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MAATSCHAPPIJ D lL IG E N T l A  

NAT UURKUNDIGE VOO RDRAOI-ITEN. 

I .  

PROF. DR .  H .  WEFERS BETTI N K.  

O v e r  d e  K i n a . 

" Gezon d h eid , grootste sch at ,  maar 't schathaarst door 't on tberen 
Die 't l even waarde geeft en wat we op aard waardeeren . 
0 b roos en v l uch t ig  goed , ver waarl oosd i n  't p;enot , 
U}n een ver lore n , noo i t  vergoed baar m eer door ' t  l ot". 

B I LDfi:R D I JK : , ,de ziekte der geleerden ". 

" G ezondhe id  is cle grootste schat 0 1 11 vergenoegd 

te l even . "  
V A N  A L P H E N .  

Den schat · der gfjzon dhei d ,  door BrLDERDIJK en VAN A LPHEN 
ieder op z ijn wij s  al s de grootste bezongen , te w innen en 
te behouden , js van de vroegste t jjden h et stre ven geweest 
van de menschheid Dichter l ijker dan w i j h et h ier in p roza 
neerschrijven , was de inleidin g  van cl. en Utrechtsch cn h oog
leeraar over een onderwerp waarin de men sch h eid g root  
belang stelt en in  wel ks geschi den i.s d e  N ecl e r l andsch e  n aam 
een eervo l l e  plaats i n neemt . 
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Terwijl de natuurvolken , de Roodhuid in de Braziliaansche 
wouden , de Neger in de binnenlanden van Afrika en de 
Papoea in Nieuw-Guinea , de ziekte-oorzaken zoeken in de 
ongunst der goden en den invloed der booze geesten , en 
het middel te baat nemen om de eersten gunstiger te stemmen 
en de andere ziekte-aanbrengers door verjaging te niet te 
doen , neemt de beschaafde mensch zijne toevlucht tot de 
middelen , welke de natuur hem ter bestrijding van ziekten 
aan de hand doet. Het ideaal blijft steeds de ziekten te 
voorkomen . Neemt de ziekteoorzaken weg door bevordering 
van de hygiène en de ziekte zal verdwijnen . Maar zoolang 
de t ijd , dat " hygi eia 1 1 het evangelie der stoffelijke wereld 
zal zijn geworden ) nog niet is aangebroken , mag de mensch
heid zich gelukkig achten met de u itgebreidheid der kennis 
van de stoffelijke middelen om ziekten te overwmnen 
Naar mate de bekendheid met de aarde en hetgeen zij 
oplevert toenam , vermeerderde de schat welke de rnensch
heid bezit in velerlei artsenijmiddelen . Europa  is in dit 
opzicht ontzaggelijk veel aan de Arabieren verschuldigd. 
Vele geneesmiddelen die aan de Oostersche volken bekend 
waren , werden door de Kruistochten over Europa verspreid . 
De handel nam toe en vele nieuwe stoffen , b elangrijk 
voor den handel , maar ook voor de wetenschap , zooals 
suiker , saffraan , salep , campher , tamarinde enz . werden 
ook voor Europa bereikbaar. Later opende COLUMBUS voor 
het oude werelddeel , door de ontdekking van het nieuwe , 
eene welgevulde schatkamer vol kostbare handelsartikelen 
en geneeskrachtige stoffen . Voor een enkele van die 
stoffen , de kina , verzocht spreker de aandacht van zijne 
hoorders . 

