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MAATSCHAPPIJ D IL IGENTIA . 

NArruURKUNDIGE VOORDRACIITEN. 

I. 

Dn . A .  V A N H A S S E L T : 

Over absorptie van gassen door vloeistoffen 
en vaste li charnen en hare beteeken i s  

i n  de natuur. 

Dr. VAN HAsSEL'r ) leeraar bij  het M. 0 .  te Assen , 
een geliefd spreker jn den kring van " Diligentia 1 1

1 open de 
de voordrachten in dit seizoen met een onderwerp , dat de 
bekoring had van nieuwheid , althans in dit gezel sch ap , en 
van eene degelijke voorbereiding , waarvan de vele belang
wekkende proeven getuigden , di e i n  den l oop van den avon d 
genomen werden. 

Als inleiding tot z iin onderwerp schetste spreker ons d e  
aangename gewaarwordin g wa1 m eer wt j  in een gl as held er 
bron water , alvoren s h et aan de do rst i ge b ppen te zetten , 
d e  gasbellen zi en parelen n aar d e  opperv lakte , en het gen oegen 
van het bru isen en s chuimen te z i en van een g l as ch ampagn e 
en van het opnie u w  op wekk en va 1 1 d e  :,bjgen d e  gasbe l l en 
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door , met een krachtigen slag met de hand op het glas , 
een fl.inken luchtstroom aan de vloeistof toe te voeren . 

Dit verschijnsel en vele andere van het opslorpen van 
O'assen door vlo eistoffen en vaste lichamen zou spreker toeo 
lichten , ook in verband met de groote beteekenis , welke 
dat absorptievermogen in de natuur heeft. Voor een beschaafd 
publiek achtte hij het niet noodig , lang stil te staan bij het 
onderscheid tusschen vaste lichamen , vloeistoffen en gassen . 
Voor zooveel noodig werd herinnerd aan de meerdere of mindere 
mate van beweeglijkheid der samenstellende deeltjes , naarmate 
de lichamen in gasvormigen , vloeibaren of vasten to estand 
verkeeren ; aan de toeneming dier beweeglijkheid bij het 
verhoogen van de temperat�ur , waardoor eindelij k  vaste 
stoffen in vloeibare en deze laatste in gassen overgaan ; en 
eindelijk omgekeerd aan het afnemen der beweeglijkheid bij 
temperatuursverlaging , als gassen vloeistoffen en deze laatsten 
vaste lichamen worden . 

Iets dergelijks zal men waarnemen als vaste stoffen in 
vloeistoffen worden opgel ost , of als men gassen door vloei
stoffen of vaste l ichamen laat absorbeeren : in het eerste 
geval daalt de temperatuur o mdat aan de deeltjes van de 
vaste stof meerdere beweeglijkheid wordt meegedeeld , in het 
tweede geval vermindert men de beweeglijkheid der gasdeeltjes1 

waardoor de temperatuur stijgt . 
Dat gassen oplosbaar zijn in water , toonde spreker aan , 

door in een buis met het kleurloos koolzuurgas gevuld , blauw 
gekleurd water te gieten en het mengsel te schudden . Men 
zag het blauwe water wijnrood verkleuren , waardoor de zure 
reactie van het koolzuur was aangetoond. Toen de buis onder 
water werd geopend , drong dit naar binnen , waaruit nader 
de opslorping van het gas bleek . In de volgende proef deed 
spreker ons zien het groote verschil in  oplosbaarheid tusschen 
het eene gas en het andere . Is koo1zuur sl echts in gerin ge 
mate oplosbaar , veel sterker is dat vermogen bij ammoniak 
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en zoutzuur , welke beide gassen spreker verzameld had in 
twee glazen toestellen , aan het benedeneinde afgesloten door 
een met water gevuld glazen kogeltje .  Beide toestellen waren 
geplaatst in m et water gevulde bekers . Bij het stuk stooten 
van de glazen bolletjes , steeg het water ten gevol ge van de 
geringe drukking met geweld in de toestellen , maar in den 
met ammoniak gevulden toestel weer sterker dan in het 
apparaat met zoutzuur. Voor den lezer zal de verschillende 
mate van oplos baar heid duidelijker spreken , door dat ver
mogen in cijfers uit te drukken. Zoo lost 1 liter water ongeveer 
1 liter koolzuur op , tegen 727  liter ammoniak en 450 liter 
zoutzuur. Met deze hoeveelheden vergeleken , zijn weer andere 
gassen uiterst weinig oplos baar , bv .  zuurstof , stik;stof en 
dampkringslucht � waarvan respectivelijk slechts 0 .029 , 0 . 0 1 5  
e n  0 . 0 18  liter door 1 liter water geabsorbeerd worden . Men 
ziet dus , dat het koolzuurgas , vergel eken met de lucht en 
hare bestanddeelen , nog vrij sterk oplosbaar is ; en dat ook 
de zeer geringe oplosbaarheid van de lucht en hare samen
stellende gassen nog van zeer groote beteekenis is in de 
natuur , zullen wij straks aan het einde van de voordracht zien. 

Spreker maakte thans eerst in eene reeks proeven aan
schouwelijk , hoe de oplosbaarheid van de gassen verhoogd 
wordt door verlaging van temperatuur en door verhooging 
van druk . Is b ij gewone temperatuur een hoeveelheid kool
zuurgas in water opgelost , dan zal men het gas langzamerhand 
zien ontwijken , als men het water verhit. 

Brengt men daarentegen , in een toestel met behulp van 
een zuiger , hetzelfde volume gas onder een twee- of drie
voudig sterkeren druk , dan zal men ervaren dat er ook 
twee- en driemaal meer gas wordt opgelost . Dit water , dat 
spreker aldüs met koolzuur , onder eene sterke drukking , 
verzadigd of liever o ververzadigd had , is het bekende spui t
water , dat schuimt en bruist als men er suiker , zan d of 
dergelüke fijne deeltjes aan toe voegt .  Op hetzelfd e begi nsel 
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berust de bereiding van al onze mousseerende dranken , o .  a .  
de methode van onzen landgeüoot Dr. BErns te Groningen , 
en ook de toepassing van het vloeibaar koolzuur. Kortelijk 
schetste spreker de methode-BErns , waarbij het koolzuur 
onder een druk van vijf atmospheren in ' t  water oplost en 
waarvan het groote voordeel is , dat het koolzuurhoudend 
water volstrekt metaal vrti wordt gehouden , daar het nergens 
met metalen in aanraking kan komen, 

Zoo lang de vloeistof den druk blijft ondervinden van het 
daarin opgelost gas , blijft dit er in en houdt die zelfde 
druk ook den glazen kogel tegen de opening geklemd. Maar 
zoodra de druk wordt opgeheven , door wegduwing van den 
kogel , waardoor de druk di en het gas er op uitoefent wordt 
overwonnen , ontsnapt het gas . Spreker , die proef nemende 
met een kogelfleschje , gaf aan het daarin opgeloste koolzuur 
gelegenheid te ontwijken in een glazen klok , maar hij 
toonde daarbij tevens aan , dat hoogstens ongeveer de helft 
van h et koolzuur op die manier ontsnapt , en dat het spuit
water nog geruimen tijd  meer kool zuur blijft bevatten dan 
het wa,ter onder gewone omstandigheden van temperatuur 
en drukking kan absorbeeren . Dat een dergelijk verschiinse1 
zich ook kan voordoen hij het oplossen onder verhoogde 
temperatuur van vaste stoffen in vloeistoffen , bv .  van zouten 
in water , toonde spreker aan in eene o ververzadigde oplossing 
van aceias natricus. Onder aanzienli jke verhooging van 
temperatuur was di e sterke oplossing van zont door spreker 
in een fleschj e bereid , en bij langzame afkoeling was al het 
zout daarin opgelost geb] even . In de afsluiting had spreker 
twee openingen gemaakt , en in de eene een buisje  geplaatst 
met vlnchtige aeth er ,  d i e  bij de gewone te 1n peratuur niet 
genoeg dmnp kan onbvikkelen om met meer dan eene zwakke 
vlam te branden . 

In de bveede opening l iet spreker nu  een glazen staafje , 
waaraan een kris tall etj e van het  zout kleefde , in de overver-
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zadigde zoutoplossing neerdalen . Onmiddell ijk zag men b ij 
de aanraking van de oplossing de massa troebel worden en 
h et zout uit de oplossing vrij komen , waarmee eene zoo 
aanzienlijke temperatuursverhooging gepaard ging , dat de 
c1,ether helder opvlamde . Het opgeloste zout had du s weer 
den vasten toestand aangenomen , en de warmte , die voor 
de  oplossing noodig was geweest , had men zien vrij komen . 
De bekende chemische stoven berusten op dit beginsel . 

Door deze proef was dus duidelijk in 't licht gesteld , dat 
bij zoutoplossingen de oververzadigde to estand zeer spoedig 
ophoudt , wat niet het geval is  b ij gasoplossingen . 

Eene fraaie proef werd alsnu  door spreker genomen om 
te bewijzen dat als  de oververzadiging van eene gasopl ossing 
vermindert , d .  w. z .  als er gas ontwijkt , temperatuursver
laging hiervan het gevolg is . Bij mousseerende dranken is 
die verlaging van temperatuur echter slechts gerü1 g en het 
·verkoelende effect van die dranken dus niet zoo groot als 
men zich wel verbeeldt . 

Dat ook vaste l ichamen gassen opslorpen , laat ûch ver
klaren door de aa:1trekkingskracht , welke  de deeltjes aan het 
oppervlak dier lichamen en de hen omringen de gasdeel tjes 
op elkaar uitoefenen en tenge vol ge waarvan de gassen zich 
op dat oppervlak verdichten . Bij pore uze lich amen met een 
zeer groot oppervlak is die ops lorping het duide l ijkst a,w 
te toonen . Spreker deed znlks met een p ijpvormig stn k 
houtskool , van binnen doorboord om e r  een luch tl-.hermom eter 
in  te kunnen  plaatsen . Houtskool met thermo meter p i aatste 
hij in eene gl azen buis , met ammoniak gevuld , die gedom pel d 
was rn eene vloeistof , waar in  ammon iak n iet o pl ost . A an l i et 
stijgen van de v loeistof zag men , hoe d e  koo l h et gas i n  
zich opnam. Het  gas  verdichtte zich in de koo l , en  door  de  
vermindering van de beweegljjkheid , welke de gasd ee l tjes 
daardoor onderging-en ) ontstond  warmte d ie  de b o uts koo 1. 
deed verhitten . Het opslorpen van gas door de kool h o udt  
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zoo lang aan 1 tot de poreuze stof ongeveer 90  maal haa,r 
volume aan gas heeft geabsorbeerd . Houtskool voor buskruit
bereiding 1 kort nadat zij gedoofd was tot poeder gebracht 1 is 
wel eens in brand geraakt door de warmte-ontwikkeling 
tengevolge van de absorptie van zuurstof. 

Tal van andere poreuze lichamen zijn voor absorptie van 
gassen zeer geschikt , bv .  platina , palladium enz . 1 en niet 
alleen platina-spons (fijn verdeeld platina) 1 maar zelfs ook 
metallisch platina .  Bekend is het beginsel waarop de Doebe
reiner-lamp berust , waarmee men zich vóór de uitvinding 
der luci fers behielp om een vlam te verkrijgen . In dien 
toestel ontwikkelt zich waterstof , dat door platina-spons 
wordt geabsorbeerd en door de verbinding van dat gas met 
de zuurstof uit de lucht , bij de vrijkomende warmte 1 h et 
platina doet gloeien . Met een dun plaatje  platina toonde 
spreker aan , dat dit metaal ook in dien toestand zoo veel 
gas opslorpt , dat de verbinding van de zuurstof uit de lucht 
met dat gas reeds voldoende is , om het metaal te doen 
glo eien . Het lichtgas ontstak spreker met zulk een van gas 
venacligd platinablad. Het zelfde bewerkte hij met schiet
katoen . Zooclra het lichtgas toetrad , ontvlamde eerst het 
schietkatoen en die vlam deed het lichtgas ontsteken. 

Maar het zijn niet alleen de genoemde metalen , die lucht 
en andere gassen absor beeren . Immers alle vaste stoffen zijn 
mm of meer bedekt met eene luchtlaag . Bij glas is dit al 
zeer gemakkelijk aan te toonen . Men behoeft slechts met 
een 'lniver staafje  op glas te schrijven en vervolgens het 
glas te beademen : de letten� komen dan helder te voorschijn , 
omdat men de aanklevende luchtlaag plaatselijk heeft weg
genomen . Merkwaardige proeven z ijn genomen door BuNSEN 
met dunne glasdraden en koolzuur , wa::i,ruit hij afleidde dat 
zelfs na drie jaren nog de gaslaag zich op het glas ver
meerderde .  Dit zonderling verschijnsel nader onderzoekende , 
daar het tegenspraak vond , kwam hij tot de ontdekking dat 
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aan de glasdraden , die hij voor droog had gehouden tot 
500'' verhit, hardnekkig waterdamp bleef kleven , waarin 
zich het koolzuur oploste De groote hoeveelheid koolzuur 
in vergelijking van de geringe hoeveelheid water, verk l aarde 
hij door de verbazende drukking waaronder het ga.:3 tengevolge 
van de aantrekking der glasdeeltjes verkeert. Onlangs heeft 
BuNSEN echter aangetoond , dat het koolzuurgas onder die 
omstandigheden het glas aantast. 

Het verschijnsel van ov r.rverzadiging der gasoplossi.ngen 
en 't geen er invloed op uitoefent ) is vooral bestudeerd door 
ÜELlSTEDT , LIEBIG , SuHOENBEIN , ScHRÖDER en in de l aatste jaren 
door GERNEZ en ToMLINSON. Spreker gaf eene duidelij ke voor
stel ling door twee cylinderglazen, de een goed gewi.verd , 
de ander bedekt. door de luchtlaéLg die het glas onder gewone 
omstandigheden altiid aankleeft, beiden te vull en met een 
koolzuuroplossing. Men zag dadel ijk het groote verschil .  
In den gezuiverden cylinder hield de ontsnapping van h et 
koolzuur spoedig op en aan de binnenwanden van het glas 
zetten zich vol strekt ge ene gas bellen af ; daarentegen in het 
vuile glas zagen wij aan de wanden de gasbel len aans l aan , 
een bewij s  dat de aanklevende l u chtlaag de gasbellen uit de 
oplossing deed ontsnappen en zich verzamelen op den wand. 

Een zoo mogel ijk nog sterker proef nam spreker met een 
cylinder van platina-gaas bezwaard met een glazen drij vertje , 
zoodat bij indompeling van dat voorwerp in het met water 
gevu l de glazen vat , gaas en drijvertj e naar den bode1n 
zonken ; maar lang  bleef het daar niet ; Rpoed ig rees . h et 
gaas met het drij vertje weer naar de oppervlakte ten gevol ge 
van het afzetten van talrijke bell etj es kool zu ur  1- egen h et 
platina-gaas , die het toestell etje l ichter maakten , wa ardoor 
het naar boven werd gedreven. Als con tra - proef h aa lde sprek er 
nu het platina-gaas uit het water en gloeide h et urn h et 
volkomen van de aanklevende lu chtl aag te zuiveren . Na  het 
drijvertje weer aan het gaas te hebben bevestigd , d ompeld e 
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spreker den toe(Jtel n u  weer in het water. H ij zonk, maar 
kwam 11"..1 niet weer boven. Er zetten zich dus ditmaal geen 
gasbellen aan het gaas vast , zoodat het ook niet lich ter 
werd. Wederom werd het toestelletje uit de vloeistof gehaald, 
en na  het droog gemaakt t e  hebben, eenvoudig met de 
hand aangeraakt : zooclat van de aan de vingers klevende 
laag lucht een deel zich aan het gaas mededeelde . Reeds 
clie bloote aanraking met de hand was voldoende om het 
gaas vuil te maken ) d. w. z er luchtdeeltjes aan te doen 
kleven. vV erkelijk kwam de toestel, na indompeling, nu 
weer boven. Wat de verklaring dezer verschijnselen betreft, 
staat ToMLINSON lijnrecht tegenover GERNEZ . De eerste beweert 
dat, als de voorwerpen geene ) zoo als hij het noemt J 

scheikuncbg zuivere wanden hebben, de vloeistof er z jcb 
niet aan hecht en er dus gelegenh eid bestaat voor het gas 
om, even als zulks aan de oppervlakte geschiedt, te ontwijken. 
GrnNEz schrijft het verschijnsel toe, en staaft zijne  meening 
door tal van proeven, aan de  aanklevende luchtlaag. 

Bij de beteekenis van de absorptie van gassen door 
vloeisto:ffe1" en vaste l ichamen , als eene belangrijke rol 
s_JJelende in de inrich ting van de natuur , zou spreker ten 
slotte onze aandacht bepalen . 

In den aanvang zagen wij , dat lucht in water slechts 
zeer weinig oplo�baar is, ongeveer evenveel als stikstof, en 
de zuurstof tweemaal sterker clan dit laatste gas , waarbij 
men echter rekening moet houden met de omstandigheid 
dat de stikstof onder viermaal grootere drukking; verkeert. 

Die sterkere oplosbaarheid van de zuurstof in water is 
voor de visschen en vele andere waterbewoners een e levens
quaestie .  Des zomers, als b ij groote hitte en verdamping 
de lucht uit het vvater ontwijkt, komen de visschen boven , 
letterlijk naar adem snakkende. Ook als het ijs de wateren 
bevloert en cle11 l uchttoevoer afsnijdt, loopt het leven van 
de visschen gevaar en zwemmen zij naar de bijten en vakken 
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om lucht te kunnen inademen . Die kleine hoeveelheid lu cht , 
die het water oplost , heeft dus eene groote beteekenis voor 
het dierlijk leven . Ook voor den mensch verliest het water 
zijn sm.aak , als het geen lucht houdt opgelost Tal van 
oxydatie-processen hebben i1 1 h et water plaats dank zij de 
daarin opgeloste lucht , en waar in vuile sloten en wateren 
de organische stoffen zich met de zuurstof verbinden 7 is dit 
de dood voor de vissch en : die- zieh aldus van het eerste 
vereischte voor hun le vensonderhoud beroofd zien ; terwtj l  
aan den anderen kant , door die  oxydatie van de rottende 
stoffen , de wateren ook weer gezuiverd worden voor het 
gebruik van den mensch. 

Vel e van die oxydatiën zijn hydro-oxydatiën en veroorzaken 
het belangrijk proces van de verwering der gesteenten van 
den aardbodem. Worden de ijzerverbindingen in die gesteenten 
door de opgeloste l ucht geoxydeerd 1 er is nog een andere 
factor 1 die daarbij een gewichtige rol speelt 1 namelijk de 
oplosbaarheid van koolzuur in water. Er is bijna geen water , 
of het bevat koolzuur opgelost 1 of uit de lucht of uit de 
aarde . Gewoon welwater bevat koolzuur en vele minerale 
wateren , welbekend b ij de bezol::'kers der badplaatsen , zijn 
buitengewoon rijk aan dat gas . 

Een algemeen bekende eigensch ap van het heldere kal kwater 
is , dat het door b ijvoeging van kool zu urgas troebel wordt , 
daar zich dan de in water on oplosbare koolzure kalk vormt ; 
maar die troebele vloeistof wordt weer helder door er meer 
koolzuur in op te lossen 7 een bewijs dus  dat koolzure kalk 
in koolzuurhoudend water oplosbaar ·i s . B ij verwarmin g van 
dat water ontwijkt weer de overmaat van koo l zu ur en d e  
vloeistof wordt weer tro ebel . 

Op deze eigenschap van het koozuurh oudend water berust 
nu cle vorming van de fraaie druipsteenen of stalaktieten 
aan de gewelven van vele grotten 7 die veefüjds stalagmieten 
raken 1 welke zich door dezelfde oorzaak op den bodem van · 
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het, gewelf vormen. Het kool z uurhoudend water zak t  al l engs 
door de kovlzure kalklagen heen 1 lost daarvan op zijn weg 
een gedeelte op en als nu die op lossing aan den ,-vand door 
verdamping een deel van het water en van het koolzuur 
·weer verliest 1 scheidt i ich de koo lzure kalk af ) en zoo ontstaan 
door den tijd de stalaktiete11 of grillige drui psteen formaties 1 

die in het licht der toortsen van de gidsen zn lk een schittere11d 
en fantastisch schouwspel opleveren . 

Ook in ons vaderland treft men dergelijke koolzur e  kal k
afzettingen aan 1 o. a .  in h et meertje van Rockanje bij  Brielle 1 

en heeft men zel fs drnipsteen en ontdekt bij h et opgraven 
van de verwulven onder de Hooge s luis te Am. terdam 1 die 
sinds 1 662 het daglicht niet hadden w�zieu . Ook hier was 
koo lzuurhoudend  water gestadig door de straatsteenen in het 
gewelf gezakt 

1 
had de kalk van de metselsteenen opgelost 

en waren op de straks beschreven wijze stalaktieten gevormd. 
Door het vervloeien i 1 1 den zandigen ondergrond was h i er 
de formatie van stalagmieten belet geworden Dat de Amster
damsche stalaktieten - spreker kon door de ,;i.,e l will endheid 
van Dr. CosTEIWS *) een paar fraaie monsters l aten z ien - ··· 
slechts klein van stuk  eu broos z ijn ;rergeleken b ij de zware 1 

kolossale stukken van de grotten in Belgi ë en e lders ) l aat 
zich gemakkel ijk verklaren uit de ornstandighid 1 dat d e  
vorming van den druipsteen t e  A msterdam slechts van een 
paar ee 1 1wen dagteekent 1 terw ijl  de formatie i n  de  grot van 
Han h et werk is van w e llicht duizenden jaren . Dien langzamen 
groei kan men zich het best voorste1 leli als men de o-i cl se11 l û 

in de dru ipsteenhole11 h oort verzekeren 1 dat z ij zich niet kunnen 
herinneren 1 de gri l l ige kegel s ooit  kl einer te hebben gezien. 
Z:g moeten zi ch dns we l  v erbazend l ang:1.aam vormen. 

Dat die oplossing van konlzurekalklagen eene groote ro ] 

*) Dr. J. C .  CosTERUS schreef i n  het  t ij d schri ft de " Natuur " van 1 5  
A pr i l  1 883  een interessant opstel onr deze " v n.d er l ::tn dsche  ctru i psteenen " .  
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speelt bij de geologische verschiinsel en , d at daardoor bergen 
worden verzet , dalen gevuld , holen gevormd en aard ver
schuivingen plaats h ebben , spreker herinnerde er vluchtig 
aan ; eveneens aan de krachtige werking van het koolzuur
houdend water op <le veldsp:: rnthoudende rotsen , die eerst 
door de in werking van het water , vooral door het bevriezen 
van dat water uiteensplijten , vervolgens door het koolzuur
houdend water worden opgelost , waarbii zich de onoplosbare 
silicaten afscheiden en kaliumverbindingen ten goede komen 
aan de plantenvoeding 

Uit die verweerde rotsen , uit de kleilagen 7 door de rivieren 
afgevoerd , bestaa-t een groot deel van den bodem van ons 
vaderland , dat aan die ontledende werki ng  van het koolzuur 
dus zijn ontstaan te danken heeft. 

Wij nemen in de natuur een voortdurenden strijd  waar 
tusschen het kiezelzuur en het koolzuur. Terwij l z ich uit de 
silicaten aan de oppervlakte de kool zuur verbindingen vormen , 
die ald u s  het kiezelzuur de baas z iin , zijn de rollen  in de 
diepere lagen omgekeerd , het kiezelzuur is daar sterker en 
verdrijft het koolzuur. Op sommige plaatsen , in Frankrij k 
en in het gebied van den Eife l bv  , ontwikke lt zich het 
koolzuu rgas op geweldige wijze uit den bodem en heeft de 
n ijverheid daarvan een nuttig gebruik weten te maken , 
o .  a .  door onder sterken druk dat gas vloeibaar te m aken . 

In ons vaderland ei nde l i jk  dankt h et ijzeroer of m oeraserts , 
in Drenthe en O verijssel , dat 14 pGt. r ijk aan ij zer is , zijn 
ontstaan aan de eigenschap van koohuur om in wate r op  
t e  lossen . Onze dilu v ial e bod em was van oudsher rijk aan 
ij zer in den toestand van ij zero xyde , dat door de  organ isch e 
stoffen wordt gereduceerd , d .  w .  z .  er wordt een deel zuurstof 
aan onttrokken en eene lagere verbind i ng van de zu t rrstof 
met het i jzer ontstaat , die zich verbindt met kool zuur , 
zoodat er ferro carbonaat in koolzuurhoudend water word t 
opgelost Zoo wordt voortdurend het ijzer weggevoerd door 
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het kool zuurhoudend water, dat zich in de beken verzamelt .  
Dan scheidt zich niet alleen het koolzuur ijzeroxydule af, maar 
dit wordt tegelij k  door de zuurstof geoxydeerd tot ijzer 
hydrooxyd of ijzeroer. Het is dus hier ook weer het kool
zuurhoudend water , dat ons vaderlandsch ijzer verzamelt. 

Dank zij nu de verbeterde methode om aan ijzer z ijn 
gehalte van phosphorus te onttrekken , waaraan vooral het 
uzeroer zeer rijk is , werd aan dit vaderlandsch bodemproduct, 
dat de bodemcultuur zeer in den weg staat, een willige 
afzet naar het bL1itenland verzekerd, terwijl daarbij tevens 
een andere belangrijke stof ontstaat , het calcium-phosphaat ) 

dat , onder den naam van Thomasslakken-meel , in den handel 
gebracht, uitmuntend ;:i, ls meststof dienst doet. 

Over de bronnen die zw ave lwaterstof ontwikkelen, zou 
sp::.-eker niet handelen , evenmin over de absorptie van 
ammoniak door den bodem (*) . HP,t uur was daartoe te ver 
verstreken. Tro mvens het doel van de voordracht vrns 
vo lkomen bereikt. Spreker had eene duidelijke verklaring 
gegeven van de groote beteekenis der absorptie van gassen , 
en is de zucht naar v rijheid b ij de gasdeeltjes, waaraan '"' ij 
telkens b i j 1t 8chuimen onzer mousseerende dranken worden 
herinnerd , ook in vele gevallen eene belemmering voor 
hun ne chemische werkzaamheden, cfoi deli jk is  het ons door 
spreker 1s uiteenzetting geworden , hoe door de absorptie van 
die gasdeeltjes door v loeistoffen en vaste lichamen een 
i nv loed wordt uitgeoefend ,  zonder welken wij ons de 
heerschende orde in de natuur moei l ijk  kunnen voorstel len . 

(*) Zie Dr. A RONSTE TN 's voordrnchten over de Salpetervormi 1 1g  in de 
tlians verschenen l 4e ser ie  der  " N at m1rkuncl ige voorcl r:i chten " ( ,,  over den 
kringloop der st i ksto f ' ') . 



DR .  P .  P .  C .  HOEK : 

Over Inktv isschen en h unne ver wanten. 

De leden van het Physisch Geno otschap werden door Dr. 
HoEK uit Leiden vo orgestel d aan eenige fraaie representan ten 
van een aantal groepen eener afdeeling dieren , die in vele 
opzichten de belangstellin g ,  zoowel van den natuuron der

zoeker als van het gro ote publiek , overwaárdig is . Door 

bemiddeling van zijn collega Dr.  E vERTS kon spreker ons 

namelijk  een aantal zeer schoone exem plaren op sterk water 

van de tot de weekdieren behooren de inktvissch en l aten zien.  
Met die vertegenwoordigers voor o ogen , werden wij  door 

d en spreker verpl aatst op een r.  reis n aar Italië en wel naar 
Napel s ,  waar v el en geweest zijn  en veel gez i en zullP.n h ebben

} 

sch oone kunstvoortbren gsel en en nog schooner natuur , 

kortom alles , beh al ve ju i st datgen e waarop spreker onze 
aand acht b epaal de .  Dr .  Home b rach t ons n aar de Napoli taan sch e 

v isch markt en sch i l d erd e in l even d i ge trekken d e  ei genaardi ge 

sto:ffeerjng van d j e  pl aat� m et de talr ij ke kraam pj es , waar 
de versch i ll en d e  pro d u cten d er Midd e l l an cl sch e Zee s i erl �_ j k 
e n  smakel t j k  w orden u itgestal d en te koop gevent door d e n  

N apo l itaans chen visch er J een sch j
J

. d erach ti g  type , h oog van 
gestalte , l e vendig van oog en van be w egj n g  door h et 
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zuidelijk bloed 1 met opgestroopte hemdsmouwen en de 
afhangende roode phrygische muts op het hoofd. 

-welk een gewoe l  en drukte ! Hier worden tonijnen te 
koop aangeboden ; dan volgen kraamejes "waar de van de 
taaie , ledernchtige huid ontdane rog ons tegengl imt met 
z ijn  rood vleesch 1 smake l ijker v oor het oog dan wanneer 
men het straks op tafel ziet ; weer andere kraampjes met 
verschillende soorten van zee-egels en schelpdieren l oopen 
wij vluchtig voorbij , want h et is ons om geheel iets anders 
te " doen ; immers daar , geheel op zijde van de markt , wat 
hoort men daar een gero ep , bij die s impele van een afd ak 
voorziene kraampjes : ,, clel icatissi mae sepiolae ! cal amarae ! : , 

Zoo klinkt h et uit den mond van den visscher , en naderbij 
komende 

1 
zien w ij de genoemde inktvisschen , die een bu iten

gewone lekkernij z ijn voor den Italiaan .  Onze belaugste l ling 
opmerkende , maakt de koopman met z ijn  puntig mes een 
snede over den rug van den v isch en doet het sepiabeen te 
voorschijn komen , dat met z ijne helwitte kleur glinst ert in 
't zonlicht .  Bij die operatie wordt het grauwe dier overtogen 
door eene sierlijk roocle tint , die aan de randen in eene gele 
kleur overgaat , welke echter op haar beurt spoedig weer 
voor eene andere kleurschakeering plaats maakt . 

Nog onder den indruk van dat tooneel op de vischmarkt 
te Napels 1 togen wij met spreker naar de rotsige kust van 
Bretagne , om er den inktvisch in zijn element te bespieden . 
vVij hebben het gunstig oogenblik afgewacht  1 dat de water
stand laag is en hier en daar in den rotsigen bodem plassen 
z ijn  blijven staan . Daar schuilt onze inktvisch *) . \iVij voelen 
het dier dra , wanneer wij onzen met de dikke sand[t.al ge
wapenden voet in zulk een p las zetten. Maar er beh oort 

* )  Spreker gP-bru ikt  l i e v er het ,voord inkt visch , dan het woord inktsl ak , 
dat in nie uwere leerboekjes v ::i ak  geb ru ikt  wordt. Men zegt immers ook 
walvisch , al weet iedere schoo ljongen da t  h i er van geen " v isch " sprake is .  
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eemge behendigheid t o e  om het dier t e  grijpen , want soms i s  
d e  glibberige visch ons t e  vlug af , o f  hij ontlast zich van 
de donkere vloeistof , die in een zak tusschen zijne ingewanden 
is besloten , en verwijdert die met zooveel geweld uit het 
lichaam , dat het daardoor zwart gekleurde water hoog 
opstuift , terwijl het . beest van de daardoor veroorzaakte 
v erwarring gebruik maakt om zich uit de voeten te maken . 

Gaarne zou spreker thans weer Tiaar N ap 1 : l s  terugkeeren , 
of liever een paar groote kuipen uit h et N apelsche aquarium 
voor zich hebben om ons die merkwaardige dieren van 
naderbij te kunnen toonen. Het aquarium van Dr. AwroN 

D oHRN bezoekende , zal men daar aan het einde van den gang 
een door een puinsteenachti g tusschensch ot in tweeën verdeeld 
bassin vinden , met eene opening in het schot , zoodat de 
bewoners zich uit den eenen naar den anderen bak kunnen 
begeven . Spreker vertoefde er jaren geleden , te gelijk met den 
toen in München gevestigden zoöloog prof. KoLLl\'LANN , die een 
speciale studie maakte van de dieren in dit bassin en daarvan 
later eene uitmuntende beschrijving in ' t  licht gaf. Spreker 
kon de verzoeking · niet weerstaan , uit dat werk een l evendig 
beschreven tooneel mede te deelen . 

I n  bedoeld bassin had men ook een grooten zeekreeft 
(homard) geplaatst , een dier , zooals men weet , gewapend 
met twee geweldige scharen . Op eene of andere manier had 
een insgelijks daar geplaatste zeeschildpad den toorn van 
den kreeft opgewekt , en wel in die mate , dat de kreeft in een 
on bewaakt oogenblik op den schil dpad aan viel , en , niettegen
staande de harde schaal , met  z ij n  ge·weld ige schaar den schildpad 
den kop letterl ijk vermorze lde .  Tot straf werd de kreeft daarop 
als balling geplaatst i n  den aangrenzend. en bak van de kraken 
of octopussen , di eren tot de groep der inktvisschen behoorende ,  
w ier lichaam n i et door platen wordt beschermd , doch u it eene 
.�l appe ,  weeke massa bestaat en alles beh alve d en j n.d ru k  van 
bovenmatig ste rk viaakt. E ven wel heb ben deze octopussen , 
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i n  den omtrek van den bek , i n  acht zeer lange armen geduchte 
wapenen van tegenweer. Zoo zat nu onze zeekreeft gedoken 
in een hoek van het bassin tegenover den kraak , die schijnbaar 
ook kalm afwachtende was de dingen die komen zouden. A l  
spoedig zou het aan den wachter van het bassin blijken , dat 
de kraak het meer in 't bijzonder �egrepen heeft op den 
zeekreeft . Het duurde toch niet bng , of de strijd  nam een 
aan vang. De kraak valt op den kreeft aan en omsingelt dezen 
zoodanig met zijne armen , dat het schaaldier totaal onzichtbaar 
wordt . Gelukkig kon de wachter tus8chenbeide komen om 
aan den strijd een einde te maken . Maar de vrede duurde 
niet lang. Een oogenblik later , als de wachter niet aanwezig 
is , vliegen de woedende dieren weer op elkaar aan . Door 
het rumoer en geplaB gewaarschuwd , komen prof. KoLLl\fANN 
en spreker toesnellen en zien daar de beide kampioenen 
als een kluwen ineengestrengeld .  Ze  wikkelen zich los , e1 1 
nu zwemt de octopus v] iegenssnel in allerlei richtingen door 
het bassin , den kreeft naslepende , die met zijn schaar een 
arm van het weekdier heeft gepakt. De toeschouwers 
verbazen zich over de snelle beweging van den week en 
inktvisch met dien zwaren last aan een der vangarmen , en 
nog meer verwonderen zij zich over de veerkracht van dien 
slappen arm , die aan de kreeftschaar weerstand biedt niet 
alleen , maar die zoo veel kracht ontwikkelt , dat daarmee 
door den woedenden octopus de k reeft tegen de wanden 
van den bak wordt geslingerd , z:óó dat deze l ai1tste genood
zaakt is los te laten 

Het gevecht zou hervat 7.ij n , ware h et niet dat de wachter 
er nu - naar h ij meende - voor goed een e ind e  aan 
maakte door den kreeft te doen ver lni. izen naar den anderen 
bak aan gene :t)jde van h et tnsschenschot .  Het bleek echter 
spoedig , dat de dieren elkaar niet eens behoefdeu te zien 
om o vertuigd te zi jn van elkanders nabijhe id .  De kraak wist 
over den . bovenrand van h et schot  i 1 1 h et bassin te komen 
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en men vond daar den volgenden dag het  levende weekdier 
met zijn  slachtoffer , den kreeft , letterlijk  in stukken gescheurd. 

Spreker had dit feit medegedeeld om de geweldige kracht 
van zoo 'n inktvisch aan te toonen . Hek elfde dier ( de kreeft) , 
dat in staat was om d en kop _van een schildpad m et z�Jn 
stevige schaal te vermorzelen , wordt het slach toffer van 
den bloeddorst" van onzen octopus. 

Uitwendig vertoont het dier een duidelijk en kop,  afgescheiden 
van den romp , en aan het kopgedeelte eveneens duidelijk 
waarneem bare zintuigen. De romp is voorzien van een schelp , 
die of uitwendig of inwendig is , met uitzondering van enkele 
schelplooze vormen . De  schelp wordt voortgebracht door een 
plooi van de huid , mantel genaamd , die in de l engte van 
den rug aan het li chaam vastzit en beide zijden daarvan 
omgeeft . In dien mantel nu bezit het dier 't vermogen om 
kalk af te scheiden , hetzij naar buiten , hetzij naar binnen . 
Is de schelp uitwendig en bestaat zij uit meerdere kamers , 
clan wordt alleen het voorste gedeelte van de aldus gevormde 
schelp door het dier bewoond. Het begint , nog zeer jong 
zijnde , met  een klein kapje uit kalk te vormen , en als h et 
daarin een poos gewoond heeft , bouwt het een tusschenschot , 
d at de oude woning afsluit , waarna het dier een daaraan 
aansluiten de tweede kalkwoning betrekt ; en zoo worden de 
tusschensch otten talrijker met den ouderdom van het cher en 
groeit tevens de band of sipho aan , die door de verschilleD d e  
kamers heenloopt. E r  zijn echter ook vormen , waarb ij de 
tusschenschotten ontbreken . 

In hooge mate belangwekkend i s  het zee r ontwikkel d e  
organisme v an d i t  weekdier. I n  den romp treft men niet al l een 
een darmkanaal aan, maar ook duidelijk  ontwikkel de kieu wen , 
organen voor den bloedsomloop en ook an dere organ en , d i e  
men slechts bij hooger georganiseerde d ieren zou  zoeken . 

Wat betreft de ademhalingswerktuigen , is h et v oorkom en 
van slechts twee kieuwen b�j de meeste d er tegenwoord jg 
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l evende  d ieren <l ezer groep d ::tarorn zoo gewichtig , omdat d i t  
aantal een  middel aan de hand doet  om de  groep dieren , door  
spreker beschouwd , in  twee groote afdeel ingen te  splitsen . 
De fossielen , d .  w .  z .  de uitgestorven vormen van de cepha
lopoden , hadden alle schelpen , waren ook alle op dezelfd e  
w ijze ingericht nils d e  thans levende e n  d e  meeste bezaten 
vier kieuwen. Alleen de cephalopoden van de latere perioden 
onzer aarde hebben de vier ki euwen allengs vervangen gezien 
door slechts twee van die werktuigen . 

Slechts één enkele van de vroeger levende vormen i s  tot 
op den lrnidigen tijd overgebleven ; de overige cephalopoden 
uit den tegenwoordigen tijd z ijn dan ook al le tweekiemv ig .  
Dat eenige koppootig weekdier met vier kieuwen , dat th ans 
nog bestaat precies als vóór misschi en honderddu izend j aren , is 
een nautilus , welke familie overigens in tal van soorten fossiel 
in de lagen der aarde wordt aangetroffen . Van de vroegere 
vierk ienwige ammonieten is geen enkele meer over : all e zijn 
uitgestorven vormen of fossielen . 

