
water en de hoeveelheid metaal van den toestel , die deze
temperatuursverhooging ondergingen , kon hij de ontwikkelde
hoeveelheid war�lte berekenen en uitdrukken in de eenheid
van warmteho eveelheid , de zoogenaam de calorie , d. i. de
hoeveelheid warnlte noodig onl 1 kilogranl zuiver water
1 graad CELSIUS in temperatuur te doen rijzen. Hier had nlen
nu al den verrichten arbeid in warmte omgezet , omdat de
toestel zelf en het daarin aanwezige water geen mechanische
verandering hadden ondergaan. Men kon nu door vergelijking
van de hoeveelheid arbeidsvermogen , die was aangewend , en
de hoeveelheid warmtecaloriën daardoor opgewekt , het verband
berekenen. Bij deze proeven , waarbij ook wel in plaats van
water , kwik gebruikt werd , vond JOULE steeds , dat 1 calorie
warmte gemiddeld een hoeveelheid arbeid vertegenwoordigde
van 424 kgm. Hij bracht ook twee ijzeren platen in zijn
toestel , liet deze over elkaar wrijven , en het bleek ook hier ,
dat de hoeveelheid opgewekte warmte gelijk stond nlet
424 kgm. arbeidsvermogen per calorie. Het aequivalent zijn
van warmte en arbeidsvermogen was dus op het duidelijkst
bewezen.
Op het voorbeeld van RUMFORD , die water aan het koken
had gebracht door wrijving , nam spr. een fraaie proef met
aether in een koperen buisje , welke vloeistof hij door sterk
wrijven van de buis aan het koken bracht , zoodat de kurk
van de buis afvloog.
Wanneer men er zich nu een goed begrip van heeft
gevormd , dat geen arbeidsvermogen uit niets kan ontstaan
en omgekeerd ook geen arbeidsvermogen kan verloren gaan ,
dan zal men de voorstelling die vroeger gehuldigd werd ,
'.
als zou de afgewerkte stoom uit een stoommachine nog een
even groote hoeveelheid warmte bevatten , als waarmede h:9
uit den stoomketel in den cylinder aankwam , thans een
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dwaling nomnen. Uit opzettelijk genomen proeven naar de
hoeveelheid warmte , waarmede de stOOlll den ketel verliet ,
en de hoeveelheid warmte , waarmede diezelfde stoom in den
condensator aankwam , bleek het duidelijk dat onder weg
warmte verloren was gegaan , gedeeltelijk 'toeteschrij ven aan
uitstraling , maar overigens aan den verrichten arbeid. Als
men ook hier weer ging meten , hoeved warmte voor het
laatste do�l besteed was en hoeveel arbeid door de stoom
machine geleverd was , dan bleek dat weer dezelfde betrekking
bestond tusschen de hoeveelheid verdwenen warmte en den
verrichten arbeid. Bij deze 0 mzetting van warmte in arbeid
in het stoomwerktuig is intusschen een omstandigh eid in
het spel , die voor het nuttig effect van dit werktuig zeer
nadeelig is. vVat CARNO'!' in 1 824 reeds uitsprak , - ondanks
zijn verkeerd inzicht in het wezen der warmte , daar hij zich
nog op het standpunt der materiëele warmte-theorie plaatste, 111 . dat warmte dàn alleen arbeid verrichten kan , als zij van
.
een hoogere tot een lagere temperatuur daalt , is later
volkomen bevestigd bevonden. Bli het stoomwerktuig is
daarom de hoeveelheid warnlte , die in arbeid wordt OJllgezet ,
afhankelijk van het temperatuursverschil tusschen den stoom
in den ketel �n dien in den condensator. Slechts een deel
van de warmte , die in den ketel aan den stoom is meegel
deeld , wordt besteed aan het verrichten van arbeid. Dat
deel zal des te gro oter zijn , naannate het bedoelde tem
peratuursverschil grooter is ; de rest echter komt als warmte
van lagere temperatuur in den condensator terecht.
Hiermede was clus ten opzicht � van de warmte de wet
van het behoud van arbeidsvermogen geconstateerd. Spreker
ging thans over tot een anderen vorm van arbeidsvermogen ,
tot dat van de scheikundige werkingen. Als wij kolen ver
branden , weten wij dat de koolstof een verbinding aanO'aat
b
met de zuurstof uit · de lucht . vVij zien bij de vorming V �Lll
die verbinding een hoeveelheid warmte ontstaan ; w aar komt
•