Het duurde nog anderhalve eeuw na de ontdekking van 
Amerika , al vorens dit kostbaar artsenijmiddel in Europa 
werd gekend en gewaardeerd . De kina behoort tot  de planten
familie der Rubiaceën , welke onder hare soorten telt de 
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Ipecacuanha ,  de koffie en de meekrap , naar welke laat ste 
(rubia tinctorum) zij haar naam draagt Haar vaderland zijn 
de westelijke hellingen van de Andes , derhalve op niet zeer 
grooten afstand van den Oceaan , tusschen 1 5 ° N. en 22° Z. 
breedte , eene streek wier climatologische toestand , wat 
betreft de negen maanden regen , veel met den onzen over
eenstemt , en die zich over eene lengte van ongeveer 500 
uren gaans , te vergelijken met den afstand tusschen de 
Noordkaap en Napels , uitstrekt. O ver die  groote uitgestrekt
heid gedij t  de kina , die behoefte heeft aan vochtigheid en 
aan matige warmte . De temperatuur , die er zelden daalt 
beneden 1 1  ° of boven 20 ° stijgt , i.s voor hare ontwikkeling 
zeer gunstig . De hoogte , waarop de bnaboomen voorkomen 
klimt tot 2400 M. , zelfs nog hooger onder den Evenaar, om 
in de koudere streken te dalen tot 700 -800 M. Te midden 
van den weelderigen plantengroei , die een geheel eigen
aardigen indruk maakt , en Ceja de la J.llontana (Wenk bra uw 
van het gehergte) wordt genoemd door den dichterlijken 
inboorling , z- i jn het de ei genaardig blinken d groene blaren , 
sch erp afstekende tegen de groene tinten van den Oceaan , 
van de b ladkronen , welke de in kleine groepen vereenigde 
kinaboomen op grooten afstan d doen herkennen . 

D e  tocht in het dichte woud , om een bosch van kina
boomen te genaken , gaat zelfa voor de geoefende cascarilleros 
(bastschillers) met groote bez waren en gevaren gepaard , di e 
den Indi anen slechts een luttel loon opbrengen . De boom 
is tamelijk  zwaar van stam . De lederachtige blaren , veelal 
rood  generfd , dragen rijke van Echt rood  tot violet gekleurde 
bloemtrossen , die veel overeenkomi::it heb ben met onze seringen . 
Onder aan voerin g van een major domo trekken de Indianen van 
leeftocht voorzien , hetzij voor eigen reken i n g ,  hetz j__j in dienst  
van eene Maatschapp ij , de wouden in . Is  de zoom van een woud 
bereikt , dan br.kl imt de cascarillero een boom en o verzi et 
de dicht begroeide h ell ingen om met z ijn  geoefen d  oop; wel d ra 
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een plek te ontdekken waar de eigenaardig blinkend groene 
blaren hem de weg wijzen naar eene groep kina-boomen. 
Een tijdelijk kamp wordt opgeslagen en van daaT een weg 
door het bosch gekapt , terwij l  de scherpzinnigheid , die alle 
natuurvolken eigen is , den Indiaan het spoor naar de beoogde 
plek doet volgen. Eindelijk  is men de plaats naderbij gekomen , 
maar dikwijls wordt dan , na zooveel moeite , de teleurstelling 
opgedaan , dat een onoverkomelijk diep ravijn den troep 
van het kinabosch scheidt. En als dan de boomen gelukkig 
bereikt zijn , moet men zich eerst nog met bijl en hakmes 
door de dichte lianen en slingerplanten een weg naar 
den stam banen. Is ook deze moeielijkheid overwonnen , 
dan worden de boomen dicht bij den wortel geveld , 
de met korstmossen bedekte schors afgescheUTd , de breedere 
stroken bezwaard met steenen en de dunnere schillen 
m de zon gedroogd. Bel aden met de kostbare vracht 
aanvaardt de inlander den terugtocht naar het kamp , 
waar de bast gesorteerd , in  bundels gebonden en ver
volgens in lederen zakken genaaid naar de havenplaatsen 
verzonden wordt. 