De thans levende tweekieuwige cepha .l ópoden zijn in twee 
hoofdgroepen te verdeelen : de tienarmige en de achtarmige 
Tot de eerste behooren de inktvisschen de Sepia , de Lo ligo , 
de Rossia macropus en andere vorm en , ook een zeer· k:le i n  
dier , d e  Spirula , d i e  zeer eigenaardig tusschen de vormen 
met nitwendige en iie met inwendige schel p in  staat. Kop 
en armen steken uit  den mantel , wier twee helften over een 
hoorntje ( vandaar de naam van " posthoorn 1 1

) heen vallen . De 
overeenkomst van de sch elp en de winding harer kamers zon 
de  Spirnla b i j den Nauti lusvorm doen plaatsen , ware het 
n iet dat het eerste d iertje slechts twee kiemven bezit en ook 
in de armen , d ie even als b i j  onze inktvissch e.1 t  z. ijn gevormd , 
te veel ve rschil bestaat rnet de a ls d nnn e  draden uitziende 
armen van den nauti lus  Ei nde l ijk  behooren nog tot de ti enarmige 
vormen de uitgestorven Belemniten , waarvan rl e fo. s ielen 
vee l v u ld ig i n  de J u rn- en  Krg tfornrntie.·· wo rden  aa,ngetroffen : 
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dit zijn dus fossiele vertegenwoordigers der tweekieuwige 
cephalopoden . 

Van de vormen met acht arm en , . de Argonauta en de 
Octopussen ( de groote kraken) , liet spreker fraaie exemplaren 
zien. De fraai gevormde schelp van de A rgonauta argo doet 
inderdaad denk8n aan een sierlijk schip , en die gelijkenis zal 
wellicht hebben bijgedragen tot de dwaling van KoENRAAD 
GEsSNER , den Zwitserschen zoöloog van de 1 6e eeuw ; die het 
later veelvuldig navertelde verhaal in de wereld bracht , dat de 
Argonauta twee zijner armen als zeilen op zijn schelp opzet 
en zijne woning aldus als een bootje  door den wind laat 
voortstuwen . 

In het dezer dagen verschenen rapport van den natuur
onderzoeker HoYLE , die de reis met de Challenger medemaakte , 
noemt hij 388 als hPt aantal bekende soorten van cephalo
poden , die tot 68 geslachten zijn terug te brengen . Als 
voortreffelijk middel om cephalopoden te verzamelen , b eveelt 
die geleerde aan het inspecteeren van de maag van groote 
zee-zoogdieren , welk onderzoek aan de reizigers van de 
Challenger meer dan de helft der meegebrachte exemplaren 
heeft bezorgd. Bij die gelegenheid was men ook zoo gelukkig 
een enkel exemplaar machtig te worden van de kleine soort 
Spirula , waarvan er tot heden slechts drie in de Musea der 
wereld te vinden zijn .  Het was op hoogte van Bandaneira , 
dat men het dier nog levend verkreeg uit de maag van een 
diepzeevisch , die , als ondervond h ij de eigenaardige ·werking 
van zeeziek te zijn , het diertj e  u itbraakte , toen m en den 
visch plotseling uit de diepte op het dek aan den in vl oed 
der lucht blootstelde .  Hij stortte den geheel.en inh ou d  van z ijn 
maag uit , en de scherp u itkijkende prof. rruoM. PSON deed 
daar op eens de belangrijke vondst van een Spi ru la .  Met  
belangstelling ziet men ui t naar h et rapport van  prof. 
HuxLEY , wien dit exemplaar ter besch r ij v ing werd toever
trouwd.  
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Vluchtig  zou spreker thans n og een e an dere z i jde van 7, ijn 
onderwerp beschouwen , de groote beteekenis namelijk van 
de cephalopoclen uit een palaeontologisch oogpunt . Daaronder 
verstaat men de kennis van de dieren- en plantenorganismen , 
die in vroegere tij dperken op onze aarde werden aangetroffen , 
en die thans zijn uitgestorven. Wat de mensch op aard e 
gewrocht heeft , dagteekent , voor zoover wij weten , van een 
5 à 6000 jaren herwaarts ; de kennis omtrent de aarde zelve 
en hetgeen daar op en in was gaat echter veel verder terug ; 
en ve!geleken met de honderd duizenden jaren , waarvan de 
fossiele overblijfael en getuigen , vertegen -woordigen de 5 à 
6000 jaren , gedurende welke de mensch oirkonden heeft 
opgesteld , die voor het nageslacht zijn bewaard gebleven , 
slechts eene korte periode. 

Omtrent de vroegere perioden van veel langeren duur worden 
wij ingelicht door de kostbare schatten van fossiele over· 
blijfselen , welke de aardkorst bevat en d ie het mogelij k  
maken de lagen dier korst onderling te vergelijken en de 
dieren Pn planten , die vroeger geleefd hebben , te leeren 
kennen. Als regel bij dat onderzoek geldt , dat , hoe dichter 
men de jongere lagen nadert , hoe meer overeenkomst de 
uitgestorven vormen hebben met de thans nog levende , en 
hoe ouder de lagen , des te grooter de afwijkingen zijn .  

Het zon spreker te ver voeren , ons een beeld van d e  
wording der aardkorst te schetsen . Het i s  trouwens bekend , 
dat de theorie van Kant en Laplace omtrent het ontstaan 
onzer planeet leert , hoe er een periode is geweest , toen de 
aarde , omgeven door eene vaste korst , juist genoeg was 
afgekoel d om niet . vloeibaar meer te zijn . Uit de aan water
damp rijke atmospheer kon nu voor ' t  eerst water in vloeibaren 
staat op de aarde neervallen , en hiermede trad eene O'eh eel 
nieuwe phase in van de wordingsgeschiedenis van onze 
planeet. Het water begon zich te doen gelden en werkte 
voortaan als een krach tig element bij het vervormen van de 
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aardkorst mede ; het stroomde van de  hoogere naar de l agere 
plaatsen, oefende hier eenè  mechanische, ginds eene chemische 
werking uit, drong in holen en spleten, en tot ijs stollende, 
deed  het de rotsblokken splijten en vergruizelen tot puin, 
dat door hetzelfde water weggevoerd op daartoe geschikte 
plaatsen bezonk. Aldus, door dat vormen van nieuwe lagen, 
ontstonden twee soorten van gesteenten, de plutonische en 
neptunische ) en terwijl men in de eerste of vulcanische lagen 
niet naar fossielen heeft te zoeken omdat deze  moeten beschouwd 
worden als uit de oorspronkelijk in gloeihitte verkeerende 
massa te zijn ontstaan, treft men daarentegen reeds in de 
alleroudste sedimentaire gesteenten overblijfselen aan van 
vroegere orgamsmen . 

Om in zeer groote trekken eene voorstelling te geven van 
de elkander opvolgende perioden, gaf spreker eene zelfde 
indeeling al s b ij de geschiedenis der menschheid wordt aange
nomen. In den oudsten tij d v indt men reeds enkele fossielen, 
de uitsluitend aan water gebonden wieren en de crinoïden 
(stekelhuidige dieren). In de dan volgende periode, die de 
oude gesch i edenis onzer aarde verhaalt, volgen elkaar op 
vier groote groepen van lagen : het S iluur, rijk aan a1lerlei 
dieren en planten die u itsluitend in water konden leven ; het 
Devoon, waarin men de eerste landplanten begint te ontmoeten; 
de Steenkool, met de eerste amphibiën, en het Perm. H ooger 
op, in de middeleeu wen van de geologi sche formaties , ziet 
hem hoe lan ger zoo meer dieren- en p lantenvormen optreden, 
die min of m�er overeenkomst hebben met de tegen woordig 
nog bestaande vormen. Bepal en wij ons tot d e  vormen der 
cephalopoden, die we achtereen volgens i n  die lagen aantreffen , 
dan zien we daarvan reeds een massa fossiel en iu h e t  S i l u ur, 
opmerkelij k eerst als geheel rech te schel pen  zon der w i n din gen, 
dan trapsgewijs  meer gewonden , en al d ie vor m e n  behoorcndc 
tot de nautiliden. Vervolgens tot h et Devoon overgaande,  
zien wij enke le ammonieten z i ch b j j  de n a u tili cl c n  aun s J u i ten, 
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welke a nn nonieten z ich in alle volgende lagen handhaven tot 

en met de middeleeuwen der aardgeschiedenis toe. Daar zijn , 

111 het Trias , de hoeveelheden ammonieten overweldigend 

groot , en daaronder soorten , die op de l ijnen tot afscheiding 
van de kamers tanden vertoonen . Dergelijke ammonieten met 
getande loglijnen , vertoonen zich ook in de Jura- en in de 
Krijtformaties in groote menigte naast een anderen vorm , 
de Belemnieten , overblijfsels die tot de tienarmige inktvisschen 
moeten gerekend worden . 

Na het Krijt naderen wij de nieuwe geschiedenis in de 
geologische formaties en zien nu de ammonieten op eenmaal 
geheel verdwijnen , terwijl nog maar een enkele nautilus is 
blijven bestaan. Derhalve in alle lagen van de tertiaire en 
de quaternaire of clil nvium- en alluvium--formaties , vinden 
wij niets anders dan één enkele nautilus , cl1e is bl ijven bestaan 
tot den huid1gen dag. Alle andere vormen , waarvan de fossiele 
overbl ijfselen terug wij7,en naar meer dan 4000 soorten , zun 
in werkelijkheid thans geheel verdwenen. 

De beschou wing van de fossiele cephalopoèlen en de ver
gebjking van die o verblijfselen van verdwenen diervormen 
met de nog levende , is dus wel een zeer belangrijk onderwerp , 
dat , met de schelpen in cle hand , nog veel uitvoeriger zou 
kunnen besproken worden . Intusschen, de groote beteekenis van 
deze klasse van ·weekdieren uit een palaeontologisch oogpunt 
had spreker door z ijne toelichting voldoende aangetoond. 
Zoowel de geweldige kracht van sommige dier zeemonsters 
als de zeer hooge oudheid waartoe zij in de geschiedeni& der 
wereld opk limmen , zouden reeds voldoende ziju om de belang
stelling te verklaren , welke ieder min of meer in uewi1· de voor L Û • 

deze dieren aan den dag lr-gt. Daarbij komt nu ten slotte 
nog , dat aan deze dieren ook uit een cultuur-historisch 
oogpnnt eene eigenaardige beteekenis toekomt :  ook het rijk 
der fabelen en legenden heeft zich nn deze dieren meester 
gemaakt. 
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1t Was schier  altijd een reuzenkraak , die naar de voorstell ing 
der N oorsche volken de oorzaak was van geweldige rampen 
a,a:n de zeeku�t. De geschiedenis der zeevaart van de 17e eeu w  
is rijk aan die verhalen , die vooral uit het noorden komen 
en ons zijn overgeleverd door ÛLAUS MAGN US en bisschop 
PoNTOPPJDANus. Dat die verhalen niet louter op sagen berusten, 
bewijzen ons de mededeelingen van l ater datum. Zoo wordt 
de aanval door een dergelijk veelarmig weekdier op een 
Fransch schip bij Angola al weer wat w_aarschijnlijker. De 
schepelingen zouden zich daar gered hebben door het afkappen 
van de vangarmen van het monster, dat hun schip tot aan 
de masten omstrengeld hield, blijkens een i. Lfbeelding d ie men 
van het geval aantreft in de kerk van St. Malo. Een Franschman 1 

MoNTFOltT, bracht het geloof in reusachtige cephalopoden weer 
aan h et wankelen door het fameus opsnijden en illustreeren 
van dergelijke ontmoetingen op zee. Zoo vertelde hij, dat een 
geheel . schip door een octop 1 1 s  was gepakt en met man en 
muis ·nac1,r den afgrond gesleurd, maar dat dit nog nietH was b ij  
1t geen h ij  weldra wereldkundig zou maken, namelijk het 
naar de diepte halen van een geheele vloot op die manie r. 
Nog later komt VrcTOH, Huao ons in zijn ' Pravailleur::; de La 
mer den aan val verhalen van een octopu s  op een vissch ersman. 

Allengs komen w ij dan uit het gebi ed de r geweldig opge
smukte verhalen in dat der feiten terug Door de Fransc he 
bezetting van Algiers werden b. v., bij het baden van man
schappen ter reede van die plaats, meermalen gevallen gecon 
stateerd van het achter bl ij ven van perHone T J  , van w ie  het 
heette dat zij omstrenge ld waren door een octopus. I n  ] 87::3 
wordt het eerste werkel i jk vertrou wb are feit medegcd eelû 
van een reuz<=mkra ak 1 w e l ks langen arm de scb epe ] j J 1 ge 1 J van 
een schip nabij N ewfoundl and moesten afh ak ken to t  redcl i 1 1g 
van h n n  kameraad, di.e e r  ûoor gegrep e n  was. I n  d e  U. 8. 
Nat ional  _Museum van Wash i n gton wo rd t  d :i e arm bc wa:1 rd 
H ij had  de dikte van een  n rnmid ij e u .  Ge l wo rc J e  uau cu 1 1  u c lïu p 1 1 � 1 
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die er zoo twee had, van 32 voet lengte, en de zes overige 
armen elk 6 voet. 

De gebeurtenis nabij N ewfoundland bewees nu op eenmaal 
den feitelijken grondslag van de vroeger als mythen beschouwde 
verhalen der daden van die monsters . Uit de kelders van het 
Britsch Museum kwam nu eene groote flesch voor den dag, 
waarin een arm van 24 voet met meer dan 200 zuignappen 
van een halven palm diameter . Het maakt den indruk dat 
de aandacht er nu meer op gevestigd wordt gehouden, want 
sinds het geval aan de kust van N ewfoundland, z ijn  er meer 
van die monsters gevangen, die goed waargenomen en beschreven 
werden en telkens opnieuw het verband kwamen aantoonen 
tusschen de fabels op dit gebied en de werkelijkheid . 

vVij zullen het dus , na spreker1s met veel aandacht aange
hoorde rede ; wel. met hem eens zijn, dat de inktvisschen en 
hunne verwanten tot eene klasse van dieren behooren, die in 
hooge mate onze belangstelling verdient. 



I III . 

D R  J. BOSSC H A  JR . : 

O ver V ulkanen . 

Als eene echo van de jongste gewel dige b eroering in de 
atmospheer klonk het talrijk " Diligentia-publ iek ' '  de voor
dracht van Dr. B osscHA o ver vu lkanen in 't oor .  Er gingen 
in den laatsten tijd weinig jaren voorbij, dat men niet hoorde 
van groote veranderingen , die aan de oppervlakte van orn�e  
aarde plaats hebben, en nog van zeer jongen datum zijn de 
geweldige verwoestingen op de Aucklands, op Ischia, in 
Spanje en de ontzettendste van den nieuweren ti jd, de 
uitbarsting van Krakatau .  Bracht men vroeger de opheffingen 
en dalingen van groote uitgestrekth eden l and in min of 
meer direct verband met de vulkanische verschijnselen, welke 
cl ie verntoring d er aardlagen zouden hebben doen ontstaan, 
tegenwoordig helt men meer over tot de hypothese, dat 
de vulkanen h et gevolg zijn van d ie oph effingen en dalin gen 
van landstreken. Dat d ie  versch ijnse len z ich in den laats te n 
tijd meer dan vroeger voordoen , is sl echts sch i jnbaar. De 
uitbreiding van de middel en van verkeer za l  wel de  oorzaak 
zijn, dat z i j  meer onmidcle ll i -j k  te on zer kennis kom.en . 

Vóór de geweldige uit barstin g van den V esu vi u s  i n  't jaar 
79 , wist men volstrekt niet dat men te doen h ad met  ee n 
vulkaan, maar beschouwde die verheffing  van de aard kon, t 
als een onschuldige berg. Eene dergel ijke verrassing brac l i t  
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ons ook de eruptie v an den Krakatau , die op ecne k a rnt , i n  
1 882 van het eiland Sumatra verschenen, stond aangetePkend 
als een uitgebrande vulkaan. Het behoeft wel geen betoog , 
dat van verschijnselen die zoo hevig zijn geweest eene ernstige 
studie is gemaakt . Desniettemin is het tot heden niet mogen 
gelukken, eene goede verklaring er voor  te vinden . De 
oorzaak ligt voor de hand. De voorname werkplaats v�m de 
vulkanen ligt op diepten in de aarde , waartoe de mensch 
nog niet is kunnen do rn·clringen , en jnist omtrent den toestand 
van het binnenste der aarde, omtrent hare kern loopen de 
meeningen nog albjd zeer uiteen. Vroeger onderstelde men , 
dat die kern v loeibaar was , cfat alle stoffen daar in gesm olten 
toestand verkeerden. Reeds de Romeinen , die ervaren mijn
werkers waren, deden de ondervinding op dat hoe dieper 
men in de korst der aarde doordro n g : hoe hooger de 
temperatuur steeg .  

B i j  die meening heeft men zich in verloop van tijd steeds 
neergelegd , daar zij trouwens ook door de ervaring werd 
bevestigd. Nog niet lang geleden vond men de stelling , dat 
de temperatuur met de diepte toeneemt , op merkwaardige 
w ijze gestaafd bij het boren van een artesischen put in Duitsch
land. Toen men tot 1 000 voet was doorgedrongen , bevond 
men op die diepte de temperatuur 23° C., b ij 2000 voet 
was zij gestegen tot 33° en b ij 3000 voet tot 43u ; maar de 
boring voortzettende en gedaald tot eene diepte van 4043 
voet , bleek daar de temperatuu r  niet te zijn ges tegen tot 
53' ' , maar slechts tot 48°. Deze verstoring in de toename 
van de temperatuur kon nu in dit geval misschien wel door 
toeval l ige omstandigheden veroorzaakt zijn , maar de moge
l i jkheid bestaat ook , dat z ij gebonden is aan eene tot heden 
nog niet bekende wet. 

Vooral de Engel sche  geleerde T1rnl\ISON h eeft zich met het 
vraagstuk bezig gehouden , in ·welke m ate cle temperatuur 
van de aardkorst zon moete11 toenemen , als de aarde alleen 



27  

door u i tstral ing aan b aar opperv l ak warmte · verl o o r. Hij 
bevond dat de temperatuurstoename zeer sne l  plaats vindt 
aan de oppervlakte , en in geringere mate naarmate men 
dieper doordringt . Wegens gemis van voldoende gegevens , i s  
het voorloopig n o g  niet doenlijk , d e  j u istheid van die w e t  of 
die formule van Thomson te toetsen. In elk geval bestaat er 
volstrekt geen zekerheid , of de graad van temperatuur , waarbij 
de stoffen slechts in vloeibaren staat kunnen verkeeren , zelfs 
in de kern der aarde wel bereikt wordt. Velen zijn integendeel 
van meening , dat de kern der aarde niet vloeibaar kan zijn , 
en voor die hypoth ese bestaan inderdaad zeer aannemel ijke 
gronden . · Om ze duidelijk voor te stellen , koos spreker het 
voorbeeld van twee eieren , het een gekookt , het andere rauw , 
die men op een bord aan 't tollen tracht te brengen. Bij het 
gekookte ei met zijn gestolden , vasten inhoud zal dat gel ukken ; 
bij het ei met den vloeibaren inh o ud gelukt het niet ; immers 
rle verschillende lagen in dat ei zullen niet met dezelfde 
1:nelheid gaan wentelen , maar eene groote wrij ving op ellrnar 
uitoefenen, waardoor de omwentelingssnelheid wordt vertraagd . 
Als :!1.U de aarde in hare kern vloeibaar ware , zou  de om wente
lingssnelheid onzer planeet moeten afnemen en de etmalen 
daardoor hoe langer zoo grooter worden, wat uit de  astronom ische 
waarnemingen in den loop der eeuwen bltjkt niet h et geva l  
te zijn .  

Ook in het verschij nse l  van eb en vloed l igt  h et be w ijs 
opgesloten , dat de aarde eene zeer aanzien l jj k e  vasthe id m oet 
hebben , o ngeveer gelijk aan die van f:ltaa l ,  en hoe zou z i.ch 
dat nu rijmen met eene vloei bare kern ? 

Maar hoe komt het dan , dat van werke l jj k  v l oe iba re J _ J rnd ucte n 
de uitwerking bij de v u lkan ische e rup tië u  wo rdt  gez i e : n ? De  
verklaring hiervan is  niet zoo  bezwaa rl i jk. Irn r n e ni h et ü:i 
best mogeltik <lat zich in d e  aard ko rf:lt op  f:loru. m jge p la,afa-iu J 1  
haarden van vloeibare stoffen bevinden , die door median isch c 
oorzaken in dien toestand zijn geraakt. 
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Ziedaar de  theorie , die in  den  lateren bjd  de  overheerschende 
is geworden , maar die ook weer niet nieuw is , daar reeds 
een Romeinsch schrijver er op wees , dat de aarde slechts 
op enkele plaatsen vloeibaar zou zijn .  Die plaatsen waar op 
groote diepten die vlo eibare massa's zich bevinden , zonden 
dan aangewezen worden door de vulkanen , en zij zouden een 
uitweg vinden daar waar de aarde den minsten tegenstand 
kan bieden , waar hare korst de geringste dikte heeft. 

Soms vinden we op het aardoppervlak de vulkanen in 
groepjes bij elkaar ; de meeste '.Zijn echter op lijnen gerang
schikt , gehomd of recht. Die l ijnen wijzen ons op sch euren 
van geweldige afmetingen , door eene of andere oorzaak 
ontstaan , waar de gloeiende massa's zich een uitweg hebben 
gezocht en aan het oppervlak te  voorschijn zijn gekomen 
Van de eerste categorie , de groepvormige vulkanen , treft 
men er in Europa aan op IJ 13land , in Italië , in den Griekschen 
archipel , en ook dicht in  onze buurt , in 't  Zevengebergte , 
van wier werking men nooit heeft gehoord Buiten Europa 
komen de vulkanen meestal in rij en voor. Een sch ier onaf
gebroken rij strekt ûch uit op den bodem van den Indischen 
Oceaan , van de Andaman eilanden over de Nico baren) Sumatra , 
Java en de Kleine Soenda eilandèn ; daar '.Zich splitsende in 
twee takken : de een zuidwaarts over den Salomon archipel 
en Nieuw Hebriden tot aan de Aucklandeilanden ; de tweede 
tak noordwaarts over de Molukken , de Philippijnen , de Lioe 
Kioe eilanden , Japan , Kamtschatka , de Aleutische eilanden , 
Alaska, h et Rots-gebergte, Californië ,  Mexico ,  Midden-Amerika, 
Ecuador , Peru , Chili , Patagonië . 

Die uitgestrekte rPeks vulkanen , die de Oceanen als met 
een keten omkluisteren , l iggen b ij voorkeur in de nabijheid 
van de zee. Ver van de :zee treft men ze in 't geheel niet 
aan. Het voorkomen in den Eifel en in 't  Zevengebergte , dus 
ver van :zee , vormt daarmee geen tegenstrijdigheid ) want deze 
en meer vulkanen in Duitschland hebben gewerkt in den tijd , 
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toen geheel N oord-Duitschl and met Nederland den bodem 
van de zee vormde en deze den voet dier vulkanen bespoelde . 
Toen de zee door de rijzing van den bodem zich had terug
getrokken , hielden ze op te werken . 

Om een denkbeeld te  geven van de talrijkheid der vulkanen 
op eene enkele doorloopende spl eet in de aardkorst, had spreker 
eene kaart van Sumatra geteekend , waar de vulkan en dicht 
langs de kust bijna in eene rechte l ijn  doorloopen , eene enkele 
maal afgewisseld door een scheur die in de dwarste is  ontstaan . 
Onderscheid tusschen werkzame en niet werkzame vulkan en 
op Sumatra kan bezwaarl ijk worden gemaakt sedert de uit
barsting van den Krakatau , die vóór zijne eruptie steeds voor. 
een uitgebrande werd gehouden . Ook bij andere vulkanen 
heeft men de ondervinding opgedaan , dat h aar rusttijd dikwij ls 
zeer lang duurt en dat men daarui t  ;ni et mag besluiten dat 
zij opgehouden hebben te werken. Zoo is er eene erupti e 
bekend van de Epomeo op Ischia BOO j .  vóór Chr. en een tweerl e 
van diezelfde vulkaan eerst 1 900 jaar l ater .  Sedert h eeft daar 
geene uitbarsting plaats geh ad ; wel aardbevingen . Ook 1s 
gebleken , cl.at de Krakatau nog in . 1 680 h eeft gewerkt. 

De vulkan en . ook de niet werkzame , herkent men aan 
den conischen vorm van den berg , die op zij n  top afgeplat 
schijnt , maar , als we ons daarop bevinden , u it een e trech ter
vormige verdieping , den k rater , bl ijkt te bestaan , samengesteld 
uit vulkanische materialen , die in gesmolten toestand z ijn 
geweest , zooals l ava , asch en pui msteen. Voor Nederlan d ers , 
di e het voorrecht h ebben geen vulkanen in h u n  bu u rt te 
bezitten , j s  het een igszins rn.oei ebjk , zich eene voorstell i ng  
van zulk een· berg te m aken . W�. i  moeten ons  d an met  eern: 
afbeel ding beh el pen , en dan kan , wat Jen vorm betre ft , 
u itmuntend als type d i enst d oen d e  Fu siyarna of " h em cl sch e 
berg ' '  van Japan , d i e men veeHi j ds op h et J n,pansch c 
l akwerk aantreft .  

Het bestudeercn van den vorm d i er v u l kanen en van h n, re 
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doorsnede heeft de oude theorie 1 het eerst door LEOPOLD 

voN Bucn verdedi gd , omvergeworpen , n l . dat de producten uit 
het binnenste der aarde hare konit zouden oplichten. vVare 
dit het geval , dan wuclen die vulkanen uit dezelfde gesteenten 
moeten bestaan als de omgeving. Maar dat is niet het geval . 
Een vulkaan staat als ' t  ware op de omgevende gronden en 
Z}j is uitsluitend samengesteld uit de producten , welke door 
de vulkaan zelve zijn uitgeworpen . 

Achtereenvolgens onderscheidde spreker drie groepen van 
vulkanen . Vooreerst die welke alleen lava , cl . i. gesmolten 
gesteenten uitgeworpen hebben ; vervolgens die welke lava 
en stoom , en eindelijk · die welke alleen stoom uitwerpen. 

Een niet te vergeten product , dat bij  eene eruptie door 
de vnlkaan wordt uitgestooten , is de stoom ) die een zeer 
belangrijken invloed op den vorm der vulkaan schijnt uit te 
oefenen . W orclt er toch door een vulkaan uitsluitend lava 
opgew orpen , dan heeft zulk een berg een geheel anderen 
vorm. De lava vloeit dan langzaam uit en stuwt zich rondom 
de krateropening op , zoodat de top allengs den vorm 
aanneemt van een koe�el . Van die koepelvormig afgedekte 
conische kegels treft men er velen aan in Duitschland. In 
de meeste gevallen speelt echter de stoom een groote rol . 
In het begin der eruptie schiet clan een geweldige stoom
straal lo odrecht de lncht in tot op eene groote hoogte (bij 
de eruptie van den Vesuvius in 1 822 tot op 3 kilometers , 
d. i .  ongeveer 40 minuten gaans) , breidt zich daar uit in 
den vorm van een reusachtige bloemkool of paddestoel , en te 
gelijk  met dien stoom is ook een kolom asch als een zwarte 
straal omhoog gestooten , die aan den in de hoogere lucht
lagen verdichten stoom , als deze neerdaal t ,  het voorkomen 
geeft van een modderregen.  

A ll engs wordt de kracht , waarmede de stoom wordt 
u itgestooten , minder en minder , tot eindelijk de lava langs 
de spleten in den mantel der vulkaan afvloeit .  Is hiermede 



de eruptie o. a. van den Vesuvius geschetst, andere vulkanen , 
zooals de Mauna-Loa op de Sandwich eilanden , werpen 
alleen lava uit , soms gedurende zeer geruimen tij d ; bij de 
Mauna-Loa heeft die afvloeiing van lava wel een jaar lang 
geduurd , en bij de Monte Rossi, een der parasitische kegel s 
_van de� Etna, hadden zich in drie maanden tijds de uit
werpselen tot 250 meters hoogte opgewerkt. 

Vulkanen welke alleen lava uitgeworpen hebben en dikwijls 
slechts eene enkele u itbarsting gehad h ebben , noemt men 
homogene vulkanen. Andere welke tegelijk ook stoom en daar
mede gepaard asch u itwerpen , hebben een geheel andere type 
Er ontstaat allereerst een spleet en van de zich door dat kanaal 
heen werkende materie val len de zwaarste brokken en de grootste 
hoeveelheid asch in den onmicldellijken omtrek van de vulkaan . 
Verder verdeelt en verspreidt zich de asch langs de hell ingen , 
of valt met de gloeiende lavabrokken voor een deel terug 
in den krater en verstopt het kanaal. Onder den invloed 
van den regen bakt zich die m aterie samen en men kri jgt 
aldus de tuf. Bij eene volgende u itbarsting vormt zich op 
gelijke wijze eene tweede laag over de eerste , en zoodoen cle 
wordt een berg gevormd, welke een l aagsgewijzen bouw 
vertoont. Dit is het meest al gemeene type , b ijna alle th ans 
werkzame vulkanen behooren tot deze laag- of stratovulkanen. 

Bij  de derde type van vulkanen is h et eenige prod uct , dat 
u itgeworpen wordt, de stoom. Spreker gaf een e duidebj ke  
verklaring van h et ontstaan van stoom bi j  vu ] kan i sch e u it
barstingen . A ls het water doo r de capillaire werbng door 
verschil l en d e  làgen h e( •ndr ingt en h et ko.r nt chm, die p  in d e  
korst ) :i n  d e  na t) i jhe:i. d van e e n  gloei en  d e n  haard ) clan vor m t  
h et stoom van zeer h ooge span n i ng. I s  d e  h oeveel h e i d  stoom, 
tot die spann ing gebrach t, 1/,eer gro 1t, cl. at kun n en _ de boven 
bgge n cl e  lagen a:i,n de ge wel d ig d rn kk i ng geen wecrntand 
bi.eden ; er ontstaat eene expl os i e , de stoo:rn. b aan t :,,; i c h  een 
1 1 i tweg e :n won1t m et ge weld i ge k rach t  u. i tgeblazen en to t 
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op grooten afsbnd uitgeworpen . Er heeft 7.i ch daardoor een 
diepe , kuil vormige trechter gevormd , waarin zich later het 
reffen water verzamelt in de circelron de maaren , die in 't  midden 

t:, 

soms eene zeer groote diepte hebben . In den Eifel treft men 
vele dezer maaren aan . 

Zoo zijn dus de homogene vulkan en alleen door lava gevormd , _ 
de strato-vulkanen doo·r stoom , lava  en asch , en d e  maaren 
alleen door stoom. De tweed e c:1tegori e komt verreweg h et 
veelvuld igst voor. 

Spreker bepaalde th ;:ms onze aandach t tot h et zeer gewichtige 
verschijnsel van het instorten van vulkanen , veroorzaakt 
doordat b ij eene uitbarsting , di e veelt ijds reeds lang  gel eden 
i s , een deel van de op hooge temperatuur u i tge·worpen l ava 
tern gviel in het kanaal en daar eene in gesmolten massa bleef. 
Dat deze lava-massa slechts zeer langzaam afkoelt , is gebleken 
bij den Vesuvius . De lavastroom , in 1 680 uitgeworpen , werd 
in 1809 nog op een hooge temperatuur bevonden . De slechte 
geleiding van warmte door gesteenten , vooral door l ava , 
verklaart dat verschijnsel. Als nu in den wand van die ruimte 
eene scheur ontstaat en de nog gloeiende lava vindt een 
uitweg , dan is het natuurlijk  gevolg , dat het gewe1f van die 
ruimte instort . Dat met groot geweld instorten van de lava
ophoopingen in bestaande reeds lang werkelooze vulkanen 
is in onzen Indischen Archipel veel gebeurd .  De uitbarsting 
van den Krakatau en de later gevolgde op Auckland zijn 
daarvan voorbeelden . Het gevolg van dat instorten is , dat 
de kraters daardoor veel wijder worden . I-Iet Tenger-gebergte 
op .J ava is niets anders als de ruïne van zulk een vulkaan , 
met een u itgedijden krater van niet minder dan 1 4  kilometer 
in doorsnede . Ook de Krakatau was eene dergelijke ruïne.  Hij 
vertoonde vóór de jongste uitbarsting een bijna cirkel ronden 
krater van niet minder dan 7 kilometer middell ijn  , cl . i .  
ongeveer de afstand van het  strand te  Scheveniiwen tot  aan t:, 

Rijswij k. En di e afs tand in 1 t rond ! Daaronder moet dus eene  
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zeer groote h tva,ruimte geweest zijn  1 die  i nderti jd is i ngestort . 
Dat er zich vervolgens in die ruïnen van oude vulkanen 

weer nieuwe kunnen opwerpen 
1 

heeft de Vesuvius geleerd 1 

en ook vulkq,nen die midden in de zee staan 1 b .  v. het eil and 
Santorin 1 in welks centrum zich weer nieuwe vulkanen h ebben 
opgeworpen . Zeer vele 1 z.oowel uitgedoofd� als nog werkzame 
vulkanen , hebben den eigenaardigen vorm van een kegelberg 
welke door een ring omgeven wordt . 

Een merkwa�Lrdig voorbeeld van dezen aard uit den al ler
jongsten tij d  is de uitbarsting van den Krakatau , waarbij 
spreker ten slotte uitvoeriger zou stilstaan . Eenige schets
kaarten lichtten den aard en de gevolgen van die vreesel�jke 
explosie duidelijk toe .  Vóór de uitbarsting bestond h et ei land 
Krakatau uit drie deelen : op het grootste gedeelte verhieven 
zich drie pieken ) de 800 meters hooge Ràkata , de slechts 
half zoo groote piek Danan en eindel ijk de Perboewatan , 
die niet hooger dan 1 00 meters boven het oppervlak der 
zee uitstak ; verder nog tw_ee kleinere eilanden 1 het Lange 
eiland en het Verlaten eiland , bestaande uit oud e l ava 
afkomstig van eene zeer oude uitbarsting en indert�- id u itge
worpen boven gesteenten van terti aire lagen 1 wel ke doo r  d ie  
eruptie blijkbaar niet  gestoord waren geworden · Op h et 
eiland Krakatau zelf bleek u it de geol ogische doorsnede van 
den vulkanisch en bodem , dat het vroegere Krakatau de 
ruïne was van een vulkaan 1 die vroeger 2000 meters } 1  ooger 
was geweest en waarvan het bo venste gedeelte was in gestort .  
In 't midden van die overblijfselen zouden weer n i e uwe  kraterf-.! 
ontstaan kunnen zijn . , maar het krater-kanaal sch i jnt  zoo 
verstopt geraakt te z ijn 1 dat de u i tbarstin g een u i tweg m oest 
vinden naar een anderen kant , op den ran d der v u l kaanruïnc  
gelegen , waar de lava haar weg moest nemen d oor een  kal k laag 
zoodat het product daardoor de samenstell i ng  k reeg van 
bazaltische lava.  Het kanaal van de al dus  on tstane  p i ek 
Ràkata zal ook weer verntopt zjjn ge raak t :  a l t h :w:-:i d e  vo l geh < l e  

3 
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u itbarsting had bij de piek Danan weder ju ist in he t  midden 
plaats ; en daar ook dit kanaal verstopt werd J ontstond b ii 
de vol gende uitbarsting in 1 680 de vulkaan Perboewatan. 
In Mei 1 883 nu had in dit laatste deel van het eil and een 
eerste u itbarsting pl aats 1 geheel en op dezelfde wijze ahi in 
den Vesuvius in �822. 

Aardbevin gen, die gewoonlijk aan eene uitbarstin g vooraf
gaan, hadden te Krakatau niet plaats gehad. Althans de weken, 
die aan Mei waren voorafgegaan 1 waren j uist zeer arm geweest 
aan aardbevingen . Ook een springvloed : die . naar men wel 
eens heeft wi llen beweren 1 clan te gelijk ook in het centraal 
vuur plaats zou hebben 1 was er in die dagen niet geweest. 

Het versch ijnsel begon in Mei met een zeer harden lrnal 1 

gevolgd door een gewel dige zuil stoom 1 die tot eene ongekende 
hoogte werd gesl ingerd. Men heeft de hoogte van de kolom 
stoom kunnen meten 1 nl. 11 kilometers 1 dat is eene lengte 
ongeveer van den I-foagschen  J aco bstoren tot aan Bakkershagen. 
Te gel ijk met den stoom werd eene enorme hoeveelheid asch 
opgm,vorpen ) vrnlke uitbraking langzaam verminderde, eve1rnls 
die van den stoom , en ten slotte ophield. In Juni had de 
kolom intusschen nog eene breedte van eenige tientallen 
meters. Te gel ij k met de asch en den stoom waren geweldige 
massa 1s puimsteen uitgeshngerd. '\'tV at is puimsteen ? In 
samenstelli l t g  w eer precies hetzelfde  als l ava. De poreuze 
vorm is te d ::mken aan de gesmolten lava , die de eigensch ap 
hee ft van veel water opgelost te h ouden onder een bepaalden 
druk ; maar zoodra wordt die druk n iet weggenomen ) of 
het water ontwijkt als stoom , dat de gloeiende l avamassa 
doet opschnimen , waardoor een zeer licht gesteente wordt 
gevormd 1 dat op h et water drij ft . De h eer dr . Everts 1 van de 
Haagsch e Hoogere Burgersch ool, had den spreker in staat 
gesteld 1 een paar fraaie �tukken puimsteen van den Krakatau 
te laten zien , evenals het zooveel vastere , in u iterlij k voor
komen en ze lfs bij microsco _ p j sch e vrnarneming volkomen op 
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flesschenglas gelijkende Obsidiaan . Na deze uitbarsting ü1 

,Mei volgde eene korte spanne rust , toen in Augustus Krakatau 
het tooneel werd van eene der geweldigste uitbarstingen 
waarvan de geschiedenis gewaagt . Daar 8.lle menschen in 
den omtrek het leven er bij insch oten , moest m en gaan 
onderzoeken wat er ongeveer gebeurd was Op de plaats 
van de uitbanting , daar , waar vroeger het eiland Krakatau 
gelegen had met zijne drie pieken de Parboe watan , de 
Danan en piek Ràkata , vond men nu open zee ; slechts een 
deel van dat eiland met de eene helft van piek Ràkata was 
overgebleven. Het schijnt dat het geheele eiland reeds sinds 
eenigen tijd ondermijnd geweest is , dat de gloeiende lava 
een groot gedeelte der daar aanwezige stoffen weder had 
doen smelten , en na b ij de uitbarsting in Mei gedeeltelijk 
als puimsteen te zijn uitgevloeid , een gewelf had overgelaten 
dat zich slechts tot Augustus heeft staande gehouden . 'l'oen 
viel dit in en de zee stortte zich in een vuurzee , ze ven 
kilometers in doorsnede.  Wat de uitwerking daarvan was 
laat zich haast niet denken . Geweldige massa's vaste stoffen , 
die vroeger het eiland Krakatau samenstelden , en een deel 
der gloeiende lava werden met zooveel geweld weggeslingerd , 
dat de fijnere aschdeelen op groote afstanden de atmospheer 
bezwangerden , men beweert zelfs tot in Europa , waar men 
het verrassend avondrood in d en herfst van 1 883 toeschreef 
aan het teru gkaatsen van het licht op de zeer fijne asch
deeltj ès .  Voor waarnemers in de onmiddellijke nabijh eid zag 
de h emel er uit als melkglas en de zon als een blauwachtige 
schijf midden in d ien valen sluier. 