�
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het arbeidsvermogen in dien V O l'll1 van daan ? De verklaring
is heel eenvolldig. Indien de moleculen der koolstof zich met
die der zuurstof verbinden , doen ze dat , omdat zij een
aantrekkende werking op elkaar uitoefenen. Door dat zich
vormen tot een molecule van de samengestelde stof , is we'er
arbeidsvermogen verloren gegaan , want de oorspronkelijk
gescheiden deeltjes koolstof en zuurstof , aantrekkend op
elkaar werkende en in de gelegenheid om tot elkaar te
naderen , waren voorzien van zekere hoeveelheid arbeids
vermogen van plaats. Dat arbeidsvermogen nu , in dezen
vorm scheikundig arbeidsvermogen genoemd , gaat , bij de
vereeniging der moleculen verloren. Is de wet , die we
bespreken , juist , dan moet hierbij dat arbeidsvermogen in
anderen vorm tot gelijk bedrag terug worden verkregen ;
welnu , het verschijnt in den vorm van w armte .
Omgekeerd kunnen wij warmte weer in scheikundig arbeids
vermogen omzetten. We kunnen nanlelijk , ieder weet het ,
door aanwending van warmte van buiten scheikundige ont
ledingen verrichten. Evenal s de zon , de aarde en � e overige
planeten met hunne wachters ons zonnestelsel vormen en als
zoodanig één , geheel uitmaken , waarvan de bestanddeelen
door aantrekke1 lde krachten aan elkaar gebonden zijn , maar
niettemin zich ten opzichte van elkaar bewegen , zoo kan
men zich ook een molecuul eener samengestelde stof denken ,
als een groep van moleculen der samenstellende bestand
'
deelen , waarvoor een soort van evenwichtstoestand geboY(\n
wordt door de samenwerking der aantrekkende krachten , die
ze op elkaar uito efenen , en de bewegingen , die zij binnen
het molecuul der samengestelde stof bezitten . Men noemt
die heweging der bestanddeelen van het molecuul intermole
culaire beweging , ter onderscheiding van de moleculaire
beweging , d. i. die van het nlolecuul der samengestelde stof
als er,n geheel beschouwd. Als nu aan die stof een hoogeren
graad van warmte wordt m eegedeeld , zal niet alleen de
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beweging der moleculen zelf � maar ook die van hunne
bestanddeelen , de intermoleculaire beweging toenemen � en
eindelijk kan die zoo snel worden � dat het straks bedoelde
evenwicht verbroken wordt � de aantrekkende werkingen over
wonnen en uit de samengestelde groep de afzonderlijke
bestanddeelen weer gevormd worden. Alsdan hebben deze
hun arbeidsvermogen van plaats weer teruggekregen en wel
door den invloed der aangewende warmte. Zal ook hierbij
de wet van het behoud van arbeidsvermogen haar bevestiging
vinden , dan moet een verbinding van de zelfde hoeveelheden
der zelfde stoffen altijd de zelfde hoeveelheid warmte opleveren ;
dan zal omgekeerd een even groote hoeveelh eid warmte
noodig nloeten zijn om de ontleding der gevormde verbinding
weer tot stand te brengen � en dan zal men eindelijk de
warmte , die bij verschillende verbindingen vrij komt � als
maat moeten kunnen beschouwen van de aantrekkende krach
ten , die hunne bestanddeelen op elkaar uitoefenen of van
hunne zoogenaamde chemische affiniteiten.
Al deze punten zijn door verschillende waarnemers volkomen
bevestigd hevonden ; hunne proeven leverden daarom nieuwe
bewijzen , zoowel voor de juistheid der nieuwere warmte
theorie als voor de algeIlleene geldigheid der wet van het
behoud van arbeidsvermogen.
De schitterende proef van het verbranden van ijzer in klare
zuurstof leverde een krachtig bewijs voor de warmte-ontwik
keling , waarmede scheikundige verbindingen gepaard gaan ;
de vorming van zuurstofgas en van het vloeibare :p:letaalkwik
uit het roode poedervormige kwikoxyde � door verhitting van
een daarmede gevulde glazen buis , bezigde spr. omgekeerd
als een voorbeeld van een scheikundige ontleding , door de
warmte tot stand gebracht.
Zoo was dan duidelijk aangetoond � dat noch door aan
wending van nlechanische kracht � noch door warmte en
scheikundige werkingen een perpetuum nlObile bereikbaar is.
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Toch zijn de plannenmakers om dat zg. vraagstuk op te lo,.,sen
nog even talrijk als in den tijd van 's GRAVESANDE en BERNOUlLLI.
Maar er is dit merkwaardige verschijnsel bij optemerken ,
volgens de schertsende opmerking van een voormalig secre
taris der Fransche Academie , dat het aanbod van dergelijke
oplossingen het levendigst is in het voorjaar en als de
blaren vallen.
Nog nader zou spreker de schoone wet toelichten uit de
verschijnselen van de statische en galvanische electrjciteit ,
waarvoor hij 1 4 dagen later een nieuwe spreekbeurt had
bestemd.
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P R O F . J . A . S.N IJD ERS :
De vvet

van.

he t behoud

van.

arb eidsverrnogen .

TWEEDE GEDEELTE.

Met een kort en duidelijk overzicht vall het vóór 14 dagen
besprokene , verplaatste prof. SNIJDERS zijn - voor een medio
April-vergaL1 ering - talrijk gehoor als goede bekenden in
z�jn belangrijk onderwerp vYij nlochten dien avond spreker
volgen , terwijl hij achtereenvolgens de werkingen der zoo
genaamde mechanische krachten en de verschijnselen van de
warmte en van de scheikundige verbindingen toetste aan de
wet , dat geen arbeidsvermogen uit niets ontstaat en dat ook
geen arbeidsvermogen verloren gaat, maar dat bij die werkingen
alleen verschillende vormen van arbeidsvermogen in elkaar
worden omgezet. In hoofdzaak den -indirecten betoogtrant
volgende , door aan te toonen , dat de aard der genoemde ver
schijnselen niet in tegenspraak is met die wet , h ad spreker
echter ook enkele proefnemingen meegedeeld , die het bestaan
aantoonden van standvastige numerieke verhoudin gen bij die
versch�jnselen en daardoor het meer di't'ecte bewijs leverden ,
dat deze grondwet der natuurwetenschap onomstootelijk vast
staat , althans voor die barer onderdeelen , welke spreker in
zijn eerste voordracht behandeld had. Aan de hand van JOULE
hadden wij een van die proefnemingen in bijzonderheden
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gevolgd . Bij het omzetten van mechanisch arbeidsvermogen
in warmte 1 door wrijving van vloeistoffen tegen vaste wanden
of van vaste platen tegen elkaar 1 had JOULE beproefd het
mechanisch aequivalent van de warmte te bepalen en het
was hem daarbij gebleken 1 dat 1 om 1 calorie warmte te
verkrijgen 1 een arbeid moet worden verricht van 423 � kilo
grammeter. ])aar die ve �houding bij verschillende proef
nemingen van uiteenloopenden aard. telkens werd teruggevonden1
was hierdoor het bewijs geleverd 1 dat dit arbeidsvermogen
en die warmte aequivalent zijn ; dat beiden wel in elkaar
kunnen worden omgezet 1 maar dat die warmte niet kan
worden verkregen als niet de aequivaleerende hoeveelheid
arbeid is aangewend en omgekeerd. Gelijke vaste verhoudingen
vonden wij ook bij het gebruiken van warmte tot het ver
richten van scheikundige ontledingen en omgekeerd bij de
warmte-ontwikkeling 1 waarmede scheikundige verbindingen
gepaard gaan.
Spreker zou thans diezelfde wet van het behoud van
arbeidsvermogen toetsen aan verschijnselen op het gebied der
electriciteit. Ook hier zou hij zich meerendeels weer moeten
beperken tot het bewijs dat tal van verschijnselen 1 wat hun
aard betreft 1 niet met de wet in strijd zijn en 1 alleen zoo
ver de tijd het toeliet 1 enkele proeven meedeelen 1 die het
numeriek bewijs leveren voor de geldigheid van de wet.
In de eerste plaats deed spreker een kort uitstapje op het
gebied der statische electriciteit. Als wij zien 1 hoe de elec
triciteit 1 die door wrijving of inductie wordt opgewekt 1 bij
haar ontlading verschillende mechanische werkingen verricht 1
of wel warmte of ontledingen veroorzaakt 1 dan zal het niet
moeielijk 7.ijn a�m te toonen 1 dat wij die warmte en die
ontledingen niet voor niets krijgen 1 maar dat voor het doen
ontstaan van die werkingen arbeid moet zijn besteed.
Toen 1 nu twee jaren geleden 1 spr. de statische electriciteit
in dezen kring opzettelijk behandelde 1 hebben wij gezien ,