Den naam van de verschillende kinasoorten , die vroeger 
onderscheiden werden naar de kleur in gel e en geelbruine , 
bruine of grijsbruine en roode kina , heeft men later ver
eenzelvigd met de stapelplaatsen , omdat toevallig juist op 
die plaatsen bepaalde soorten w erden aangetroffen . Zoo 
onderscheidt men , om slechts enkele te  noemen , de  Loxa
kina , de Huanuco-kina , de Hu amalies-kina , de Guajaquil-kina 
enz . Op 't oog zijn de geelbruine , grijsbruine of roode 
kinabasten platte stukken met een harde en korte vezel , 
zeer b itter van smaak en zonder reuk. Onder het miscroscoop 
onderkent men al spoedig de edele van de valsche soorten 
aan de structuur van de vezels , die b ij de laatsten eene 
veel grootere binnenruimte hebben en veel langer zijn en 
dichter tusschen de cellen zijn opeengehoopt dan bij de echte 
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kinasoorten. Ook de doorsnede van de vezel laat voor inge
wijden geen twijfel over omtrent de soort. 

Tal van legenden zijn tot ons gekomen , die verhalen hoe 
men 1t eerst in de kina het koortswerend vermogen heeft 
leeren waardeeren . Spreker herinnerde aan het aandoenl ijk 
romantisch verhaal van Madame DE GENLIS .  Maar hoe verleidelijk 
die legendarische overl everingen ook zijn mogen , de exacte 
wetenschap vraagt alleen naar historische feiten . Toen V ON 
HuMROLDT in Amerika reisde, vond hij in Peru bij de inboorlingen 
een afkeer van de kina , en zelfs nu nog moet dat genees
middel evenals kinine den inlander vaak onder een anderen 
naam worden toegP-diend , omdat hij liever zou sterven dan 
kina gebruiken . In h et vaderland van die gezegende plant 
is bii de botanicos del Imperia de los Incas of inlandsche 
geneeskundigen de kina dan ook niet in gebruik . De Indianen 
zijn het d us niet , die ons de geneeskracht van de kina 
leerden kennen . Wij hebben dat kostelijke geneesmiddel 
waarschijnlijk wel te danken aan de geestelijken van de 
J ezuitenorde , aan wie de natuurwetenschap belangrijke ver
plichtingen h eeft en die tijdens de heerschappij der Spanjaarden 
in Zuid- Amerika hun bekeerings werk onder de Indianen 
verrichtten . Gedachtig aan het woord : " een bittere mond 
maakt het hart gezond " ,  zal de bittere smaak van de kina
bast hunne aandacht niet ontgaan zijn en hen tot de ontdekking 
hebben geleid van de koortswerende eigenschappen dier 
plant. Een feit is het dat de gemalin van een der onder
koningen van ·Peru , Don J E R0NIM0 FERNAND Es DE C.i\..BRERA 
BoMBADILLA y MEND OZA , graaf van Chinson , aan koorts 
lijdende , door een weinig van tot poeder gestooten kina
bast genas . Z ij nam in 1 640 eene groote hoeveelhei d van 
dat poeder naar Europa mede , dat daar wel dra onder den 
nao,m van pulvis comitissae groote vermaardhei d e rl angde , 
in 1 642 aan den hoogleeraar 111 d e  geneeskunst BA TwA te 
V alladolid een gesch rift in  cl e pen gaf " o ver de ware 
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behandeling der derdendaagsche koorts " ,  en door Paus 
lNNOCENTIUS X zeer \Yercl aanbevolen. 

Het geneesmiddel vond intusschen , naast warme vereerders , 
ook hartstochtelijke bestrijders onder de geneeskundigen Zoo 
verscheen in 1 653 een pamflet van een Fransch geneesheer 
CmFLET , getiteld " het koortspoeder van de Amerikaansche 
wereld uitgelucht 1 1 ,  waarin o .  a dit kostelijk argument 
voorkwam : dat het n iet wenschelijk mocht heeten het genees
middel algemeen in te v oeren , omdat anders de zieken te 
spoedig genezen zouden ! Ook in Nederland heeft de kina 
hare felle bestr ijders gevonden , en toen in 1 7 73 L rnNAEus 
den Amsterdamschen pro fessor BumuNus , aan koorts lij dende , 
behandelde , greep hjj eerst in de laatste plaats naar de kina als 
geneesmiddel. 