De peibngen in zee , op de plek waar een s een berg van 
400 M . verrees , gaven bij 300 M. n og gee n g ron d .  M en 
bevond zich daar dan ook juist boven h et kraterkanaa l .  De 
enorme asch laag , die zich door d e  on tz;aggel ijke h oevee] h e j d  
uitgeworpen producten gevorm d h eeft op  z ij de  v a n  d e n  
krater , langs zijne  he llingen , bereik te op versch e i den  p laat8en 
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eene dikte van 1 00 meters . Daardoor werd het Verlaten 
eiland meer dan twee maal grooter , en ontstond er ook 
aan de eene zijde van het eigenlijke Krakatau eene uitbreiding 
van de kust , terwijl het grootste gedeelte was verdwenen. 

Men heeft getracht , de h oeveelheid uitgeworpen vaste 
materialen te berekenen ; volgens eene raming , die eer te 
laag dan te hoog is , is men tot een totaal massa gekomen van 
1 8  kubieke kilo meters , die , wanneer zij de stad 's Gravenhage 
gel ijkmatig bedekte , van het Bankapleiu naar het Holl . 
Station en van de Laan v. N Oosteinde naar de Gasfabriek , 
zich over die huizen-agglomeratie zou uitstrekken als een 
berg van 3 kilometer hoog. 

Spreker bracht ten slotte hulde aan het wetenschappelijk 
onderzoek , dat · onmiddellijk na de ramp naar de oorzaken 
en gevolgen is ingesteld . Engelsche geleerden besloten 
weldra , alle feiten te verzamelen en deze uitbarsting tot 
het onderwerp van een zeer ernstig onderzoek te maken. 
Ook de Ned. -lndische Regeering heeft zich in dit opzicht 
verdienstelijk gemaakt . Aan hare vrijgevigheid en aan de 
studie van onze mijningenieurs hebben we te  danken de 
u itstekende monographie van den heer REINIER V ERBEEK , een 
arbeid die wel moeielijk overtroffen zal kunnen worden , vooral 
wat volledigheid der feiten aangaat , door het werk dat de 
Engelschen zich v( )orstellen te leveren . Dat lichtpunt aan 
den bewolkten hemel van ons Indië doet het vaderlandseh 
hart goed J en naast de vele rampen en tegenspoeden , ook 
op het oorlogsveld in Indië ondervinden , zullen de resultaten 
van het onderzoek naar de Krakatau-ramp aan het nage
s l acht de veel grootere zege verkondigen , dat Nederland 
er toe heeft mede gewerkt om de kennis der versch i jnselen 
bi nnen onze aarde te vermeerderen . 



IV. 
/ 

I J n, . W .  C L . V A N  SC H A ll{ :  

De Gyroscoop. 

Grondige bekendheid met het o nderwerp is nog n iet het 
eenige vereischte om verschijnselen als die van den gjroscoop 
voor een gemengd publiek te verklaren. Eene l ogische ont
wikkeling van de gedachten , een sobere woordenkeus en een 
kalme voordracht z ijn daartoe onmisbaar. En wanneer w jj 
wel eens hooggeleerde heeren daaro ver hebben hooren strui
kelen , van den Rotterdamschen spreker, die , naar wjj meenen 
voor het eerst , in dit Genootschap optrad, zal ieder toehoorder 
gaarne getuigen 1 dat hij zijn ingewikkeld wiskundig e1 1 
mechanisch betooa helder en voor een leek zoo bevattelij k 
mogelijk voordroeg. 

Spreker zou ons enkele bewegingsverschij nselen verklaren 
van een lichaam, dat met groote snelheid om 7,ij n as wentelt . 
·wij denken daarb ij aan een to l,  het eenvo udig stuk speelgoed 
dat geadeld werd door het gebru ik dat een man , op wien 
ons vaderland trotsch mag z ijn, r in zi jn kerker van maa] te. 
Z ulk een voorwerp openbaart bij de snelle wen tel i ng om 
zijn as bijzondere verschijn selen 1 en het bestudecren en 
verklaren va� d i e verschijnsel e n  baart soms heel wat moe ite 
aan de beoefenaars der wiskunde e n  der mechan ica 1 cl.aar de 
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wetten , we l k e  die v e rsch 1 j nselen beheerschen , zeer ingevák
keld zij n. Spreker zou z ich tot de elementaire toelichting 
van enkele  dier bewegingsverschijnselen bepalen . 

Als meri de eigeu schappen van snel draaiende voorwerpen 
wil demonstreeren, maakt men gebruik van den gyroscoop , die 
hoofdzaak bestaat uit een massieve  schijf van koper of ijzer, 
bevestigd aan een stalen as, het geheel gemonteerd in een 
ring of raam, dat bew egel ijk is opgestel d. Zulk een tol of 
gyroscoop is derhalve  om zijn as draajbaar in dat raam . 
Ter toeli chting van de eigenschappen van sneldraaiende 
lichamen ; doet zich n u  al dadelijk de vraag voor, wat er 
gebeurt met zul k  een sneldraaiend lichaam, in casu de 
gyroscoop , als de vaste as v an de w entel ende schijf van richtin g 
verandert , m a . w als men aan die as eene zwenkende 
beweging geeft : haar doet kantelen in zeker v lak 

D uidel i j k  maakte spreker ons dit door eene schematische 
teekening van een gyroscoop. Men zag daar de hoofddee] en 
van den gyroscoop , de e igenlijke tol en het raam , in twee 
verschill ende standen wat de J:>Ositie van de as van den 
tol be treft. 

Men stelle ûch w�jder::J voor, dat de schijf met snelheid 
roteert in eeu e bepaa lde richting in een horizontaal vlak en 
dat men te gel ij k  a::m hare as eene zwenking geeft in een 
v lak, l oodrecht op l iet vlak van de sch ijf Denkt men zich 
n u  t wee punten a::1 1 1  die schijf ; een aan de voorzij de en een 
aan de achterzMc, dau zn llen die beid ,:! punten gel i jke  snel
heden \Jezitten, van tegenovergestelde richting. Geeft men 
nu boven bedoelde zwenking aan de as van de schij f ,  dan 
zullen de besch reven punten niet terstond van richting ver
ande ren.  Dit  za l al leen  geschieden wanneer uibvendige krachten 
op die p n u tc n  vlerken . De beide punten aan v oor- en achter
z i jde v ;rn cle sch i j f  zn J len dns aanvankel i jk n og in de aangewezen 
richt ing  doo rgaan Mam· omdat de as schuin is gezet, is 
de sch i j f  in die richting meegegaan en daardoor zullen de 
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bewegingsrichtingen van beide punten niet meer vallen in 
hAt oorspronkelijk vlak van de schijf. De beweging van het 
eene  punt zal ten gevolge hebben, dat het voorste gedeelte 
van de schijf naar beneden, din van het andere punt, dat 
het achterste gedeelte der schijf naar boven kantelt. 

Een deel van de snelheid der genoemde punten van de 
schijf beantwoordt dus aan de rotatie om de as ; een ander 
deel heeft de kanteling van den toestel ten gevolge. Hierdoor 
ontstaat derhalve, b ij zwenking van de as in zeker vlak, 
de neiging om de as van de schijf te verplaatsen in een 
vlak dat loodrecht staat op het eerstgenoemde. 

Met een e  fraaie proef lichtte spreker dit verschijnsel to e .  
Een tol, dat i s  dus een schijf met een as, werd door middel 
van een raam nabij de as-uiteinden aan twee koorden 
horizontaal opgehan�en . Nadat er eene snelle draaiing aan 
was · medegedeeld, bleef de as eerst standvastig in richting, 
maar nauwelijks had spreker aan den toestel eene zwenking 
gegeven ü1 een vertikaal vlak, of de as nam , zich in 
horizontalen zin verplaatsende, een anderen stand aan. 

Hiermede J iad spreker het " gyroscopisch begi n sel "  toe
gelicht. Weer een ander verschijnsel is daarvan het gevolg , 
dat duidelijk wordt als men den gyroscoop n u  niet aan twee 
koorden, maar nabij het eene uiteinde van de as s lechts 
aan één koord op hangt. Terwij l  men aan de sch ijf weer 
eene s n el wentel ende beweging geeft , l aat men het vr)je 
einde van de as vallen 1 en daardoor zwenken iu een verti lrnaJ. 
vlak ; maar die vertika le zwenking kan n iet bestaan of een e  
horizontal e  wenteling van d e n  geheelen toestel i s  e r  h et 
gevolg van, en door d e  sam enwerk ing van die twee be
wegingen zal het vrije as-einde zich nu gaan bewegen in 
eene schuin afwaartsloopend e l ijn . 

Vooreerst we rkt de zwaartek racht op h et vr jj e  u jtei n d. c, 
maar dit laatste tra cht z ich, k rachtens  de  beweg ing  v a n  
d e  schijf , ook t, : verplaatsen  i n  cen e horizo n ta l e  r i c h t i 1 1g .  
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De as gaat d u s seb u i 11  ben edenw aarts en vol gt de resultante 
van de gecombineerde werking der zwaartekracht en der 
n gyroscopische kracht ''. Door spreker werd het beloop dier 
bewegingslijn eenigszins aangeduid  door middel van het 
para ll elogrnm van krachten, waarvan, althans voor een 
b ijzonder geval, het beginsel werd gevonden door den 
i ngenieur van Prins Maurits, SIMON STEVIN . 

Behalve genoemde krachten werken op het u iteinde van 
de as nog andere invloeden, de weerstand tengevol ge van 
de ·wr ijving door het ophangpunt veroorzaakt, en ook de 
,v eerstand dien de lucht aan het voorwerp biedt. De combinatie 
nu van al die krachten geeft aan het vrij hangende as-einde 
eene zee r gecomp li ceerde beweging .  De zwaartekracht voert 
als 't ware een strijd met de gyroscopische kracht, en terwi j l  
de resultante der genoemde krachten aan gPdnrige wisselingen 
onderhevig is, veroorzaakt zij dikwij l s  een zeer gecompliceerde 
beweging van de as, die regelmatig, of wel sidderend lan gs 
een soort van schroeflijn naar beneden daalt. 

Inderdaad is het ze�r verrassend te zien , hoe in deze 
proef met den gyroscoop de z,vaartekracht schijnbaar over
wonnen wordt. 

Een ander be,-vegingsverschijnsel van den gyroscoop maakte 
spreker ons duidel ij k  door de zoogenaamde balans van FESSEL .  

De gyroscoop bevindt zich hier aan b et einde van een staaf, 
die om een punt balanseeren kan,  terwijl een tegenwicht 
is aang;ebracht aan het andere uiteinde v an de staaf. Is deze 
toestel in evenwicht gebracht en brengt men de schijf in 
snel le wenteli ng, dan verandert het geheel niet van stand. 
Maar zoodra het tegenwicht l ichter 'la,7ordt gemaakt, zien wij 
de staaf met de schijf b tjvoorbeeld l i nksom draaien ; herstelt 
men het evenwicht, dan staat de toestel onmiddellij k  weer 
sti l ; maakt men het tegemvicht zwaarder, dan draait de 
toestel rechtsom. Men ziet dus dat de zin van de draaiing 
juist omkeert als de richting verandert van de eerste zwenking, 
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dj e door de uitwendige kracht werd veroorzaakt, terw ij l  de 
Fesselsche balans in evenwicht zijnde, de rotatie van haar 
schijf niet de minste verandering in haren stand teweeg brengt . 

Hoe . men nu den voet van den toest.el in dit laatste gevaJ 
ook draait, de as b lijft steeds standvastig hare richting 
bewaren . Die stabiliteit wordt veroorzaakt doordat alle deelen 
van de draaiende schijf zich bewegen volgens bepaalde cirkels, 
die geen verai:idering in stand kunnen ondergaan ) tenzij door 
de werking van eene uitwendige kracht. Men onderscheide 
intusschen deze gyroscopisch e stabiliteit wel van den toe.stand 
van een rustend lichaam, dat standvastig is ondersteund. 
Immers men kan zoo dan ig lichaam zi·jn evenwichtstoestand 
doen verlaten, om het vervolgens na eenige schommelingen_ 
daarin te zien terugkeeren.  Met deze standvastigh eid is de 
gyroscopische niet geheel te vergelijken. Deze h erinnert 
eerder aan een toestand van indifferent evenwicht, doch een e 
werkelijke stabiliteit openbaart zich, als men een e uit
wendige kracht van korten duur aanwendt , wanneer men 
b v. door een slag op den gyroscoop den e venwichtstoestanc1 
tracht te verstoren. Dan ziet men den toeste l  schommel en 
om zijn evenwichtsstand met eene duidelijke neiging om daarin 
terug te keeren, e ven alsof hij onder de werking ston d van 
een in wendjge veer , die dan zichtbaar verslapt  als de draaiing 
van den tol afneemt. Die sn e l l e  wenteling geeft aan den to l 
iets geanimeerds , iets eigenzinnigs , dat ophoudt bij h et 
afnemen van de beweging.  

Spreker zou thans enkele toepassingen rn.eded.eelen van het  
gyroscopisch beginse l  en ·van de stabj l iteit der  omwenteli ngsas . 

Uit het versch � jnsel dat, als de toeste l sn e l  draait, cle as 
in denzelfden stand blijft ten opzichte van de omgeving, 
heeft FoucAUL'l' de wenteling van de A arde om h are as aan 
getoond. De as behoudt n ame l �k  standvastig h are r ichting , 
en  omdat zij dat doet J bemerken wü aan h are sch jjn bare 
verplaatsing ten opzichte van de omgeving, waarin zjj 
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gepl aatst i s, cb,t het eigenlijk de l aatstg-en oernde  i s  , welk e  
van stand verandert. 

Zoo k wam FoucAULT er toe, om den gyroscoop te gebruiken 
voor de bepal ing van de geographische breedte of poolsh o ogte. 
Als zulk een toestel zorgvuldig is opgehangen in een stelse l  
van beweegbare ringen, clan bl ijkt het dat het niet in rust 
kan komen of de as moet evenwijdig zijn aan de omwente
lingsas der Aard_e . 

Eene meer practische toepassing van h et gyroscopisch 
beginsel vindt men b ij de puntvormige projectie len , die nu 
ongeveer sedert het midden dezer eeuw jn gebruik zij n  gekomen 
in de plaats van de bolvormige. I-I et voordeel dat m en daarmee 
bereikt, bestaat hoofdzakel ij k  h ie rin , da t  men de afwijk ingen, 
welke  de kogel bij zijne beweging vertoont, meer regel matig 
d oet zi jn, z0oclat z ij heter  i n  heprLctlcle wetten 1/, ijn te for
mul eeren . De binnen wand van het kanon is clan gegroefd 
rn lgens eene schroeflij n, zoodat de puntkogel den loop ver
laat als een snel draaiende gyroscoop. 

Die stand vasti gheid der clraaiingsas van den gyro sco< 1p js 
ook van groot belang b ij de verklarin g  van vele sterrekundige 
verscl t. gnselen . Zoo ,,vorclt het daardoor duidel i jk , dat b ij 
hare bewegin g om · de Zon de as van de A arde eveu wi id ig 
aan zich zel f tracht te bl. g ven en daarbij een cy lindrisch 
vl ak beschr ijft. 

Bij deË,e en dergehj ke toepassingen heeft men echter ook 
rekening te hou den met de afw ijkingen, welke de gyrosco
pische versch ijnselen clan weer vertoonen. De straks besproken 
puntkogel b . v. bezit, uit het kanon komende, eene sne lle 
dra : .Liing om zijn l engte as . Zooclra hij den vuurmond heeft 
verlaten, werken er twee krachten op : de z waartekracht 
en de tegenstand der l ucht. 

Beide krachten gr i j pen nie t  in l 1 etzelfcle punt van den 
kogel aan, zoocl at bij het verlaten van den vuurmond de 
kogel om zijn zwaartepunt L >ugint te wentelen in een vertikaal 
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vlak 1 wacurdoor de as d us een e z wenking krijgt in horizon
talen zin . Uit de combinatie van die versch illende werkingen 
resulteert nu eene hoogst samengesteldu beweging van het 
projectiel 1 en zijn  lengte as beschrijft bij den voortgang door 
de lucht eene kegelvormige vlakte .  Dit geeft dan verder aan
leiding t ot de derivatie of - de afwijking uit het schootsv lak . 

En nu de afwijking welke de stand van de aardas onder
gaat door het gyroscopisch beginsel. Wij weten dat de Aarde 
geen zuivere bol is 1 maar eene omwentelingsellipsoïde ,  zoodat 
de as die door de polen gaat korter ( ongeveer 1 /300) is dan 
eene middellijn van den A equator .  Nu staat de omwentelin g�
as der Aarde ten opzichte van het vlak waarin ze zich om 
de Zon beweegt 1 schuin ( onder een hoek van 66½ 0

) ,  en die 
schuine stand ten opzichte van de Ecliptica , in verband met 
den afgeplatten vorm van onze  p laneet , brengt mee dat de 
aardas niet volkomen evenwijdig aan zichzelf k an voortgaai� .  

Laat he t  vlak de r  teekening , welke wij on twerpen 1 recht
hoekig staan op de Eclip tica , en tevens de aarda8 en het 
middelpunt der Zon bevatten . 

De Aarde wordt nu do.or de Ecliptica 1 die zich hie rbij 
als een e rechte l ijn  voordoet 1 verdeel d in twee helften , die 
wij de " bovenste " en de " benedenste 1 1  kunnen noemen ; 
terwijl wij de omwentelingsas zoo hebben geste ld ,  dat het 
bovenste deel dier lij n  naar de Zon is toegekeerd . Dan l i gt 
de stof 1 waaruit de beneden ste h elft der Aarde bestaat , over 
het geheel dichter bij de Zon dan die der  bovenste helft , 
wodat dan ook h et beneden ste deel sterker door de Zon 
zal worden aangetrokken . Daaro m zal  de tota l e  aantrekking,  
die de Zon op de Aarde u itoefen t 1 aangr�. j pen in  een pu n t  1 

dat " ben eden 1 1  het middel punt der Aarde is gel egen ; zood.at 
de A arde daardoor zal  kantel en om haar m idd el p un t , terwjj l 
de hoek , dien de as met de Ecli ptica maakt , grootc r trach t 
te worden . Doch daar de dee len der  Aarde met groote s ne l he i d  
om die a s  draaien , t reedt te rstond he t  gyroscopi sch beginse l  
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rn werking , en de aardas erlangt eene ne1gmg om zich 
uit het vlak van de teekening te w_:entelen . In werkelijk
heid zal zij een kegelvormig oppervlak beschrijven . Deze 
zoogenaamde precessie der aardas werd door spreker gede
monstreerd door middel van een magneet en een gyroscoop 
met een · ijzeren schijf. 

Door die kegelvormige beweging der aardas zal de pool 
des hemels zich moeten verplaatsen , omdat wij dat punt 
van het hemelgewelf als stilstaande aanmerken , wa�Lrheen 
de as der Aarde is gericht. 

De  tegenwoordige poolster zal over 13 000 jaar vrIJ ver 
ven de pool des hemels verwijderd zijn , en zeer duidelijk 
mededoen aan de schijnbare omwentelin� der vaste sterren , -
om na 26 000 jaar op nieuw als poolster op te treden . Ook 
de Maan . en de overige planeten oefenen een merkbaren 
üwloed op den gang van dit verschijnsel nit , en de hpek , 
dien de aardas met de ecliptica maakt ; blijft zelfs niet stand
vastig , die as neigt min of meer ten opzichte vau dat vlak, 
zij vertoont nutatie .  

Spreker was hier aan het  einde zijner voordracht gekomen. 
Hij hoopte bij zijn gehoor ook de overtuiging te hebben 
bevestigd , dat in de groote verschijnselen der natuur dezelfde 
krachten en beginselen werkzaam zijn als i n  die , welke 
door meer bescheidenheid minder indruk maken . 



v. 

D R .  C .  J .  J .  I N CK B LOK : 

De eigen be weging van de vaste sterren . 

Het bestuurslid van het Physisch gezelschap , dr. NrncK 
BLOK , vestigde de gedachten van ons , nietige aardbewoners ,  op 
het majestueus uitspan sel met zijne peillooze diepten en onme
telijke afstanden. De belangwekkende stof verwerkte spreker 
voor zijn talrijk gehoor zoo klaar en bevattelijk ,  dat velen , 
hoe ook voldaan , het aan 't eind betreurden dat spr .  zich 
zeer moest bekorten en de verhandeling niet o ver tweP, avonden 
had verdeeld .  rre minder bezwaar had daartegen bestaan , 
nu uit de voordracht bleek , dat de betrekkelijke stand 
der zg.  vaste sterren in veertien dagen hoegenaamd niet 
verandert. 

Z ijn eigenl ijk onderwerp inlejdende met h et vaststel len 
van eenige begrippen , verk laarde spreker i n  d e  eerste plaat8 
wat men onder beweging in 't a lgemeen heeft te verstaan . 
Een voorwerp beweegt , indien het van plaat.":! verandert ten 
opzichte van als vast aangeno men punten , l ijnen of vl akken . 
Vóór alles dienen we dan echter de plaats van het voorwerp 
te bepalen . Hoe dit bij v. geschiedt ten opzichte van twee 
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lijnen , die elkaar loodrecht 
snijden , leert nevenstaande 
figuur. Hier zijn de lengten 
a en b de gegevens om de plaats 
van het voorwerp P te bepalen, 

b B evenals men omgekeerd uit de 
ligging van P den . afstand van dat voorwerp tot de lijnen 
A en B kan afleiden . Als we nu op die wijze de plaats van 
het voorwerp hebben bepaald , kunnen we ook zijne plaats
verandering nagaan . Men heeft dan slechts te  onderzoeken 
of de afstanden van P tot de lijnen A en B al of niet 
gewijzigd zijn geworden. 

Zoo is het gemakkelijk plaatsverandering te beoordeelen , 
indieu we er maar zeker van zijn , dat onze als vast aan
genomen lijnen en vlakken werkelijk onbewegelijk zijn . 

Neemt bijv.  de afstand van P tot de lijn A toe , dan is 
het mogelijk , dat P zich rechts heeft verplaatst , maar even 
mogelijk is het dat de lijn A ,  met behoud van hare richting ; 
naar links verschoven is .  Eene groote moeielijkheid op sterre
kundig gebied is nu juist gelegen in de beantwoording van 
de telkens in anderen vorm gestelde vraag : heeft eene 
beweging , die wij waarnemen , werkelijk plaats , of j s  zij 
slechts schijnbaar ? Ziedaar dan ook de reden , dat van de 
bewegingsverschijnselen ; die wij aan den hemel waarnemen , 
de verklaring nog niet zoo gereedelijk voor de hand ligt. 
De ouden bijv. zagen , evenals wij , de Zon en de andere 
hemelli chamen regelmatig aan den oostelijken trans opkomen 1 

om aan den westelijken onder te gaan ; hunne verklaring , dat 
dit verschijnsel veroorzaakt wordt door eene wenteling van 
den sterrenhemel om de aarde , had van hun standpunt 
evenveel recht van bestaan als de onze , die het aanzien 
voor een gevolg van de aswenteling van de aarde ; daardoor 
ial het vlak van den horizon ,  ten opzichte waarvan wij de 
plaats van de sterren bepal en ; eene wen telende bew eging 
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ondergaan in  een zin J tegengesteld aan dien , waarin wij de  
sterbeweging waarnemen . 

Na aldus een begrip te hebben gevormd van hetgeen 
beweging is J behooren wij er ook aan te denken , dat de 
indruk , dien eene beweging op ons maakt , geheel afhangt van 
de plaats , waaruit wij de beweging waarnemen en van de 
verpl aatsing van ons standpunt . Dit zal duidelijk worden J 

als we ons voorstellen eene figuur van den vorm v�n een 
zuiveren cirkel . Wij zullen di e figuur dan alleen als cirkel 
zien , als we ons met het oog in de as van dien cirkel 
plaatsen . Wordt echter het vlak van den cirkel schuin 
gesteld , zoodat de verbindingslijn van oog en middelpunt 
niet meer loodrecht op het vlak staat , dan zal de cirkel 
zich aan ons voordoen als eene ellips , en valt die lijn  geheel 
in het vlak , dan zal men dien cirkel waarnemen als eene 
rechte lijn. Uit de bloote waarneming van de ellipsvormige 
baan van 8ene ster mogen we dus nog niet beslu iten tot 
de werkelijke gedaante van dr. baan . Als voorbeeld wees 
spreker op den ring van Saturnus . De indruk , dien we van 
den vorm van dien ring verkrijgen , is geheel afhankel ijk 
van de plaats van waarneming .  

De Zon neemt , op verschillende tijden van h et jaar , te 
midden van de andere sterren niet voortdurend dezelfd e  plaats 
in . Z ij doorloo pt een aantal sterrebeelden , die te zarnen den 
Dierenri em vormen . We kunn en d it verschijnsel weer toe-
8chrij ven aan eene werkel ijke bewegin g  van de Zon , zooals 
de ouden meenden ; beter is h et evenwel om aan te nemen , dat 
de Zon betrekkel�jk on bewegelij k is en de Aarde eene baan 
om de Zon beschrijft ; in beide geval l en erl an gen wc d en 
zel fden indruk van d i e  bewegin g , d i e  een gevol g i 8  van d e  
verplaatsing van o n s  stan dpun t o m  de  Zon . 

Nemen wij aan al.8 vast het  vl ak van de baan (de z .g .  
Ecl iptica) , die  de Zon i n  één jaar  om de Aard e 8c l 1 � jn t te 
beschrij ven , welk vlak door ons  oog gaat , en in d at vaste 
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vlak eene vaste rechte lijn , dan hebben wij de gegevens 
om de plaats van elke ster , door bepaling van hare astro
nomische BREEDTE en LENGTE ) vast te stellen . Ons oog is 
daarbij het middelpunt van het schijnbare hemelgewelf. �nder 
astronomische breedte verstaat men den hoek , dien de ver
bindingslijn van het oog en de ster maakt met het vlak 
van de Ecliptica. Astronomische l engte is de hoek , dien de 
genoemde vaste rechte lijn vormt met de projectie van de 
lijn oog-ster op het vlak van de Ecliptica. Sedert eeuwen 
nu , heeft men regelmatige veranderingen in de astronomische 
lengte van elke ster waargenomen , in dien zin dat het 
bedrag van die lengte jaarlijks met een standvastig getal 
toeneemt. Bedroeg die toename 20 eeuwen geleden 36 secunden 
per jaar , later i s  zij tot 40 secunden geklommen en thans 
is de jaarlijb:iche aangroeiing van de astronomische l engte 
voor iedere ster 50 secunden. De astronomische breedte ver
andert hoegenaamd niet . Alweer rijst nu de vraag ) of die 
toeneming in lengte niet maar schijnbaar is en of werkelijk 
alle sterren zich evenwijdig aan de Ecliptica verplaatsen 
met onderling gelijke snelheden . Het is in de hoogste mate 
waarschijnlijk , . dat dit niet het geval is , maar dat wij 
ook hier met eene schijnbare beweging te maken hebben , 
veroorzaakt door draaiing van de als vast aangenomen 
rechte lijn in een zin , tegengesteld aan dien van de waar
genomen ster-verplaatsing . Het verschijnsei draagt den 
naam van PRECESSIE. HIPPARCHOS VAN RHODUS (1 25  j .  v .  C . )  
bemerkte de precessie door  vergelijking van zijne waarnemingen 
omtrent de plaats van enkele sterren aan het hemelgewelf 
met waarnemingen , die reeds 150  jaren vroeger waren gedaan. 
ls alzoo de kennis van het verschijnsel zeer oud , niet alzoo 
het antwoord op de vraag wat er de oorzaak van is . Hoe 
komt het , dat de lijn , ten opzichte waarvan de le1wte van t, 

eene ster gemeten wordt , van richting verandert ? De ver-
klaring moet gezocht worden in den invloed van de Zon op 



de Aarde. Was onze planeet volkomen bol vormig en tevens 
volkomen homogeen of bestond zij slechts uit homogene 
concentrische lagen , dan zo u de aantrekking , die de Zon op 
de Aarde uitoefent , gereduceerd kunnen worden tot eene 
kracht , die aangreep in het middelpunt van de Aarde , en 
hare as zou voortdurend dezelfde richting behouden Maar 

. daar de Aarde niet aan genoemde voorwaarden voldoet , onder
gaat de as , die verlengd het denkbeeldige hemelgewe!f in 
de z g. polen des hemels snijdt , voortdurend eene wijziging 
jn hare richting , zoodat zij in een trjdvak van bijna 26000 
jaren een kegel beschrijft om eene loodlijn op het v lak 
van de Ecliptica. Maar ondergaat de aardas die draaün g , 
dan moet daarin ook deelen het vlak van den Aequator , dat 
die as loodrecht snijdt , en dus ook de 1 ijn van doorsnede 
nn het Aequatorvlak met h et vlak van de  Ecliptica . D i e 
doorsnede nu is de lijn , die wij eerst als vast beschouwden , 
en ten opzichte waarvan de l engte bepaald werd . Zij moet 
dus in het v lak van de Ecl iptica in 26000 jaren eenm aal 
ronddraaien en in dien tijd achtereen vol gens met elke richt in g  
in dat v l ak samenvallen . De hoek van draaiing bedraagt 
per jaar het 2 E5000e deel van 360 graden , nl .  50 senm den . 

�en gevolg van die kegelvormige beweging van de aardas 
is onder meer de verplaatsin g  in een e cirkel vormige baan 
van het punt aan den hemel , dat wij de Pool noemen , 
zoodat na verloop van eene reeks van jaren de ster , d i e  
th �ns op · een afstand van slechts l 1 h graad van d e  Poo] 
staat en die wij daarom Poolster n oemen , n j et mee r d i en 
naam dragen zal .  Na verloop van 1 3000 jaren zal d e  h el d ere 
ster W ega , van h et sterrebeeld " de ] Ji e r  1 1

, d en naam van 
Pool ster voeren . 

Een tweede gevolg zal z ich open baren in een e ge h eel e 
veranderi n g  van het u i tz i cl 1 t  van d en herne 1 .  Sterren , d i e 
n u  door haren geringen afstand van de Pool , h j_. jna  01 1 hc
wege l �j k  sch ijn en , zu l l en groote k r i 1 1 gen gaa 1 1  b i : r-, ch r + j v e 1 1  

4 
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bi j  de  dageliiksche wenteling -van het hemel gewe lf, naarmate 
de Pool zich van die sterren verwijdert ; andere daarentegen , 
tot wie de Pool nadert, zullen zich in steeds kleiner wordende 
kringen om haar bewegen . 

Spreker wilde tot recht verstand van 't geen volgen zou, 
nu eerst een begrip geven van de beteekenis van minuten 
en secunden aan het hemelgewelf. Deze grootheden zijn, 
evenals op aarde, onderdeelen van een graad. Door teeke
ning van een zeer kleinen hoek kregen ,,ve een voorstelling 
van een graad. De middel l ijn van de Maan onderspant aan 
den hemel een boog van een halven graad ; we kunnen ons 
dus eene ·secunde aan den hemel denken als het 1 sooe deel 
v:111 de maansmiddellijn. Duideli jker ·wordt de vergebjking ,  
als 'vve ons voorstellen een lucifer ter gem iddelde dikte van 
2 rnM op een afstand van 400 M. van het oog gepl aatst ; 
ko nden w ij dit voorwerp op dien afstand zien , dan zou  dit 
�tukje hout een boog aan den hemel onderspannen , waarvan 
de dikte 1 secun de bedraagt. Of wel : de dikte van een 
h oofdhaar, op 10 M. van het oog gehouden, bedekt 1 secunde 
aan den hemel. Sp reker gaf ons deze voorstelling van de 
zeer kleine grootheid van eene secunde om daarmee in 't 
l i cht te stel len de voortreffelijkheid van de tegenwoord ige 
astronomische \Nerktuigen, die i n  staat stellen hoeken : 1  an 
den hemel te meten , \7er beneden het bedrag van 1 secunde . 

Eene andere schijnbare sterbeweging, voor ons van groot 
belang, is de PA RALL Ax r s .  Al vorens tot hare verklaring o �rer 
te gaan, gaf Rpreke r eene schets van c.le o udRte meeniugen 
o mtrent den bou w van het Heelal, die door de Gri eksche 
w � jsgeeren tot ons gekomen zijn . 

Z i j  kenden aan de Aarde met hare bezie lde schepping d en 
eersten rang in de wereldruin.lte toe .  Meencl en sommi g-en met 
rr n A L ES v,111 Milete, dat d e  Aarde eene schijf  was, die in 
eene ei n delooze zee zwom ; li eten andere haar aan koo rden 
h angen, waarvan de uitein den door fonkele1 1 de sterren aan 
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het h emelgewelf bevestigd waren ) bijna allen k wamen daarin 
met ARISTOTELES overeen , dat de Aarde het onwrikbare middel
punt was van het zichtbare Heelal en dat alle hemellichamen 
om de Aarde draaiden . Alleen AmsTARCHOs (280 v. C.) be
schouwde de Zon als een centraal vuur , waaromh een ( le 
Aarde zich bewoog ; maar in de verdedi ging van dat stelsel 
stond hij geheel alleen , en de overh eerschende meenin g 
vond hare uitdrukking in h et 13telsel van HrPPARCI-IOS , door 
PTOLEMAEUS 1 30 n.  C .  in zijn Almagest medegedeeld , waarbij 
de Zon  zich beweegt om de Aarde , evenals de Maan , maar 
de planeten zieh in cirkelvormige kringen bewegen , waarvan 
de middelpunten om de Aarde cirkelvormige hanen afleggen . 

Het · stelsel van PTOLEMAEus heeft tot in de 1 5e eeuw on
beperkt geheerscht ; toen trad ( 1 543) CoPERNrcus , bisschop van 
Frauenburg , met het beróemde werk : ,, De revolutionibus 
orbium celestium" op , waarvan hij de uitgave sl echt korten 
tijd  overleefde en waarin hij alles had verzameld en getoetst, wat 
zijne voorgangers op astronomisch gebied hadden uiteP11 gezet, 
om ten slotte al s zijne  overtuiging te openbaren , dat de Zon  
en n ie t  de  Aarde het  middelpunt i s  van het  Heelcd_ .  Hij 
meende , dat Mercurius , het dich tst bij de Zon , haar cirkel
vormige baan in een tij d  van 80 dagen rondom het centraal 
lichaam doorloopt , dat dan Venus volgt met een omloopstijd  
van 9 maande11 , vervolgens de Aarde met haar wachter de 
Maan , Jupiter en Saturnus (Uranus en Neptunus waren toen 
nog niet bekend) , en het geheele samenstel van banen om
sloten wordt door de spheer van de vaste sterren .  In over
eenstemming met de begrippen der o i tden , die zich h et 
I--Iee1al niet anders konden denken dan als een vo l maakt 
harmonisch geheel , was in h et ni euwe ste l se l  van Cm,mrnrnus 
alleen sprake van zu ivere ci rkelban en en van eene eenpar ige 
beweging. De opdracht van z ijn  boek aan _Pau s PA uws I I I  
belette n iet , dat het i n  den ban ge,l aan werd en  dat d e  
geestel ijk h eid  z ich me t  a l l e  mach t ve rzette tegen e e n  wc rP - l d -
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systeem, dat het gezag van den Bijbel scheen aan te tasten. 
De voorstanders van het stelsel vonden intusschen in ziin 
eenvoud het kenmerk van het ware. 

De tegenstan ders (nl. de ernstige) beriepen zich echter op 
het feit dat, zoo de Aarde niet is het omNrikbaar middelpunt 
van het Heel al ) maar zich beweegt, alsdan de  stenen telkens 
van een ander standpunt zullen worden waargenomen. Zij 
zull en ten gevolge d ::i,arvar;i voortdurend in ande re punten 
van het hemelgewelf geproj ecteerd worden en kringvormige 
l::>anen in den ti jd van éen jaar en in den zin , ·waarin de 
Aarde zich he ·weegt, sclájuP-1 1, te beschrijven. Het gel ukte 
evenwel niet eene zoodanige verpl aatsing waar te n emen. 
Zoo al s w ij zn llen z ien , v1ra,s de oorza,ak daarvan het uiterst 
geringe bedrag van de afmetingen van die schijnbare banen, 
welk bedrag aan al l e  waarnemingen ontsn :=tpte. 

Denkt men zich in eene ster verplaatst, dan ziet m en van 
daa,r el ke straa l van de aardLaan niet onder denze lfden hoek. 
De  gl'Ootste hoek, waa,ronder w ij éen van de stralen van die lJaan 
waarnemen ,  heet para l l ax i s  van de ster. liet crnntal secnncl en , 
dat z \. i  bevat , is dan de hal v e  gro ote as van de el l i p s ,  d i e  
d e  ster i n  den l o op  van een jaar schi;jn t te  beschrti ven . H et 
bedr:1g van die parall ax is  i s  uiterst gering, en dit v1ras d e  
reden , dat z ü  vro eger in  h et geheel n iet, thans nog  slechts . 
voor enkel e sterren op betrouwbare V{�ze is knnnen gemeten 
wo rd en. Omstreeks 1 840 ·waren BEsSEL en Ü'l'TO ST1w vE i n  
staat o m  van 2 ste_rren de  parnllaxis t e  bepal en ; B E  S E L  van 
< l e k l eine ster va,n de Ge grootte , d i e  h et nummer 6 1  in  
het sterrebeekl de 7iwaan draagt, ST1w vE  va,n vVega , de  
hel dere ster van de 1 ( \  grootte in De Lier. De para,l lax is  v an 
eerste is ongeveer 1 /'2 secnnde ,  d i e  van \V-ega 1 /:, �ecundt. 

Thans z i jn van 30 ste rren d e  parnl laxen met vol doend e 
nau wkeur i gh eid bepaal d. 