158

dat een lichaam door wrijving met een ander electrisch wordt.
De daarbij verrichte arbeid om de wrijving te overwinnen ,
doet in beide gewreven lichamen warmte ontstaan , maar de
som van die hoeveelheden warmte is niet aequivalent met
de geheele hoeveelheid arbeid , die verricht is . Er is meer
arbeid verricht , want aan de gewreven glasstang is tevens
het vermogen meegedeeld om op hare beurt zelf arbeid te
verrichten ; zij blijkt in staat te ziin vlierpitballetjes en
andere lichte voorwerpen omhoog te trekken , als wij haar
in hun nabijheid brengen. Dat wij voor het meedeelen van
dat electrisch arbeidsvermogen een aequivaleerende hoeveelheid
arbeid hebben moeten besteden , lichtte spreker toe door een
proef met den electrophoor , een toestel bestaande uit een
plaat van eboniet , die door wrijving wordt geëlectriseerd ,
en een gelijkvormige houten plaat , met bladtin bekleed.
Bedenkt men nu , dat de ebonieten plaat door wrijving negatief
electriRch is geworden , dan is het duidelijk , dat door opleggin g
van de houten plaat , de daarin bevatte neutrale electriciteit
gescheiden wordt in positieve , die wordt aangetrokken door
de negatieve van de onderliggende ebonieten plaat , en in
negatieve , die door aanraking met de ( hand naar den grond
wordt afgeleid. Wij zien daarna bij het opheffen van de
houten plaat en het gelijktijdig naderen met den vinger , een
vonk , die ee� zekere hoeveelheid warmte of arbeidsvermogen
vertegenwoordigt. De houten plaat is nu ontladen ; de ebo
nieten plaat echter heeft haar negatieve lading behouden en
kan voor een tweede en meer dergelijke bewerkingen dienst
doen. Dat telkens terugkeeren van de vonk , hoe dikwijls
wij de houten plaat ook opheffen en haar met den vinger
naderen , zou nu doen denken dat wij in die bejde platen
een eeuwigdurende bron van arbeidsvermogen bezitten. Die
meening is valsch. Om die vonk te verkrijgen , hebben wij
de positieve electriciteit van de houten plaat moeten vrij
maken en tot dat einde is door ons arbeid verricht. Zijn geen
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van beide platen electrisch , dan zullen wij , o m d e bovenste ,
gesteld dat zij 1 kilogram weegt , 1 meter hoog opteheffen ,
1 kilogramnieter arbeid moeten verrichten ; maar zijn de platen
electrisch , dan zal de opheffing meer arbeid kosten , want
we hebben dan ook te overwinnen de aantrekking , die de
positieve electriciteit van de houten plaat en de negatieve
van de onderliggende op elkaar uitoefenen. En die meerdere
arbeid , die wordt besteed , krijgen w�i in den vorm van vrije
electriciteit terug.
Hetzelfde geschiedt bij het in werking brengen van een
schijfelectriseer-machine. Bij het wrijven van de glazen platen
tusschen de leeren kussens , waardoor de eerste positief en
de laatste negatief electrisch worden , hebben wij niet alleen
de wrijving , maar ook de aantrekking van de ongelijknamige
electriciteiten te overwinnen.
Kon bij de proef met den el8ctrophoor de hoeveelheid warmte ,
door de vonk vertegenwoordigd , gem eten worden , dan zou zij
weer blijken , volgens de betrekking : 1 calorie == 423.5 kilo
grammeter , aequivalent te zijn met den meerderen arbeid aan
het � pheffen der houten plaat besteed. Bij deze verschijnselen
van de statische electriciteit zou derhalve de wet van het
behoud van arbeidsvermogen blijken volkomen geldig te zijn .
Spreker zou de wet th ans toetsen aan de verschijnselen
van de galvanische electriciteit. Als in een glazen vat een
of twee door een poreuzel(- wand van elkaar gescheiden ,
vloeistoffen in aanraking worden gebracht met twee ver- ·
schillende vaste stoffen (metalen of ook wel een metaal en
kool) , dan heeft die aanraking tengevolge een scheiding van
de n eutrale electriciteit , zóó dat het eene metaal een overmaat
van n egatieve , het andere een overmaat van positieve elec
triciteit :verkrijgt. Men onderscheidt ze daarom van elkaar
door de namen : positieve en negatieve pol en. Het verschil
In electrischrn toes tand van beide polen drukt men uit door
te zeggen , dat zij tot verschillenden potentiaal geladen zijn ,
1
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de positieve tot hoogeren potentiaal dan de negatieve. Stelt
men zich nu bv . . voor een met verdund zwavelzuur gevuld
vat , waarin een zink- en een koperstaafj e gedeeltelijk zijn
ingedonlpeld , dan zal het zink een negatieve , het koper een
,
positieve lading hebben en bij verbinding van beide polen
door den sluitdraad , zal van het potentiaalverschil der polen
het gevolg zijn , dat de positieve electriciteit van de koper
pool zich beweegt naar de negatieve zinkpool , terwijl de
negatieve zich beweegt in de tegenovergestelde richting.
Door deze hereeniging der gescheiden electriciteiten in den
sluitdraad , zouden de ladingen der polen verdwijnen , zou
hun potentiaalverschil verloren gaan ; steeds echter heeft er
nieuwe aanvoer van electriciteit naar de polen plaats. Naar
mate de positieve van de eene pool en de negatieve van de
andere afvloeit , wordt in het element onophoudelijk neutrale
electriciteit in h are elementen gescheiden , zoodat de lading
in beide polen altij d even hoog blijft en er een standvastige
strooming van electriciteit door dell draad ontstaat.
De aldus opgewekte electrische stroom kan allerlei werkingen