Daartegenover deelde spreker tal van episodes mede van 
de groote vereering voor de goddelijke Peruaansche boombast . 
Een Engelsch geneesheer TALBOT , die te Parijs CoNDÉ , CoLBEB.T 
en den DAUPHIN door dit middel van de koorts genas , verkocht 
zijn geheim voor f �O 000 aan LODEWIJK XIV, werd in den 
gravenstand verheven en kreeg op zijn graf te Cambridge 
het opschrift : Febrhim 1nalleus ( ,, de koortsmoker 1 ') . 

Tot de belangrijke beteekenis van de kina in de geneeskunde 
vrnrd in deze een w de stoot gegeven door een eenvoudigen 
apotheker te Hameln , welk e plaats dus niet alleen door zijn 
" Rattenfanger , , beroemd is. In 1 8 1 5  ontdekte h ij het middel 
om de morphine uit de opium af te scheiden ; eene on tdekking 
die den geneeskundigen van die dagen den weg wees om ook 
in andere geneeskrachtige stoffen de werkzame bestanddeelen , 
de quinfo essentia op te sporen. Zoo gelukte het aan tv-me 
Frnnsche scheikundigen , PELLETIER en ÛAVENTOU ,  nadat anderen 
reeds vóór hen het werkzame deel uit de kina in onzuiveren 
toestand hadden verkregen 1 om ook van de kin a  het werkzame 
beginsel in zuiveren staat af te zonderen . liet gelukte hun 
daarn it af te scheiden de chinine en de cinchonine ,  en de 
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eerste van die stoffen is het geneesmiddel dat reeds aan 
millioenen koortslijders de gezondheid heeft teruggegeven . 
Behalve deze beide stoffen komen in de kina voor : 

Chinidine 
Cinchonidine 
Aricine 
Chinamine 
Cinchamidine 
Conchinamine 
Cuscamine 
Concusconine 
Cuscamidine 
Cusconidine 
Cusconine 
Dicinchonine 
Diconchinine 

amorf 
alkaloïde 

Hydrochinidine 
Javanine 
Saricine 
Saytine 
Chinovine 
Chinovazuur 
Kinalooizuur 
Oxaalzuur 
Zetmeel 
Kinarood 
Kalk enz . 

D e  chinine van de vo lkstaal is de verbinding van het 
alkaloïde met z wavelzuur ; zij kristallisseert in lange z ·ijde
glanzende naalden , die bij verwarming tot een wit poeder 
uiteenvallen . Zij smaakt bitter en is in water moeielijk , in 
alkohol gemakkelijk  oplosbaar. De samenstelling van het 
vrije alkaloïd , dat gemakkelijk in spiritus , aether, chloroform, 
doch nagenoeg niet in water oplost , wordt uitgedrukt door 
de formule C20 H 2 4  N 2 02 . _ Van hare zouten wordt vooral 
de zwavelzure chinine (C20 H2 4  N 2 Ü2) 2 S O 4 H2 8 H 2 0 
als koortsverdrij vend middel to egepast .  

Beh alve de cinchonine (C2 0  H2 4  N 2 0) ,  de ch inidine en 
de cinchonidine , vindt men in den kinabast drie eigen aardige 
zuren , het kinazuur , h et kinalooizuur en het chinovazuur , 
benevens vet , gom en zetmeel en de bovengenoemde stoffen . 