Dat men de paralbx is n i et vro eger dan i.n  deze eeuw 
heeft kunnen waarnemen , is thans zeer du ide l i jk, a l s  men i.n 
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aanmerking neemt de onzekerheid van de vroegere waarne
mingen en de schijnbare verplaatsing van elke ster uit andere 
oorzaken. De aberratie toch kan aan eene ster eene schijnbare 
plaatsverandering van ruim 20 secunden geven , de precessie 
van 50 secunden . Neemt men daarbij in aanmerking de per
soonlijke fout van den waarnemer 1 de invloed van luchts
gesteldheid 1 temperatuurveranderingen , de onvermijdelijke 
gebreken in • elk instrument 1 al welke invloeden vroeger 
niet met zooveel zorg bestudeerd waren als thans , dan is 
het niet te verwonderen , dat kleine bedragen van eenige 
honderdste deelen van eene secunde niet te meten waren . 
Tot het midden van de 1 6 l' eeuw was het niet mogelijk 
astronomische metingen met grooter nauwke urigheid dan · 
van ½ graad te verrichten , d .  w . z .  met eene fout 1 minder 
dan de middell i jn van de Maan TYcH.o BitAHÉ ( 1 546 -1 60 1 ) 
voerde de nauwkeurigheid op tot 5 minuten ; in de tweede 
helft van de 18 eeuw bracht BRADLEY (1 692- 1 762) dit 
bedrag terug tot enkele  secunden en op h et einde van de 
1 8  eeuw behoefde de fout in eene waarnemi ng  1 secunde 
niet te o verschrijden. Maar ook  toen nog kon b ij geene enkele 
ster de parallaxis worden geconstateerd ; wel een bewijs , 
dat geene Pnkele ster een parallaxis heeft 1 grooter dan 1 
gecunde. Bedroeg de parall axis 1 secunde dan zou daarmede 
een afstand overeen komen , 2062 5 mal en zoo groot als de 
afstand A anle-Zon. Ook de dichüitbij z ijn d e  vaste ster i s  
d u s  van ons minstens 2062 5 malen zoo ver verwijderd al s r 1 
de Zon . 

De  kenn i s  van d e  para ll ax i s  is een belangrijke factor om te 
komen tot de kenn is van den  afsta,ncl der sterren . H d  berekenen 

* S  

A_ * - - - -- * B  

van den afstand van voorwe rpen 1 

die niet onde r ons bere i k  z i jn ) gesch j cdt 
op de vol gende w ijze . A ls men met 
A e n  B aan du idt twee voorwerpen 
op aarde , en  men meet i n  A en i n  
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B de hoeken, die de l i jnen A B  en B A  maken me t de richtingen 
A S en B S, terwij l  men bo vendien den afstand A B  kent, 
clan kan men de afstanden van S tot A en tot B door 
berekening vinden. A ls we nu denken, dat S een ster is , 
clan zouden we k unnen meenen op deze wijze den afstand 
van de Aarde tot de ster te kunnen bepalen Dat is e venwel 
volkomen onmogelij k. De aardsche afstanden verdwijnen geheel 
in 't niet bij de afstanden in het Heelal, zoodat elke maatstaf op 
aarde onbruikbaar wordt voor dergelijke be rekening. Vast en 
on veranderlijk krijgen we den indruk, als we eerst uit A en 
vervolgens uit B de ster beschouwen, dat de l ijnen daarheen 
evemvijclig loopen. Het verschil tnsschen de hoeken van 
waarnemmg v:1,lt buiten het bereik van de gevoeligste in
strumenten . Het ee.nige lichaam, waarvan de afstand tot 
ons op die manier bepaald is kunnen worden, is de Maan . 

Men moest dns bedacht zijn op een an deren maatstaf ter 
berekening van den afstand der sterren , een maatst�Lf buiten 
de Aarde gelegen. Men koos daartoe de middellijn van de 
baan, die de  Aarde in een jaar om de Zon aflegt , en uit 
deze basis, in verband  met de paral l axis van d e  ster, 
bere kende men haar afstand. De pogingen om dien afstand 
uit de paral laxis te vinden, dagteekenen reeds va.n TYc1-10 
B1tAHÉ, KEPLER en  GALrLEÏ . 

S1J reker wilde nu, tot goed begrip van veel wat bij de 
v aste i::!terren zou moeten besproken worden , eerst een over
zicht geven van · ons planetenstelsel. Daartoe had hij door 
den amanue1i sis van Diligenti a een p lanetarium laten ver
vaardigen , waarbjj de betrekkelijke verhouding van de afme
tingen der banen volkomen juist was voorgesteld, evenals de 
betrekkelijke afmetingen van de lichamen, die het planeten
ste lsel vormen Duidelij k wees hij daarop aan, hoe de planeten, 
te beginnen met de vier kleinere : Mercurius , Venus , de 
Aarde en Mars , en , in steeds wij dere kringen loopencle , de 
vier groote bollen Jupiter, Saturnus, 0 ranus en Neptunus, 
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bijna cirkelv,ormige banen in slechts weinig hel l ende vlakken 1 

ten opzichte van het vlak van de Ecliptica beschrijven ; en 
h oe die bol len 1 n aar verhouding van hun onderlingen afstand, 
met een 1 200 maal te groote middellijn moesten worden 
afgebeeld, om goed zichtbaar te worden voorgesteld. Hij 
wees ons op het verschil in massa van de pl aneten onderling 
en verklaarde de hypothese van de veel oudere formatie der 
kleinere planeten 1 o. a. uit het verschil in densiteit. 

Zoo is de densiteit van Saturnus 8 maal 1 die van Neptunus 
5 maal, die van Jupiter 4 maal zoo klein als de densiteit 
van de Aarde. I-fot soortelijk gewicht van Mercurius en Venus 
daarentegen verschilt weinig van dat der Aarde ; dat van Mars 
is het clrie-vie_rde deel er van . Wat Jupiter betreft , er bestaat 
grond om aan te nemen, dat de toestand der massa van die 
planeet niet veel verschj lt vàn de gloeihitte. Vermoedel ijk 
hebben die planeten, die zi ch in  het bezit van manen ver
heugen 1 eenmaal ringen gehad, evenab Saturnus ze 1m n og 
heeft, en die ook de Zon heeft gehad 1 ringen die inde:rtM 
verbrijzeld zu l len zijn gew orden om uit de brokken d e  
cosmisch ; stof voor de manen op te le veren. 

Van de wetten , die K E PL Elt heeft afgel eid ( 1 609) u . i t  d e  
waarnemingen van rr YcH o BR,HI É  en waaraan de  p lan eten  
onderworpen zijn,  heeft de  eerste betrekking op  den vorm 
van hare banen 1 die e llipsen zijn , maar wein ig van ci rkels 
versch i ll en en waarvan de vlakken bijna samenvallen 1 terw ijl 
de Zon zich bevindt in het gemeenschaJ_Jpel ij k b nmd. p u 1 J t  
van a l  die banen. D e  tweede wet bepaalt de wi jze 1 waaro 1 J  
de p laneten zich bewegen : z + j  l eert ons 1 dat de voern tralen , 
die Zon en plan eet verb i nden 1 zich zoodan ig be wegeu 1 dat  
de i nhoud van de sectoren even redig i i:l  aan deJ J t j j d ,  waar i n 
de bogen van die sectoren zi j n afge legd. Eind<� l i j k  ] 1  eeft de c1erd e  
wet be.trekkin g op  de omloop�t+ jden en ] eer t  ons 1 dat de 
derde machten van de groote assen der b:w en  even red j g  
zijn met de vierkanten van de omloopst+j d.e n  D 1.:zc we tteu 
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h ebben l ater ( 1 686)  aan N E W'l' ON <len k rach t igsten ste i  m versch aft 
om de h ooge waarschijnl ijkheid aan te toonen van zijne 
hypothese van de algemeene aantrekkingskracht. 

Voor h et uitdrukken van de afstanden der sterren kan 
m en zich van aardsche maateen heden niet bedienen . Men 
bedenke toch wel , dat er van onze grootste lengtem aat , de 
kilorneter , reeds 1 000 noodig zijn om de len gte te bep alen 
van den meridiaan , d ie  over Berlijn de Oostzee met de Adria
tische Zee verbindt , en dat de aardstraal ongeveer 6 m aal 
zoo - lang is. Dit is zeker al een vrij groote afstand in onze 
oogen . Nochtans is het volkomen onmogelijk om de grootte 
van een aardstraal als eenh eid te nemen voor de afstands
bepaling nn de hemellich amen , om dat die eenheid zoo nietig 
is , met betrekking tot d e afätanden in het Heelal . vVij 
hebben dus naar een anderen maatstaf o m  te zien en komen 
er nog niet , al s wij daarvoor den a fätand nemen van de Zon 
tot de Aarde , cl . i .  24000 maal de straal van onze planeet of 
2�1000 x 6000 kil ometer. Zelfs die formidable afstand is nog 
veel  te klein om als eenheid te kunnen dienen , al is h ij 
ook zoo groot , dat een sneltrein , 80 kilometer per uur 
a:fleggende , 2 1 2 jaar zon behoeven om , van de Aarde uit , 
de Zon te bereiken . N u  plant h et zonlich t zich zoo snel 
voort , (300000 kil ometers per secunde) ,  dat h et dienzel fclen 
afstand aflegt in 8¼ minuut.  Als wij vragen , h oeveel tijd 
het l i cht noocb g  heeft o m  van Neptunus tot on::: door te 
dringen , dan worden die 8¼ minuten reeds 4 uren ; o mdat 
de 1: Lfstancl van Neptunus  tot de Zon 30 m aal zoo groot is 
als die van de Aarde tot de Zon . 

A l s eenheid , waarmede w ij de afstanden van de vaste 
ster ren tot de A arde uitdrukken , wordt een lich tjaar aan
gen omen . Een l ichtjaar is de weg , dien het licht in den t i jd 
van een jaar doo rloopt -D e ster , die waarschijnlijk na de 

Zon het dichtst bij de Aarde is , Alpha uit het  sterrebeeld 
" de Centaur " ,  is  222300 malen zoo ver van ons verwij derd 



·als de Zon ; het licht van die ster heeft 3,5 jcLar n ood ig om 
ons te  bereiken . Zoo i s  de  afstand van  de Aarde tot de reeds 
genoemde ster 61 uit de Zwaan 5 l ichtjaren ,  tot de schitte
rende Sirius 17, tot vVega 1 8  , tot Arcturus en Procyon 
bijna 26 jaar , tot de Poolster 36 lichtjaren . 

V fffanderingen of uitbarstingen 1 die een ster kan onder
gaan 1 zien wij, aardbewoners 1 eerst veel later, en sterren 
die wij thans zien sch itteren , bestaan wellicht sedert v e l e 
jaren niet meer. Veel wat wij op dit oogenhl ik aan den 
sterrenhemel waarnemen 1 is <lus misschien niet meer aan
wezig Welk eene voorstelling verkrij gen wij alzoo van de 
·nietigheid van onze Aarde 1 indien wij aardsche afstanden 
gaan vergelijken met de afmetingen in het Heelal Als we 
ons de Aarde voorstellen op 1 dM van de Zon 1 dan is d e  
uiterste planeet Neptnnus gepl aatst op 3 M. van dat centraal 
punt 7 dan zal Alpha Centaurus in Rotterdam staan 1 Si rius 
in Arnhem 1 ster 6 1  in de Zwaan te IJmu iden 1 de Poolster 
te Keulen, enz. En tusschen die l ich amen, die door zoo 
onmetelijke afstanden gescheiden zijn , moeten wij ledige 
r uimte en eeuwigen kouden nacht aan nemen . 

Nochtans zou spreker aantoon en 1 dat ·wij nog wel een 
enkel tipje van den sluier knnnen oplichten 1 die de ge h eimen 
van de sterrenwereld aan ons oog onttrekt 1 door mede te deel e n  
wat e r  bekend is van de  werkel ijke  bewegi ng van d e  sterren . 
Geen n aam Îiî meer onei gen l ijk dan d i e  van vaste f:l terren .  
Sedert men met u itmuntende werktuigen den hemel beter 
heeft k u nnen doo rsch ou -wen en met behulp van spectroscopie 
en photographie 1 h eeft mPn daar 1 i n  pl aats van sterren d ie 
onvcranderhik zo uden z � jn 1 voo rtd u rend ve ran dering  van 
helderheid en kleur 1 verplaatf:l ingen 1 wente l i n gen van zonnen  
rondom e l kaar 1 kortom o veral bewegi n g  en voo rtch 1 ren d e  
wijzigi n g  i n  het voorkomen van d e  ste rre ngroepen k u nnen 
waarnemen . Voor  een groot gedeelte hebben wij die kennis 
te danken aan de voortreffelijke ster-c;cLtalogi  en atlassen 
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van de latere Jaren . K ,vamen er op de ond8t bekende 
sterrenkaart van EuDoxus, 4c eeuv\7 v. C., slechts 4 7 sterren 
voor, HcrrA1w1 10 s  wist er reeds 1 022 te onderscheiden ; ru im 
19 eeuwen later, in 1 789, telde de atlas van LALANDE er 
.é18000. De atlas vau ARc+E LAND Elt bevatte in 1863 324000 
sterren tot de l 0 e grootte ; thans is er meer dan 1 millioen 
sterren gecatalogiseerd . Op dit oogen blik tel len de astronomen 
reeds honderd millioen sterren, in tal van grootten onder
scheiden - niet naar het volumen, want hoe voortreffel ijker 
een k ijker 1s , des te meer verliest een ster den schijnbaren 
schijf vorm en vrnrdt een fonkelend punt. N een, het is de 
helderheid van de ster, haar glans, die haar rang, grootte 
genaamd, aan den hemel bepaalt . 

A ls normale helderheid neemt men dan aan het cijfer 1 00, 
de helderheid van de fonkelende ste r alplrn Centau rus, 
waarnaast Sirius , de h elderste voor ons zichtbare st.er, 
schitter.t in 4-voudigen glans ; die van W ega is dan 72, van 
Prncyon 58, van Aldebaran 46. Dit z ijn  al len sterren van 
de 1 c grootte, waarvan men er 1 8  aanneemt. Zoo kent men 
l l l l 60 sterren v an de 2e, 1 80 van de 3c, 530 van de 4e, 
1 600  van de 5e en -{800 van . de 5e grootte. De  myriaden 
van sterren van de 7e en lagere orden zijn niet meer met 
het b loote oog waar te nemen. Straks zul l en eenige het 
m isschien wel  zijn, W èmt door nog on beke11de oorzaken zi jn 
de sterren aan periodieke, ook wel aan p lotselin g oJ_Jkomende 
en weer v erchvijnen de veranderingen in glarn, eu ook in kleur 
o n de rhevig.  Reeds TYCH O , KEPLER en GAL CLEJ n amen die 
o pflikkeringen Wë:Wr, die ons den indruk geven, alsof een 
ste r, op  1t punt van u it te dooven, nog een e nkele maal haar 
inweudig vnnr doet stralen en fonkelen. Mogelijk z ijn die ver
anderi ngen in helderheid ook toe te schr ij ven aan lichamen, die 
zich om de ster bewegen eu haar tijdelijk geheel of ten dee le 
verduisteren  Een van de m erkwaa,rdigste verschijningen was 
(in 1 5 72) de z.g. ster vau TY CHO , die  J_Jlotseling aan 't 
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firmament verscheen in l iet s terrebeel d Ca::is iupe ia  _ ab ee n e  
ster van d e  l c: grootte , die zelfs Siri us i n  glans o vertrof. 
Maar die glorie was s lechts kortstondig vim d n nr  Na 5 
maanden daalde zij tot de 2 grootte , n a, 1 7 maanden was 
dit licht in  Cassiopeia spoorloos verd wenen In 1 604 werd 
door KEPLER en GA LILEI in het sterrebee l d  Ophiuchus  eene 
ster waargenomen , die l S  maanden zichtbaar was en daarna 
voor altijd  verdween . 

Eene ster in Argus werd in ] 6 7 7  door H A L LE Y  gesGhat op 
eene hel derheid van de 4" gro o t te ; in ] 837 zag H Ei{SCH E J " 

haar als eene ste r  van de l e grootte , i n  1 856 was z �i van 
de 2 grootte , om daarna geregeld in g l ans aftenemen en 
n á  1 870 volkomen onzichtbaar te w o rden voor het  onge
wapend oog. 

Van VP,le sterren z ijn de afwisse l ing i n  he lclerhe j d  e n  ldeu 1· 
periodiek . Spreker l ichtte dit met vele voorbee l den  gT ::L ph isch 
toe . Mirn ( de . ,  wonderl i i  ke  ")  uit het sterr e bee l d  " 1 le  W a l
visch ", is bi j  v gedurende 1 5  dagen van de 2 groo tte e 1 1  
geel ; vermindert daarna 3 maanden hrng in he lde rheid , 
waa rbij de k l e Lu i n  oranje en  rood verandert ; vervolgens  is 
z ij 5 maanden geheel onzichtbaar, ow 3 ma.w elen d uama 
weder tot de 2 · gro otte op te  kl immen e1 1  van  rood  i n  
oranje en geel o ver te gaan . 

Algo l (in het ste rr ebeeld Perne m!) veran d er t  vau de L1 · · 
gro otte in  5 uren tot de 2 grootte, bl �. j ft zoo 60 u r e n  
sch ittere n , vermindert daarna weder i n  5 uu r to t d e  Lb '. 

grootte , bl ijft 1 8  m inuten in dien toestaud , orn daarna weder 
in  5 uren de 2 grootte te be reiken .  

OpmerkeLük i s  h et , dat j u i s t  va l l  ck ste rren wier  ve r
;wderlij kheid volko men geco nstateerd is , c l c pl aats i u  d e  
onmiddell ij ke n ab � j h eid V éLll den Mel k weg i s .  

D o o r  zorgvuldige vergel ij ki n g  va, 1 1  vroegere w ;rnrnern i 1 1 gc 1 1  
met de tegenwoordige heeft men de volkomeue  zeke r l iei d  
gekregen , dat de  groote meerderheicl de r  ste rreu  .zid 1 aan 
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den h emel verplaatst, en al l een het geringe bedrag van cl j e  
verplaatsingen j s  d e  o�rzaak, dat men hare grootte en  richting 
eerst nu met eene zekere mate van nau wkeurigheid h eeft 
kunn en bepalen .  Hierbij moet in het oog worden geh onrlen, 
dat de beweging, die wij waarnemen : in den regel de eenige 
niet is, want de verp l aatsing van eene ster ü1 de ri(.;hting 
v:i,n onze gezichtsl ijn bl ijft in den kijker voor ons oog ver
borgen . DörrLER heeft het middel om deze laatste beweging 
waar te nemen i ll den spectroscoop meenen te vinden. Is 
z + j r i e  redeneering juist, dan kunnen wij uit de grootte en 
richting . waarin enkele spetraalstrepen jn het spectrum van 
de ster verschoven z9n , de sne lheid berekenen waarmede 
eeue ster tot ons nadert of zic�1 van ons verwij dert. 

Spreker h ;;Ld in een aantal p l aten eenige sterrebeelden voor
gesteld , zouals z i j  nu z ij n  en zooals  zij waarsch ijnbjk een 
groot aanta l jaren gel eden waren of o ver een groot aantal 
jaren zu l len z ij n : Oriou, meL  den Jacobsstaf in 't midden ; 
de " Stier " met A ldebaran, Sirius, Castor , Pol l ux en Procyon ; 
de bekende " Groote beer " ; ,, Hercules 1 1 ; de " Pleïaden n , 

en de " Hyaden  1 1 
; hij had b ij die groepen door p ij l tjes aan

gegeven de richting en grootte van de bewegin g langs den 
sterrenhemel , die natuu r l ijk  veroorzaken moet dat de vorm 
van de stenebeel den , waartoe dje sterren behooren, over 
een groot ttj dsverloop ook meer  of mü1 van gerl aante za l 
veranderd zijn. ,, O rio11 1 1  b . v., dat nn een vijfhoek vertoont, 
zal zich 1ver 50  000 ja ren voordoen als een vierhoek. De 
g rootte van de verplaatsing ier sterren is zeer ongelijk. 
A rcturns bij v . verplaatst zich 3 secunclen per jaar, in 600 
jaren dus zooveel al s de sch ijubare maansmiddell ijn bedraagt. 
De ster " 1 830 G- roorn bridge 11  heeft de gro otst bekende 
verplaatsing, nl .  van 7 secunden per jaar. In 255 jaren 
verp laatst z ij zich dus over een := Lfstand, gel ijk aan de maans
middell i j n .  Pro cyon l egt per ja:=i,r 1¼ , Sirius 1 1  / 3 secunden 
af. De algemeeue indruk van die bewegingen is , dat alle 
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sterren zich sch ijnen t e  verwij deren van een punt i n  het 
sterrebeeld Hercules Hoogstwaarschijnlijk is de oorzaak van 
de genoemde sterverplaat�ingen weder voor een deel te zoeken 
in eene beweging van ons standpunt en worden wij met het 
geheele zonnestelsel getrokken naar dat reeds genoemde 
punt in Hercules , wellicht ten gevolge van de aan trekking 
van een ons nog onbekend lichaam. 

Hoogstmerkwaardige bewegingsverschijnselen heeft men 
waargenomen bij de dubbPl- en veelvoudig e sterren . In de tweede 
h elft van de 1 8 e eeuw had MAYE H. in Mannheim reeds de 
opmerking gemaakt , dat zoovel e sterren een geleider schijnen 
te bezitten in eene (in den regel kleinere) ster , die slechts 
op weinjge secunden van de hoofdster verwijderd is ,  en hij uitt e 
het vermoeden dat men bier te maken had met stelsel s di e 
te vergel ijken zouden zijn bii ons planetenstelsel , met dit 
verschil , dat niet donkere lichamen zich zouden bewegen om 
een l ichtgevend lichaam , maar dat hier Zonnen zouden wentel en 
om andere zonnen . Hij werd bestreden met de opm erki ng  , 
die in die dagen voor bewijsgrond gelden mocht , d at z u lke  
stelsels geheel nutteloos zo uden zijn . Tocli i s  hun  bestaan 
thans bo ven twijfel verh even De oudere HEH,SC I T EL wi jdde in 
het bizonder zijne  aan dacht aan dit onderwerp en ontd ekte 
een zoo groot aan tal sterren -paren , d at elk d enkbeeld , als 
of h et toeval d e  beide sterren op zoo gerin gen afstand van 
elk aar had geplaatst , moest ve rworpen worden . Niettemin 
mag hier d e  mogel i jkh e i d  van een optisch bedro g  n i et n i t 
h et oog worden verloren . In d ien  twee sterren z i ch  van on s  
jn ongeveer dezel fde r ich t i ng  bev in d en ) sch b n en z jj b � j n :1 
d Pzelfcl e p l aats aan h et h eme lgewelf i n  te nemen  e n  geve n 
o n s  den i ndruk van i n  el kaD,rs on m i d d e l l i jke nahüheül te 
staan . Maar d aar w � j  op  het oog n i et i n  sta at zün  een 
oordeel te vormen over den afstan d van een e ster tot ons , 
is het mogel i jk , 1 l at z u l ke sterren toch 0 11 d crbJ 1 g  d oor cenc 
on metel i jk e ru i mte gesche i den z ij n  Daarom is h et van be l a ng  
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een kenmerk te bezitten om zulke optische dubbelsterren te 
ondersch eiden van de werke] ijke of physische dubbelsterren . 
Dit kenmerk heeft men in de betrelckelijlce bPweging van beide 
sterren . Indien het toch waar i s , dat twee sterren een stelsel 
vormen , zooals de Zon met eene planeet of eene planeet 
met eene van hare manen , d w . z .  i ndien zij , volgens 
NEwrroN' s hypothese , op elkaar eene aantrekking uitoefenen , 
die afhankelijk  is van hunne massa's en van hun afstand , 
dan zullen zij eene kringvormige beweging verkrijgen om 
hun gemeenschappelijk zwaartepunt. 

Bij een 800-tal sterrestelsels is die beweging boven a l len 
twijfel verheven ; van een groot aantal is de baan vrij 
nauw keurig bekend. De verplaatsing in de baan is e ven wel 
zeer lan gzaam. Enkele hebben een omloopstijd van 7 ,  1 6 , 
40 jaren , voor vele is dat bedrag evenwel 1 000 jaren en 
meer . Is wegens hare geringe grootte die kringv ormige 
beweging niet vast te stellen , dan kan men vaak nog 
optische van physische dubbelsterren daardoor onderscheiden , 
dat de laatste somtijds eene gemeenschappelijke  rechtlijnige 
verplaatsing heöben , zooals w ij die reeds bij enkelvoudige 
sterren hebben opgemerkt , terwijl de optische dubbelsteáen 
uit den aard der zaak geheel onafhankel ijk van elkaar zijn .  

Nog kent men tegenwoordig 73 drievoudige , 12 viervoudige, 
2 vgfvoudige sterren en 1 zesvoudige ster. De k leuren van 
de dubbelsterren vormen alle denkbare combinaties . Men 
heeft groepen , waarin de eene ster oranje , de andere groen 
is ; of wel goudgeel en blaauw 1 oranje en blauw 1 robijnrood 
en smaragdgroen , wit en purper , rose en lichtblauw , enz .  

·w ij vinden i n  NEwrroN's hypothese va.n d e  algemeene 
gravitatie de verklaring 1 hoe het komt dat de sterren zoo 
vrij aan cl.en hemel kunnen zweven. Het is de onderlinge 
werking 1 die zij op elkander uitoefenen , welkr. hiervan de 
oorzaak is . VVat NEWTON onderstelde , dat al l e  stoffelij ke 
lichamen volgens vaste wetten elkaar aantrekken J gold voor 
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ons  zonnestelsel . Ztin in de rujmte , waar de dubbel sterren 
wentelen , dezelfde krachten werkzaam , als die ons pl aneten -· 
systeem beheerschen , dan moeten ook daar de wetten van 
KEPLER de beweging bepalen , dan moet ook daar de algemeene 
aantrekkingskracht , die de oorzàak is dat de hemellichamen 
niet vallen op de Aarde eu deze niet op de hemellichamen , 
en dat de planeten geene andere banen kunnen beschrijven 
dan die , waarin zij zich voortbewegen , tevens de oorzaak 
zijn dat a l l e  :iterren zich ten opzichte van elkaar bewegen . 
Door alle waarnPmingen nu is bevestigd geworden , dat d e  
gravitatie wet alle stof beheerscht .  A l le bewegingen word en 
door de onderlinge aantrekking , die de lichamen op elkaar 
uitoefenen , bepaal d ; alle berekeningen , op die aan tr ekking 
bernstende , worden d oor de waarn rnin g volkomen bevestigd . 
Het is alsof de lich amen aan het Heelal verbonden zijn door 
onzichtbare koorden , waarlangs krachten werken , die hunne 
beweging veroorzaken. 

Al mogen wij ons verhoovaardi gen over den grooten 
vooruitgang in h et onderzoek van het Heel al , dank 7, ij d e  
hulpmiddelen , die de n ieuwere wetensch ap on s  verschaft in 
hare mach tige en bewonderenswaardi ge werktu igen , met 
de spectroscopi e en photographie , en met h et beflef dat a lJ een 
samen werking tusschen de astronom en een groot d oel kan 
doen bereiken , toch worden wij ook hi erb ij voortdurend 
h er in nerd aan d e  n i eti gheid en d e  beperkth e id  cl.er k e nn i s  
van den mensch en nemen ook wi j  , d ie  wo vee l l ater l e ven 

• d an .LA PLACE , d i en s  woorden , op z jj n  sterfbed 1 1 i. tgesprokc 11 , 
nog steeds  m et vo l l e  o vertu ig i 1 1 g  o ve r :  

" Wat w � i weten Ï i-1  wei n ig , w: :1t w i j n i et weten i R  7.ce r vee l " . 



VI. 

DR .  J .  W .  M O L L : 

De plan t in  haar on t�taan eT1 hare 
on t\,v i k :keli ng bescho u  ,ïvd. 

Met belangstel ling lrnbben wij dr. J. W. Mou,, directeur 
der H. Burgerschool te Utrecht, dien men voor 't eerst in 
" Diligentia n welkom mocht heeten, een voor een leeken 
tamelijk ingewikkeld en niettemin duidelijk betoog· hooren 
voeren over den b ii hoogere en bij lagere planten schijn baar 
verschillenden, inderda;:i,d volkomen overeenstemmenden ont
wikkelingsgang. De spreker helderde zijne rijke voordracht 
op met fraaie platen en bloemdeelen van papier 111uîché. 

Als men een pl antendeel, blad, stengel, wortel , bloem 
of wat dan ook van de plant, onder het microscoop legt, 
bemerkt men dat die onderdeel.en allen zijn samengesteld 
ni.t vakjes of hokjes ) de blaasjes of cellen vvaaruit het 
pl anten weefsel is opgebouwd. Beschouwt men bijvoorbeeld 
een bloempje van een onzer gewone Tradescantia's, dan ziet 
men in dat bl oempje een aantal meel draden en aan deze 
organen weer menigvuldige haartjes, die b ij veelmalige 
vergrooting zich voordoen als parel snoeren ) in werkel ijkheid 
snoeren van rondachtige lichaampjes, die dan de straks 
bedoelde vakjes of cellen z ijn. Spreker liet ons zoo'n 
li chaampje zien b ij 7 320 m ..1, l i.ge ve rgrooting. Men onderscheidt 
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dan duidel ijk aan zulk een blaasje· een stevigen wand en 
daarbinnen de levende stof , waarvan de zoogenaamde celkern 
een deel uitmaakt. In de levende stof is verder een groote, 
met paarsch vocht gevulde h olte . Uit dergelijke cellen nu is 
elk plantendeel opgebouwd. Zij hebben de merkwaardige 
eigenschap van te vermeerderen door eenvoudige verdeeling ) 

waarbij meestal ûch eerst de kern in tweeën splitst en daarna 
midden door de cel een tusschenschot ontstaat , waardoor de 
twee dochtercellen zelfstandig worden Ieder van die nieuwe 
cellen groeit dan weer op dezelfde wijze uit en zoo zet zich 
de verdeeling voort In dier voege laat het zich verklaren , 
hoe ieder van die meeldraad-h aren uit één enkele is voort
gekomen , hoe ook een meeldraad ontstaat uit ééne cel en 
hoe eindelijk hetzelfde kan beweerd worden van alle deelen 
der plant , zoodat e1ke plant haar oorsprong h eeft te danken 
aan eene enkele cel . 

Tot d eze weinige biizonderheden van de celvorming zou 
spreker zich bepalen tot recht verstand van de uitdrukkingen 
cel en celkern , die meermalen in zijn betoog zouden voor
komen . Wij hebben dus vast te houden aan het denkbeeld , 
dat iedere plant zich door celd eelingen ontwikkelt uit eene 
cel , de eicel genaamd , nadat de levende inhoud van die eicel 
zich vereenigd heeft met d en levenden inhou d valt eene andere 
cel. Alleen wat men uitwendig b ij de ontwikkeling van de 
eicel tot de volwassen plant kan waarn em en , zou spreker 
tot het onderwerp zijner beschouwing maken en du s  de in
wendige on twikkeling , alles wat betreft d e  vormmg van 
nieuw weefsel , l aten rusten . 

Kortelijk herinnerde h i j vooraf aan 't geen dr .  J oNJèMAN 

het vorig jaar meer opzettel ij k  tot het on derwerp eener 
voordracht had gemaakt , aan de samenste ll i ng  van de b] oem . 
Zij bestaat hoofdzakel ijk u i t  een vijftal deelen , waarvan h et 
eerste , het sten geldeel , d e  overige deelen van d e  bl oem 
draagt ; i n  de tweede pl aats twee kransen v :i,n bl ad eren , il e 
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buiten ste stevjg gebouwd e groene kelk , wier beteekenis i s  
d e  bloemknop t. e  beschermen , en  daarbinnen de  tweede krans 
of bloemkroon , door wier fraaie kleuren de insecten worden 
aangelokt om de bloem te bevruchten . Binnen die tweede 
krans zijn de meeldraden ingeplant , draadvor_mige organ en , 
met knopjes aan den top , waarin het fijne  stuifmeel i s  
besloten . Eindelijk het  binnenste en voorn aamste deel van 
de bloem , de stamper , waaraan weer drie deelen zijn te 
ondersch eiden : het onderste of vruchtbeginsr.l waarin de 
toekomstige zaadjes of eitjes , de stijl of gang die _ van het 
bovenste deel van den stamper naar het vruehtbeginsel l eidt , 
en dat boven ste deel of de stempel , die in rijpen toestaml 
een kl everig vocht afscheidt .  Als nu het stuifmeel door insecten 
of door - den wind wordt overgebracht op den stempel , dan 
komt onder den invloed van het kleverig vocht u it e lk van 
de losse cellen , · waaruit het stuifmeel bestaat , eene buis te 
voorschiin ; die buizen groeien door den stijl heen en komen 
bij de eitjes of toekomstige zaden te recht. 

Spreker bepaalde nu onze aandacht op een enkel van 
die eitjes en wel van de Narcissus , een bolplant , waarvan 
h ij  eene 720malige vergrooting liet zien Vooreerst zag men 
aan dat zaadje een steel , waarmee het aan de vrucht is 
gehecht , voorts een b uitenste en een binnenste vlies , die 
later de zaadhuid zullen vormen , en daarbümen de kern . Is 
het geheele ei uit eene menigte celletj es samengesteld , een van 
die cellen , aairrnnkelijk even groot als de andere , ontwikkelt 
zich zeer sterk tot eene veel grootere cel , kiemzak genaamd 
Bij die ontwikkeling heeft zich de kern van de cel in tweeën 
gesplitst en die spli tsing heeft zich herhaald , zoodat eindelijk 
aan weerszijden van de cel vier kernen zijn ontstaan ; van 
elk van die groepen gaat er één weer naar 1t midden van 
de cel , en deze beide versmelten tot de kern van · den kiem
zak Om de overige zeB celkernen vormen zich cel len en 
van de bovenste drie is er éen van groote beteekenis ; die 
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cel i s  cl e eieel ; zij moet met  den  inhoud van de stuifmeel
buis , zoodra deze door de opening is gegroeid en tot d e  
eicel i s  doorgedrongen , versmelten e n  daarna uitgroeien tot 
een geheel nieuw plantje Wij zien hier dus h e t  nienwc 
plantje direct uit de eicel voortgekomen , en wanneer wij nu 
een gewone boon beschouwen , z i en wij daaraan dui r lel ijk cl e  
schil , dat zijn d e  buitenste vliezen van de  eicel , e n  het 
binnenste witte gedeelte , dat reeds in hoofdzaak den vorm 
van de plant h eeft aangenomen . De twee h elften van rl e boon 
kunnen dan worden aangemerkt als cl e eerste bladen of 
zaadlobben en tusschen die h e lften ziet men een jong stengel tje  
en een dito worteltj e  ontsproten . 

Uit deze beschouwing moet nu , l ogisch redeneeren d e , d e  
conclusie worden afgeleid , dat de ontwik kelin g der  hoogere 
planten in eene  eenvoudige formule kan worden uitgedrukt , 
namelijk : u it de eicel komt de  plant voort , d e  n ieu we  plant 
geeft weer het aanzijn aan meerdere ei cellen , i. eder van die 
ei cellen brengt weer eene nieuwe p lant voort . en zoo tot i n  
het  oneindige .  I s  d i t  dus  de gang b i j d e  ontwikkeling  der 
gewone of zaadplanten , spreker zou th ans d i e  ontwikkeling 
nagaan bij de lagere , of bedektbloeicnde  pl anten . Z ij schi jnt 
daar van gansch anderen aard te z i j n . Ni et alleen dat de 
ontwikkeling h ier de gewone plant moet passeeren om van 
eicel  tot eicel te komen , maar w i j zu l len h ier nog meer 
soorten van vermenigvuldiging aantreffen .  De ontwikke l ing8-
gang wordt h i er dus meer gecompliceerd . Spreker }rncl zich tot 
taak gesteld , aan te toonen dat dit verscb i l  s l echts sch + j n baar 
i�. H ij zou , door na te gaan den on tw i k k el i ngsgang van 
eenige tusschen vormen , trachten te bew�zen d at de gecom
p l iceerde voortplanting ook b i j de hoogere p lan ten bestaat. 

Het plantenrijk laat zich op een vo u cbge wi jze in twee 
hoofdgroepen verdeel en : de open baar b l oeien d e  of h ooge re 
planten en de bedekt bloei en de , waartoe o. a be hoo ren de 
varens , mossen , wieren , zwam men c 1 1 pacl < lestoden . Belm J. v e 
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varens, treft men • jn onze tuinen geen andere gekweekte 
planten aan dan openbaar b loeiende, die zich weer l aten 
splitsen in bedektzadige, zoo genoemd omdat de zaden in 
de vrucht zitten (appr.ls, peren, meloenen), en naaktzadige, 
waarbij dit niet het geval is en die de kleine afdeeling vormen 
der dennen, sparren, cypressen, taxus, ceders enz. De 
bedektzadige planten vormen de groote meerderheid. Schier 
al ·wat onze tuinen opleveren zijn bedektzadige planten, met 
uitzondering alleen van de coniferen en de varens . 

Hebben wij daareven van spreker den ontwikkelingsgang 
geleerd van de bedektzadige planten, thans zou hij de voort
p lanting schetsen van de bedekt-bloeiend en , en koos als 
eerste voorbee ld de varens. leder kent aan den achterkant 
der varenbladeren de bruine stof hoopjes, die onder het micros
coop blijken bedekt te zijn door e en vliesje met een steel, 
wo dat elk stof hoopj e als 1t ware beschermd wordt door 
een soort van parapl uie. Verder bespeurt men, dat elk van 
die hoopjes bestaat uit een 1 50tal zg. sporenblaasjes, en 
dat zulk een blaasje, van den vorm van een paar op elkaar 
gelegde bolle horlogeglazen, omgeven is door een ring van 
dikwandige cell en. Binnen het sporenblaasje liggen nu een 
aantal sporen, die bij de l agere planten de eigenlijke voort
planti ngslichamen zijn, welke zich zonder meer, d. w z. 
zonder zich met andere lichamen te versmelten , kunnen 
ontwikkelen. Ver bazend sterk is die ontwikkeling bij de 
varen. Dat één varenplant in een 1 0-jarigen levensduur 
gem idneld 1 0  milliarden sporen voortbrengt, is gemakkelijk 
nü te rekenen, als men tot grondslag neemt het getal 64 
sporen, dat me1 1 in één b laasje heeft geteld. Als men verder 
weet, dat van 1 mill i ard van dje sporeu gemiddeld slechts 
één enkele haar doe l bereikt, dan 7.al men moeten toegeven, 
dat het aan de varenp la,nt heel 'wat moeite kost om zich 
voort te p lanten . Hoe gesch iedt nu die verspreiding der 
sporen ? Zoodra het sporenblaasje rijp is .• zwelt het en doet 
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den ring spannen : het bl aasje scheurt en de ring kru l t  '.t i. ch naar 
achteren , neemt een omgekeerden vorm aan , gaat dan plot
seling weer terug en werpt door die beweging de sporen 
met kracht naar huiten , waar de wind ze meevoert , een 
enkele maal naar een vochtigen , voor ontkieming geschikten 
grond ,  in de meeste gevallen daarheen , waar ze niet tot 
vrucht kunnen gedijen 

Onderstellen wij het gunstige geval , dat sporen van een 
gew one boomvaren een voor ontkieming geschikten bodem 
hebben gevonden . 