verrichten. Hij vertegenwoord igt dus een zekere mate van
arbeidsvermogen. De vraag doet zich hier weer voor : krijgen
wij dien arbeid voor niets , en zoo neen , waar is de bron
van dat arbeidsvermogen ? is er een plaats in den gesloten
keten aan te wijzen , waar een zekere hoeveelheid arbeids
vermogen in een electrischen stroom wordt omgezet ?
Dat de stroom werkelijk arbeidsvermogen vertegenwoordigt ,
zien we aan het gloeien van een dun platinadraadje , dat met
de dikkere koperen geleiddraden verbonden is , zóó dat de
stroom het draadje dOOl'loopen moet. Dat in den platinadraad
het grootste deel der electriciteit in warmte wordt omgezet ,
wordt veroorzaakt door de geringe doorsnede van dezen draad ,
wat tengevolge heeft , dat de stroom daarjn een zooveel
grooteren weerstand ondervindt dan in de dikkere koperdraden .
De electrische stroom kan ook scheikundige ontledingen
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verrichten. Wordt h ij b v . door water geleid , dan vindt hij
een middenstof , die de electriciteit zeer decht geleidt. De
stroom ondervindt daarin weer een ze' k eren weerstand. Maar
bovendien is het een eigenschap van alle samengestelde
vloeistoffen , dat zij den stroom kunnen geleiden , zonder
ontleed te worden. Het is , als het ware , alsof het ééne
bestanddeel der vloeistof de drager is der positieve electriciteit
en zich met deze medebeweegt , terwijl het andere bestand
deel de negatieve electriciteit , in de tegenovergestelde richting
zich bewegende , vergezelt. De watermoleculen zullen dus
ook in twee cleelen gescheiden worden : jn waterstof , het
electro-positieve bestanddeel , en in zuurstof , het electro
negatieve bestanddeel. Het van elkaar verwijderen van de
samenstellende deelen van het water - door spreker toe
gelicht met een fraaie proef - kost arbeid en die arbeid
wordt hier verricht door den stroom. Om zich nu duidelijk
voortestellen , waar in de electrische geleiding de bron van
het arbeidsvermogen aanwezig is , zou spreker di e scheikundige
ontledingen door den galvanischen stroom wat ' van naderbij
bezien. Het vat met water , dat , om het geleidingsvermogen
wat te verhoogen , met eenige druppels zwavelzuur vermengd
was , en waarin twee platina- electroden geplaatst waren ,
'
projecteerde hij op het sche rm. Bij het sluiten van den
stroom werd men dadelijk de ontleding van het water gewaar
door de gasontwikkeling , die dubbel zoo sterk was aan de
electrode , waar de waterstof zich ontwikkelde , als aan ' de
staaf , waar de zuurstof vr�j k:w am. lIet eerstgenoemde
platinastaafje werd nu echter verwijderd en vervangen door
een electrode van koper. Bij het sluiten van den stroonl zag
men weer de waterstof en de zuurstof beiden aan den zelfden
kant als bij de eer�te proef zich ontwikkelen. D e stroom werd
nu omgekeerd , zoo dat men verwachten mocht , dat men nu
de zuurstof zou krijgen njet b�j de platina;... e lectrode , zooal�
daareven het geval was , maar bij de koperen staaf , en de
1I
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waterstof aan de platina-electrode. Werkelijk zag men dit
wat de waterstof betreft ook gebeuren , maar bij de koper
electrode zag men geen gasbellen , maar iets anders ) - dat ,
in plaats van in de vloeistof als gasbellen op te stijgen , naar
beneden afvloeide. Dit andere product der scheikundige
werkingen was blijkbaar geen gas , maar een blauwe vloei
stof. Inderdaad gaan hier de vrij komende zuurstof en het
nog aanwezige verdunde zwavelzuur me� het koper van de
electrode een verbinding aan tot kopersulfaat (Cu 8 O.J) . Bij
het weder omkeeren van den stroonl kwam de waterstof vrij
aan de koper-electrode en zag nlen daar het gas zich weder
vrij ontwikkelen , daar het koper met de waterstof geen ver
binding aangaat.
Bij een derde proef vulde spreker het bakje met koper
vitriool (Cu 804) en na er een platina- en een koper-electrode
in gebracht te hebben , projecteerde hij het op het scherm.
De electrische stro om deed ook hier de vloeistof zich splitsen
in een electro-positief bestanddeel (het koper) en in een
electro-negatief bestanddeel (het zwavelzuur en de zuurstof).
Het koper uit de oplossing werd door den stroom op de
koper-electrode neergeslagen , aan de platina-electrode steeg
de zuurstof in bellen op. Keerde spreker den stroom om ,
zoodat de electroden van rol verwisselden , dan zag men de
zuurstof vrij komen aan het koper , dat verteerd werd tot
kopervitriool , terwijl aan den anderen kant het koper ûch
afzette op het platina. Langzamerhand had men dus twee
koper-electroden gekregen .
Ter verklaring van de wijze , waarop deze ontledingen door
den galvanischen stroom tot stand komen , bleef voor spreker
nog over nlee te deelen , wat de oorzaak is , dat bij ontleding
van een samengestelde vlo eistof de gescheiden bestanddeelen
alleen aan de electroden vrijkomen en niet in de ruimte
tusschen die electroden. Men heeft zich dat verschijnsel op de
volgende wijze voortestellen. Zij P de zoogenaamde positieve
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electrode , d. i . die , waarheen zich het electro-negatieve bestand
deel als het ware aangetrokken gevo elt , en zij omgekeerd
N de negatieve electro de , waarheen zich het electro-positieve
b estanddeel beweegt.
p