Voor het kina-gehalte gelden nu niet meer de kenmerken 
van den bast en van de vezel , maar a l s  maatstaf voor h et 
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mm of meer snpeneur gehalte dient thans bovenal de 
percentage aan chinine. Geen wonder voorwaar dat men 
er op bedacht werd om deze kostelijke  p lant intijds in veilige 
haven te brengen, daar de roof bouw in Arrïerika haar wellicht 
in haar eigen vaderbnd zou uitroeien. Aan Nederland komt de 
eer toe, de overplanting van den kinaboom het eerst met vrucht 
te hebben uitgevoerd in 1 854 .  Reeds in 1 829 werd door 
BLUME, van 1 830-37 door KoRTHALS, REINWAIWT, FmrrzE en 
JuNGHUHN aangedrongen op het overbrengen van den kinaboom 
naar Java, maar de Belgische onlusten vertraagden de uit
voering . De mannen die het initiatief genomen h adden, k wamen 
echter telkens op de onderneming terug, en aan de volhardende 
énergie van mannen alR V ROLIK, MuLDER, DE VmEsE en MrQUEL was 
het te danken dat in 1851 de Minister P AHUD aa,n J UNG I IUHN 
opdroeg om te trachten zich kinazaden te verschaffen . 
JuNG HUHN deed de opdracht over aan I-üssKARL, en toen deze 
in 1 853 te Callao aankwam, zag hij zich verplicht onder 
een anderen naam, die van MüLLER, aan land te gaan en 
zijn tocht te beginnen, daar de faam hem reeds was voor
u itgesneld en den bewoners van het vaderland van den kinaboom 
had verwittigd, dat een vreemdeling in aantocht w as om 
hunne kina te komen halen en te brengen naar een ander land .  
De ody ssee van HAss.KARL ·was eene aaneenschakeling van 
bezwaren en gevaren Hij moest hoogten van 5000 meter 
berei ken eu in moerassen en op de meest onherberg:t,ame 
plekken vertoeven vóór het hem gelukte eene partij zaden 
en planten te verzamelen en naar de ladingsplaats te 
vervoeren . 

Daar vond hij ,vel h et N ederbndsche oorlogschip 1 rins 
Frederik der Nederlanden J maar tevens een minder tot 
medewerkin g  gezinden commandant, die het eene vernederende 
rol achtte voor een zeeoffi cier om als smokk:8laar dien:::it te 
doen. Die opvatting was toch ten eenenmale onjuist, daar 
de u itvoer van de k i 11a  uit de kinaland en toen nog uiet 
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verboden was . Ten spij t  van die tegenwerking ,  wist HAssrcARL 
door zijne moederlijke zorg voor de planten en zaden de 
eerste l e vende exemplaren 1 6  December 1 854 te Buitenzorg 
over te brengen . 

De kennis der stamplanten was tot in de eerste helft 
dezer eeuw nog zeer onvolledig. Bijna 1 00 jaren waren er 
na het invoeren van de kina als geneesmiddel verloopen , 
to en LA CoNDAMINE ( 1 735) eene beschrijving gaf van een 
kinaboom , en wel van de t hans ook nog op Java gekweekte 
Cinchona officinalis. Murrrs, HmrnoLDT en B oNPLAND in de vorige , 
WEDDELL , KARSTEN en anderen in deze eeuw, hebben de 
kennis der soorten belangrijk uitgebreid 

Door een gelukkig toeval werd GEORG LEoGER de tusschen
persoon aan wien onze N ederl . -Indi.sche kinacultuur de beste en 
edelste soort te danken heeft , n l .  de uit Bolivia afkomstjge 
Cinchona Calisaya Ledgerinia of Koningskina .  Voor de eerste 
zaden ontving LEDGER van ons Gouvernement eene belooning 
van / 1 00 , en toen h et aan den heer VAN GoRKOM , directeur 
van 's Gouvern. kinacultuur gelukt was , daaruit 20  000 
planten te kweeken , werd aan Ledger nog / 500 gegeven, 
terwij l  later daaraan nog f 1 200 werd toegevoegd. Inderdaad 
een zeer karige belooning.  