Na verloop van een week of drie zien w ij dan een wortel
haartje te voorsch ijn komen , een enkel celletje en nog eene 
andere cel met een groenen inhoud ;  die cellen groeien, en 
na ver loop van een ma,and hebben z ij zich ve rdeel d en is er 
een tweede wortelh aar t8 zien ; het aan tal cell en i s  van 
lieverlede zoo toegenomen ,  dat er een groen bladachtig  li 'ch aam 
is  ontstaan met een viertal wortelharen , en na wederom 
eenige weken wachtens zjjn een aantal k leine groene blaadjes 
elk uit één spoor te voorschijn gekomen. Het z i jn d e  zoo 
gen aamde voorkiem en , hart vormige ½ cM . groote blaadjes 1 

die een aantal wortelharen voortbrengen en m i. delen op de 
benedenv l akte een aantal lich aampjes d rngen , orgamm van 
zeer vreemden vorm , ged eelte}ij k fl esch vorm ig , ged ee l tel jjk 
kogelvormig. Het z1 jn n u  die fleschvorm ige organen , d i e i 1 1  
hunne verrichtingen veel gelij ken o p  den fftamper van d e  
hoogere planten . I n  de  btü k van de fl esch z j t  namel ) j k  een 
groen lich aam , d e  e icel ,  waarvan w 1j de fu n ctie straks nader 
zul l en vervolgen.  Letten wi j  thans eerst op d e  k ogelvormige 
organen , bestaande uit cell e n ,  die onder het microscoop 
blij ken Jich aampjes te be vatte n ,  d i e  beweegl ij k  z jj n  Ein del i j k  
bar, •ten d i e  cellen u i teen : er komen mrnr b u i ten l ich amen 
die uitgere kt en gek ron keld. z j j n  als een lrn. rken t rekker,  aan 
het e ind voorzien v : 1n een i.ge -fij ne haren ,  die be wegen en. 
daardoor de z wermlichaampjes i n  het vocht doen zwem m en  
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Te gelijk met die uitstorting van de kogelvormige lichaampjes , 
hebben ook de fl.eschvormige organen verandering ondergaan . 
De hals van de fl.esch is een buis · geworden, gevuld met 
eene geleiachtige vloeistof. Al het bovenstaan de geschiedt 
all een, wan11 eer zich onder de voorkiem een droppel water 
hecht ; in dat vocht zwemmen de zwermlichaampjes, uit de 
kogelvormige organen van de voorkiem af komstig, en 
gaan door b et water heen naar de open hals van de fl. esch, 
waar zij door de geleiachtige stof in de buis worden opgenomen 
en naar de eicel gevoerd , ·waarmede z ij versmelten. Dan 
erlangt de eicel een eigen wand en verdeelt zich in duizenden 
cellen . . Op d ie wijze ontstaat dus uit de enkele eicel, die 
eerst in de voorkiem zat, eene  geheel nieuwe varenplant. 

De outwikkelin gsgang schijnt hier dus b eel wat gecompli
ceerder clan b ij de hoogere planten. Uit de eicel komt voort 
eene •:varenp] ant, maar die plant is op zichzelf niet in staat 
om eene nieuwe eicel voort te brengen. Dat kan eerst geschieden 
cloor tusschenkomst van de voorkiemen, die, zooals wij gezien 
hebben, uit sporen ontstaan , waarbij het voortplantingsproces 
pla ats grijpt zonder dat er van versmelting sprake is , terwij l 
daarentegen de ontwikkeling van eicellen zonder versmelting 
niet mogelijk is . Aangezien nu bij de voortplanting van de varens 
twee genera ties moeten worden aangenomen, die met elkaar 
afwisselen , een eicelvorm- en een knopvormgenerntie, schijnt 
h et dat een ve

.
rbancl tusschen de ontwikkeling van de hoogere 

en cb e van de lagere planten moeielijk kan ··worden verdedigd, 
tenz ij kan worden aangetoond dat in den ontwikkelingsgang 
van de hoogere planten iets k an worden aangenomen, dat 
gel �jk  staat met de voorkiem in het lagere plantenleven .  

Spreker ging daartoe den ontwiklrn lingsgang na van een 
anderen vorm van bedektbloeiende planten, de welbekende 
zg. 1rnardestaarten. De sporen van die plant zijn voorzien 
van een viertal lange draden , die bij vochtig weer zich 
rondom de spore kronkelen om haar daardoor te doen blijven 
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op den bodem, waar Z1J dan ontwikkelen kan ; maar die bii 
droog weer zich van de spoor los maken, ten einde den 
wind des te meer vat te geven om de spore heinde en VGr 
mee te voeren . Uit die spore nu ontwikkelt zich de voorkiem, 
doch tweeërlei soort van voorkiem : de eene langwerpig , de 
andere korter en dikker ; op de eene soort ontstaan de flesch
vormige organen met eene eicel, . op de andere soort all een 
de ronde organen die de zwermlichaampjes voortbrengen. In 
hoofdzaak komen de paardestaarten dus overeen met de varens .  
Gaan wij nu nog een stap verder en onderzoeken wij eene 
andere soort van bedektbloeiende planten, de Sel aginella, 
behooren de tot de afdeeling der W olfsklauwachtige. Zij ver
toonen weer in zoover gelijkenis met de varenplant, dat men 
ook hier de sporenblaasjes a·an de planten ziet te voorsch·�jn 
komen ; maar onder het microscoop openbaart zich ee11 op
merkelijk verschil aan die blaasjes ; er zijn groote, ieder met 
slechts 4 groote sporen, en kleine, met , en groot aanta l 
veel kleinere sporen Ook bij het ontkiemen van die sporen 
ontstaan voorkiemen, maar veel kleiner en nietiger : zij treden 
niet uit de sporen , maar blij ven er in opgesloten , i1 1 die r 
voege dat zij bij de grootere even naar buiten komen , terwij l 
de kleinere sporen zich niet eens openen .  Verder geschiedt 
de ontwikkeling op de reeds beschreven wijze : de zwerm
li chaampjes treden bij vochtig weer door 't zweU en der bl aasjes 
uit de kleine sporen naar bu iten en kom en in acLnraking 
met de fleschvormige organen en met de daarin besloten 
eicellen , die zich op de voorkiemen der groote sporeu ont
wikke ld  hebben . Hebben wij hier dus twee soorten van ::iporen 
en t wee soorten van sporen b laasjes, ook de voorkiemen zjj n 
van tweeërlei aard : zij heb ben de beteekenis n iet meer a l::i  
bij de varens ,  maar blij ven zeer k le i n en opges l oten in  de 
sporen. De voorkiemen treden dus op den ach tc rgro u d  en 
er openbaart zich hier meer analogie m et de voor tp l a n ting 
bij de hoogere planten . 
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Als  l aatste overgang tot d e  open haar b loe iende planten , 
waarmede spreker begonnen was , riep hij de belangstelling 
in voor de naaktzadige , de denne- en de sparreboomen. Hier 
zou de vergelijking m et de ontwikkeling van de Narcissus 
volkomeu zijn , ware het niet dat hier nog een overbl ijfsel 
van de voorkiem viel waar te nemen . 

De  O'ewone den van onze bosschen bl oeit met tweeërlei 0 

bloemen , de meeldraad en de stamperbloem. Van de enorme 
hoeveelheden stuifmeel der meeldraadbloemen , die soms 
den dampkring zoodanig bezwangeren dat daardoor de 
zoogenaamde zwavelregens ontstaan , versmelt een gedeelte 
zich met de eicellen van de stamperbloemen van andere 
planten. Die bloemen doen zich als knopjes voor , bestaande 
uit eene vereeni ging v an schubjes of schutblaadjes , elk met 
twee lichaampjes in den oksel , n l .  de eitj es , welke zich tot 
zaden zullen onb,1ikkelen . Van daar de naam naaktzadige 
planten . De gezamenl ijke schubben vormen den dennenkegel . 
Daarbinnen liggen de zaden . 

W ànneer wij nu bij die dennen het stuifmeel van de 
meel draad bloemen wat nauwketui ger onderzoeken , dan zien 
wij die korrels met de druppels , die aan de buisj es van de 
eitjes zitten , naar b i nnen getrokken worden . Het stuifmeel 
bereikt dan de kern van de eicel ; de stuifmeel buis groeit uit 
en l i gt eindel ij k  in cle kern ; maar eerst in het tweede jaar 
ontwikkelt zich het inwendige van h et eitje : er heeft zich 
in de kern een kiemzak gevormd , en binnen in dat orgaan 
ontstaan eene groote menigte kleine celletj es , enkele wat 
grooter clan de overigen en die in den kiemzak de rol 
vervullen van cle eicell en . Men ziet hier dus weer meer 
overeenkomst met de Narcis .  Nochtans ziet men 7 bij nadere 
beschouwing , om die eicell en een lichaampje , dat volkomen 
overeenkomt met de fl esch vormige organen van de varens 
O verigens versm el ten die eicellen met cle stuifmeelbuizen en 
een daarvan groeit vervolgens uit tot het jonge plantje .  
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Het eeni ge verscbil met de v oo rtp lantin g v an hoogere 
planten is hier dus gel egen in het fleschvormig orgaan en 
in de kleine cellen , die den kiemzak vullen en de flesch 
vormige organen omvatten. H et is duidelijk dat men in dit 
weefsel bij de denn en de voorkiem van de lagere planten 
moet terugvinden , en evenals. bij de Selaginella ligt deze 
voorkiem opgesloten in de sporen . Maar dan zal het ook 
duidelijk zijn , dat de g-roote kiemzak van de den ver
geleken kan worden met de gro ote sporen van de Selaginel la 
en het eitje zelf met het groote sporenblaasje. Met d e  
hoogste planten i s  het verschil , dat b i j  deze binn en den 
kiemzak geen voorkiemweefsel meer tot stand komt . De 
geheele voorkiem is hier dus verdwen en en van de flesch
vormige organen is niets anders overgebl even als de eicel. 
Verder kan men het stuifmeel  vergelijken met de kleine 
sporen van Selaginel la  en het helmknopje waarÏ J 1  het 
stuifmeel zich bevindt ,  met de k leine sporenblaasjes. 

Spreker mocht dus concludeeren , dat s lechts sch i jnbaar 
een scherpe grens bestaat tusschen den ontwikkebngsgang 
van de hoogere e1 1 dien van de l agere planten. Men mag 
aannemen , dat in vroegere plantensoorten , waaruit de tegen
woordige zijn voortgekomen , de generatie- wisse ling zich 
even sch erp zal geopenbaard heb ben, als z ij dit thans nog 
doet bij de lagere planten, maar . dat a l lengs de plant z i ch 
zoozeer heeft ontwikkeld, dat de voo r ki em verdwenen is. 

Wat spreker  had betoogd ) mag zeker  worden aan gemerk t 
als een krachtig argument voor de ste ll in g  d at de planten , 
zoo lagere als hoogere, uit gemeenschappel ijke vormen zij n  
voortgeproten. 
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lJ R .  S. Bl llN I E :  

Over zelfontbranding. 

Aan den chemicus dr. S .  Hu -rn rn , leeraar aan de Hoogere 
H i trgerschool te Rottercbm , danken wij het genot v an eene flink 
voorgedragen verhandeling over een onderwerp uit de natuur
wetenschap, dat o ver 't algemeen slechts zeer opper v lakki.g · 
wordt gekend uit de v erschijnselen en waarin de spreker ons 
een dieperen blik deed slaan, ook met behulp van een reeks 
even schitterende als belangwekkende proeven , die wederom 
den nuttigen invloed aan het licht brachten van het natuu r
wetenschappelijk o nderzoek op de dagelijksche m enschelijke 
beclrij vigheid. 

De samenstelling van het woord " zelfontbranding ' ' zou 
al licht op een dwaalspoor kunnen leiden 1 wanneer men naar 
de beteekenis van het woord vraagt. Immers er wordt daarmee 
niet bedoeld, dat een voorwerp of zelfstandigheid willekeurig 
zelf of niet zelf kan ontbranden. Veeleer moet men zich het 
woordje " van " er voor geplaatst denken. Men heeft er mede 
bedoeld 1 dat het voorwerp of de stof van zelf ontbranden 
kan Wat beteekent dit dan , in onderscheiding van het 
gewone verbranden. vVij weten wat men onder het laatst
bedoelde verschijnsel te verstaan heeft. vVanneer een licha,Lm 
zich verbindt met de zuurstof , bij voorkeur uit de lucht , 
onder zoodanige warmteontwikkeling dat de hitte duidelijk 
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werkzaam i s  en gemakkelijk valt waar te nemen ) dan noemt 
men dat verschijusel ontbranden en verbranden . Van ont
branden spreekt men dan op  't oogenblik dat het lichaam 
begint te branden, en om dat versch ijnsel te voorschi jn te 
roepen, heeft men de stof, v an buiten af, hevig moeten 
verhitten. In die gevallen nu, dat een lichaam zonder die 
uitwendige oorzaak ontbrandt, spreekt men van zelfont
branding van dat lich aam. Om die eigenschap nu nader te 
leeren kennen, moeten w ij dergelijke l ichamen, die voor 
zelfontbranding vatbaar zijn , besh 1deeren in de samenste llende 
elementen, en wij ontdekken dan weldra, dat deze juist de 
elementen zijn ) waarvan w �j weten dat zij zich gemakkelijk 
met zuurstof laten verbinden. Vooraan in de r�j vinden wij 
dan kalium en natrium, bekend uit de potasch- en soda
verbindingen, metalen die eene zeer :::iterke neiging tot 
verbinding met zuurstof bezitten ; voo rts de metalen zink, 
ijzer en lood ; eindelijk onder de zg. niet-metalen de phosphorus, 
de zw avel, de koolstof en de waterstof. 

N n is er van al cbe elementen geen enkel, dat Ïu den 
waren zin des woords, zond er meer, rechtstreeks van zel f  
ontbran dbaar is. Eenige van die el ementen kunnen a l leen 
door eene eigenaardige bereidingswijze in zoodanigen toestand 
gebracht worden , dat ze zich terstond met de zuurstof 
verbinden zoodra zij aan de l ucht worden blootgeste ld ; 
maar er zijn wel verbindingen , die ) in welken vorm ook 
bereid, dat verschijn se l  van zelfontbranding bij b loot::i tel ling 
aan de lucht openbaren. 

I-fot is bekend dat phosphorus  on der water gesrn.olten i8 
b ij eene temperatuu r  van 60° en cl.an b i j toevoer van zuurs tof 
hevig verbran dt. D it werd  door eeu e proef aangetoon d . 
Derhalve zo u de  phosph o ru s  voor on s C(� ne ze l fon tbrnndbare 
sto f z�jn, wanneer de normale tempe rèLtu u r  w acL rin w· j j  leven  
tot 60' ' ware opgevoerd. Daar wij d e  s tof  ech te r  nog a l t ijd 
hebben te verwarmen ) a.l is het dan s lech ts w ein ig uoven 
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d e  gewone temperatu ur , mogen wu  van den phosphorus 
slechts spreken als van een lichaam , dat b ij n a  van zelf 
ontbrandbaar is . 

Spreker zou in de eerste pl aats bespreken die stoffen , 
die , op welke wijze ook bereid , oogenblikk elijk zich met 
de z uurstof verbinden wodra zij aan de lucht worden 
blootgesteld , en in de tweede pl aats overgaan tot" de stoffen 

. die , op de gewone w ijze ben�id , w el min of meer de neiging 
openbaren om zich met de zuurstof u it de lucht te verbinden , 
maar toch niet :wo sterk dat z ij ontbranden en daarvoor 
eerst in een eigenaardigen , fijn verdeelden toestand moeten 
gebracht worden . Van de eerste categorie zijn de meest 
bekende de phosphorwaterstof en het zinkaethyl. Reeds de 
samenstel lende elementen van die l ichameu , die eene buiten
gewoon sterke neiging hebben om zich met de zuurstof te 
verbinden , w ijzen op de eigenschap van zelfontbranding bij 
de verbindingen . 

In de eerste p laats toonde spreker die eigenschap bij 
phosphorwaterstof , door de bereidi ng  van die �tof uit 
phosphorcalcium Eenig0 stukjes van die verbinding (uiterl ijk 
steenrood en hard) bracht spreker op den bodem van een 
bekergl as onder een glazen  klok , van boven gesloten door 
een kurk , voorzien van glazen buizen tot afvoer van de 
zich ontwikkelende gassen en dampen en tot invoer van 
water in het bekerglas . Deze stukjes phosphorcalcium op 
den bodem der klok waren bedekt door een glazen trechter , 
aan den rand , van insnijdingen voorzien , om het water , dat 
straks in de klok gegoten zou worden , toegang tot het 
phosphorcalcium te geven . Nu is h et calcium nog meer 
geneigd zich met z uurstof te verbinden dan de phosphor , 
welke stof zich bovendien verbinden kan met waterstof. 
B ij toevoer van water in de  k lok zag men nu die scheikundige 
werkingen onmiddellijk optreden ; maar men zag ook dade l iik 
de zich ontwikkelende phosphorwaterstof buiten de vloeistof 
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verbranden ·' aanvankelijk gepaard met eene h evige spanning 
van de zich . ontwikkelende gassen en dampen , die echter 
allengs afnam omdat de zuurstof verminderde en de ver
brandings-producten zelve niet gasvormig zijn . 

Van die zelfontbrandbaarheid der phosphorwaterstof he�ft 
men een zeer nuttig gebruik gemaakt. De Holmes redding
boeien , bij de marine in gebruik , zij n  namelijk  op die 
eigenschap gebaseerd Aan de gewone reddingboei wordt 
verbonden eene metalen bus , waarin eene zekere hoeveelheid 
stukjes phosphorcalcium . De bus , voorzien van kleine 
openingen 7 i� geplaatst in eene grootere hus .  Op 't oogenblik 
dat de r eddingboei wordt uitgeworpen , wordt de buitenste 
bus afgerukt , zoodat het zeewater door de openingen in de 
binnenste bus toegang heeft tot het phosphorcalcium . De 
ontwikkeling van de phosphorwaterstof en de zelfontbranding 
van die stof treden nu onmiddellijk in , gepaard met een 
sterken nevel , . die over dag de plaats van de reddingboei 
duidel ijk doet onderkennen , terwij l  des nachts de flikkerende 
vlammen van de brand ende phosphorwaterstof een lichtbaak 
ZlJn 111 zee .  

De  tweede samengestelde stof , die duidelijk h et verschijnsel 
van zelfonf branding v ertoont , had spreker bereid in glazen 
toestellen , aan weerszijden dicht gesmolten . Op 't uiterl ijk 
gel�jkt h et zinkaethyl volkomen op water. Het wordt bereid 
u it  <le gewone aethyl-alcohol of wij ngeest , van welks samen
stell ende <leelen , koolstof , waterstof en zu urstof , al le zuurstof 
en 1/G deel van de waterstof vervangen worden door zink. 
Men verkr i jgt dan een stof , di e h i j de ge won e temperatuu r  
vloeibaar is en waarvan h et kookpunt n i et zeer ver bove 1 1  
d at van water i 8  gel egen. Geste l d  dat deze stof een vast 
lichaam was , dat geen damp afgeeft , dan zou het z ich 
gedragen even als an dere l i ch amen , d i e wel ne igi ng  h ebben  
om zich met  z u u rs tof te verb inden , maar d ie n ie t  p l o tsel i n g  
genoeg met een e vo l doende  hoevee l. h e i d  w u n, to f i 1 1  aan ra k i ng 
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kunnen komen om te kunnen ve1 ·branden. Maar thans , nu 
de stof eene vloeistof is, treedt er onmiddel l ij k  na opening 
van de glazen buis 1 waarin zij is vervat, aan het oppervlak 
verdamping in ; welke damp zich gemakkel ijk niet de ,1;nurstof 
nit de lucht verbindt . De stof w ordt daardoor zood anig 
verwarmd, dat ook de verdamping van de overige mass:=i, 
spoedig volgt en de verwarming tot zul k  een graad worrlt 
opgevoerd d:=i,t ontbrandin g moet vo lgen . 

Spreker verbrak de dichtgesmolten gl azen bu is 1 stortte 
den inhoud uit , en men zag het op ,vater gelijkende zink
aethyl met eene hel d ere vl am uitstroomen. Het lichtend 
vermogen ontleende de vl am vooral aan het kool::itofgehalte 
en z ij werd blauwachtig groen gekl eurd door h et zink Het 
versch i jnsel ging hovendien gepaard m et een sterken nevel 1 

veroon.aakt door het zich bij d e  verbranding vormende 
zin koxyde , een b i j  d e  gewone temperatuur vast lichaam van 
eene witte kl eur. 

Van de tweede categorie van stoffen staat in het voorste 
gelid de phosphorns ; die - zooals wij gezien hebben - bij 
d e  gewone temperatuur reeds dicht tot de pyrophoren of 
zelfontbrandbare stoffen nadert. Z ij is dan ook gemakkel ijk 
te brengen in een toestand, waarjn zij werkel ijk  een pyrophoor 
kan genoemd worden. Men maakt daartoe gebruik van d e  
eigenschap van phosphorus om in zwavelkoolstof op te l ossen. 
Uit een met die oplossing gevul d fl eschje goot spreker een 
druppel op een stukje filtreerpapj er, waardoor de yloeistof , 
aldns over een groot oppervlak m et de lucht in aanraking 
komende, snel verdampte en de phosphor zich li et afzetten 
in zeer kleine kristal l en .  Na eene korte poos zag 111en djt 
fijne posphorpoeder aan de  lucht ontbranden en h are vl am 
mededeelen aan het papier. 

De tweede stof in de reeks is  het fijn verdeelde  zeer 
r.uivere iizer, dat in uiterl ijk geh eel afwijkt van h et ge·wone 
glanzende ij1;er , omdat hier , door d e  fijne verdecl j n g , d e  
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·glans van elk deeltje  aan h et oog ontsnapt. Bij d e  bereiding 
van dit zuivere ijzerpoeder moet men uiterst voorzichtig te 
werk gaan . Eene eerste vereischte is , dat het ij zeroxyde , 
waarvan men uitgaat , zelf in fijn verdeelden toestand m oet 
aanwezig zijn . Dan moet men zorgen , dat ) wanneer men 
eene buis met eene  hoeveelheid ijzeroxyde poeder heeft gevuld 
en men laat onder verhitting daarover een stroom waterstof 
strijken , die verhitting zoo zach t  mogelijk gesch iede . A ls 
men de temperatuur ) noodig om uit . het oxyde h et ijzer 
vrij te maken , belangrijk oversch rijdt ) blijkt het verkregen 
ijzer niet pyrophom te zijn Die oversch rijding van den 
juisten h ittegraad heeft toch tengevol ge , dat de fijne  ijzer
deeltjes reeds gelegenheid h ebben gevond en om sam en te 
bakken Men verwondert zich dan echter over die samen
voeging b- g  eene temperatu u r  van omstreeks 500c , terwij l 
onder de gewone omstamdigh eden  kool stofvrij ijzer eerst 
smelt bij ongeveer 2000" .  

Weet men echter de temperatnur zoo te regel en , dat cl e 
samenbakking voorkomen word t , dan ziet men b i j  d e  bl oot
stelling van de ij zerdeeltjes aan de lucht , dat z ij pyroph oor 
zijn geworden . Spreker n am de proef , knapte van de met 
h et aldus verkregen ijzerpoeder ten deel e gevulde  buis h et 
dichtgesmoten uitein de  af en stortte het zwarte poeder over 
d en vloer in den vorm van een schitterenden vonkenregen . 

De derde stof , h et ijzeroxydule , is eene i jzerverbi nding van 
zuu rstof , d i. e zeer moeie l i jk in volkomen zu i veren toestan d i �  
te verkrijgen . De grondstof waarvan men b ij d e  berei d i ng  
ui tgaat , is , even al s b ij de bere idi n g  van h et ijzero xycl , 
wringzuurij zer , we l k  zout rech tstree]rn b ij afalu i t i.n g  van de  
l ucht  wordt  ver  b it . De huis , waarin dat gesch i edt , word t , 
zoodra de  brandbare gassen al l en zi jn ontweken , d ich tge
smolten en men h eeft daari n  h et pyro ph ore i jzeroxyd u l c 
verzam eld , wanneer men a l th ans d e  vereisch te voorzorgen 
heeft gen omen b ij de verh itt in g ,  om d e,-,;e n ie t  d e  grens  te 
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laten overschrijden , waarboven het ijzeroxydule de eigenschap 
wee r verliest om van zelf te ontbranden . _De  juiste omstandig
heden zijn hier nog moeielijker te treffen dan bij het 
pyrophore ijzer. 

H et lood is de vierde in de reeks . Dit metaal is , blijkens 
het spoedig dof worden bij blootstelling aan de luch t , zeer 
geneigd om zich te oxydeeren . Men leide daaruit echter niet 
af , dat het nu ook des te gemakkelijker in een toestand 
is te brengen waarin het pyrophoor is . De weekheid van 
dit metaal en vooral het lage smeltpunt van 340° maken 
dit zeer bezwaarlijk. Zooeven hebben wij gezien , hoeveel 
moeite het reeds kost om ijzer , dat in gewone omstandig
heden eerst hij 2000° smelt , in fijn verdeelden toestand 
niet te laten samen bakken bij iets hooger dan 500° . Het 
laat zich dus verwachten , dat men bij de ontleding van 
eene loodverbinding het lood verkrijgt in geheel of half 
gesmolten staat ; en ongetwijfeld zal het , in dien toestand 
aan de lucht blootgesteld ,  niet verbranden. Met lood h eeft 
men het dus gezocht langs den natten weg , en met behulp 
van de electrolyse de loodafscheiding gekregen in spons
achtigen toestand 1 die echter voor het doel niet bruikbaar 
bleek . In die verlegenheid was de amanuensis van spreker 
zoo gelukkig geweest , eene stof te vinden , waaruit het 
pyrophore lood met glans te voorschijn werd gebracht , nl .  
door verhitting van wijnsteenzuurlood onder afsluiting van 
de lucht. Dit lichaam kan zelfs veel sterker dan pyrophoor 
ijzer verhit worden zonder dat men gevaar loopt , h et lood 
1,1ine zelfontbrandbaarheid te zien verliezen . Het lood kan 
hier toch gloeihitte , dus zeker 500 à 600° doorstaan , terwijl 
het onder gewone omstandigheden reeds bij 340° smelt. 
Hebben we hier wel met lood te doen , is de natuurlijke 
vraag ? Zou hier niet veeleer aan eene nieuwe loodverbinding 
gedacht moeten worden , welke die h oogere temperatuur 
kan verdrngeu ? Neen , luidt ook dadelijk het antwoord. 
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Immers , eene ] oodverbinding zou  bij die hitte ontleed worden 
door de afgescheiden koolstof en koolstofverbindingen . 
Spreker's hypothese is , dat bij de afscheiding uit het zout 
de verschillende looddeeltjes zoodan ig door de onsmeltbare 
kooldeeltj es worden omhuld , dat zij voor samensmelting 
worden behoed.  De verschillende versch ijnselen , door spreker 
bij zijne proeven waargenomen , h ebben di e onderstelling tot 
dusver eer bevestigd dan weersproken . Hoe dit echter zij , 
spreker kon nu het verschijnsel der zelfontbranding van het 
lood in eene schitterende proef staven . Het loodpoeder ont
brandde bijzonder levendig , gepaard met eene blauwachtige 
rook , doordat het lood geoxydeerd werd tot loodoxyde . 

De laatste in de tweede categorie van zelfontbrandbare 
stoffen is het zwavelkalium , de verbinding van het element 
zwavel m et b et metaal kalium , die men wederom in fijn
verdeelden toestand moet verkrijgen om ze , aan de  lu cht 
blootgesteld , van zelf te iien ontbranden . Daartoe gaat men 
uit van eene andere fijn verdeelde verb inding , van d e  goed 
gedroogde en fijn gestampte kristal len van de zg. z;wavelzure 
kali , eene verbinding van z wavel met veel zuurstof en met 
kalium.  

Als  men dit poeder met fijne koolstof vermengt en het 
mengsel verhit , dan is die  koolstof in staat om al de zuurstof 
aan de verbinding te O J t ttrekken . Men zorge er ook h i er voor , 
de temperatuur niet zoo hoog op te voeren , dat h et zwavel 
kalium zou  ku n 11 en gaan Jrn elten . 

Spreker was hier aan 't ei n d e  gekomen van z i jn e d oor 
sch itterend e proeven toegel i chte besch o u wi ng o ver werk e l tjk 
pyrophore l i chamen . Afgescheid en b i ervan , z ) j n  er n u  n og 
gevallen van zelfontbrandi ng b ij stoffen d i e we ]  goed brand 
baar zijn , maar , aa,n z ich zelf o vergelaten , toch noo i t  kun n e n  
worden pyrophoren , doch d ie e e n  eigen aard i g  proces k 11 1 11 1 en 
doorl oopen , waarvan ten s l otte o n tbra n d i ng  h et ge vo ]g  i s . 
Een der meest voorkom end e  geva ll en van d i en a:-m ] rn h et 

6 



82 

broeien �an hooi , meer beken d m zijne uitwerking clan in 
zijne oorzaken . Spreker nam eene proef tot  verduidelijking 
van het wein ige , dat men heeft leeren kennen aangaande 
de versch:ijnselen , die zich bij het broeien van hooi voordoen. 
Eene wijde glazen buis had hij ten deele met paraffine-olie 
gev uld  om de warmte over te brengen naar een daarin 
geplaatste nauwere buis met hooi . De toestel was gesloten 
met een kurk , waardoor een thermometer en een buis tot 
afvoer van de gassen in den toestel waren gestoken. Om 
de  ontwijkende gassen t e  onderzoeken , eindigde de  afvoerbuis 
in een met natronkalk gevuld  kolfje , waardoor dus de 
waterdamp en het koolzuurgas werden opgeslorpt en de 
brandbare gassen konden uitstroon-:. en en aangestoken worden . 
Na verhitting van de paraffine tot 300° , dus nog ver be
neden de temperatuur waarop hooi  gewoonlij k  ontbrandt , 
trok spreker de op dien graad verhitte buis met hooi uit 
den toestel , stelde het hooi bloot aan de lucht en men zag 
de dampende massa met een e  levendige vlam oritbranden . 

Spreker had hiermede nagebootst wat er bij hooi bro eiing 
geschiedt , met dit onderscheid dat hier b ij de proef vau 
buiten af , knnstmatig , in korten tijd , het hooi op die 
temperatuur was gebracht , die noodzakelijk blijkt voor de 
ontbranding bij toetreding der l ucht , terwij l b ij het  broeien 
een geruime tijd  noodig is om gaandeweg het hooi zich 
zdf tot die temperatuur  te doen verwarmen. Dit is niE t te 
verklaren uit langzame oxydatie door het h innendringen 
der lucht , daar dit verhinderd wordt door de verwarming  
en  de  ont,vikkeling van gassen en  dampen . Men  moet de  
aanleiding to t  het bro eien van  het hooi to eschri jven aan 
gist ings- en ro ttingspro cessen , veroorzaakt door l agere planten 
die eene scheiknndige werking doen ontstaan , waarb ij w:1rmt.e 
wordt ontwikkeld. 

Dit kan ongetw ijfeld de eerste verwarming van het hooi 
ten gevolge hebben ; maar w ij weten , dat die l agere organismen, 
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als z ij zich in eene vochtige massa hevinden , reeds bij 50 à 
60° ophouden te leven , en zeker worden ze , indien eenmaal 
de temperatuur tot 60° is opgevoerd , verder onwerkzaam. 
De temperatuur zou dan moeten dalen . Maar neen , de 
temperatuur blijft stijgen tot 300 ( ) . En hier staan wij nu 
voor het probleem , welke werkingen oorzaak zijn van die 
voortgaande temperatuursverhooging. Voorshands is dat nog 
ten eenenmale duister. Aan spreker is het althans niet 
mogen gelukken , de oorzaken van de hooibroeiing verder 
te weten te komen . 

Gelukkiger is men geweest met de verklaring van het zg.  
broeien van steenkolen , dat echter een gehePl ander proces 
is dan het daareven beschrevene bij het hooi . Men heeft 
namelij k  gevonden , dat juist die steenkolen aan broeiing 
onderhevig zijn , die bedeeld zijn met eene groote hoeveelheid 
go udglinsterende schilfers , welke niets anders zijn als zwavel
ijzer .  Reeds de bestanddeelen zwavel en ijzer wijzen op de 
gemakkelijke verbinding met zmustof , en wanneer zwavel
ij zer zich nu slechts in zeer fiju verdeelden toestand bevindt , 
behoeft men er niet aan te twijfelen , of die stof , aan de 
lucht blootgesteld , zal zeer gemakkeli jk ontbranden . Dit is 
zeker , dat zwavelijzer , aan vochtige lucht blootgesteld , ( )n der 
de in werking geraakt van een oxydatie-proces , waarb ij 
warmte wordt ontwikkeld ,  die h et verd ere oxyd eeren weer 
gemakkelij ker maakt , tot eindel i.jk de steenkolen zelven een 
temperatuur hebben verkregen , waa ro p  z ij moeten ontb ran den .  

Een dergelijk proces beschreef sp reker b ij h et broe i. en 
van met l ij n olie gedrenkte weefse l:;; , a l s  d e  o l ie l angzaam 
oxydeert , de daarb ij ontwikkeld e warmte n i et ontw � j k t  maar 
dient om h et oxydatie-pro ces te verh oogen , tot ei n de l i jk d e  
steeds toegenomen warmte d e  o li e  do et  ontbran den . 

In vele ge va ll en heeft men d as n i et te d oen met e igen l � jke 
b roej i ngsprocessen , maar IBet l angzaam toenemende  oxydat ie .  

Ben e i gen aa,rdig geva l  v c1,n ontbran d i ng h a<l s 1 J re ker voor 



84 

't laatst bewaard. Hier zo u het duidelijk blijken , dat de 
naam zelfontbranding , dien men er aan geeft , geheel ver
keerd is . Spreker doelde op de ontbrandingen e11 ontploffingen , 
die dikwijls in graanmolens voorkomen zonder dat men er 
de oorzaak van weet na te gaan . Van broeiing is hier 
allerminst sprake , want eene kleine uitwendige oorzaak , het 
heet loopen van een as , het afspringen van eene vonk is 
oorzaak dat zich door den ganschen molen brand verspreidt. 
Met een proef zou spreker dit verschijnsel t,oelichten . In een 
karafvormige kolf , met een kurk gesloten , had spreker 
eenig meel gelegd , en liet in de kolf tusschen de polen 
van twee daarin uitmondende sluitdraden electrische vonken 
overspringen , te gelijk het zeer fijn verdeelde meel door 
't  invoeren van lucht en zuurstof latende opstuiven . Nauwelijks 
waren deeltjes meel met eene electrische vonk in aanraking 
gekomen , of het meel ontvlamde en de vlam verspreidde 
zich met een knal door den geheelen glazen toestel . De 
verklaring van de ontbranding in meelmolens ligt nu voor 
de hand. Bij het builen blij ven allicht fijne deeltjes in de 
atmosfeer hangen , die zich gemakkelijk met de zuurstof 
van de lucht verbinden kunnen . Er behoeft dan slechts een 
vonk bij die deeltjes te komen , om enkelen te ontsteken , 
die de ontbranding op de overigen overbrengen . Te gelijk 
ontwikkelt zich een massa gas , die de ontploffing veroorzaakt . 

De vomdracht va11 spreker werd herhaaldelijk door teekenen 
van goedkeuring afgebroken. De fraaie en geheel menwe 
proeven gelukten dan ook allen b ij uitnemendheid .  



VI I I .  

DR .  H .  VA N D E  STA nT : 

Over bij geloof op m eteorologü-,ch gebied . 

De spreker uit Arnhem, een onderhoudend verteller, sprak 
in den afgeloopen winter over een onderwerp , dat wel het 
meest geliefkoosde is waarmede de menschen zich dagel ijks 
bezig houden , dat het aanknoopingspunt is van de meeste 
gesprekhm, een gemakkelijk middel om kennis te maken 
en om den tijd te dooden en eene weelderige bron van 
bijgeloof ook in onzen tijd van verlichting en voortschrij d 1 ng  
der wetenschap. Die belangstelling in  het weer i s  trouwens · 
zeer n atuurlijk. Van onze gezondheid, onze genoegens en 
dikwijls van ons leven is de weersgesteldhei d een gewichtige 
factor .  Haar inv loed openbaart zi ch in onze wonin g  en op 
reJ S . op de zee en op het land , in oorlog en in vrede. 
Reeds bij h et ontwaken bApaalt de weersgesteldhei d onze 
stitmming ; bevindt mf:!n zich op re i s  , dan weet men hoe 
slecht weer den toerist kan tel eunite l len ; op zee loo pt  hei . 
leven zelfs gevaar door de  wissel ingen van het weer ; en ool{ 
de 1 andman heeft bij de weersgesteldheid schier even vee l  
belang als de zeeman. Dat in oorl ogs- en v redeflt j jd  de 
gewichtigste g beu rten isse n onder den inv l oed staan van h e t  
weer, leert d e  gesch ieden i s  van h et verleden en  het h eden 
op menige bladzij d e. 

H ij is een v reemde ling i n  zjj n  vaderlancl sche  gesch ied enis , 
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die n iet weet wel ken inv l oed h et weer h eeft gehad op de 
krijgsgebeurtenissen in ons vaderland, die n iet weet hoe bij vorst 
verandering van weersgesteldheid de dijken deed doorbreken 
en het lan d met watersnood teisterde. En zoo staat ook het 
feest , dat wij morgen *) hopen te vieren , in 't nauwste verband 
met de weersgesteldheid .  

Dat weer berokkent ons dus vel e teleurstel lingen en kleine 
en groote rampen , en de wensch om hiervan vrij te loopen 
verklaart het streven , dat zich bij de menschheicl reeds van 
de vroegste oudheid heeft geopenbaard , om vooraf te bepalen 
welk weer op dien en dien tijd  verwacht kan worden . 
Menigeen die overigens niet laag neerziet op de vorderingen 
der s terrekunde , zon toch des noods de meerdere kennis 
omtrent de verschijnselen aan den hemel , omtrent de juiste 
plaats , het wezen en de beweging der hemellichamen wil l en 
opofferen , zoo hii er slechts voor in de plaats kon krijgen 
eene even zekere methode om regen en zonneschijn , winden 
en stormen te voorspellen . 

De kennis omtrent het laa tste staat echter n og on eindig 
veel J ager d an de kennis van het and ere . De reden ligt voor 
d e  ban d .  In de astronomie is  men er in geslaagd den hoofd
factor van hetgeen op de b ewegin g der hemellich amen 
betrekking heeft vol komen te leeren kennen Het is daar 
gelukt de wet der zwaartekrach t in eene formule te bren gen 
en met die formul e tot grondslag , al ! e  verschijnselen aan 

· den hemel te verkl aren . Op meteorologisch gebi ed daarentegen 
st::i,an w ii voor een geheel and er vraagstuk. Het is niet eene 
enkel e hoofrl0orzaak , die het weer ·b epaalt . Eene reeks van 
invl oeden werkt h ier zamen en afzonderlijk ; zij is oorzaak 
dat de weers gesteldheid van den eenen en die van den anderen 
dag noo it gelijk zijn .  Steeds nieuwe verrassingen ontmoeten 
z ij , die zich met meteorologisch onderzoek bezig h ouden en 

*) Deze voordracht  werd geh ouden aan den vooravond v a.n  het feest  
yan 's Kon ings 70 ° verjaard ag.  
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die telkens de ervaring opdoen , dat z ij bij weersvoorspell ingen 
zich slechts hoogst zelden met eenige zekerheid kunnen 
beroepen op hetgeen vroeger onder dergelijke omstandigheden 
i s  voorgevallen . Gesteld al, dat verschillende omstandigheden 
dezelfde zijn , er komen toch altijd weer andere in 't spel 
die n iet overeenstemmen . 