I

A 1 A2

A3

--7

BI B2 B3

�

A i en B 1 stellen de beide bestanddeelen van het eerste
eener reeks van moleculen "Voor , ALO en B 10 de deelen van het
laatste molecuul dier reeks , dat met de negatieve electro de in
aanraking is. Als nu de positieve electriciteit , van P komende ,
zich in de richting van het pijltje door de vlo eistof heen
beweegt , moet dit noodzakelijk gep aard gaan met een scheiding
van de bestanddeelen der moleculen . De electro -positieve
bestanddeelen A bewegen zich met den positieven stro om
mede ; de bestanddeelen B , als het ware de dragers der
negêLtieve electriciteit , bewegen zich in de richting van N
naar P. Men stelt zich nu voor , dat een oogenblik , nadat
de scheiding der moleculen heeft plaats gegrepen , de bestand
deelen de volgende ligging ten opzichte van elkaar hebb en
aangenomen.
Al A?, A3
B2 B3 BJ

Er zou een opschuiving hebben pl aats gehad , waarbij de

deeltjes Al , A2 enz . de deeltjes B 2 , B3 enz . ontmo eten en
daarmede onmiddelhjk weer een nieuwe verbinding aangaan.
Aan de positieve electrode komt dan alleen het molecuul Bl '
aan de negatieve alleen het rIlolecuul A LO vrij . Deze ont
ledingen , verschuivin gen en verbindingen zouden zich nu
vo ortdurend herhalen en het resultaat is dan dat men in de
vlo eistof tusschen de eledroden van de ontleding eigenlijk
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niets bemerkt en de gescheiden bestanddeelen alleen bij . P
en N vrij komen. Deze eenvoudige verIdaring IS afkomsb g
van den natuurkundige GROTTHUSS .
Na aldus aangetoond te hebben , dat de eledrische stroom
warmte in d�n sluitdraad opwekt en in staat is scheikundige
ontledingen te verrichten ; dat hij dus een zekeren vorm van
arbeidsvermogen ·vertegenwoordigt ·, moeten wij nu de vraag
trachi:en te beantwoorden : waar komt dat arbeidsvermogen
vandaan ? De draad waardoor de stroonl zijn weg vÎli dt ,
blijft onveranderd. Daar is de bron dus niet te zoeken. De
eenige plaats , waar veranderingen in den keten plaats grijpen ,
is het element zelf. Het blijkt namelijk , als de stroom een
tijd lang den keten heeft rondgeloopen , dat ook in het element
scheikundige veranderingen tot stand zijn gekomen , even
goed als in den ontledingstoestel , die bij de zooeven beschreven
proeven in den keten ' werd opgenomen. Dáár alleen dus , in
het galvanisch elenlent , kan de bron schuilen van het arbeids
vermogen , dat door den stroom vertegenwoordigd wordt en
dat in den sluitdraad in verschillende vormen weer vrij konlt.
Zullen de stroomen van positieve en negatieve electriciteit ,
in tegenovergestelde richtingen , werkelijk den geheelen keten
kunnen rondloopen , dan :t.ullen zij ook het element zelf
moeten , passeeren en zullen de daarin aanwezige vloeistoffen
en metalen scheikundige ' vermideringen moeten ondergaan .
I s n u d e wet v�m het behoud ' van arbeidsvermogen o o k in
dit . geval geldig , dan kunnen we à priori zeggen , dat die
scheikundige veranderingen van zoodanigen aard zullen moeten
zijn , dat zij met een verlies van scheikundig arbeids vè rmogen
gepaard gaan ; dat dus , terwijl de vloeistoffen bij het doorgaan
van den stroom ontleed worden , hunne bestanddeelen beide
of een van beide verbindingen zullen móeten aangaan met
de electrodcn , waaraan zij vrij komen. Het bij die verhin
dingen verloren gaand arbeidsvermogen van plaats zal dan
den voor de ontleding der vloeistoffen benoodigden arbeid
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moeten overtreffen ; het nleerdere , als scheikundig arbeids
vermogen in het element verdwenen , zal als electrisch arbeids
vermogen terugverkregen worden , dat op zijn beurt in den
sluitdraad bv. weer in warmte wordt o mgezet. Men kan het
ook zóó uitdrukken , dat , om een electrischen stroonl te
kunnen leveren , de scheikundige verbindingen , die in het
galvanisch element plaats grijpen , in energie de gelijktijdige
scheikundige ontledingen zullen llloeten overtreffen ; zóó dat ,
als zij in een gewoon bekerglas zonder sluit draad plaats
grepen , in een toestel dus , waarvan de inrichting niet
geschikt is om een rondloopenden elecr.rischen · stroom te
doen ontstaan , er een winst van warmte zou worden geleverd.
In het galvanisch element krijgen we , in plaats van die
lokale warmteontwikkeling , den electrischen stroonl , die
diezelfde warmte als het ware over de verschillende deelen
van den keten verspreidt en in evenredigheid van den weerstand
dier deelen verdeelt.
Dat deze beschouwing juist is , is niet alleen door tal van
qualitati8ve , maar ook van quantitatieve proefnemingen , die
hier natuurlijk ook weer meer dan de eerste ter zake afdoen ,
bewezen . Als een voorbeeld van de eerste koos spreker het
boven reeds beschrevene meest eenvoudige element , dat van
VOLTA. of van WOLLASTON , waarin een koper- en een zinkplaat
in een nlet verdund zwavelzuur gevuld bekerglas zijn geplaatst.
De positieve electriciteit verzamelt zich op de koper- , de
negatieve op de zinkplaat. Worden beide door een metaal
draad verbonden , dan zal daarin de positieve stroom 1001)en
van het kope� naar het zink , terwijl hij in het element zelf
n atuurlijk loopt van het zink naar het koper. De waterstof ,
door de ontleding van het in de vloeistof aanwezige water
ontstaan , zal aan de koperpool vrij komen en in den vorm
van gasbellen opst1jgen ; de zuurstof verbindt zich met het
zink van de z in kp o o l en het zwavelzuur tot zinksulfaat. De
koperplaat vervult dus alleen de vrij wel passieve rol : de
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positieve electricite-it optenemen en naar den · sluitdraad te
leiden ; de scheikundige werkingen in het element bestaan
alleen in een ontleding van water en een vorming van zink
sulfaat. Kunnen we nu diezelfde werkingen ook in een gewoon
bekerglas laten plaats grijpen , en zoo ja , gaan ze dàn met
een winst van warmte gepaard ? Ieder weet , dat dit werkelijk
het geval is . Het zink in ons galvanisch elemei1t is nlet een