In de op opengekapte terreinen aangelegde Gouvernements 
tuinen in de Preanger , hoofdplaats Bandong , werden sedert 
onder leitling van VAN GoRKOM , die in 1 864 J CTNG U UHN aan 
het hoofd der kina-cultuur op J ava op volgde , uitsl uitend de 
Ledgeriana of:6.cinali s en succirubra aangekweekt. Spreker 
had hier gelegen heid hulde te brengen aan de groote ver
diensten van J UNG I IU HN  voor de kina - cultu ur , beh o udens z .ijne 
voorl iefde voor gedwongen arbe id. in cl.e go u vernements-tuinen , 
die door zijn opvolger (Dr .  VAN GoRrc oM) gehee l door vri j en  
arbeid werd vervangen . De  bewering dat  cl.e:ii;e cu l tuur s l echts 
in heerencliensten kon verricht worden , h eeft de heer VA N 
GoRKOM te niet gedaan en de er vari n g  h eeft hem i n  1 t ge l i j k  
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gestel d .  In plaats van tot een zwaren dru k , is deze cultuur 
dank z ij den vrij en arbeid den Javaan tot zegen geworden. 

Kort nadat VAN Go1ucoM aan 't  hoofd van de kina-plantsoenen 
was geplaatst , werd hem de heer B 1mNELO'l' MoENS als schei
kundige ter z ijde gesteld. Het scheikundig onder:wek bra cht 
toen aan het licht dat de Pahudiana niet de beste kinasoort was, 
maar dat diP- eer toekwam aan de Ledgeriana's .  De vermenig
vul diging van de kina geschiedt in de Gouvernements-plant
soenen hetzij door enten en stekken , hetzij door het uitstrooien 
van de zaden der p lant Na een kiemtijd van 1 1  tot 14 dagen (bij 
oudere zaden tot 40  dagen) komen tusschen den 20 1

1 en 30 11 

dag vier blaadj es te voorschijn , waarna de jonge plant eerst 
in potten, daarna in kweekbedden en vervolgens in den vollen 
grond wordt overgebracht .  Na  het achtste jaar heeft de 
boom den wasdom bereikt dat de bast kan worden geoogst. 
De boom wordt dan op stomp gekapt , zooals bij ons het 
akkermaalshout wordt behandeld , want uit den wortel ont
spruiten weer nieuwe loten . Ook wordt de boom geheel 
uitgegraven ter wille van den wortelbast . Eene andere methode 
is het gedeeltelijk schillen van den boom , waarbij de wegge
nomen bast zich vernieuwt , terwijl voor fabrieksbast volstaan 
wordt met het afschrapen van den stam . 

D e  geleerde spreker betrad alsnu het scheikundig terrein 
en lichtte in eene reeks van proeven de eigenschappen toe  
van het  werkzame beginsel , de chiuine , en de kenmerken 
die dit bestanddeel van de cinchonine onderscheiden. D e  
ch inine behoort tot d e  zoogenaamde alkaloïden o f  planten
bases , stoffen die in hare scheikundige eigenschappen veel 
overeenkomst hebben met loogen. De  verschillende kina
alkaloïden , zooals chinine , cinchonine , chinodine en cin
chonidine , bestaar� allen uit koolstof , waterstof , stikstof 
en zuurstof , in nagenoeg dezelfde onderlinge verhouding .  
Het  koorts-werend vermogen der kina zetelt bijna uitsluitend 
in de chinine , zoodat het bepalen van ' t  gehalte der kina 
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aan chinine van overwegend belang is . Om de echte van de 
onechte kina te onderscheiden , heeft GRAHE de bekende proef 
genomen , door spreker aanschouwelijk voorgesteld , om kina 
te verhitten . Als onloochenbaar bewijs van gehalte aan 
alkaloïden zet zich dan aan den wand van buis of retort 
een donkerroode teer af. Dez elfde proef met onechte kina 
genomen , geeft geen neerslag van roode smeulingsproducten . 
De  cinchonine geeft d�e reactie evenzeer , maar in de chinine 
zit hoofdzakelijk  de geneeskrachtige waarde , zoodat het 
nauwkeurig bepalen van de hoeveelheid chinine voor den 
fabrikant van 't grootste belang is. Als men de kina met kalk 
indroogt , dan verbinden zich de zuren , waaraan de chinine 
( evenals de andere alkaloïden) in den bast gebonden is , met 
de kalk , en de alkaloïden komen vrij , en kunnen m et spiritus 
worden uitgetrokken . Door verschillende bewerkingen scheidt 
men deze , en kan men ten slotte zuivere chinine verkrijgen.  
Voor de fabriekmatige bereiding wordt van andere middelen 
gebruik gemaakt ) hoewel het scheikundige beginsel ) waarop 
deze steunen , in hoofdzaak hetzelfde is . 