Heeft men het in de meteorologische wetenschap dus nog 
niet bijzonder ver gebracht, met vroegere t�_jden vergeleken 
zijn wij toch al een belangrijke schrede gevorderd , ware 
het slechts in het voor een goed deel uitroeien van velerlei 
dwaze volksmeeningen o mtrent den invloed van versch illende 
zaken op de weersgesteldheid 

Bü die vroegere meenin gen en pogingen om het weer te 
voorspe�len zou spreker in de eerste pl aats stil staan , om 
dan de tegenwoordige pogin gen tot weersvoorspelb ng  te 
toetsen en eindebjk , zij het ook slechts zeer vlm;htig , d e  
meteorologie in meer wetenschappelijken zin te bespreken .  

Vooraf stelde spreker de vraag , die werkelijk een e geweten�
vraag mag heeten , of het wel ooit mogel ij k zal zi jn voor 
den mensch om o p  goede gronden het weer  te voorspellen . 
Is niet elk weer eene gave Jes hemels , eene rechtstreeksche 
wilsopenbaring van een Hooger Wezen , eene directe rnachts
u iting  van God ? Zoo ja J is het dan geen l aatdun ken d e  
verwaandheid van den mensch a l s  h ij eene pogin g  in ' t  werk 
stelt om op die ra:1dsbesl uiten vooruit te looperi ? We staa 1 1  
hier inderdaad voor een onoplosbaar raadsel , voor het 
vraagstuk  van de verho u ding  van den Sch epper tot h et 
schepse l ;  maar j u i st omdat dit raadsel telkens opJ uem t , 
m ag het ons niet tot werke loosheid verleiden en beh oo re1 1 w y 
veeleer .met de mi dde len en gaven ons  geschon ken , ook dit v e l d  
der w tenschap te doorzoeken en  d e  cl weepzucht en  het b j jge]oo f 
te bestrijden J die ook in on:;,e d agen nog welig voo rtwoe k e ren . 

Wij kunnen eer bied heb ben voor het fata l isme der M o J rnrn
me<lanen, in zoo ver z ij daardoor I J J jj k  ge ven van h u n  grnot 
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vertro � l  w en in AHah , maar de verderfeni k e  ' leer , die van 
dat fatalisme het gevolg is , om eenvoudig alles over te 
laten aan Allah en Gods water over Gods akker te l aten 
loopen , heeft allerminst onze sympathie .  W�i houden het 
dan liever met de oud-Romeinsche spreuk Ora et tabora en 
met het levenwekkende Christelijke beginsel " helpt u zelven , 
opdat God u helpe " .  

Dat d e  goden almachtig waren en door niets gebonden , 
dat zij beschikten o ver het wolkenheir om wind en regen 
o ver de aarde uit te storten, leert ons de heidensche mythologie. 
Spreker herinnerde aan den Jupiter Pluvius en den Jupiter 
Serenator ; aan Neptunus  en zijn donderend quos ego ; aan 
de macht aan Thor toegekend ; aan de vereering , nog in 
veel latere tij den , van een dondergod door de boeren van 
Lithanën ( 1 3e eeuw) ; aan de roodhuiden , die in deri donder 
de stem van den grooten geest vernemen. 

Ook bij de Israelieten was J ehovah de onmiddellijke 
h eerscher o ver de gesteldheid van h et weer , en heerschte 
het kinderli jk idee dat in een land , vrnar regelmatige be
v loeiing p ] a.a,ts had , de vruchtbaarheid van zelfs sprak , en 
God zich aan dat l and minde1: l iet gelegen liggen , doch 
door het afwisselen van de weersgesteldheid zijne zorgen meer 
wijdde aan andere streken , of in zij n  gerechten toorn aan 
d ie  l auden de vruchtbaarheid onthield .  Met aanhalingen uit 
de sch1)j vers v::m het Oude Testament lichtte spreker die 
zonderl i nge beschouw ·i ngen van de oude vo lken toe en stelde 
daar tegenover de weldadige leer van Christus , die ons den 
God van l iefde doet ke nnen , die n regent o ver rechtvaardigen 
�n o nrechtvaard igen 1 1 •  

De meen ingen omtrent een wreken den en toorncnden God , 
door den Christus  zoo ziel sverhe:ffend bestreden , zijn op den 
huidigen dag nog geenszins uitgeroeid . Nog wordt in vele 
streken misge was aan de Goddelijke wraak toegeschreven 1 en 
sommige liederen iu de kerken gez;ongen , bewijzen dat het 
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bewnstzijn omtrent de godheid zich dikwij ls nog binnen enge 
grenzen beperkt. Men behoeft dan ook niet tot de hooge 
oudheid op te klimmen om bewijzen te vinden van de rol 
welke het bijgeloof speelt in de denkbeelden van de menschen 
omtrent de invloeden, die op het weer en de weersgesteld
heid zouden werken. Het is nog eerst 300 jaren geleden , 
dat in een plaats in Duitschland 133 owle vrouwen levend 
werden verbrand , omdat men haar de schuld gaf van eene 
alles vernielende hagelbui. 

Opmerkelijk mag het zeker heeten dat de eigenaardige 
begrippen der oude volken omtrent de opperheerschapp ij 
van de godheid over het weer 1 hen niet beletten zich aan 
allerlei weersvoorspellingen te wagen. Z ij grondden zich 
daarbij op bepaalde dagen en jaren, op verschijnselen in het 
planten- en dierenrijk, op de Maan en op het uiterl i jk 
voorkomen des hemels.  Vele van die bijgeloovigheden b eerschen 
nog in onzen tM. In onze streken is algemeen het geloof  
in zwang aan de voorspelling van St  Margriet (20 J uli) 1 

op welken dag het slechts behoeft te regenen om die zelfde 
weersgesteldheid voor de zes volgenrle weken als zeker in 
1t vooruitzicht te stel len . In andere streken zijn weer andere 
dagen het begin van eene lange regenperiode. Nu i s  het 
ontegenzeggelijk waar 1 dat deze voorspel l i ng een igen grond 
heeft in de omstandigheid, dat wan neer het medio J u li 
regenachtig weer is ) het d i k wij l s  gebeurt dat de regen 
eenigen tijd aanhoudt. 

De 1 1  e, 1 2e en l l:Y� Mei zij n , naê:Lr m.en weet , de dagen 
der stren ge heeren MA J11 E g'J.' u f::l  1 PA NUH,A T Wf::l en SE JWAT IUS. A ls 
die dagen kouder z.ijn dan gewoonlijk  i n  dat sei zoen , kan 
men er zeker van zjj n  - zegt het volksgeloof - dat d e  
k o u  aanhoudt. Ook h i e r voor bestaat eenige gro n d  1 da:u 
feitelijk omstreeks half Mei een t � jde l �j ke teruggang in de 
temperatuur veeltijds v a lt waar te nemen . 

Zoo zijn  er meer dagen , gemeenlij k heiligendagen, waaraan 
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v ' randeri 1 1 ge 1 1  in  de we  r gestel dhe id w o rden vastgl ' k noo pt .  
St .  Lanrenti ns ( 1 0 Angustus) h eeft bv ., w i 1,nneer het die1 1 
dag fraai zonn ig  wee 1 · i s , grooten i u  v l oed op den w ij nbouw ·. 
D ,  merkwaardigste datum in d at opzicht i zeker de l c 

J anuari . \�T :1n n eer dan de zon  schijnt , i s  dat eeu bewijs  van 
een goed . . . appe ljaar. De weersvoorspel l ingen , die gegrond  
z i jn op  b �1regelijke feestLbgen , ziiu eenvoudig onzinn ig .  l n  
l om m e re n  bv  h Ol�dt men 01 1  w rikb , t ar v ast aan h et praatje , 
dat wanneer het op Pc taschzondag regeut 1 de regeu dan 1 4  
dagen ; tanhoudt . 

De ,,veers vera11 der i 1 1gen i n  verband  gebracht wet verschun
selen  in de p l auteu- eu d iere nwereld, dieneu vooral v oor de 
bndli eden en de j c tgers om er hunue  ve rw ; tchtingen op te 
grondvesten . Ugemeen bekend is h et geloof aan een harden 
w in ter na eeu goed. 1 1otenja ::1r ,  ma,ar minder bekend dat 
reeds 2000 jare�1 gelede1 1  een schrij v er, ARATOS , v erkondigde 
dat eeu -·trenge winter volgde op een goed e.ike ljaar. Meer 
grond is er voor h et v erschijnse l  dat de gedragin gen van 
p l ante n, d ie zeer ge voe l ig  7. .i j u  v oo r  vocht iu den dampkring, 
w .i jzen op regenach tige. dagen . 

Lm de hande l i n gen der di em i t  k noopt meu  ta l van weers
voors pellingen vast. Er  gaat geen w inter  en geen zomer  
voo rb ij, of de couranten behelzeu ro ere nde ber ich ten omtren t  
'L.W ëdn wen , ooievaars , v hnders , die bu iten gewoon v roeg 
terugkeeren of heengaan, -waa, ruit men dan met veel ap l omb 
d e  gevo l gtrekki ug  waakt van fraaie zomers of strenge w i nters 

Meu kent die diereu chm een i nstinct toe , dat ze 1 1 iet 
bezitten . Het is de heerschende  weersgeste ldh eid , die de 
voge ls  uoopt tot vertrek en dj k ,'\7 ij l s  vergissen ze z ich deer l ijk. 
1: --I et is gebeurd, d a,t s p reen  weu anderh al v e  1mt: tnd te v roeg 
kwameu , waarop dadelijk een oude prnctisch e landbouwer 
i u  de dagb laden k,vam verzekeren 1 dat die v roege kom t 
als een l en tebode moest beschouwd ,vorden en deze voge ls  
aldus gek arakteriseerd werden als de meest vertrouwbare 
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weerprofeten .  Eenige dagen l ater vroor h e t  d at ] iet  kraakte 
en het bleef een maand lang vriezen. Ook bijen en spinnen 
zijn kranige weervoorspel lers . Een treffend historisch staalt je  
deelte spreker daarvan mee . Toen in 1 794 Prc1 -IEG R U  gereed 
stond ons land binnen te trekken, maar tegengehouden 
werd door de inundaties , kreeg hij van Q uATREMEl{, die 
destijds te D trecht gevangen zat, bericht, dat hij uit de 
gedragingen der spinnen meende te mogen afleiden, dat er 
vorst op handen was. P1c1 r nG1w , door dit bericht uitgelokt , 
bleef wachten en tien dagen later, toen de vorst werkelijk 
was ingeval len , kon h ij ons land b innentrekken. 

Op rekening van die zelfde  spinnen heeft men ook é1, l 
gest_el d, dat z ij hartstochte l i jke l iefhebbe rs z ijn van muziek. 
Men le i dde dit hieru it af, dat als een violist verrukkelijk 
mooi speel t, het wel eens gebeurt dat een spin uit h aar 
web naar de gel uidsb ron toeschiet en v�ak boven de v iool 
blijft hangen om . . .  te luisteren . Geheel ontnuchterend werkte 
de uitlegging van iemand ,  d ie  op goe( le gronden verkl aarde 
dat een spin het gel u i d. van het instrument  hou d t  voor h et 
gelu id. van een aanvl iegend insect , dat z i j , z j c h  op  d i e p rooi 
w i llen de werpen , natu crrl i j k in de richting van het vioo lgel u i d 
uit h aar web toeschiet en boven de viool bl i jft hangen . 

Men kent de ,rnervoorspe l l ende dieren b jj V ergi h u s : d e  
k rassende k raaien , de met den kop  sch u ins omh oog loe j ende  
koei en 1 de in  d en grond wroetende h onden en de vee l  vreten de  
sch apen ; a l  te maal d e  ond ub be l z inn igste voorteekenen van 
regen. De g roote N E W' l 'ON , eens b ij h e lder weder op eene 
wan deling uitgaande , werd  door een herder gewaarnc h u  wel 
voor een op de komst z � j  nde gewel d ige regenb u i . H � j  s loeg 
die waarschu win g in d en w in d  J k reeg werke l �_ jk on derweg 
een bui en vroeg l ater den h erder , hoe h i j d at weer toch 
had zien aankomen. � Och , antwoordde deze,  d at z ie j k  
hieraan , dat mij n  bok den rug naar den wind toekeer t . 
Maakt het dier d ie  b e weging, dan is men zeker van regen. 
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Een dergelijk verhaal i s  ook 111 omloop van onzen prof. 
BUYs BALLOT.  

Er zijn weer - enkele verschijnselen bij dieren , die eenigen 
grond hebben, bv. het laag vliegen van zwaluwen, die bij 
naderenden regen haar voedsel , vliegende insecten, die zich 
clan in de lage drogere lucht ophou,len , natuurlijk daar, 
laag langs den grond zoeken . Of nu het dansen van muggen, 
het kwaken van kikvorschen, het schreeuwen van pauwen 
en het roepen ·van koekoeken ook al gegronde voorteekenen 
zijn van weersverandering ,  durfde spreker niet beslissen 

VV at betreft de weersvoorspellingen , waarbij de Maan eene 
hoofdrol speelt, valt het dikwijls zeer moeielijk, het onwaar
schijnlijke van het meer stel l ige te onderscheiden . VVanneer 
de landlieden uit den hellenclen stand der maansikkel de 
weersgesteldheid afleiden, is hieraan evenveel waarde te 
hechten als aan cl� profetiën uit koffiedik .  Indertijd had een 
inzender in de À 'l ' 'l l h. Ct . aan SrnRu, eenen medewerker van 
dat blad, vnklaring gevraagd van den schuitj esstand der 
sikkel vormige maanschijf, waaraan hij blijkbaar een storend en 
in vloed op  den toestand van den dampkring toeschreef. Aan 
SrnRu was het toen niet moeilijk gevallen dien stand der 
maan , met de bolle züde van h aar sikkel bijna evenwijdig 
naar den gezichteinder gekeerd 7 te verklaren uit den betrek
kelijken stand van ion en maan op dat oogenblik. Iets anders 
daareHtegen is de voorspellin g van het weer u it h et u iterlijk 
voorkomen van de maan, uit het meer of min heldere van 
hare vlekken Reeds bij ARAT OS en later bij V ERG 1Lrns vindt 
men vermeld, dat als kort na Nieuwe maan hare vlekken 
helderder zijn en hare hoornen fijn toegespitst , dit een 
ontwijfelb: Lar teeken is van daarop volgend helder weer. Het 
kan echter ook zoo worden nitgelegd, dat wanneer het 
's a,vonds in 't zuid·westen helder is, v1rii daardoor ook de 
maan helderder zien , zoodat die planeet dan dient om ons 
te overtuigen dat de dampkring in die dagen helder is. 



93 

Uitvoerig stond spreker stil bij de weersveranderingen 1 

die vroeger in verband werden gebracht met de schijngestalten 
van de maan. Een Italiaansch geleerde, ToALDO van Padua ,  
schreef daarover een eeuw geleden eene verhandeling, w aarin 
schier alles wat op het weer betrekking heeft , aan den 
invloPd der maan werd toegeschreven. In de baan der maan 
nam h ij niet minder dan 14 punten aan, waarin de wachter 
der aarde weersverandering kan voortbrengen . Als men nu 
weet dat de maan hare baan beschrijft in 28 dagen en dat 
zij dus al _ die 14 punten in dien tijd moet doorloopen, dan 
ligt het voor de hand, dat zoo goed als alle weersveran
deringen in die 28 dagen toegeschreven kunnen worden aan 
de nabijheid van de maan bij een diP,r punten. De dwaasheid 
van die theorie moet natuurlijk dadelijk in 't oog vallen. 
Nochtans bleef zij , wat den invloed der schijngestalten van 
de maan betreft, nog tot den huidigen dag haar aanhang 
behouden. Als bewijs haalde spreker aan de beken de a lmanak 
van Mathieu de la Dró me, waarin voor all e  dagen van het 
jaar het weer voorspeld wordt 1 vooral op gron d van den 
stand der maan. 

Ook in Duitschland versch ijnen van die boekjes, o. a. dat 
van Rudolf :B alb, die wel veel van de theorie over boord 
werpt , maar toch aan de maan het vermogen toeschrijft om 
eb en vloed in den dampkring te weeg te brengen. H ij be
weert dat cLls Nieuwe of Volle maan samenvallen met den 
dichtst bij zijnden stand van den wachter bij de aarde en 
met eenige , .mde re 0 1m,tand igheden,  aJsdan de invloed op h et 
weer wel degel i jk  en zeer kracL , tig merkbaar wu z li n .  H ). j 
noemt dat Ftuthenconstetlationen. Storm, on weer, aard
l?evingen en uitbarstingen van v u lkanen zouden van d it  
samentreffen het gevolg z-ïjn. Tot heden heeft de ervaring 
die theorie van J?a lb  niet bewezen, ofschoon de zaak zeer 
zeker een nader onderzoek verd ient. Wan neer op het oogen blik 
van het bovenbedoelde samentreffen ergens op de wereld  
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een Gewitterstunn of eene aardbeving plaats h eeft , is dat 
nog volstrekt geen bewi js voor de steekhoudendheid van 
Fal b's Ft ut hen constellations-leer .  

De volksuitdrukking , dat de " maan het wel zal o phalen " 
wijst ook op een grooten invloed van onze planeet op het 
weer .  Er ligt in opgesloten dat maneschijn en helderheid 
van de l ucht synoniemen . zijn. Maar dat het laatste niet 
altijd het gevo lg is van het eerste , bewijs t  de ervaring als 
hij " lichte maan " de lantaarns niet branden : dan is het 
dikwij ls toch donker . 

Het " ophalen " of veranderen van het weer door de 
opkomende maan , is al even weinig vertrouwbaar als de 
leer , dat weersveranderingen bij voorkeur bij Nieuwe en 
Volle maan zouden plaats hebben . 

Ook aan andere hemellichten heeft men m de oudheid en 
in latere eeuwen groo ten invloed op het weer toegeschreven.  
Daaruit ontstonden de astrometeorologie en de astrologie .  
Als  Mars , Jupiter en Saturnus bij elkaar in het sterrenbeeld 
" de Visschen " stonden , was dit een onloochenbaar teeken 
van een naderenden watervloed. Men bon wde dan arken 
N oachs , om er zich in tijds met have en goed in te bergen . 
De maire van Toulouse , Aurial , liet in het begin van 1 524 
in dien trant een schip bouwen , precies naar het model in 
de Apocalyptus van St. Severus (l 2e eeuw) beschreven , toen 
door prof. J usTvs STöFFLER , te Tübingen , de ondergang der 
wereld door een geweldigen watervloed was voorspeld . 

Het uiterlijk aanzien des hemels i s  een minder bedriegelijke 
weervoorspel ler. H et geoe fende oog van den jager en den 
boer bedri egt zich niet , als het in morgenrood regen , in 
het avondrood goed ,veer v oorspelt . Evenzoo wijzen de licht.
kransen om de zon of de maan op nevels en een groote 
mate van vochtigheid der l ucht. De halo's om de maan en 
d e  b ( jzon n en , d ie toegesd1reven moeten viTorden aai1 i iskris
taUeu hoog iu Llen daill pkriu g , h e b ben meestal iu Llen zower 
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fijne regens tengevolge 1 in den winter sneeuwval . Zeer 
verklaarbaar inderdaad is dit verschijnsel 1 en eveneens ligt 
er zin en waarheid in het volksgezegde : 

" Een kring om de maan kan n og gaan 
Een kring om de zo11 1 daar huilen de vrouwen en kinderen 0 111 . 1 1  

In d e  berglanden richt d e  herder zich 1 om het w eer vooruit 
te zien 1 naar den vorm der wolken rondom de bergen 1 en 
kan de toerist er zeker van zijn dat als de lucht aan den 
horizon zeer hel der is en de torens zich scherp afte eken en 1 

regen bijna zeker dicht op de komst is . 
Ten slotte be8prak dr. VAN D E  8TADT vluchtig de weers

voorspellingen van den tegen woordigen tijd , met het doel 
v ooral om duidelijk aan te toonen 1 dat het bijgeloof aan den 
invloed van de maan op het weer werkel jjk ongegrond is. 
De nieuwere meteorologische wetenschap heeft hare vo rde
ringen te danken aan de nauwkeurige en geregelde waarne
mingen . Maakte men tot omstreeks 1 850 de reis tuss<._;hen 
Londen en Australië nog in 1 24 dagen 1 toen men in clat 
jaar uit de scheepRjournalen de zg. zei ldirectiën begon af te 
leiden 1 d. w. z. de kortste en tevens veiligste koersen voor 
de zeeschepen 1 was weldra (in 1 860) de h eenreis naar 
Australi ë gemiddeld  tot 97 , de terugreis tot ö3 dagen 
verkort Er werd meer gedaan 

Geregeld werden op verschillende plaatsen waarnemi ngen 
verricht van d en f.:l tand  van thermometer en barometer 1 van 
de windrichting  1 de  k racht van den wind en z . 1 en al d eze 
waarnemingen werden on d erli n �;· in verban d  gebrach t 1 J. oor 
ze van een groot aantal h oofds tations  geregel d te 8e i ne n .  
Zoo on tvangt het Meteoro logisch comité te A rn h e m  1 door 
bemidde l i ng  van het ](on.  Ned . Meteoro logisch In sti tuut  u j t, 
( Jen groot aantal p laatsen van Eu ropa, d age l � ks ber i chten 
omtren t d en toestan d van h et wee r in d ie streken 1 van d en 
stan d van d en ba ro mete r , de wi n d r i ch ting en  d e  w ind k rach t ;  
en zoo j 8  men er toe gekomen o m  op d e  p l aatsen 1 < l i e O}J 
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deze wuze met elkaar in  voortdurende aanraking zun 1 zich 
te vergewis�en van eene naderende weersverandering. 

De ervaring heeft namelijk geleerd 1 dat wanneer rondom 
een bepa,ald centrum een minimum van l u chtdruk (depressi e) 
door den barometer wordt aangegeven 1 deze depressie zich 
i n  6 à 7 dagen over Europa voortspoedt. 

Wanneer het nu Volle maan is 1 doet zich deze schtjn
gestalte van . onzen wachter overal op aarde op hetzelfde 
oogenblik voor 7 maar de weersvera.n tfaringen treden niet op 
alle plaatsen te gelijk in ; zij hebben 6 à 7 dagen noodig 
om ]3}uropa te doorschrijden 1 en vormen dus met de schijn
gestalten van de maan 1 die ge bonden zijn  aan een tijdstip 1 

aan een bepaald oogenblik , volkomen onvergelijkbare 
grootheden. 

Spreker was hier aan het einde gekomen van zijne voordracht. 
Met de kennis der depressies en stormvoorspellingen heeft 
men nog slechts een k lein tipj e gelicht van den sluier 1 die 
de oorzaken der weers veranderingen bedekt houdt. Laat 
ons hopen 1 dat het der wetenschap moge gelukken 1 nog 
vele belangrijke vraagstukken op dit  gebied op te lossen . 

Door tal van weerkaarten en afbeeldingen door middel 
van kalklicht op een scherm geproj ecteerd 1 werd deze voor
dracht toegelicht .  



IX. 

D R .  P .  C .  F .  F R O WEJ N : 

Spectraalanalyse. 

Voor velen zal het onderwerp 1 aan het hoofd van dit opstel 
aangedu id  1 niet geheel nieuw zijn geweest : dat is dan ook 
op het gebied der natuurweten schappen h o ogst zelden h et 
geval ; maar de spreker en de  vorm 1 waarin dr . FROWEIN 1 

van Amsterdam 1 over Spectraalanalyse sprak 1 h adden de 
bekoring der nieuwheid en werden blijkbaar zeer gewaardeerd . 

A ls iemand een 50 jaar geleden ons zou hebben m eegedeeld 
- zoo ongeveer leidde spreker zijne  verhandeling jn - dat 
op de Zon ijzerdampen aanwezig zijn 1 dat dit hemellich aam 
bestaat uit een massa waarvan de kern een wit gloeiend 
licht uitstraalt 1 terwij l die kern omringd is van gloeiende 
stoffen van minder hooge temperatuur  ; als ons verder ware 
medegedeeld J dat ook op deze of geene vaste ster bepaal d e  
vaste stoffen in  gl oeienden dampvorm voorkomen ; eindebjk 1 

dat men had leeren bereken en met welke snelheid die gloeiende 
dampen op het zonne- oppervlak voortstoon1 en ) ja  1 d an zou 
men in die dagen dien zegsman vermoedebjk h ebben uitge
lachen .  En thans ? Als die zegsman n u  met dergel i jke 
mededeelin gen voor den dag kwam 1 zou h et h em n j et 
moeielijk va1 len om zelfs den leek op 1 t ge b i ed der  n atu u r-

7 
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wetenschappen te o vertuigen , dat hij gelijk had .  Zel den i .-:; 
door een tak van wetenschappelijk onderzoek grooter leemte 
aangevuld , dan door dat deel van de natuurkunde of van 
de scheikunde 't welk spreker heden-avond zou behandelen , 
nl .  de Spectraalanalyse ,  of de o�tleding van het spectrum . 
Het spectrum zouden we kunnen noemen het beeld der in 
de verschillende stoffen aanwezige kleuren in bepaalden vorm 
naast elkaar verspreid , en het zou in den loop van spreker's 
betoog blijken , dat de aandachtige beschouwing van die aldus 
geanalyseerde kleuren ons tot  de wetenschap kan brengen 
van den aard en de samenstelling van de stof zelve .  Derhalve 
van analyse tot synthese. 

Vooraf ging · eene korte beantwoording der vragen : w at 
licht en wat kleur is ? Licht is de tril ling van de aether , 
de u iterst fijne stof , die door het gansche Heelal tusschen 
alle andere stoffen is verspreid. Men kent de golfbeweging 
in het water als daarin een steen wordt geworpen . De 
daardoor in beweging geraakte deeltj es deelen hunne verticale 
beweging aan anderen mede , en de kringen van die op en 
neer gaande deeltj es water worden wijder en wijder. Iets 
dergelijks heeft ook plaats in de nabijheid van eene lichtbron. 

In eene gasvlam is beweging . Die beweging plant zich , 
evenals bij de waterdeeltjes , door het geheele vertrek voort : 
de uiterst fijne stof of aether , die zich tusschen de lucht
moleculen bevindt , wordt in tri llende beweging gebracht en 
deelt die b eweging aan de naastbii zijnde aetherdeeltjes mede , 
maar met enorm groute snelheid .  In de wijze hoe dit geschiedt , 
zou spreker zijn gehoor niet v erdiepen : het zou hem te ver 
voeren ; maar in getallen kon hij althans van die snelheid 
eenig denkbeeld geven. Door een roode lichtstraal zal el k 
aetherdeeltje in één secunde 433 billi oen  maal in heen eu 
weer trillende beweging worden gebracht , terwijl , als het 
licht op ons nehlies den indruk maakt van violet , daarmee 
gepaard gaat eene trilling van de aetherdeeltjes 7 5 8  Lil l ioen 
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maal in de secunde . Toch is onze voorstelling van die ont
zaggelijke snelheid dan nog zeer oppervlakkig , want wie zal 
ons een denkbeeld geven van de grootte van zulke getallen ? 
Als wij ons gansche leven telden , ja als onze voorvaders 
ons daarin waren voorgegaan en voortdurend niets anders 
hadden gedaan dan geteld , zouden wij aan het eind van ons 
l even nog slechts aan het begin van zulk een getal z ijn . 

Even als nu  in de muziek van dezelfde octaaf de toon g 
meer trillingen in de secunde maakt dan de toon c ,  even 
onderscheiden z ijn de kleuren in het licht , evenzeer worden 
wij de kleuren gewaar doonlat niet iedere trillende beweging 
van het licht even snel geschiedt . De artist gevoelt dat bii 
intuïtie als hij spreekt van toon in de muziek , van coloriet 
in een schilderij . Beiden , toon en kleur , zij worden beide 
bepaald door verschil in aantal en in aard der trillingen . 

Evenals niet alle tonen indruk maken op ons gehoorvlies , 
zijn · er ook kleuren die buiten het · bereik of de waarneming 
van ons netvlies vallen ; m::1ar voor zoover dje waarneming 
dan strekt , erlangen wii , als alle kleuren die op ons netvlies 
ind111k m aken , in bepaalde verhoudingen gemengd ons oog 
treffen , een totaal indruk , dien men wit licht noemt.  Het is 
de samenstelling van rood , oranje , geel , groen , l icht bl auw , 
donker blauw , violet , waaruit door mengin g alle kleuren 
kunnen worden voortgebracht , uitgezonderd iets , wat men 
wel eens zeer ten onrechte voor eene kleur houdt , namel ij k  h et 
zwart. Zwart is afwezigheid van kleur . Als we - om een 
voorbeeld. van zwart te noemen - eene openin g in een mu ur 
zien ) dan zien we een voudig niets . We noemen dat alleen 
uit gewoonte zwart. 

Een stuk pa,pier doet zich aan ons oog wit voor , omdat, 
van de lichtbron die het papier bestraalt , all e stral en op het 
papier vallen en allen weer naar het oog worden terngge ]rnatst , 
zoodat het den indruk maakt a.lsof al die kle uren van het pap i er 
komen . Men zegt d�n :  dat papier is wit. Op de plaatsen wa;:i, r 
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het papier bedrukt is: zal het l ich t doorgaan en van die plaatsen 
komt dus geen enkele straal tot ons oog terug ; die deelen 
van het papier ziet men dus eigenlijk  niet : men noemt ze zwart. 

In de bekende proef met de in tal van verschillend gekleurde 
sectoren verdeelde papieren schijf , die in snel ronddraaiende 
beweging werd gebracht , toonde spreker aan , hoe al die 
verschillende kleuren te samen wit vormen. Omgekeerd kan 
men nu dat witte licht weer ontleden , als men het door een 
middenstof laat filtreeren , zoodat de eene lichtstraal er anders 
doorheen gaat als de andere . Men kiest daartoe een midd enstof , 
die het breken van het licht te gemoet komt.  Wanneer daarop 
wit licht valt , worden de roode stralen het minst gebroken , 
de oranje en gele meer , enz . Die stralen achter het prisma 
op een scherm opvangende , ziet men dan de verschillende 
kleuren van het licht naast elkander gegroepeerd. Het prisma 
heeft hier dus in werkelijkheid dienst gedaan als filter. 

Uitgaande van het witte licht , maakte spreker allereerst 
duidelijk hoe dat witte licht verkregen wordt , nl. door 
intense gloeiing van eene vaste stof , die eerst rood l icht 
uitzendt , bij hoogere temperatuur geel , tot eindelijk de 
gloeihitte is bereikt , die de stof het witte licht doet uitstralen . 
Van den electrischen stroom , een uitmuntend middel om 
eene stof tot die hooge temperatuur te brengen , maakte 
spreker gebruik om tusschen twee koolspitsen , in de bekende 
proj ectielamp geplaatst , electrische vonken te doen over
springen , die de spitsen tot de wit gloeihitte opvoerden en 
haar het zuiver witte licht deden uitstralen . Om het licht 
zuiver wit te houden , is 't een hoofdvereischte , dat er niet 
te veel stralen uittreden . Zij werden dus uit de lamp geleid 
door eene nauwe spleet , passeerden een convergeeren de lens 
en vielen van daar op een met zwavelkoolstof gevuld glazen 
bakje , dat het li cht nog beter filtreert dan een gewoon 
glazen prisma. De samenstellende kleuren van het licht zag 
men nu als spectrum of kleurenbeeld op het scherm zich 
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afteekenen . Gloeiende vaste stoffen vertoonen nu  allen 
dergelijke spectra. 

Tot het ontwerpen van h et kleurenbeeld van het licht dat 
gloeiende gasvormige stoffen uitstralen 1 maakt men gebrnik 
van de kleurlooze vlam van den Bunsenschen brander , die 
verschillend gekleurd wordt naarmate van de stof die men 
er in vervluchtigt. Achtereenvolgens bracht spreker in die 
vlam verschillende zouten 1 als lithiumzout , waarvan de damp 
vooral de roode kleuren bevat 1 strontiumzout idem met eene 
andere nuance van rood 1 kaliumzout dat met eene violette 
kleur brandt 

1 
bariumzout groen met een overmaat van geel 

1 

en het natriumzout dat aan de vlam eene intens gel e kleur 
geeft .  Hij verzuimde ook niet 1 aan te toonen de alomtegen
woordigheid van natrium in den dampkrin g ,  voora l  in aan 
zee gelegen l anden 1 waar de luch t vervuld is van ch l oor
natriumdeelen .  De kleurlooze vlam van den Bunsenschen 
brander had weldra een gele punt 1 afkomstig van de natriu m
deel en 1 die zich 1 uit de lucht in h et vertrek 1 in de vlam 
hadden verzameld. 

Het klappen met de handen 
1 

het slaan op den jas 
1 

ofsch oon 
die van Rpreker toch behoorl ij k  was uitgeborste l d  1 had eene 
verhooging van het geel in de vlam onmidde l lij k ten gevo l ge. 

Uit de kleur van de vlam kunnen we derh a l ve reeds 
eenige gevolgtrekking maken omtrent de stoffen di e er i.n 

aanwezig zij n .  Willen we ons echter n au wkeuriger omtren t 
den aard dier stoffen vergewissen , dan h ebben wij h et li ch t 
der v l am slechts te ontleden door het prisma om a lle  l i cht
stralen afzonder! i ·jk te zien . Wij kunn en dan bv .  aan d e  
plaats van het rood in  het spectrum en  aan andere n even
kleuren met  zekerhei d con stateeren 1 of er l ithium dan ·wel 
strontium in de v l am aan wezig is Voor d e  j uiste waarnem i n g  
van gloeiende dampen maak t  men gebru i k  van h et spectroscoop ,  
een  instrument 1 waardoor op  het n etv lies van den  waarn emer 
behal v e  het bee l d  van het spect rn m  1 ook n og een verd ee l d e  
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s�lrnal geworpen wordt , zoodat men , te gel ijk met de 
waarnemmg van de versch illende kleurstrepen , de juiste 
plaats van die strepen kan aflezen , waarop het hier ter 
onderscheiding van den aard der stof zoo zeer :=i,ankomt. 

Dit werktuig heeft de waarneming tot eene zeer hooge 
mate van j nistheid opgevoerd . Zoo heeft men er de buiten
gewone gevoeligheid van het licht voor sommige stoffen 
mede aangetoond ; o .  a .  bewezen dat sporen van een drie
millioenste van een milligram natrium in het spectrum door 
eene gele streep waarneem baar zijn ; van lithium tot één 
h onderdduizendste deel van een milligram , van strontium tot 
zes honderdduizendste deelen van die gewichtsmaat . Nog op 
schooner triumfen van de spectraalan alyse wees spreker : nl. op 
de ontdekking van de twee metalen cesium en rubidium door 
BuNSEN en KrncHHOFF Toen laatstgenoemde verschillende 
mineraalwateren onderzocht ter bepaling van het gehalte aan 
metalen , vond hij in het spectrum van de in gloeienden 
dampvorm gebrachte vaste stof van het Durkheimer water 
verschillende strepen , die h ij niet kon thuis brengen . Dit 
leidde hem tot het vermoeden dat hij  h ier met metalen had 
te doen , die nog niet bekend waren . Door indamping van 
4L1000 kilogram van dat water verkreeg hij werkelijk eene 
ho0veelheid van 14 gram van een mengsel van tot dusver 
onbekende . zouten , welke die nieuwe strepen in het spectrum 
deden ontstaan . Ook het thall ium is op geliike wijze ontdekt. 

Die strepen in het spectrum van dampvormige vaste stoffen 
�even aan het kleurenbeeld een geheel ander voorkomen dan 
aan het spectrum van gloeiende vaste stoffen .  Het eerste 
noemt men dan ook strepenspectrum ; bij het tweede vloeien 
de k l euren in elkaar over: van daar de naam van continu spectrum. 

Van verschillende door den electrischen stroom in gloeiing 
gebrachte gassen en dampen , als waterstof, stikstof, waterdamp 
en broomdamp , vertoonde spreker ons de fraaie kleurenbeelden 
in de Geisslersche buizen en wees ons daarbij op de eigen-
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aardigheid van den lichtbundel aan de eene zijde der buis 
en van de gestrati:fieerde lichtlagen aan het andere uiteinde , 
die bij het omkeeren van den stroom van p laafa verwisselen 
Met dergelijke proeven l eert men de aanwezigheid kennen 
van - bepaalde gassen , en ook verschillende toepassingen in 
de industrie is  men aan dat onderzoek verschuldigd . Men 
kent het beroemde Bessemer staal en de bereid ing daarvan , 
door aan gietijzer eene  zekere hoeveelheid koolstof te ontnemen . 
Bessemer smelt het gietijzer in vaten van smeedijzer en voert 
door de massa lucht , maar niet in willekeurige hoeveelheid .  
Stroomt er te veel  lucht door de gloeiende ijzermassa , dan 
verbrandt er te veel koolstof; is de toevoer van luch t te 
weinig , dan wordt aan het ijzer weer niet genoeg kool ont
trokken . Het komt er dus op aan ) het juiste oogenblik te 
weten om met het doorvoeren van lucht op te houden . Aan 
de kleur van de uittredende kooloxyde-vlam kon men dit wel 
ten n aastenbij en met een geoefend oog bepalen , maar sedert 
de to epassing in deze industrie van de spectroscopie , waardoor 
men precies het juiste oogenblik weet te bepalen , waarop 
men het doorvoeren van lucht moet staken , dagteekent de 
groote voortreffelijkheid van het Bessern er staal 

Spreker was thans gekomen tot het be] angrijkste onderdee l  
zijner rede , de absorptie spectra . A ls men het  spectru m  van 
gloeiende kolenspitiîen op het scherm werpt en men brengt 
tusschen cle lichtbron en het scherm eene stof , die slechts 
sommige kleu ren doorlaat , andere niet , dan zien we op d e  
plaats van deze l aatste k l euren zwarte strepen i n  he t  spectrum. 
A ls sprekend voorbee ld voor eene dergelijke stof koos spreker 
eene verdunde opl ossing van b loed.  Men ziet de p l aatsen van 
de roode tinten geheel geabsorbeerd en door zwarte s trepen 
vervang�n . Op deze w ijze laat zich nog 1 /rnoo gram van de 
bloedkleurstof aan toonen, en heeft de  spectraalanal:y se h iermede 
aan de rechterlijke geneeskunde het zekers te midclel aan de 
hand gedaan om misdaden op het spoor te komen .  
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Die absorpt-ie spectra i ijn voorts claarnm zoo behrngrijk , 
omdat het zonlicht een dergelijk spectrum vertoont. In het 
zonlicht worden namelijk enkele kleuren gemist , en het 
vermoeden ligt dus voor de hand dat het zonlicht , alvorens 
ons te bereiken , door stoffen is gegaan welke die bepaalde 
kleuren hebben geabsorbeerd. De aanvankelijke hypothese , 
dat de dampkring v_an onze aarde dit bewerken zou , moest 
worden opgegeven sedert de ontdekking dat het spectrum 
van sommige vaste sterren , van Syrius bijv . ,  wier licht clan 
toch ook , evenals dat van de zon , door den dampkring tot 
ons komt , weer geheel andere zwarte strepen vertoont ; 
terwijl  volkomen dezelfde spectra als die van de zon worden 
gegeven clo0r h et licht van de planeten , dat niets anders 
is dan te ruggekaatst zonlicht. Ook kon de oorzaak van de 
absorptie van sommige kleuren van het zonlicht niet gelegen 
zijn in de ruimte tusschen onzen dampkring en de zon , 
want door die ruimte gaat ook het licht van Syrins. Er 
bleef dus ·wel niets anders over clan de oorzaak te zoeken 
in den eigen dampkring van de zon zelve en aan te nemen 
dat het zonlicht in dien dampkring stralen van eene bepaalde 
golflengte (kleur) verliest. 