dun kwiklaagj e , een amalgama van kwik en zink , bedekt ,
om te beletten dat het aangetast wordt en verteert zoolang
de stroom niet doorgaat. Maar heeft men die voorzorg niet
genomen en wordt een gewo on stuk zink in een glas met
verdund zwavelzuur geplaatst , (de koperpl2,a� bij die proef
achterwege latende) dan ziet men eveneens gas bellen van
waterstof opstijgen , die zich . nu ontwikkelen aan de zin7c
oppervlakte en h é t bewijs leveren , dat het water ontleed is.
Tegelijk neemt het gewicht der zinkstaaf af en vormt er zich
in de vloeistof zinksulfaat. \Ve hebben hier dus met dezelfde
scheikundige werkingen te doen als in ons element van VOLTA
of WOLLASTON. En wat blijkt er nu bij de proef ? Dat er een
groote hoeveelheid warmte ontwikkeld wordt , zooals op grond
onzer vorige redeneeringen te verwachten was . Deze warmte
ontwikkeFng , op zich zelf beschouwd , behoeft ons ook weer
niet te verbazen.
Als het zink in staat is de waterstof uit hare verbinding
met de zuurstof te verdrijven ten einde zelf met die zuurstof
eene vereeniging aantegaan , dan is dit een bewijs , dat er
grootere scheikundige affiniteit bestaat tusschen zink en
zuurstof dan tusschen waterstof en zuurstof ; dat de aan
trekkende . krachten tusschen de zink- en de zuurstofmoleculen
grooter zijn dan die tusschen de waterstof- en zuurstof
deeltjes . :Maar dan zal ook bij de vereeniging der eerste méér
arbeidsvel mogen va.n plaats verloren gaan dan de arbeid be
:
draagt , die voor de scheiding der laatste benoodigd is en dan zal
de rest van dat arbeidsvermogen als warmte moeten vrijkomen.
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Zou men op grond van deze redelieeringen en door de
vergelijk ing van de scheikundige werkingen , die in het gal
vanisch element zelf voorvallen , met de eerst besprokene in
een gewonen ontledingstoestel , luisschien nog geneigd zijn
den stroonl als de oorzaak van het verschijnsel en de schei
kundige werking als het gevolg te beschouwen , omgekeerd
blijkt ook dat , bij doelmatige inrichting van een ontledings
toestel , nI. zó6 dat er werkelijk een stroom in kan rondloopen ,
elke scheikundige werking , die geheel uit zich zelve plaats
grijpt , buiten to edoen van uitwendige invloeden , met het
ontstaan van een electrischen stroom gepaard gaat , en dat
het uitblijven van scheikundige werking tevens het achterwege
blijven van den stroom ten gevolge heeft. Spreker toonde dit
aan of lichtte althans deze stelling toe door de volgende proef.
In het met verdund zwavelzuur gevulde ontledingsbakje ,
door twee draden met een galvanom eter in verbinding gebracht,
had spreker eerst twee koperen staafjes als electroden geplaatst.
Scheikundige werking bleef nu uit , omdat koper door zwavel
zuur niet wordt aangetast. Op het scherm werd dan ook
,
geen spoor van gasontwikkeling waargenomen ; maar ook
het lichtbeeld van den galvanonleter stond onbewegelijk stil ,
ten bewijze dat er in den keten geen stroom rondliep . Maar
zoodra een der koperstaafjes door een ander van zink was
vervangen en de geleiding weer gesloten was , zag . men de
ontWikkeling van waterstof en de vorming van zinksulfaat
beginnen , maar tevens het lichtbeeld van den galvanonleter
aanmerkelijk afwijken , als een bewijs , dat er een electrische
stroom was ontstaan en dus de scheikundige werking en het
ontstaan van den stro om hand aan hand gingen.
Naar den aard der verschijnselen , bbjkt er dus ook op het
gebied der galva,n ische electriciteit geen strijd te bestaan met
de grondwet der natuurwetenschap. lIet vo lle dig bewijs dat
het electrisch arbeidsvermogen van den strooDl aequivalent
is met het verloren gaand scheikundig arbeieidsvermogen in
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de galvanische cellen , krijgen wij eerst als wij tot 111etende
proeven onze toevlucht nemen. Dat de hoeveelheid warmte ,
die in een stroomgeleiding vrij komt , precies even groot is
als de hoeveelheid warmte , die in een gewoon ontledingsvat
ontstaan zou , als daarin dezelfde scheikundige werkingen
tot gelijk bedrag voorvielen als in het element dat den
stroom levert , IS b. v. gebleken uit proeven van JOULE en
van FAVRE . De laatste bracht een klein
galvanisch element
1
lllet sluitdraad en al in zijn kwikcalorimeter en bepaalde uit
de stijging der temperatuur daarül de hoeveelheid warnlte ,
die in zekeren tijd door den stro om werkelijk geleverd was .
D e in denzelfden tijd ontwikkelde hoeveelheid waterstof en
opgeloste hoeveelheid zink werd nu bepaald. Omdat FAVRE door
vorige proeven de hoeveelheid warmte had leeren ,kennen ,
die ontwikkeld wordt , als een graJll zink rechtstreeks in een
bekerglas met verdund zwavelzuur wordt opgelost , kon hij
dus berekenen , hoeveel caloriën de in het element verbruikte
hoeveelheid zink had moeten leveren.
Beide berekeningen klopten volkomen met elkaa:r. I-lier
had FAVRE dus weer het num eriek bewijs geleverd , dat wij
het arbeidsvermogen van den electrischen stroonl niet voor
niets krijgen , n1aar ten koste van scheikundig arbeidsver
mogen , dat in waarde er n1ede overeenstemt.
Spreker n10cht hier ook het wetenschappelijk onderzoek
aanhalen van on/';en landgenoot , prof. B OSSCI-IA , die in 1 857
een s choone proefneming heeft genomen ter controleering
van de wet van het behoud van arbeidsvermogen ten opzichte
van den galvanischen stroom. Om die proef te verklaren ,
vergeleek spreker de beweging V[1n de electriciteit door den
sluitdraad van een galvanische cel met de beweging van
water , dat uit een hooger geplaatsten bak door een huis
naar een lager gelegen reservoir vloeit. Kent ll1ell het
gewicht van het water , dat uit den eellen bak in den anderen
is overgegaan , en weet 111 en , als tweede gegeven 1 hoe veel
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het nIveau is gedaald , dan drukt het product van die beide
getallen in kilogrammeters uit het arbeidsvermogen van plaats
dat het water verloren heeft.
Ook in den sluit draad van het galvanisch element kon de