Van die chinine nu worden verschillende vloeibare preparaten 
gemaakt , afkooksels en aftreksels in verschillenden vorm . 

Als chinine aan eene oplossing van bromium en vervolgens 
aan de inwerking van ammonia onderworpen wordt , ondergaat 
zij eene groen-blauwe verkleuring , met chloor en ammonia 
eene groene verkleming , die een belangrijk herkenningsmiddel 
( de thalleo-reactie) voor de ch inine is geworden , daar eene 
oplossing van cinchonine die verkleuring niet vertoont .  

Warme hulde bracht spreker aan Dr. D E  V n,rJ , die zich 
onder z ijn gehoor bevond , den kinoloog in geh eel Europa 
beroemd om z ij n  studiën op dit gebied , bekend ook doo r den 
uitnemenden vorm , waari n h ij extract van kin a  heeft gebracht 
(Ext Cinchonae li quidum) , die onverpoosd heeft ges tred en 
voor het bereik baar stellen va n een goed koop koortsm i d del 
(Q uinetum) , dat binnen het bere ik  der m i d del en  vau  den in hL 1 1 der 
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wezen zou , en di e niet ophoudt zijne stem t e  doen hooren 
(aanvankelijk met goeden uitslag) ter bereiking van het doel : 
de chinine zoo zuiver mogelijk te doen bereiden . (Toejuichingen.) 

Hij herinnerde aan de oprichting van de eerste chininefabriek 
te Amsterdam , aan de tot heden mislukte pogingen om 
chinine synthetisch te bereiden , aan de surrogaten voor 
chinine , en na aan de hand van de statistiek op het toenemend 
verbruik te hebben gewezen , betoogde spreker de nood
zakelijkheid om het scheikundig onderzoek naar de beste 
soorten in Indië krachtig voort te zetten . Het onderzoek 
van den bast moet , zal het vrucht dragen J op de plaats van 
de cultuur en niet in Nederland, door een geoefend scheikundige 
worden gedaan . Zijne uitkomsten moeten de soorten aan wijzen , 
die aangekweekt, en die welke door betere behooren vervangen 
te worden . Hoog noodig is het bovenal om de cultuur in 
Gouvernementshanden te houden , opdat , wat met zooveel 

· zorg verkregen is , bewaard blijve . Het belang van de mensch
heid gaat boven winst of verlies . De mogelijkheid moet :r,ijn 
afgesneden dat de kinacultuur , aan de particuliere nijverheid 
alleen overgelaten , voor eene meer winstgevende verlaten 
wordt ; de regeering zou clan weer van voren aan met de 
kinacultuur moeten beginnen 

Spreker , wiens voordracht door een talrijk gehoor met 
de meeste belangstelling werd gevolgd , herinnerde ten slotte 
aan de woord en , door RocnussEN in 1 862 gesproken : 

" Niet als speculatie , maar uit menschenliefde heeft de 
N ederlandsche Regeering dit werk opgevat en voortgezet ."  

Spreker hoopte , dat zij de kroon er  op zetten zou , door 
op het luctor et em,ergo der eerste jaren te laten volgen een 
krachtig je maintienclrai. 



II. 

DR. J .  vv . MoLL : 

Het bevriezen der planten. 