Evenals de snaar van een muziek-instrument , in wier 
nabijheid men een bepaalde toon aanheft , die toon , als de 
snaar daarmee in hoogte · overeenstemt , absorbeert en mede 
gaat trill en , eveneens slorpt eene stof die een bepaald soort 
van licht uitstraalt , ook dat zelfde licht op. De natrium
vlam , met hare intensgele kleur , heeft ook de eigenschap 
van geel te absorbreren . Als we dan geel door de natrium
vlam laten ga;:in , clan zullen we in het spectrum niet geel 
zien , inaar op de plaats van de gele strepen zwart. Het 
i wakkere geel in het spectrum wordt overstraald door de 
sterkere kleur die door de vlam is heengegaan , terwijl het 
sterkere geel door de vlam wordt opgenomen .  

Nemen wij nu eerst het zonnespectrum waar en  vervolgens 
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dat van verschillende metalen , dan zien we op dezelfde plaatsen 
waar bv.  in het natrium-spectrum zich gele strepen vertoonen , 
in het spectrum der zon zwarte strepen. Het zonlicht moet 
dus door natriumdampen zijn gegaan en de conclusie ligt voor 
de hand, dat in de zomie-atmospheer gloeiende natriumdampen 
voorkomen .  Zoo  heeft men ontdekt , dat in den dampkring 
van de zon over 't algemeen volkomen dezelfde stoffen voor
komen als op de aarde en daarmede een overtuigend bewijs 
geleverd voor de leer der astronomen , dat zon en aarde 
vroeger één enkel uit dezelfde stoffen opgebouwd l ichaam 
hebben gevormd . 

De planeten, die nu om de Zon wentelen , hebben eenmaal 
met de Zon één massa uitgemaakt ; door de snel wentelende 
beweging van die massa zuHen daarvan telkens brokken z ijn 
afgerukt, tot eindelijk een kern onfa:itond met daaromheen 
wentelende deelen . Mettertijd zullen dje deelen vermoedelijk 
weer tot de moederkern terugkeeren , en terwij l ons zonne
stelsel wellicht reeds op weg is om vernietigd te worden , 
nemen we elders in het Heelal symptomen waar van o p  hun 
beurt in wording zijnde nieuwe s tebels , die bezig zij n zich 
af te scheiden. 

Tot de Zon terugkeerende , betoogde spreker dat onze 
kennis van den aard van die ster ook door de zonsverdu is
teringen aan merkel ijk vermeerderd is. Op de oogenhl ikken 
dat de Maan voorbij de Zon gaat , heeft men de rood.vlammige 
randen , de zg. protuberanzen door het spectroscoop bestudeerd 
en waargenomen dat de spectra van die roode vl ammen 
volkomen c:,amen va ll en met d ie van gloeiende waterstof. Door 
gel ij ke waarnemin g van h et l icht der vaste str.rren beeft m en 
geconcludeerd tot de  verwantsch ap van d e  samenstell ing h arer 
massa met die van de Zon . Alleen in Al pha van Orion v in dt 
men geen waterstof, maa r o verigens trof men in  het spectrum 
der onderzochte sterren A ldebaran en Alpha van Orion de  
zelfde stoffen aan a l s  in het l icht van de  Zon. 
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föj het voo rtgezet on derzoek van  de  watersto fstreep rn 
het zonnespectrum is men nog tot een ander zeer merkwaardig 
resultaat gekomen . In die streep nam men namel ijk een e 
verschuiving waar, eene verbreeding en versmalling over hare 
lengte op verschill ende plaatsen . Ter verklaring van dit ver
schijnsel hebben v,rij ons weer de golfbewegjng in het water 
te denken , veroorzaakt door het daarin werpen van een steen . 
Gesteld, wij z ijn  op dat zelfde oogenbhk in een bootj e in 
de golf en roe_ien in de richting van de golfbeweging en 
even snel , dan z-;ullen wij , het oog op die golf gericht, 
deze niet zien bewegen ; daarentegen, als we ons in het 
bootje bewegen tegen de golf in, dan zal het ons toeschijnen 
alsof de golf zich verplaatst met de som van eigen snelheid 
en die van het bootje Ook het aantal golven dat ·we in een 
bepaalden tijd tegenkom.en, zal nu grooter schijnen te zijn . 
Met het geluid j s  het eveneens gesteld.  Als een muziek
instrument zich naar ons heen beweegt, zullen wij op ons 
trommelvlies den indru k  krijgen, dat meer trillingen ons 
bereiken, dat de toon dus hooger is ; als daarentegen het 
instrument zich van ons verwijdert , zal de toon lager door 
ons worden waargenomen. 

Passen wij hetzelfde ook op h et licht toe en onderstellen 
wij dat een rood licht zich snel naar ons toe beweegt, dan 
wordt met die vermeerderde snelheid de golflengte kleiner 
en het rood gaat meer over naar het violet. Omgekeerd, ·als het 
roode licht zich van ons afkeert, gaat h et rood nog meer 
naar den rnoden kant over. Wanneer wij dus in het spectrum 
van de zon een streep zich zien verplaatsen naar den violetten 
kant, dan mogen wij daaruit de gevol gtrekking :inaken, dat 
de stof welke die kleur absorbeert, zich naar ons toe beweegt, 
terwijl omgekeerd de n eiging van de streep naar den rooden 
kant het bewijs oplevert van het zich bewegen der stof van 
ons af. ·wij mogen hieruit dus afleiden geweldige beroeringen 
en stormen in de gloeiende waterstofdampen van de z.onne-
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pro tu beranzen . Nog  ve rrassender i s  het verschijnsel , dat daar 
waar zwarte strepen in het zonnespectrum verwacht mogen 
worden , deze aan den eenen kant verschuivi ngen vertoonen , 
aan den anderen kant lichtender worden . 't Bleek dus dat op 
't zelfde moment gloeiende waterstofmassa's zich naar ons 
toe bewegen en andere minder heete massa's waterstof zich 
van ons afkeeren. Er is hiermede dus geconstateerd hoe op 
de zon uitbarstingen plaats hebben van heete waterstof , 
welke vervaHgen wordt door meer afgekoelde , die weer naar 
binnen in den zonnedampkring dringt . 



X. 

h.. a p ite i u - i n ge 1 1 i e u r P . J.'- LEY H E N � : 

O - ve1· elec tr isch lic h t . 

Doo r de goede zo rgen van de fi rma H omux & VOGELS , 

Fluweel en Burgwal, te 's-Gravenhage, was aan den avond 
van des heeren K1EYN I- I EN

1s voord racht een flinke aanleg voor 
el ectrische verlichting in 't gebouw " Dil igentia " opgesteld 
en verkreeg men, de voorzaal binnentredende, ·waar een 
petroleummotor ,,7erkte, en vervolgens in de zaal plaats 
nemende, den indruk van een centraal-�tation voor electrische 
verlichting in 't klein . Een booglamp zon straks, bij het 
optrecf on van den spreker, haar zacht wit l i cht over het  
auditorium doen stroomen en tal van gloeilichten achter en 
voor de experimenteertafel bun fraaien gl ans verspreiden in 
de zaal. Bovendien stonden gramme-machines , inductie
toestel len, accumulatoren, galvanische e lementen, koolspitsen
stelsel s , volt- en ampère-meters en . vernchil lende andere 
apparaten en onderdeelen van verlichtingsmacl i ines rondom 
den spreker gegroepeerd. Hebben w ij het doel der voordracht 
goed gevat , dan strekte zij vooral om de hoedanigheden van 
het fraaie l icht te doen uitkomen, en mag in dat opzicht 
een woord van lof niet on thouden worden aan de heeren 
HoRRIX & VO GELS , die hnu licht dien avond n iet onder een 
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korenmaat verborgen. Rustig en helder , aangenaam voor 
het oog straalden de boog- en glo eilichten gedurende de 
voordracht van den spreker.  

Hoewel het electrisch licht tot heden nog niet ten volle 
beantwoord heeft aan de indertij d  hoog gespannen verwachting , 
zoo valt het toch niet te ontkennen , dat het nieuwe licht 
eene groote omwenteling op het verlichtingsgebied heeft 
teweeggebracht. Hebben wij er in de eerste plaats groote 
verbeteringen in de gas- en petroleum-verlichting aan te 
danken ) daar waar genoemde lichtbronnen niet kunnen vol
doen aan de groote eischen , welke men aan eene goede 
verlichting heeft l eeren stellen , voorziet de electrische licht
bron in die behoefte en zal zij dit meer en meer gaan 
doen . Voor stations-emplacementen , groote werkplaatsen en 
vereenigingslokalen verdient het electrisch licht beslist d e  
voorkeur e n  ' t  wordt voor die doeleinden dan ook met den 
dag meer to egepast . De kosten en de veeltijds nog moeielijke 
inrichting zijn bezwaren , die aan eene algemeene toepassing 
van het li cht voor huishoudelijk gebruik nog in den weg 
schijnen te staan . 

In hoofdtrekken zou spreker schetsen , hoe het electrisch 
licht wordt voortgebracht en hoe het wordt toegepast. Bij 
de theorie zou  hij n i et lang stilstaan . Al dadelijk stuit men 
toch op de vraag , wat de electrische stroom eigenlijk is. 
Niemand die dit zeggen kan . A ll een kan men er zich een 
soort van voorstelling van maken uit de verschijnselen die 
er bij optreden . A ls men ziet . dat de electrisch e stroom z ich 
kenmerkt door groote spann ing en door gro oten weerstand 
jn de geleiding ,  dan is men onwillekenrig geneigd , zich dien 
geheimzinnigen stroom voor te stellen al s een waterleid in g , 
waarin het water onder een sterken druk staat. E venals 
door eene leiding van g rooter diameter in demel fden t:gd  
meer water stroomt dan door  eene  buis van kleinere afmeting , 
zoo heeft men ook  d e  sterkte en de .::ipann i ng van clcctrisch e 
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stroomen onderling leeren vergelijken en spreekt men van 
Siemens eenheden , volt's en ampère 1s eenheden , om de mate 
van dien weerstand , di<-i spanning of die sterkte quantitatief 
uit te drukken. 

Van de twee soorten van electrisch licht , het booglicht 
en het gloeil icht 1 ontstaat het eerste , dat de oudste brieven 
heeft , door een electrischen stroom tusschen twee kool
spitsen te doen overgaan . De groote weerstand welken de 
stroom door de luchtlaag tusschen de spitsen ontmoet , 
verhoogt de gloeiing en doet de kool in dampvorm en in 
fijne deeltjes overgaan , wier gloeiing_ het licht versterkt. 
Tusschen de bovenste spits 1 die het meeste en sterkste witte 
licht uitstraalt 1 en de onderste spits vertount zich dan een 
violet gekleurde boog , waaraan het licht zijn naam ontleent. 

De galvanische elementen of batterij en 1 die vroeger als 
bron van electrisch licht eene groote rol speelden , zijn thans 
door twee andere bronnen meer op den achtergrond gedrongen . 
Toch heeft eerstgemelde li chtbron misschien nog eene schoone 
t�ekomst , als men er in slaagt , eene goedkoopere stof dan 
bv . de dubbel chroomzure kali of soda voor de vulling van 
de elementen te vinden . De groote voordeelen van deze licht
bron zijn namelijk het constante branden van de lampen en 
de waarborg tegen brandgevaar 1 

1t welk dan ook , waar 
men minder tegen de kosten opziet , de voorkeur doet geven 
aan dit stelsel . Voor toepassingen in 't groo·t zijn elementen 
als lichtbron echter meestal te duur. 

Eene veel ruimere toepassing vinden de electrische machines . 
Vroeger deed men weekijzeren staven , met geïsoleerd draad 
omwonden , draaien tusschen sterke magneten . Door het 
voortdurend veranderen van polariteit ontstond in den draad 
een stroom 1 nu in de eene dan in de andere richting .  Dus
dani ge machines voldeden aanvankelijk zeer goed voor de 
voeding van de booglampen. Maar daar spoedjg de grens 
van de magn eetkracht bij deze toestellen was bereikt , deed 
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de behoefte zich gevoelen aan eene krachtiger electrische 
lichtbron , die men vond door het construeeren van de dynamo
machine .  Het beginsel waarop deze machine berust werd 
nog in den vorigen winter uitvoerig toegelicht door den 
heer GRoENMAN 1 zoodat wij naar die voordracht kunnen ver
wijzen . Spreker schetste clan o ok slechts in groote trekken 
de inrichting der clynamos , die allen op hetzelfde beginsel 
berusten en zich o. a .  hierdoor kenmerken , dat zij bij ongeveer 
gelijken arbeid eene gelijke hoeveelheid electriciteit leveren . 

A ls  derde bron van electrisch licht schetste spreker de 
accumulatoren , eigenlijk elementen 1 bestaande uit twee lood en 
platen 1 br.ide geperforeerd. De  gaatj es van de eene plaat 
zijn gevuld met menie 1 de openingen van de tweede met 
loodoxyde .  Om en om worden heide soorten van platen ge
plaatst in reservoirs met verdund zwavelzuur gevuld 1 en a ls  
men nu door àraden de platen verbindt met een dynamo en 
de stroom van die machine in de accumulatoren laat o ver
gaan 1 zal het loodoxyde veranderen in lood 1 de menie i n  
eene hoogere verbinding van h et lood met zuurstof 1 en h ebben 
wij verkregen een reservoir dat een electrischen stroom kan 
afgeven . 

Accumulatoren zijn duur in het gebruik , daar z ii sl ech ts 
de helft van den arbeid in electrisch l i cht teruggeven ; zjj 
z gn bovendien zwaar en daardoor l astig in de practijk 7 en 
daarbij ook spoedig vers l eten . Maar dit zijn bezwaren , d i e  
wellicht t e  overwinnen z ij n  , e n  dan zal zeker veel part:� ·j 
getrokken worden van deze e igenaardige inrich tin g om 
electricitéit te verzamelen en  naar wil l ekeur te gebru i ken . 

Van de electriciteitsbronn en ging spreker thans gel e ide l ijk  
over tot de geleidingen. Zooals spreker in den aan van g 
deed opmerken , kunnen w g  ons den el ectrischen stroom 
voorstellen als eene vl oeistof, d ·i e door een b u i. s  gaat . Naarm ate 
men nu besch ikt over een stroom van m inder of meer Fiterktc 
en naarmate cl e af�tan d. d i en de stro om m oet  afleggen ld e - i n e r  
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of grooter is ; zal men een dunneren of dikkeren draad of 
kabel noodig hebben. De jujste verhoudingen zijn , evenals de 
bepaling van de eenheden voor stroomsterkte , weerstand en 
spanning , voor deskundigen van belang. Spreker achtte ter 
toel ichting een voorbeeld voldoende.  Hij liet ons een stuk 
kabel zien voor een centraalstation van electrische verlichting.  
De hoofdkabel moet voor zulk eene inrichting vrij zwaar en 
krachtig zijn en tevens goed geïsoleerd. De geleiding bestaat 
hier uit in elkaar gewerkte koperdraden , daarom heen 
touwwerk en het geheel omsloten door een looden buis , 
nog versterkt door ijzerdraadomwinding.  Dusdanige gelei
dingen zijn door den aard der materie vrij kostbaar en 
vormen een belangrijken post op het budget van uitgaven 
van een centraalstation voor electrische verlichting. Toch 
kan men die kabels niet ongestraft dunner maken of lichter 
con strueeren , daar van het effect van den stroom dan te 
veel verloren gaat. Het behoeft geen betoog , dat men hier 
te doen h eeft met den hoofdkabel , die van uit het centraal
station zich splitst in dunnere kabels of draden om den 
stroom verder te geleiden naar de lampen in de aangesloten 
perceelen. 

Die lampen kunnen nu , zooals bij de booglampen het 
geval is , l=Lchter elkaar geschakeld zijn , of een parallel
schakeling kan worden gemaakt zooals bij de gl oeilampen . 
Door de eerste inrichting ,Yordt meer spanning en minder 
stroomsterkte vereischt , bij de parallel-schakeling omgekeerd 
minder spanning en meer stroomsterkte. 

Het vroegere bezwaar tegen het booglicht , dat men slechts 
ééne dergelijke lamp in eene geleiding kon plaatsen , waardoor 
slechts in enkele gevallen van dit licht gebruik gemaakt 
kon worden , heeft men overwonnen door de differentiaal
lamp ; bij deze ·bezigt men dikwijls twee stellen koolspitsen , 
die achtereenvolgens door den stroom bediend worden , 
waard oor men zich een langeren duur , van 8 uren achtereen 
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branden , heeft verzekerd. Spreker beschreef die lamp in eene 
schematische teekening en lichtte de werking toe bij eene 
dergelijke lamp , die in de zaal was opgesteld . 

Het bo oglicht 1 dat aan h et plafond van de zaal was 
opgehangen 1 trok in dit gedeelte van sprekers rede de 
bijzondere aandacht .  Het overgoot de toeschouwers met zijn 
fraai 1 wit licht , ter sterkte van ongeveer 200 normaal 
kaarsen ; en flikkerde en siste slechts bij wij len door de zeer 
natuurlijke oorzaak , dat de glo eilampen werden uitgedoofd 1 

waardoor de stroom des te sterker de booglamp voedde 1 

die dan van licht oververzadigd was . 
Van die booglamp richtte men het oog weer op de rijen 

gloeilichten , die ieder ter sterkte van ongeveer 16 normaal 
kaarsen rustig gloeiden. Door eene vernuftige inrichting van 
een veer 1 die men door het draaien van een kraan 1 evenals 
b� een gewone gaspit , het contact doet verbreken of 
herstellen 1 _ dooft men de gloeilamp uit of doet ze weer 
gloeien Dat is bij aansluiting aan een centraal station 1 wanneer 
daaruit iemands woning van gloeilicht voorzien wordt 1 zeker 
geriefelijk .  Evenals bij het gas draait men de kraantjes slechts 
om en het licht is uitgedoofd of aangestoken .  Bij de machine 
in het station moet men er echter op bedacht zijn 1 dat bij 
het uitdooven door de verbruikers van veel lichten de stroom 
niet te sterk wordt. Een eenvoudig werkman kan dat aflezen 
op · den meter 1 die door een wijzer de stroomsterkte aanduidt 1 

en moet hij die verminderen 1 dan weet hij dat dit geschieden 
kan door inschakeling van meer draden 1 waarvan verhoogin g 
van den weerstand in de geleiding het gevolg is . Sommige 
dynamos hebben dat toezicht zelfs niet eens noodig ; zij zij n  
z o o  ingericht ,  dat 1 als zij minder te doen krijgen 1 ook minder 
arbeid door hen verbruikt wordt (compound rnachine. ) . 

De constructie van een gloeilampje is vrij samengesteld .  
De  glazen bol moet natuurlijk luchtledig worden gemaakt , 
daar de 1h mM. dunne koo ldraad anders dadel�k iou  b reke1 1 .  

8 
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Op den duur is die drnad toch niet bestand tegen de sterke 
gloeiing , daar de deeltjes daardoor aanhoudend in trillende 
beweging verkeeren . Men heeft het echter reeds zoover 
gebracht , dat een gloeilampje 1 000 à 1 500 uren kan branden , 
dat is , als men tot 1 1  uren licht brandt , b ijna een vol jaar. 
Om den kooldraad te versterken, heeft men het middel toegepast 
om de glazen bol te vullen met koolwaterstof. De draad wordt 
dan allengs overdekt met een laagje kool . Ook de lichtsterkte 
van sommige gloeilampjes heeft men reeds opgevoerd tot 50 , 
ja tot 1 00 kaarsen . 

Ofschoon het booglicht het zuivere witte electrische licht 
het meest nabij komt - over dag heeft ook het booglicht 
nog altijd een geelachtig schijnsel - zoo vindt men het gele 
li cht van de gloeilampen toch altijd  gezelliger ) al is het voor 
het oog niet zoo goed als het meer zuivere booglicht , dat 
bovendien ook minder kost. 

Een der groote voordeelen van het electrisch licht is 
voorzeker , dat het veel minder warmte geeft dan gas . Reeds 
om die reden verdient het beslist de voorkeur voor verlichting 
van schouwburgen en vereenigingslokalen . Als voorbeeld koos 
spreker het verbruik van een kub . meter gas tot het drij ven 
van een dynamo en direct tot verlichtin g een gaspit toegevoerd . 
In het eerste geval wordt de  arbeid , door die kub . meter 
gas vertegenwoordigd , eerst ü1 electriciteit en die electriciteit 
weer in warmte en licht omgezet . Men ziet dan die hoeveelheid 
gas veel meer licht verspreiden dan hij directe verbranding 
in de gaspit. De gaspit straalt inderdaad veel meer donkere 
warmte uit ; slechts l O pCt. van de totale hoeveelheid 
uitgestraalde warmte zijn lichtstralen. 

Is het electrisch licht reeds om die reden voor algemeene 
toepassing aan te bevelen , ook om meerdere gezondheids� 
redenen verdient het beslist de voorkeur. Daar gaslich t veel 
koolzuur voortbrengt ) teert het de zuurstof uit de lucht op , 
terwijl het gloeilich t in dat opzicht abso lu ut neutraal is en 
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het booglicht slechts m zeer bescheiden mate ons van onze 
zuurstof berooft .  Het booglicht wordt echter veel in de buiten
lucht toegepast , waar natuurlijk het verbrnik van zuurstof 
in 't geheel niet hindert . 

Het lijdt geen twijfel , of de electrische verlichting gaat 
eene snelle uitbreiding te gemoet , ook hare toepassing als 
straatverlichting , want de behoefte klimt naarmate van de 
middelen waarover men beschikt om aan die. behoefte te 
voldoen. Ziet men gas verlichting naast electrisch licht in 
eene andere straat , dan kan men zich moeielijk voorstellen 
dat m en op den duur met het eerste licht tevreden kan zijn .  
Voor 't  oogenblik is echter de kostenvraag nog zeer over
wegend .  Hier te lande valt de berekening moeielijk te maken , 
daar er tot dusver slechts zeer enkele centraalinrichtingen 
bestaan. De heer W ILLErtr Snn'l' is over de zijne te Kinderdijk 
zeer tevreden. Zij werkt nn een jaar en voldoet uitmuntend .  
Vooral de dames zijn over het licht hoogst voldaan . Zij zijn 
ontslagen van het lastige schoon houden van de lampen en , 
wat nog wel het aangenaamst i s , de plafonds slaan niet aan , 
zooals bij gas- en olielicht .  Bij de jacLrlijksche schoonmaak 
haalt dat heel wat uit. En de kosten ? Zij worden berekend 
voor 1 0  lampjes in elk aangesloten perceel op f 1 1 .80 per 
pit . Dat is minder dan gaslicht .  't Blijft intusschen de vraag , 
of de fabrikant er dan niet op toelegt . Eerst bij meer a lgemeene 
invoering zal moeten blijken , of men daarbij wel al les in 
rekening heeft gebracht , woals herstel en vernieuwing van 
mach in es , enz . 

Van de electrische verlichtin g van het stationsemplacement 
te Venlo gaf spreker , wat de kosten betreft , eene voorstel l ing 
door een chromatische tabel aan den wand. De kleuren 
duidden aan de verschillende hoe veel h eden geld , die daar 
jaarlijks voor steenkolen , koo lspitsen , boog- en gloeilampen 
enz . worden uitgegeven . Het stationste rrein wordt er permanent 
verlich t , ook des n ach ts , door  2D l ) ( ) og l u ni pen , l i. et i n wend ige 
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van de stationsgebouwen door 70 gloeil ampen , die tot 
middernacht branden. Het geheel kost f 1 1 000 jaarl ijks aan 
exploitatie , waarvan een groot deel voor steenkolenverbruik 
en niet minder clan f 2500 à f' 2600 voor koolspitsen . De  
gloeilampjes deelen zeer bescheiden in de kosten . Trouwens 
z ij z ijn slechts met hun zeventigen, hun gezamenl ijke l ichtsterkte 
is dus niet al te groot en zij branden de helft van den t üd 
van het boogl icht . De gloeilampjes te Venlo kosten niet 
meer dan 1 cent per pit en per uur. 

Ook bij deze kosten-berekening moet men natuurl ijk niet 
vergeten het aanlegkapitaal en zal b ij de begro oting een post 
wegens aflossing en renteverlies moeten worden geraamd , wil  
men een juist overzicht hebben van den kostenden prijs .  
Uit de mededeelingen van spreker scheen eenige twijfel te 
rijzen , of dit  l aatste wel begrepen is  in het bedrag van 
f 1 1 000 jaarl . onkosten te Venlo .  Thans kan een zooveel 
goedkoopere exploitatie '1-Yorden gevoerd dan bij den aan
vang , daar toch de verbeterjngen steeds Yoortgaan . Terwij l  
bv .  de gloeilampjes vroeger hoogstens 500 uur brandden , 
kunnen tegenwoordig clie:zelfde lampjes , als zij tot 1 2  uur 
branden ,  een maximum van duur van 1 300 uur bereiken . 

Op militair gebied heeft men van het gloeilicht gebruik weten 
te  maken tot h et geven van el ectrische seinen . Spreker lichtte 
die methode toe, zooals zij te Utrecht wordt toegepast . Door een 
batterij van gaJ vanische e l ementen laat men dan een gl oeilich t 
branden , en door met den bekenden seinsleutel verschillende 
korte en l angere pauzen te nemen , ontstaan lichtflikkeringen 
die i eder haar beteekenis hebben en alleen bekend zijn  aan 
hen die het tel egrafisch schrift onderling met e lkaar wisselen. 
Op di e mani er heeft men over groote afstanden , over den 
v ijand heen , tusschen bevriende kampen berichten gewisseld .  

·vv arme hulde bracht spreker aan den ingenieur JA BLOC J IKOFl<' ,  

'IViens kaars , naar hem genoemd , in 1 879  e n  nog eenigen 
tij d  daarna , ioo lang er nog gee1 1 gl oe i l icht , noch verbeterJ 
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booglicht bestond, te recht veel opgang m;:i,alde. Daaro m 
wordt deze J ABL0CHKOFF kaars, die, naar men weet, uit 
twee evenwijdig naast elkaar opgestelde koolstaven b estaat, 
gescheiden door eene isoleerende laag, nog met eere genoemd. 
Het nadeel van deze inrichting is ) dat de eene lamp invloed 
uitoefent op de ander·e, zoodat bij dooving van de een, alle 
anderen in · den schakel het voor beeld volgen. 

In Amerika en elders in het buiten land is men al zeer 
ver op weg met den aanlr�g v an electrisch licht op groote 
schaal . In groote en kleine steden wordt het aan gene z ijde 
van den Oceaan toegepast A ls krachtige factor kunnen 
daartoe medewerken de mindere kosten van aanleg en 
exploitatie, wanneer men, zooal s in Amerika veel al geschiedt, 
gebruik maakt van watervallen om door tussch enkomst van 
eene turbine eene dynamo in beweging te brengen. 

Hier te lande had spreker de inrichting van W I LLE M SM J.'J' 

te Kinderdijk genoemd Zij is inderdaad met haar centraal
station en geleidin g naar de huizen een mrnlel i nrichting. 
Ook te Nijmegen wordt thans door dezelfde firma de 
W aalkade electrisch verlicht. Te Rotterdam werkt de heer 
KHOTYNSKJ. n�eds sedert een igen tijd met accumulato ren , die 
het groote voordeel hebben van een zeer rustig l icht te 
waarborgen ; want hier komt het l icht u it verschil lende 
lichtbronnen, onaf hankel ijk  van elkaar, zoodat eene stor ing 
in de eene bron zich n iet onmid.del ] ijk door dezel fd e en 
gelijkt i- i dige flikkerin g of dooving in de andere verraad t. 
Toch schijnen er te Rotterdam nog veel bezwaren tegen een e  
al gemeene toep assi ng  te bestaan ) hoewel  bew eerd wo rdt d at 
men, wat de kosten betreft, z;eer goed kan con cn rrecren 
met het gasl icht, d at d aar 7 cents kost. Een van cle ove r
wegende bez waren tegen algemeen gebrn i. k  van accumu l ato ren 
is wel de zwaarte , waardoor  men al  spoecbg van het i fleaal 
om het e lectrisch l icht per portie dage J. jj ks : =t r Ln Jrn i.s te 
bezorgen , althans voorshands moest a fzieIJ.  
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Spreker n oemde voorts nog de el ectrische verlichting in 
de nieuwe gevangenissen , het Café Krasnapolsky en de 
Suikerraffinaderij , de beide laatste te Amsterdam enz .  Ten slotte 
deelde hij nog 't  een en ancleT mede omtrent het spectrum 
van 't electrisch licht , ter verklaring ook waarom men aan 
deze avondverlichting in weverijen en papierfabrieken en in 
alle werkplaatsen , waar men kleuren juist moet onderscheiden , 
de voorkeur geeft. 

Bij eene poging om het door een prisma gebogen licht 
op een scherm te projecteeren wees spreker · op alle hoofd
kleuren , die in het electrisch licht voorkomen , zoodat het 
van alle lichten het meest 't zonlicht nadert . Daarentegen 
ziet men bii gaslicht het blauw in 't geheel niet en de  
groene kleur slechts gedeeltelijk .  

Met nog enkele rnededeelingen omtrent de machines , 
waarbij men gewoonlijk reken t op 1 paardenkracht per 
booglicht en gelijke kracht  voor elk e  10 gloeilichtjes , besloot 
spreker zijne glansrijk verlichte voordracht , die door een 
talrijk publiek werd bijgewoond . 



XI. 

DR . L .  A RONST EI N :  

I-Iet koolz u ur en de rol die het in 
de nat u ur �peelt .  

De voordracht, door den begaafden sp reker u it Breda 
" Diligentia 1 1 gehouden , ontleende hare beteekenis aan eene 
uitnemende schets van de physiologische rol, welke het 
koolstof-dioxyde of koolzuur in de n atuur speelt. Kon spreker 
moeie] ijk met de deur in h uis val len en moest hij, om een 
afgerond betoog te leveren, in z ijne  inleiding de eigensch appen 
van het koolzuurgas toelichten , wij meenen voor onze lezers 
die eigenschappen als hekend te mogen onderstellen, i n s
gelijks de proeven welke ter demonstratie van die e igen 
schappen genomen worden . Stippen wii s l ech ts aan 1 dat d i t  
gas zich van de gewo ne cfampkringslucht daardoor onder
scheidt, dat het �e verbran ding van een b randend voo rwe rp  
niet kan onderhouden, dat  h et zwaarder i s  dan de  l uc h t, 
dat menschen en dieren er niet in k unnen leven , dat h et 
oplosbaar is in water, een k rach tig vereen igi n gsst rcven  
openbaart tot vele stoffen, voornl to t l J : L�er , ebt h e t  h e ; l. cl.e r  
kalkwater troebel  maakt door de vormin g  van onop los l Jare 
poedervormige koohure kalk , einde l i jk  dat  h et d e  bla u we 
kleur ,van lakmoes in w.ynrood doet o verga;;LH . 



1 20 

De prnevl' l l  v an , ·p reker m u n t ten  u i t  doo r g roote duide
l ijkheid ) en de zichtbare voorstell ing van de eigenschappen 
ging gepaard met eene verklaring van de oorzaken, die bij 
dergelijke proeven wel eens achterwege wordt gelaten . Zoo 
is het eenvoudig _ genoeg om te laten zien, dat het koolzuur 
niet in staat is, de verbranding van eene kaars te onderhouden . 
Vraagt me 1  t naar het waarom , d an wijst spreker naar de 
zelfstandigheden wa�trnit eene kaars bestaat , verbindingen 
die hoofdzakel ijk b vatten koolstof en waterstof. Bij het 
verbrarnlen van eene kaars verbrandt dus koolstof, en uit de 

roef van het over brnndende koo l  doen stroomen van zuurs tof 
en het geleiden van het verbrandin gsproduct door kalkwater, 
hebben w 1 j  geóen :1an het troebel worden van dat water " 
dat dit product der verbranding van de kool of van de kaars 
koolzuur is. Door het  branden van de kaars ontstaat dus 
koolzuur ; derhalve is die b raudende kaars niet in taat om 
aï: Ln h et koo l zuur, dat wordt toegevoerd, de voor het on
derb ond van hare verbrandin g noodzakelijke zuurstof te 
ontt rekken. 

Ni e t  mind er i nteres:-rn,u t was �preker's toel i chting van de  
eigeHschap van het  kool zuur , dat  h et ivfä: 1,rder i s  dan vele 
ande re gassen, met name da1 1  de l ucht, zoodat men het 
van he t  eene g l as in het andere kan overgieten. D� schijn
bare mis lukki n g  van . die overgi etingspro ef Q;af aan spreker 
aan l eiding tot eene heldere u i teenzetting van hetgeen men 
onde r  diffusi e van ?assen heeft te verstaan. Bii die p roef 
van het overgieten van het z ·ware koolzuurgas uit e n 
cl aannee .gevul den beker in een beker met gewone damp
kriu gsl nch t ,  bl eef in eerst bedoe l den beker , b l ijkens het 
1 1 -i tcloovrn van eene daarin gedompel de bra ndende kaars, een 
deel van h et koolzrrnr  achter .  ,Vat is  da;:i,rva11 de oorzaak, daar 
h et gas toch zvrnarder is dan de lucht en dus bij het 1�it
µ;ieten naar beneden moet val len ? 

, 1\ e weten , dat in een vertrek ) ,�raar menschen bijeen 
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zijn en l ichten h rande11 1 koold i.oxyde 1 dikw erf in on r ust,baren cl e  
hoeveelheid , aanwezig is . Wegens het  groot soortelijk gewicht 
van dat gas zou men mogen aannemen , dat het zich alleen 
bevond op den bodem cl er zaal . Nochtans is dat niet het 
geval . Niettegenstaande de zwaarte van het gas , is het door 
de geheele massa van de lucht verspreid , in normalen toestand, 
nl .  in de dampkringslucht buiten de steden , u iterst weinig,  
op  de 10 000 volumen lucht niet meer dan ongeveer 4 vol .  
koolzuur , die door de verschillende lagen gelijkmatig is 
verspreid , ja zelfs in de hoogere luchtlagen in grootere 
hoeveelh eid dan in de lagere ( op het Himalaya-gebergte b .v .  
9 vol .  op 1 0 000 vol . lucht) . 

] )it verschijnsel zou inderdaad in vo lkomen tegenspraak 
zijn met het groote soortelijk  gewicht van h et gas , ware 
het niet dat eene andere oorzaak de verspreiding van het 
koolzuur  door de luchtlagen bevorderde . Het is de eigen
schap van de gassen om in elkaar te diffundeeren , m. a. w . 

. als twee gassen gescheiden zij n  door een poreus  tn ssch enschot  
of ook zonder eenige afscheid ing , dan mengen · ze zich zoo 
dat de gasmassa acm alle kanten een e vo lkomen identieke 
samenstel ling erlangt Met eene zeer fraaie d iffusieproef lichtte 
spreker deze eigenschap der gasse11 toe .  

Een van beide zijden open glazen buis plaatste h ij vertikaaJ 
in een gesloten vat h al f  gevuld met water. Van bo ven stak 
de buis door een poreuzen cylinder , zoodat cyJ. i nder en b u is 
verbon den waren door een deel van de glazen buis . Cylincler 
en buis waren be iden gev ul d  met luch t .  ·wordt nu ronr l om 
den pore u ze n  pot een atrnosph eer van waterstof. geb rach t , 
een gas soort e l i jk l ichter clan lucht , dan drin gt de wat rntof 
naar binn en en de l u cht naar bu iten ; maar de bewegi ng  naar 
binnen geschiedt veel sn e ll e r , m. a .  w. cl e d i ffusi e van de be i.d e  
i n  soortel i jk gew i ch t  van e lkaar ver, ch i l .l ende gasse n h eeft 
niet even snel p laats . Het gasvolume i n  den cyl i n cle :r en i n  
d e  buis wordt d u s  vergroot , het ga� wi j k t  uit door l i e t 
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water en p erst dit naar buiten, wat spreker zichtbaar n.iaakte 
door het water gelegenheid te geven , langs een op zijde 
van het vat aangebrachte buis uit te stroomen. vVaren cylinder 
en buis op deze wijze met waterstof gevuld , dan werd om 
den poreuzen pot een atmospheer van dampkringslucht ge
bracht, en nu b ewoog zich natuurlijk de waterstof sneller 
van binnen naar buiten, dan de lucht in omgekeerde richting. 
Hierdoor ontstond in de buis een luchtledig, waardoor de 
vloeistof daarin omhoog steeg, hetgeen zoo lang duurde tot 
de evenwichtstoestand van de lucht in en buiten den toestel 
weer herstel d  was . 

Wij leeren dus uit deze prnef, dat voor · de diffusie tijd 
noodig is, en vinden hierin de verklaring voor het schijnbaar 
mislukken van de hierboven beschre ven proef met het uitgieten 
van het koolzuur. De diffusie was oorzaak, dat er nog een 
restant van dat gas in den beker achtergebleven was en 
wodoende de verbrandiug van de kaars belet werd. 

Tot de v erschill ende bronnen, waaruit het koolznur zich 
in de lucht verzamelt, behooren iu de eer, ·te p laats de 
verbra,nd i ng , in de tweede plaats de uitademing van menschen 
en  dieren. De bepaling van de hoeveel heid koolzuur, die 
een mensch in een bepaalden t i j d  uitademt, ging aan
vankelijk met vele bezwaren gepaard . Eerst sedert door de 
vr .i jgevigheid van Maximiliaan, Koning van Beieren , de 
M unchener Academie in stèLat werd gesteld, een toestel m 
alle  volkomenheid daartoe m te richten, s laagde men er 
in met j uistheid de door een normaal volwassen mensch 
uitgead_emde hoeveelheid vast te stellen. Men plaatste daartoe 
den persoon in eene kamer, zoo gebouvv d  dat aHeen de voor 
de inademing bestemde lucht toegang kon v erkl)jgen, terwij l 
langs eene buis de verbruikte l ucht door pompen uit het 
vertrek werd gezogen. 