electriciteit alleen dan warmte opwekken of arbeid verrichten ,
zoolang zij zich beweegt van punten van hoogeren potentiaal
naar punten van lageren potentiaal. Weet men nu ook
hoeveel electriciteit aan de beweging heeft deelgenomen en
hoe groot de potentiaalvalling daarbij geweest is , dan zal
men , als beide in de behoorlijke eenheden zijn uitgedrukt , even
eens door het product van beider getallenwaarden te nemen
in kilogrammeters , de ho eveelheid electrisch arbeidsvermogen
verkrijgen , dat op den afgelegden weg verloren is g �gaan.
Prof. B OSSCHA nu volbracht de nleting van de hoeveelheid
electriciteit , die in den tijd van 1 secunde door den draad
stroonlde , en vermenigvuldigde die uitkomst met het poten
tiaal-verval in den keten van het door hem gebruikte DANIELL
element. Even gemakkelijk als het meten van de waterval
hoogte is ; even ingewikkeld is echter de bepaling van dat
potentiaal-verval in een galvanisch element. Langs een omweg
moest prof. B OSSCHA daartoe geraken. Men leidt namelijk het
potentiaal-verval of de zoogenaanlde electromotorische kracht
van het element af uit de stroomsterkte , d. i. de zoo straks
genoemde hoeveelheid electriciteit , die per secunde door den
draad stroomt , en uit den weerstand , dien de gesloten keten
aan deze beweging biedt. En om nu weer del?- weerstand
van den geheelen keten te leeren kennen , moet men dien
verge1ijken met den weerstand , dien een koperdraadklos van
bepaalde afmetingen oplevert , als hij in den keten wordt
ingelascht. Prof. B OSSCHA bezigde daartoe een klos , waarvan
de weerstand nauwkeurig genleten en in de behoorlijke een
heden was uitgedrukt door den natuurkundige WEnER te
Leipzig. Door het product te nemen van het uit deze proeven
berekende potentiaal-verval in den keten van een DANIELL-
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element o f d e electrische valhoogte e n van d e hoeveelheid
electriciteit , die aan die beweging deelnam , kreeg prof.
BOSSCHA het arbeidsvermogen , dat p er secunde verloren ging
bij de beweging van den electrischen stroom door den draad
en dat teruggevonden moest worden in den vorm van warmte ,
die in den draad werd opgewekt.
Neemt men nu aan dat werkelijk , zooals JOULE bij zijn
proefnemingen had bevonden , 423 � kgm. arbeidsvermogen
met 1 calorie warmte overeenstemt , dan ziet men hoe BOSSCHA
nu berekenen kon , hoeveel caloriën warmte zich in den draad
hadden ontwikkeld , door namelijk het door hem berekende
verloren gegaan zijnde arbeidsvermogen te deelen door 423 �.
Nu w as door proeven van denzelfden natuurkundige WEBER
bekend geworden , hoeveel zink per secunde in een DANIËLL
element in zinksulfaat wordt omgezet bij gelijktijdige ontleding
van het daarin aanwezige kopersulfaat , indien de hoeveelheid
electriciteit , die als eenheid wordt aangenomen , door den
keten stroomt. Uit de meting van de stroomsterkte door
prof. BOSSCHA kon dus ook gevonden worden , hoeveel gewicht
aan zink bij zijne proef per secunde was opgelost. En daar
nu het scheikundig arbeidsvermogen , dat bij die oplossing
verloren gaat , eerst in electrisch arbeidsvermogen omgezet ,
later als warmte in den draad teruggevonden werd tot het
door prof. BOSSCHA berekende bedrag , kon ten slotte gevonden
worden hoeveel caloriën warmte de oplossing van 1 gram
zink in kopersulfaat oplevert. Daarvoor verkreeg BOSSCHA nu
ten slotte 0 .728 calorie , een inderdaad verrassende uitkomst ,
als men bedenkt , dat dit cijfer langs den indireden weg
verkregen was ; dat de metingen van verschillende bij de
berekening noodige gro otheden door geheel van elkaar onaf
hankelijke waarnemers , BOSSCHA , WEBER en JOULE waren
verricht - en dat de di1�ecte bepaling van die hoeveelheid
warmte door FAVRE geleerd had , dat elk gram zink in koper
sulfaat opgelost , 0 .7 1 4 caloriën warmte doet ontstaan !
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Men kan ook den gang der berekening omkeeren. Uit het
door FAVRE rechtstreeks bepaalde c�fer kon prof. B OSSCHA
berekenen hoeveel warmte , door de oplossing van het zink
in het element , in den keten moest zijn opgewekt , en daar ,
zooals boven beschreven is , de hoeveelheid electrisch arbeids
vermogen , die verloren was gegaan , tevens bekend was ,
kon B OSSCHA hieruit het mechanisch aequivalent van de warmte
berekenen. H� vond op die wijze , dat 1 calorie aequivalent
is met 432 kilogrammeter arbeidsvermogen , een c�fer zóó
weinig verschillende van dat van JOULE , dat men in de over
eenstemming van beide getallen , langs zoo geheel verschillende
wegen verkregen , de fraaiste b evestiging vindt van de wet
van het behoud van arbeidsvermogen.
Over de verschijnselen der inductiestroomen zou spreker
niet veel uitw�den , daar de voordracht van DR. GROENMAN
over de dynamo-machines nog levendig in herinnering was.
Nochtans wenschte h� ook hier met een enkel woord de
geldigheid van de wet van het behoud van arbeidsvermogen
te toetsen. Als we een nlagneet of een gesloten geleiding ,
waarin een stroom rondloopt , bewegen ten opzichte van een
andere gesloten draadgeleiebng , ontstaat er , zooals men weet ,
in dien draad een stroonl , dien we zeggen door inductie te
z�n opgewekt. !Iet is echter geen stroom van langen duur.
Z oodra � e nlagneet of de stroomleiding , die we tot den
tweeden draad laten naderen , in rust komt , verdwijnt de
ind uctiestroom 1 om dadelijk weer te ontstaan als de magneet
. of de induceerende stroomgeleiding weer van den draad ver
wijderd wordt. Hoe nu dit , door FARADAY in 1 8 3 1 ontdekte
verschi-insel , dat magneten en stroomgeleiders door hun
b eweging stroomen kunnen doen ontstaan in gesloten ge
lejders , waarin geen bron van electricüeit voorhanden is ,
te rijmen m et de wet van het behoud van arb eidsvermo g en ?
Als nu toch in dien tweeden geleider , die uit niets dan k o pe r
draad bestaat en waarin dus geen scheikundig arbeidsver-
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mogen verloren gaat , waarin geen zink wordt opgelost , de
warmte ontstaat , die onvermijdelijk te voorschijn treedt , als
de draad , hetzij in de eene , hetzij in de tegenovergestelde
richting door den inductiestroonl d OOl'loopen wordt , hebben
we dan niet in het onophoudelijk doen naderen en ver
wijderen van den magneet of van den induceerenden stroom
een onuitputtelijke bron van warmte-ontwikkeling en dus van
arbeidsvermogen in den geïnduceerden draad ?
vVij hebben hier weer met een dergelijk verschijnsel als
bij den electrophoor te doen. Als de induceerende magneet
of draadklos ondersteld wordt geplaatst te zijn in den houten
koker , waarop de tweede draadgeleiding gewonden is ; als
we tevens aannemen , dat hij 1 kilogram weegt en nu tot
een hoogte van 1. nleter wordt opgelicht , dan zou nlen
meenen daartoe 1. kilogralumeter arbeid te hebben moeten
verrichten. Dat is echter niet zoo. AMPÉRE n1. heeft , reeds zeer
korten tijd na de ontdekking van OERSTED , aangetoond dat ,
even als magneten onderlin g en ook stroomen en magneten
aantrekkend en afstootend op elkaar werken , evenzoo stroomen
op stroomen en magneten op stroonlen dergelijke werkingen
uitoefenen. Gelijk gerichte stroonlen trekken elkaaT aan en
tegengesteld gerichte stroomen stooten elkaar af. En nu bleek
het aan LENZ , dat de richting van den geïnducem'den stroom
altijd zóó is , dat hij , volgens de wetten van AMPÈRE , op
den induceerenden stroomgeleider terugwerkende , dezen in
zijn beweging tegelHverkt. Naderen bv. de draadklossen tot
elkaar , dan is de inductiestroom tegengesteld gericht aan
den hoofdstroom en stooten beide elkaar af ; verwijderen we
de klossen van elkaar , dan is de inductiestroom gelijk gericht
met den hoofdstroom en trekken ze elkaar aan. In elk geval ,
hetzij om de aantrekking , hetzij om de afstooting te over
winnen 1 zullen we dus meer arbeid moeten veró chten , cbn
anders voor de beweging van de c1raaclklos nooclig zou zijn.
Om de bovengenoemde klos van 1 kilogram zwaarte 1 meter
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o p t e lichten , z o u meer dan 1 kilogram arbeid besteed mo eten
worden , omdat ook. nog overwonnen moet worden de aan
trekking tusschen den induceerenden stroom en den stroom ,
die · onder den invloed van eerstgenoemde is opgewekt . Voor
dien meerderen arbeid krijgen wij een aequivalent in de warmte
dool' den inductiestroom opgewekt ; maar omgekeerd blijkt
dan ook , dat die warmte niet voor niets wordt verkregen .
Ja , men zou met recht kunnen beweren , dat als de ont
dekking der inductiestroomen door FARADAY (in 1 831) aan
de proeven van AMPÈRE , die in 1 820 geschiedden , ware
voorafgegaan , men uit het ontstaan der inductiestroomen
bij beweging der draadklossen ten opzichte van elkaar en
�oor toepassing van de wet van het behoud van -arbeids
vermogen , de aanstrekkende en afstootende werkingen , die
stroomgeleiders op elkaal: uitoefenen , zou hebben kunnen
voorspellen.
Ten slotte wenschte spreker nog aan te toonen , hoe het
arbeidsvermogen , door den inductiestroom vertegenwoordigd ,
in plaats van in warmte , in mechanischen arbeid kan worden
omgezet. Een krachtige �agneto-electrische machine stond
opgesteld , door twee koperdraden verbonden met de draad
geleiding van een tweeden toestel , een zoogenaanlden motor van
TROUVÉ. Brengt men , door aan een kruk te draaien , de as
van de magneto-electrische machine in voortdurend rond
draaiende beweging , dan wordt daardoor een blijvende in
ductiestroom opgewekt , die , door de koperdraden naar den
motor van TROUVÉ geleid , nu juist omgekeerd de daarin
aanwezige draadklossen en daardoor de as van dezen toestel
in ronddraajende beweging brengt. Op de as van dit instrument
was een houten cylinder geplaatst , waarop een koord was
gewonden , welks andere einde over een katrol loopende ,
een gewicht van 2 5 kilo droeg. Werd nu aan de magneto
electrische machine gedraaid , dan bracht de inductiestroom
de klossen van den toestel van TROUVÉ in beweging en
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daardoor werd het koord o p den houten cylinder gewond � n
en het zware gewicht opgelicht.
lIier zagen wij dus voor onze oogen de overbrenging van
mechanischen arbeid op een afstand door tusschenkomst van
electriciteit. Zoo mogelijk nog fraaier proef nam spreker
nlet een Gramme-nlachine , die opgenonlen was in de geleiding
van eenige Bunsensche elementen , tegelijk met een dunnen
platinadraad. Werd de kruk van den Gramme-toestel tegen
gehouden , dan gloeide de draad hevig. Zoodra echter de
kruk werd losgelaten , ging de klos van den G ramme draaien,
maar werd tegelijk het gloeien van den draad minder sterk.
Een deel van het arbeidsvermogen van den stroOlll werd
nu in den Gramme-toestel in mechanischen arbeid omgezet ,
maar nu werd ook dadelijk zooveel minder warmte in den
platinadraad opgewekt. Het electrisch arbeidsvermogen had
zich over beide verdeeld. Zelfs was het zichtbaar , hoe de
draad intermitteerend sterker en zwakker gloeide , naarmate
het rad van den Gramme bij een deel van zijn wenteling
geholpen of tegengewerkt werd door de neerdalende of
opwaartsche beweging van de kruk. vVerd aan de �ruk van
den Gramme gedraaid in de tegenovergestelde richting van
die , waarin zij door den stroolll was bewogen , dan circuleerde
niet slechts de stroom uit de batterij door den geleiddraad ,
maar tevens de stroom door den amanuensis opgewekt , en
zichtbaar werd die versterking door het feller stralen der
gloeiende windingen van den platinadraad.
Met een herinnering aan dr. WAALEWIJN'S opstel in de
April-aflevering van de Vragen des tijds , over Natuurwetten"
waarin een lans wordt gebroken voor het meerder verspreiden
en het in zich op nemen van juiste begrippen omtrent de
natuurverschijnselen en hun toepassingen in het dagelijksch
leven , besloot prof. SNIJDERS zijn verhandeling , waarmede
hij op waarlijk voortreffelijke wijze de spreekbeurten in dit
seizoen heeft geëindigd.
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