Beide hoe -veelheden luch t m: 1t men, bepaalde haar kool
zuurgehalte en het verschi l  ,,vas de hoeveelheid koolzuur 
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door den mensch gepro duceerd. Deze proefnemingen hebben 
tot grondslag gediend voor belangrijke onderzoekingen over 
de ademhaling en de spij svertering.  Zij leerden o. a 1 dat 
een volwassen man in 24 uren 500 liters zuurstof inademt 
en 450 liters koolzuur aan den dampkring aflevert. 

Waartoe dient nu eigenlijk die ademhaling ? Om damp
kringslucht op te nemen 1 daardoor zuurntof te leveren aan 
het lichaam en om koolzuur 1 dat dus in het lichaam gepro
duceerd schijnt te worden 1 uit het lichaam te verwijderen . 
De  wijze hoe de ademhaling en de uitademing van koolzuur 
langs mechanischen weg plaats hebhen , is  eenvoudig. Evenals 
bij een blaasbalg , werkt onze borstkas ; zij verwijdt zich als 
de lucht wordt ingezogen en z ij stoot de lucht uit , als de 
spierwerking de borstkas weer vernau wt. De lucht vindt 
door den mond toegang tot de luchtpij p 1 die zich vertakt tot 
eindelijk de teedere en dunne longblaasj es zijn bereikt .  De 
wanden van deze blaasjes z ijn doortrokken van de fijne  
haarvaten , welke het bloed bevatten. Daar nu de ingeademde 
lucht verschi lt van de uitgeademde 1 moet die l uch t in het 
li chaam eene verandering hebben ondergaan . Van welk en aard 
die j s , zullen wij te weten komen 1 als wij er op letten hoe 
niet al l een de lucht eene v erandering ondergaat , maar ook het 
bloed 1 vooreerst door kleursveran dering Waardoor die ver
andering van kleur wordt verkregen 1 toonde spreker aan 
door te gelijk aan twee gl azen 1 met dierl ij k  bloed gevu l d ; 
aan het een zuurstof of dampkri ngs lucht 1 aan het andere 
koolzuur toe te voegen . Het bloed werd door de zuurstof 
hoog rood 1 door het koo l z uur  donker b lau wrood gek leur d .  
Die kleursveranderin g n u  heeft ook i n  d e  l ongen pl aats . Het 
bloed dat van 1t rechter hart komt 1 is ook donker b l auwrood 1 

en dat 't welk de haarvaten van de l on gen heeft door l oopen 
en naar het linkerhart stroomt , i s  hoog rood gekleu rd .  Daaru i t  
begrijpen we , dat d e  ingeademde zuurstof door het bloed 
wordt opgenomen en dat door hetzelfde b loed weer kool z u u r  
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·wordt afgegeven .  Maar wat h eeft er nu eigenl ij k  p ] aats ? 
Het bloed bevat een buitengewoon groot aantal mode 

bloedlichaampjes "  uiterst kleine , schijfvormige partikeltjes , 
waarvan de diameter bij den mensch tusschen de 6 en 9 
duizendsten van 1 mM.. bedraagt , terwiil de dikte ongeveer 
2/1000 mM. is . V i:1,11 het aantal van die bloedschijfjes kan men zich 
een denkbeeld vormen , wetende dat l kub . mM. mensch elijk 
bloed er 5 millioen telt Dit is bij mannen het geval . Vrouwen 
hebben een mill ioen minder sch ijfjes in 1 kub . mM van 
haar bloed.  Daar nu de geheele hoeveelheid bloed van den 
vol wassen mensch 5 liters bedraagt , zwemmen er in die 
massa 25 billioen van die schij fjes .  

Het zijn die bloedlichaampjes , die  de roode kleurstof 
bevatten , hek end onder den naam van haemoglo bine , eene 
verbinding die vooral koolstof , waterstof , zuurstof , stikstof 
en ijzer bevat , en die de eigenschap heeft om met zuurstof 
direct eene verbinding aan te gaan , die er de hoogroode 
kleur aan geeft .  Even gretig als zij zuurstof opneemt , geeft 
zij dat gas ook weer af , e n  dat doet de haemoglo bine 
dadelijk , als koolzuur aan het bloed wordt toegevoerd . 

In de longen bevindt zich nu de dampkringslucht die w ii 
ingeademd hebben en waarvan de samenstelling is zuurstof , 
stikstof en eene k leine hoeveelheid koolzuur , slechts 4/10000 

van haar volume Daarentege11 is het bloed dat op zijn weg 
tot aan de longen is gekomen , zeer rijk aan koolzuur en 
z_eer arm aan zuurstof. Door den poreuzen t u sschenwan d van 
de haarvaten is die koo lzuurarme lucht gescheiden van het 
koolzuurrijke blo ed , dat weer arm is aan zuurstof in tegen
stelling met de daaraan rijke lucht. Maar dan treedt de 
diffusie op. Dan verlaat het koolzuur de haemoglobine van 
het bloed en dringt door de poreuze tnsscheinvanden naar 
de takken van de luchtpijp , terwiil omgekeerd de zuurstof 
van de lucht naar de bloedkleurstof gaat en het aderlijk in  
slagaderlijk bloed verandert. Dit l aatste nu stroomt naar het 
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linkerhart en wordt van daar door de aorta en andere aderen 
weer gedreven naar het net van haarvaten 1 dat zich over 
alle organen van het lichaam verdeelt. In deze organen heeft 
weer het omgekeerde plaats : het slagaderlijk bloed wordt 
daar in aderlijk veranderd , m.  a .  w. in die organen heeft 
het bloed koolzuur opgenomen en zuurstof afgegeven , ten
gevol van een geheel gelijksoortig diffusie-proces als wij 
daareven bij de longen zagen optreden . De lucht die in het 
vocht van de organen aanwezig is , is uiterst rijk aan koolzuur 
en zeer arm aan zuurstof. Als daar nu het bloed komt , 
moet er eveneens ruiling plaats hebben . Nu gaat de zuurstof 
door de wanden van de bloedvaten naar de vochtige organen 
over en omgekeerd staan deze hun koolzuur weer af aan 
het bloed , dat als slagaderlijk bloed weer naar de longen 
wordt gestuwd om daar hetzelfde proces wederom te ondergaan 

Is hiermede het wezen :van de ademhaling geschetst , de 
vraag is daardoor nog niet beantwoord : waar wordt dan het 
koolzuur gevormd ; en evenmin , waar blijft de zuurstof die in 
het bloed wordt opgenomen en met welk doel geschiedt die 
opname ? Het doel is tweeledig. Daar zuurstof wordt opgenomen 
en koolzuur afgegeven ) geschiedt hier dus een oxydatie-proces . 
Naar men weet gaat oxydatie altijd met warmteontwikkeling 
gepaard , wat noodig is , omdat onze lichaamstemp�ratuur 
gewoonlijk die van de omgeving ver overtreft en die warmte 
dus onderhouden moet worden , daar warmere lichamen altijd 
geneigd zij n  aan de hen o mrir1gende van mindere temperatuur 
warmte af te geven . Die oxydatie is dus in de eerste plaats 
voor ons noodig om warmte te produceeren . Het tweede doel 
is om arbeid te verrichten , physiologische of onwillekeurige 
arbeid voor de spierbeweging bij de spijsvertering , voor 
de werking van het h art, en andere onwillekeurige bewegingen ; 
en bovendien moet warmte worden aangevoertl o m  te worden 
omgezet in den willekeurigen arbeid , dien het den mensch 
gegeven is te verr ichten . 
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Maar spreker wa9 nog niet aan het einde z:uner vragen . 
Er is nog deze op te lossen : wat verbrandt dan toch 
eigenlijk in het lichaam en waar geschiedt die verbranding ? 

De  verbrandingsproducten van het dierl ijk lichaam bestaan 
niet alleen uit koolzuur , ook uit water en uit stikstofhoudende 
stoffen (ureum) . Al deze stoffen ontstaan door verbranding van 
bestanddeelen van het l ichaam. Overal waar organen werkzaam 
worden gesteld , heeft verbranding plaats , natuurlijk geen 
snell e verbranding , maar toch wordt er warmtA bij ontwikkeld . 
Het is nu maar de vraag 1 wat verbrandt. A an de Fransche 
physiologen ÜHEAUVAU en KAuFFl\'IAN is het gèlukt , de oplossing 
van dat vraagstuk eene belangrijke schrede nader te brengen . 
Reeds sedert lang is het bekend , dat een der bestanddeelen 
van het bloed is druivensuiker. De hoeveelheid van die suiker 
in het bloed is slechts gering , 4 à 5 gram , en toch speelt 
die suiker eene groote rol , evenals de zuurstof en het kool
zuur , waarvan de hoeveelheid op de geheele bloedmassa 
ook slechts onbelangrijk is . Genoemde onderzoekers merkten 
nu op , dat het bloed , dat naar de lever gaat , suikerarmer 
is clan het bloed dat · de lever verlaat . Derhalve moest ge
constateerd worden , dat de lever is het orgaan , waar aan 
het bloed suiker wordt toegevoegd. Die suiker , in het bloed 
opgenomen , gaat naar de longen en van daar naar het 
linkerhart . Dus op dien weg verliest h et bloed niets van de 
suiker , maar nauwelijks heeft het bloed een der organen 
verlaten , of het suikergehalte is verminderd. Bij de voort
gezette proeven nu is gebleken , dat door de krachtigst 
functionneerende organen meer suiker wordt opgenomen en 
verbruikt clan door de zwakker werkende organen. Het ver
schi l  l�ebben de onderzoekers ten dui delijkste geconstateerd 
hij de kauwspieren en de speekselklieren van het paard , 
waarvan de eerste zooveel krachtiger ,verken dan de tweede, 
terwijl ook het onderscheid werd waargenomen tusschen de 
kau wspieren in werking en in ru st De uitkomst van deze 
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laatste proef was , dat gedurende drn arbeid van het kauwen 
drie en een half maal zoo veel suiker en zuurstof werd 
verhruikt en drie en een half maal meer koolzuur afgegeven 
dan in  den rusttijd .  Het verlies van suiker en zuurstof door 
het bloed en het opnemen van kool zuur bleek dus in even
redige mate samen te gaan , en daar suiker een stof is die 
gemakkelijk  zich met zuurstof verbindt 1 voornamelijk als zij 
zich in een alcalisch vocht bevindt , heeft die oxydatie van 
de suiker in het alcalisch vocht , het bloed , bij de gewone 
temperatuur gemakkelijk plaats . Maar ook de eiwitachtige 
zelfstandigheid der spieren word geoxydeerd , het oxydatie
product , het ureum , verlaat door de urine het lichaam. Zoo 
kunnen wij de spieren vergelijken met machines die sl ijten , 
waarvan dus voortdurend  wat afgaat ; evenals echter bij deze 
de bron voor het arbeidsvermogen in het verbranden der 
steenkolen gelegen is , zoo is ook de oxydatie van de suiker , 
die uit ·het blo ed wordt toegevoerd , de ·hoofclbron voor den 
arbeid dien de organen van het dierlijk lichaam moeten 
verrichten . 

De  ademhaling van mensch en dier is lang niet de eenige 
oorzaak van het koolzuurgehalte der lucht We weten dat 
ook de verbran ding een overvloedigen aanvoer verzekert en 
dat het gas op vel e plekken der aarde in massa's uit den 
grond stroomt (Hondsgrot , Brohld al 1 Doodenqal op Java , 
vulkanen in Zuid Amerika) . All ich t zou m en daaruit afl ei d en , 
dat de hoevee lheid koolz uur in de luch t voortduren d  toeneemt .  
Maar dit is niet zoo . S l echts 1/ 1 0000 van h et volume der gewone 
dampkringslucht bestaa,t uit koo l zu u r . In kub .  meters zou dat 
ongeveer :,,;ijn 1 600 bil l ioen M\ Reeds de mensch alleen 
produceert in een jaar 1 44 M3. , d .  j _ dns ongeveer 1 4:4-000 
mi lhoen M8 • voor het  geheele mensch rlorn .  Rekenen we daarb �.j 
nn nog uit all e bronnen tr:! zamen 9 m aa l  zoo veel , d an kon1 cn 
w ij to t de enorme massa van 1 , L14 bi ll i oe n  M: , _  kool z rrn T op aa, rcl.e  
ontw i kke l d  i. n éé 1 1  ja: :1 r .  En d e  ge h ee l e  ho e vee l 1 , e i r l , gr� rn i c l rl e l d 
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m den dampkring aanwezig , bedraagt op een gegeven 
oogenblik slechts 1600 billioen M' ! Die geheele hoeveelheid 
zou dus in 1 100 jaren gevormd zijn. Er  moeten dus 
groote hoeveelheden weer naar · andere kan alen ui twegen 
vinden . En dat is ook zoo .  Vooreerst neemt het water, 
vooral ·water dat met koolzure kalk in aanraking is , veel 
koolzuur op ; en in een nog veel aanzienlijker verbruik 
van koolzuur voorzien de plan ten , die onder · de1i invloed 
van het zonlicht en door de werking van het chlorophyl 
koolzuur tot zich nemen , waarvan zij de kool gebruiken tot 
opbouw van haar lichaam . Hierin ligt tevens de verklaring , 
dat in de hoogere lagen van de bergstreken , waar geen 
planten groeien , de lucht een grooter gehalte van koolzuur 
heeft dan in de l agere spheren . 

Spreker had ons door zijne boeiende voordracht wede.rom 
levendig doen beseffen , dat elk onderdeel van het natuurrijk 
belangwekkend is , en dubbel belangwekkend wanneer h et 
ons raadselen te ontsluieren geeft Hij was er ten volle in 
geslaagd om deze waarheid aan zijn onderwerp op interessante 
wijze te toetsen. 



XII. 

DR. J. VROESOM DE HAAN : 

Over de menschelij ke stem en spraak. 

A1s laatste spreker in het seiwen trad in " Diligentia 1 1 op 
dr. VROESOM DE HuN , om de menschelijke stem in haar 
samengesteld mechanisme te verklaren . Het belangwekkend 
onderwerp , voor zoover het geheugen der oudste leden van 
het Natuurkundig Genootschap reikt , voorheen nooit in 't 
bijzonder behandeld , werd door den spreker uit Rotterdam 
met groote helderheid , en toegeli.cht door schoone proeven , 
voorgedragen . 

Spreker schetste de dampkringslucht , de noodzakelijke 
bron voor alle leven en de niet minder belangrijke middenstof 
voor de uiting en ontwikkeling van den geest. Immers , de 
groote mate van elasticiteit , die de lucht bezit , stelt den 
mensch in staat om bepaalde geluiden en klanken voort te 
brengen , welke ons dienen als dragers van onze gedachten. 
Maar alvorens een begrip te kunnen ge ven van spraakklanken , 
moest spreker enkele oogenblikken onze aandacht bepalen 
bij de eigenschappen van het geluid. 

Onder geluid verstaan wij al die indrukken te zamen J die 
we door tusschenkomst van ons gehoororgaan ontvangen. 
Het vindt iijn oorsprong in  gelu idgevende lichamen , d:1t wil 

9 
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zeggen in lichamen wier deelen , door eene of andere oorzaak 
welke van baiten er op werkt I door aanstrijking bv. , al len 
in trillende beweging geraken. Die slingerende beweging 
van de deelen van een lichaam zal invloed hebben op de 
omringende lucht. Daarin zal eene verandering ontstaan. De 
luchtdeeltj es, die onmi ddellijk aan het lichaam grenzen, 
ontvangen een stoot, waardoor zij dichter tot elkaar naderen, 
maar te gelijk openbaart de lucht hare elasticiteit, de stoot 
wordt voortgeplant op de volgende laag, wier deeltjes zich 
eveneens verdichten, en zoo wordt de beweging voortgeplant 
van laag tot laag. 

Maar de beweging van de deelen van het lichamen, gesteld 
het is een stemvork, is eene slingerende, heen en weer 
gaande : dus op de beweging heen van h et been volgt dadelijk 
eene bew eging terug in hetzelfde vlak, wat ten geYolge 
heeft dat de straks beschreven verdichting van de aan het 
stemvorkbeen grenzende luchtlaag dadelijk wordt opgevolgd 
door eene verdunning. Telkens na elke verdichting zal de 
lucht in verdunden toestand geraken . VVij zien dus de lucht 
de beweging van het voorwerp ov ernemen in opvolgende , 
afwisselende verdichtingen en verij lingen. 

Door middel van projectie maakte spreker den aard dier 
trillingen duidelijk met, behulp van lichtbeelden 

Eene gelijksoortige beweging openbaart zich bij de deeltj es 
van een watervlak, waarop een voorwerp wordt geworpen . 
De daardoor ontstaande op en neer gaande beweging van 
de waterdeeltj es deelt zich mede aan de opvolgende water
lagen, en er vormen zich van uit een middelpunt voortloopen de 
w aterkringen of golven, wier  samenstellende deel en, een 
berg en een dal, overeenkomen met de verdichtingen en 
verdunningen van de in trilling gebrachte luchtlagen. A lleen 
bij het water geschiedt de bevrnging op en neer gaand , 
transversaal op de richting van de voortplanting ; bij de 
l u cht is de bevveging iu o ve reenstemming met de voortplanting 
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o f  longitudinaal . Eene noemenswaardige verpl aatsing van 
de deeltj es heeft daarbij niet pl aats , evenmin in n et water 
alR b ij de geluidsgolven. De deeltjes slingeren ·wel heen en 
weer 

1 
maar eene eigenlijke v erplaatsing geschi edt niet. Met 

eene duidelijke ]Jroef lichtte spreker dit verschijnsel to e .  Aan 
het einde van eene lan ge en breede glazen buis , m et rook 
gevuld , brandde een vlam ; aan h et andere einde bra'cht 
spreker de l ucht plotseling in tril l ing en de voortplanting 
werd onmiddell ijk m erkbaar aan h et uitdoo ven van de vl am ) 

terwijl aan de rookdeeltjes geen verpl aatsin g was te bespeuren . 
Deze proef demonstreerde te gelijk de zeer sn elle voortpl anting 
van de trilling van het  een e  deeltj e  op het  andere . 

Wij hebben het geluid dus leenm kennen als eene tri l l ing 
van de lucht , voortgeplant door geluidsgolven . Zoodra deze 
het oor bereiken , doen z1j daar eene o vereenkomstige trilling 
ontstaan in het gehoororgaan , waardoor de gehoorzenuw 
wordt g·eprikkeld , d ie  het  geluid overbrengt naar den zetel 
der gewaarwording , de hersenen . 

Als de golvingen elkaar nu  regelm atig opvolgen , zal 
het gehoororgaan ook door regelmatige tri llin g-en word en 
aan gedaan . Wij spreken dan van een toon , d i. de ind ruk 
teweeggebracht door regelmatige golvingen. En als die 
golvingen bovendien volkomen aan elkaar gelijk zijn , a ls  
h et gelui d z ich derhal ve niet a lJ.een regelmatig , maar ook 
eenvormig voortplant , d an noemen wb den in druk daarvan 
op het gehoororgaan een en kelvou di gen toon . Di e rege l mat ige 
tri l l ingen nu  k unn en a lleen teweeggebra ch t word en door  
een l ichaam d at ze lf  regelmatig trilt .  Zich tbaar m aakte 
spreker d ie regelmatige en eenvoudige tri l l i ng  1 door aanstrij
k ing vcLn een stemvork , waar l :: tn gs te ge l t ik  een met roet 
bedekt p laatj e  werd bewogen . Een veertje  aan de s tem v orl{ 
bevestigd teekende j n  het roet eene zeer regel r rrnt ig  krom m e 1 ! i n , 
in v orm beantwo orden d e  aan d e  een vo u d i ge h een en weer 
gaande beweging der tr i ll en de dee ltjes , die op h e t ge l i uor  



1 32 

den j n d rnk maten vau een enke lvondigen toon. Die voort 
schrijding van de golven, die het geluid overbrengen , is 
dus niets anders dan eene achtereenvolgende wijziging van 
den toestand der luchtdeeltjes , een gevolg daarvan dat alle 
deeltjes eenezelfde slingerbeweging maken, het een nahet ander. 

Terwijl nu bij de voortschrijdende golven, de overbrengsters 
van het geluid, de deeltj es achtereenvolgens in trilling 
geraken, ziet men bii de geluidgevende lichamen alle deeltjes 
gezamenl ijk  te geltjker tijd door den evenwichtstoestand 
heengaan . Dergelijke beweging noemt men eene staande 
tril ling .  Geluidgevende lichamen verkeeren dus in staande 
trilling.  

Ook de lucht kan in staande trilling geraken en dus 
geluidgevend w orden. 

Voortschrijdende golven kunnen door interferentie in 
staande trilling _komen De interferentie kan het gevolg 
daarvan zijn, dat van uit twee verwijderde punten golven 
elkaar ontmoeten of wel tot stand komen door het samen
vallen van de oorspronkelijke golven met gereflecteerde .  

De bekende proef met het slingerend koord toonde die 
refl exie en het daardoor zich verdeelen van het koord in 
gol ven en doode punten ten duidelijkste aan . De uitwerking 
van die reflexie liet spreker ook zien door de trilling van 
een stemvork over te brengen op een aan een der beenen 
bevestigd horizontaal gespannen koord. De trillingen, langs 
h et koord voortgeplant, werden aan 't einde teruggekaat,st 
en liepen heen en weer tot eindelijk de staande golven 
waren ontstaan. We zien dns dat door voortschrijdende en 
teru ggekaatste golven knnnen ontstaan staande golven. 
Ditzelfde nu is ook het geval in de lucht. Wanneer bij een 
ko lom l u cht een stemvork wordt aangestreken en de lucht 
gaat mecletrillen , heeft er reflexie plaats zoodra de dichtheid 
van de middenstof gewijzigd wordt De trillende luchtdeelen 
worden dus teruggekaê:Ltst, wanneer de opvolgende luchtlagen 
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m temperatuur verschillen en door die reflexie ontstaan de 
geluidgevende of staande gol ven . De zingende vlam was 
hier op haar plaats als sprekend to elichtende proef. Ook 
hier was het proj ecteeren van een lichtbeeld het middel om 
het verschil tusschen een staande en een voortschrij dende 
luchtgolf duidelijk  te maken . 

N aarm:1te nu de geluidsgolven e lkaar sneller opvolgen , 
zal natuurl ijk  de indruk op het gehoororgaan een andere 
moeten zijn .  Men zal namelijk den indruk krijgen van een 
hoogeren toon als het aantal trillingen in de seconde grooter 
is. En daar nu het geluid zich altijd  met dezelfde snelheid 
voortplant , ongeveer 330 M. in de seconde , volgt daaruit 
te vens dat de hoogte van den toon in verhouding staat tot 
de l engte van de golf. Als er bv in een seconde 1 00 trillingen 
plaats hebben , dan vormen zich ook ] 00 golven , wier 
l engte dan is 3 °' / 1 , 1  meter ; maar geschieden er 1 000 trillingen 
in de seconde , dan zijn de golvingen slechts 0 . 33 meter. 
Derhalve : de toonhoogte is direct afhankel ijk van het aantal 
trillingen en omgekeerd evenredig met de lengte van de 
go] ven . Daaruit volgt , dat wanneer men de lucht in buizen 
van verschj l lende grootten in trilling brengt , in de grootere 
buizen de door reflexie gevormde staande golven grooter 
en de tonen dus lager zullen zij n  dan in de kleinere buizen 

De kracht van het geluid is weer van iets anders afhankelij k , 
nameltjk van de s lingerwijdte . Hoe grooter d e  amplitude , 
des te krachtiger het geluid .  Golven , die in dezelfde phase 
verkeeren , elkander ontmoetende , zullen dus door samen
werking de s lingerwij dte en daardoor de krach t van het 
geluid doen to enemen In eene fraaie proef maakte spreker 
dit aanschouwel ij k .  In eene glazen b u is , waarin water tot 
bepaalde hoogte stond , dat door corresporiden tie met een 
vat water , 'twelk op en  neer bewogen kon worden , van 
niveau kon veranderen , bracht spreker de lucht in med etril
ling met eene stemvork . Zoodra de  luchtko lom eene bepaalde 
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lengte had, zoodanig dat de door reflexie gevormde staande  
golven m et die van de stemvork overeenstemden , werd het 
geluid van de stemvork krachtiger , een bew ijs  dat h et 
oorspronke l i jke geluid door mede-trilling versterkt kan worden . 

Bij elke  veran dering van het water-niveau , dus van de 
in tri l l ing gebrachte l uchtkolom , had geen versterkin g van 
het oorspronkel� j k gelu id  van de stem vork plaats , omdat 
zich bii d ie  veranderde grootte van de l uchtkolom geene 
met de golven van de stemvork overeenstemm ende gol ven 
konden vo rmen. 

Niet minder belcrngri j k  is de klank van het gel uid of h et 
timbre. Het geluid van een v iool , een pi ano , een cornet à 
p istons is , ook als dezel fde toon wordt aangeslagen , duidelijk 
te  onderscheiden. Al s men daar wel op l et , zal men strak · 
een des te h elderder denk beeld erlangen van het spraakgel uid. 
Vol.gen w ij dus  met aandacht den spreker in zijn gedachten
gang. B ij het tokkelen van een snaar ho oren w ii een bepaald 
gelu id ; maar verkorten wij de snaar tot de helft , dan moeten 
de tri l l ingen in zooveel korter t i jd pl aats grijpen : haar 
aanta l neemt derhalve toe en het geluid wordt hooger. 

I-Ieeft m e n  de sna:=i,r getokkeld en raakt men ze dan even 
in het , aiclden aan , zoodat dit punt n iet kan trillen , dan 
houdt het ge l u içl n iet op : a ll een die toon gaat verloren . 
die het gevo lg was van het tril l en der geheele snaar , en 
men hoort nog luide l iik  een toon , die het octaaf is v a11 
den oorspro n kel ijk gehoorden en dus het gevolg is van  het 
trillen van de hal ve sn aar. De snaa,r tri lt n amelijk èn over 
hare geheele l engte èn in hare versch ill ende onderdeelen . 
Die samengeste lde  tri l l ingen van eene snaar projecteerde 
spreker op h et scherm en liet duideli jk het onderscheid ziel l 
met de eenvoudige slingerbe·wegingen van eene stemvork . 
Dat d ie een voucbge bewegin gen zich tot samengestelde  l aten 
vereem gen , maakte s preker aanschouwel ij k  door van t,Nee 
stemvorken de beweging over te brengen op een m et roet  
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bedekt plaatj e en de afbeelding dier resulteerende beweging 
te projecteeren . Omgekeerd kan nu een samengestelde trilbngs
vorm ontleed worden in enkelvoudige bewegingen. 

In eene aangestreken snaar hooren wii dus verschillende 
enkelv�udj ge trillingen , want evenals wij een sam engestelden 
trillingsvorm mathem atisch kunnen splitsen , is ons gehoor
orgaan in staat om elk geluid , bestaande 1 1 it samengestelde 
trillingen , in enkelvoudige te ontleden , waarvan het aantal 
trillingen zich tot elkaar verhoudt als n , 2 n , 3 n ,  4 n ,  enz . 
Wij ho oren dus steeds eene serie van tonen , waarvan d e  
trillingen tot elkander staan als l , 2 ,  3 ,  4 enz . Die s erie 
van tonen is wat voor ons gehoororgaan het verschil in 
timbre doet geboren worden . Die van het geringste aantal 
trillingen vormt dan den grondtoon en de overige tonen in 
het geluid trillen daarnevens als boventonen . 

Het zal nu niet moeilijk vallen om de we rking van het 
menschelijke stemorgaan te verklaren . Denken wij ons een 
onderdeel van een mondharmonica 1 een tongwerk.tuig , be
staande uit een veerend stalen plaatje dat eene opening afäluit . 

Wanneer tegen dat plaatj e de lucht met krach t wordt 
aangedreven , zal door het in trilling geraken van hei  veerende 
plaatje  de opening beurtelings worden gesloten en geopend en 
de daaronder gelegen luch t dus afwisselend stooten ontvangen , 
die haar in sterk trillende beweging bren gen . In plaats van een 
metalen veer , kan men voor de afsluitin g ook gebruik m aken 
van vliezige strooken 1 waar tu sschen een spleet zich bevindt. 
Een krachtige luchtstroom , door de spleet gedreven , za l  de 
randen en daardoor weder de doorstroom ende lucht in 
trilling brengen. Welnu , soortge l ijke vliezige strooken vinden 
we in ons stemorgaan. De onderdee len van dat orgaan 
demonstreerde spreker aan een lrnnstvol ujt papier m àch é 
vervaardigd strottenh oofd met de luchtp ij p en zij n e  vertak
kingen . Het strottenhoofd bestaat u it eenj ge k raakbeentl. eren ; 
op het b ovenvlak van de luchtpijp rust het zege lrin gvorm i g  
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kraakbeen ; daartegenaan zijn de schildvormige geplaatst 
en de bekervormige kraakbeenderen bevinden zich op het 
eerstgenoemde . Tusschen deze twee laatste groepen zijn 
gespannen twee vliezige strooken, gescheiden door de stempleet. 
Bij de gewone ademhaling zijn die vliezen slap , en " zonder 
eenig geluid voort te brengen strijkt de lucht er l angs heen ; 
maar zoodra de vliezen gespannen worden , vernauwt zich 
de stemspleet , en wanneer nu de lu cht met kracht uit de 
longen door de luchtµijp in het strottenhoofd wordt gebracht , 
zullen de gespannen vliezen in trilling komen .  De  luch t zal 
dien ten gevolge stootsgewijs doortreclen. Deze stooten deelen 
zich v ervolgens mede aan de lucht in het strottenh oofd en 
op de vroeger beschreven wijze ontstaan door interferentie 
staande of geluidgevende golven . De kracht van het geluid 
is van verschil lende gegevens afhankelijk ,  in de eerste plaats 
echter van de grootte van strottenhoofd , stembanden en 
het krachtig aanblazen door de longen . Daardoor laat zich 
b .  v .  gemakkelijk verklaren het verschil in kracht van het 
geluid bij volwassenen en kinderen . Het verschil in grootte en 
bouw van het strottenh oofd , en , zoo als wij straks zullen 
zien , van de aanzetstukken of medeklinkende holten , ver
klaart de groote verscheidenheid van stemgeluid bii de 
verschillende individuën .  

Ook kunnen wii onze stembanden willekeurig spannen 
en , naarmate ons vermogen in dat opzicht reikt , door eene 
krachtiger spanning de trillingen menigvuldiger maken en 
in denzelfden tijd veel meer luchtstooten en daardoor hoogere 
tonen voortbrengen . Zoo kunnen wij ook gebruik maken van 
eene andere eigenaardige inrichting onzer stembanden , die de 
fausset- en de borsttonen doet voortbrengen . In de eerste 
hebben wij een hoogen , vrij schralen toon ; in den borsttoon 
een veel lageren en klankvol1er ) omdat er veel meer boven
tonen in aanwezig zijn .  De oorzaak van die verschillende 
ton en ligt in de vliezige strooken , die als ware stembanden 
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dienst doen , wel te onde rscheiden van de  bovenste of v abch e 
banden , die alleen dan dienst doen als de ware ziek z ijn 
of ook wel om deze laatsten te temperen. Maar i n  die ware 
stembanden dan ligt een spier , en naarmate dïe spier zich 
min of meer samentrekt , krijgen we eene trilling van den 
geheelen band of de borsttoon , of alleen trillin g van de 
binnenranden der - banden , die zich uit in den faussettoon . 
Het is dus duidelijk , dat de borststem , door het trill en van 
de stembanden over de volle breedte , veel krachtiger k linkt 
en met een rij kdom van boventonen. 

Een zeer belangriik onderdeel b ij het stemorgaan z ijn de 
zg. aanzetstukken. Ter verklaring van hunne werking bracht 
spreker in een orgelpijp de lucht in tri lling.  Daarop werd 
de buis achtereenvolgens met verschillende aanzetstukken 
in gemeenschap gebracht. In de verschillende aanzetstukken 
zullen nu door mede-trilling tonen ontstaan , die echter , 
wegens het verschil in vorm van die stukken , verschillend 
zullen zijn. 

Het in de orgelpijp gevormde geluid met zijne boventonen 
z.al dus worden versterkt . Die versterking zal echter nu eens 
deze dan weder gene bo ventonen treffen , afhankelijk van 
den vorm van het bovengep laatste aanzetstuk , en daarvan 
zal eene wij ziging in den klank het gevolg zijn .  

Diezelfde klankw�zigingen worden nu ook gemaakt in d e  
menschelijke stem door de aanzetstukken in haar orgaan , 
de keelholte , de neusholt e  en de mondholte. Afhankel ijk 
van den vorm van die meeklinkende holten en van het 
strottenhoofd , zullen wi j kri jgen een bepaalde stemk lan k ,  
afwisselend bij ieder in cli vidu. De mensch elüke stem is du s 
een o rgaan waardoor we in staat zij n  gelu iden voort te 
brengen , die min of meer gew ijzigd worden door de mee
klinkende holten. 

Met de stem n u  h eeft rl e m em,ch door oefen i n g  geleerd 
te spreken Hi i heeft in de klanken der ge l u iden die eigen-
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aardige w i-iz1grngen leeren brengen , die hij noodig heen 
om bepaalde woorden te uiten . Door het veranderen van 
den vorm der mondholte op velerlei manier met beh ulp van 
lippen, tong <m gehemelte, laat hij afwisselend andere 
boventonen meeklinken, waardoor andere klanken ontstaan . 
Bekend z ijn de twee hoofdsoorten van spraakklanken, de 
kl inkers en de medeklinkers Prof. DoNDERS onderscheidt er 
van de eersten een tiental : a ) o) ' o ,  u ( oe); au , Ö; ü) eu

) e en i. 
Beginnei1 met de a ,  die wordt uitgesproken door den mond 
zoo wijd mogelijk te openen , volgt de serie van klinkers 
a, oa , o en u (oe) successivel ijk als w ij den wortel der 
tong iets laten rijzen en de lippen naar voren b rengen. vVij 
maken de mondholte daardoor l anger , en van de boventonen 
die zich bevinden in de geluiden, die wij met onze stembanden 
maken , zullen nu eens deze dan gene versterkt worden. De 
volgende klinkernerie uiten w ij door den rug van de tong 
te brengen tegen het gehemelte en aldus de mondholte in 
twee afgeschoten ruimten te verdeelen. \f\T orden daarbij de 
l ippen teru ggetrokken, dan ontstaan achtereenvolgens de 
klanken e '  , e en i. De serie van a0

, ö en ü wordt gevormd 
·wanneer wij daarbij de lippen naar voren brengen. 

vV e zouden haast zeggen, een sprekend bewijs dat w ijiiging 
van den vorm der mondholte w ijz 1 ging in de klank ten 
gevolge heeft , gaf dr. V RoEsoM DE HAAN , door zijn amanuensis 
boven op orgelpijpen den geopenden mond te doen plaatsen. 
De amanuensis SJ?rak niet, u itte geen klanken , maar vervormde 
de mondholte slechts overeenkomstig elkr b ijzondere klank, 
en men hoorde onmiddell ijk ieer duidelijk de versterkte 
a , à en oe klank 

Tot nadere toe lichting nam spreker eenige proeven met 
den klank bollen-toestel van I-1E urnoLz. 

Dez.e toestel be�taat uit eene serie verschil lende bo l len, 
elk zoodanig verbonden met een gasvlam, dat de trilling 
van de lucht in de bol door middel van een veerkrachtig 



1 39 

tum:.ichenschot zich aan het gas mededeelt . Telkens dus 
wanneer de lucht in een bol trilt , zal het correspondeerende 
vlammetje med e in trilling geraken . Ten einde die trillingen 
gemakkelijker waarneem baar te maken , worden de vlam men 
in een parallel geplaatsten draaibaren spiegel weerkaatst .  

Merkwaardig was het  nu te zien hoe h et vlammetje , 
correspondeerende met de  lucht in een der koperen bollen , 
begon te  trillen , zoodra een klank werd voortgebracht , 
waarvan één der boventonen beantwoordde aan den eigen 
toon van den bol , terwij l  de andere v lammetjes in rust 
bleven. Blies de amanuensis daarentegen door een orgelpij p 
een samengesteld geluid , dan zag men duidelijk hoe alle 
bollen daaraan boventonen van hunne gading ontleenden , 
blijkens het medetrillen van genoegzaam alle  vlammen. 

Medeklinkers nu is geru isch dat toegevoegd wordt aan 
de klanken . Men onderscheidt in die medeklinkers de neus- , 
de ratel - , de slag- , de geruisch - en de aspiratie-consonn anten . 
Zij word en teweeg gebracht door geluiden nit te sto oten h etzij 
tusschen de lippen en de tanden , hetzij tusschen het voorste 
gedeelte van de tong en het geh emelte , hetzij eindel ijk 
tusschen het achterste gedeelte van de tong en het gehemelte .  

Eigenl ij k  zijn  de n eusconsonnan ten , de ?n ,  de n en de 
ng halve klinkers : er zit werke l ijk iets ld inkend s  in , 
verooriaakt door het meeklinken van de  n eusholte .  Belan grijk 
z ijn de ratelconsonnantAn Z ij spelen als afbrekers , inclerede
vall ers van het gel uid eene belan gr i jke  rol . Zoodra we een 
geluid maken en we stooten er even i n , ontstaat een r. 
Wij kunnen die interrupt j e  teweeg brengen met de l i ppen 
(brr) , tussch en de punt  van de tong en het geh em e lte (kra) , 
t ussch en de huig en de tong (kar) en n og l ager ( o rr) 
tusschen of nab ij de stemban den . 

De s lagconsonnan ten JJ en b , t en cl ontstR,an d oor cl. en 
mon d , h etzij door de l ippen , h et z i j  door r l e ton g , p l o tse l-i n g  
t e  sl u i ten o f  t e  open e n .  
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De geruischconsonnanten vormen zich door vernauwing 
van het mondkanaal. Die vernauwing vindt plaats tusschen 
de lippen en tusschen de punt of het achterste gedeelte 
van de tong en het harde gehemelte . Tot de geruisch
consonmmten behooren onder anderen w ,  v ,  f, v ,  s ,  z enz . 

Een geruisch dat wij met onze stem in staat zijn e ven 
vóór de klank te maken , is de aspiratie consonnaut h. 

In de voordracht van dr. V ROESOM DE HAAN volgden elkaar 
de klinkers en medeklinkers zoo vloeiend en klankvol op , 
dat vele toehoorders , de proef b ij zich zelven willende nemen , 
telkens neiging hadden om mee te klinken . 

Op uitstekende wijze is het spreekseizoen met deze voor
dracht gesloten . 
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