Met belangstelling hebben wij dr. MoLL , directeu� der 
H. B . S . te Utrech t , in " Diligentia " een onderwerp hooren 
bespreken , dat ieder ter harte moet gaan die wel eens heeft 
nagedacht over de vraag , hoe toch te voorkomen dat de 
nachtvorsten in sommige voorjaren zoo veel sch ade aanrichten 
aan bloemen en planten in tuinen en aan boomen en vruchten 
in velden en bosschen. 

Zeer verschillend is de wijze waarop de planten zich 
gedragen onder den invloed van koude. Terw ijl  bij voorbeeld 
vele tropische gewassen b ij eene temperatuur even boven 
h et vriespunt reeds te gronde gaan en dus van e igenlijk 
bevriezen hier geen s prake is , zijn er andere gewassen , zooal s  
tabak , aardappelen , de vruchten van appel- en  perenboomen 
waarbij geen ijsvorming kan optreden zonder dat zi j  sterven . 
Als deze laatste planten of plantendeelen eenmaal bevro ren 
z ijn geweest , bestaat er geen middel om ze weer in 't  l even 
teru g te roepen. A ndere planten daarentegen b i eden een 
hardnekkige n tegenstan d  aan de koude . Men denke aan de 
meeste boomen , wier takken met een laag i jzel bedekt en 
wier bladeren door  de vorst bros en hard Jrnnnen z i jn , zo nder 
dat dit op den duur s torend werkt op  hun o rgan isme .  A ll een 
onder bepaalde omstan c bgh eden , al s z i j bv .  cl i kw j j J s  b e v r j ezen  
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en telkens ontdooien, gaat het  l even verloren. Eindelijk 
kunnen droge zaden, mossen, takken van conifeeren en al 
dergelijke plantendeelen lage temperaturen het best verdragen. 
Men kan ze brengen in eene tot - 40° C. afgekoelde ruimte 
zonder dat z ij er eenige schade door zullen l ijden. 

Wanneer men naar de oorzaken vraagt van dien ver
schillenden weerstand van de planten tegen de werking van 
koude, clan dient vooraf te gaan de beantwoording van 
deze andere vraag, wat er gebeurt als plantendeelen bevriezen . 
Vroeger maakte men zich van dit proces deze voorstelling, 
dat h et tot ijs gestolde  plantenvocht eene grootere ruimte 
innemende, het plantenweefsel daardoor vaneen scheurde .  
Dit standpunt heeft men  echter reeds lang verlaten. Toen 
men · de verschijnselen, welke zich b ij het bevriezen van 
planten voordoen, nader onderzocht, kwam men tot eene gehee l  
andere verklaring. 

Dat er bij de vorming van ijs warmte vrijkomt, l eert de 
proef met water van de gewone temperatuur, geplaatst in 
een koudmakend mengsel van een ige graden beneden h et 
vries]?unt. Dan daalt de temperatuur va,n het wa,ter, maar 
slechts tot 0° . Immers bij het jntreden van de ijsvorming 
neemt het water de daardoor vrijkomende warmte op , die 
aldus de verdere verlaging van temperatuur belet. Heeft 
men nu onder b ijzondere voorzorgsmaatregelen het water 
tot eenige graden onder het vriespunt afgekoeld en doet men 
door een stoot, of door 't inbrengen  van een ijskristal , 
plotseling cle ijsvorming in alle deelen der vloeistof tegelijk 
optreden, dan doet de latente warmte, die bij die Yorming 
vrij komt, de temperatuur plotseling stijgen tot 0°. 

Met eene oplossing van suiker of keukenzout kan men de 
temperatuur van het vocht tot - 5° laten dalen zonder dat 
er bevrieûng plaats heeft. B ij 't inwerpen van een ijskristal 
treedt weer de ijsvorming in met plotselinge verhooging 
van de temperatuur , ditmaal niet tot 0 °, maar bijvoorbeel d 
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slechtR tot - 1 ° ,  o f  eene hoogere of lagere temperatuur 
naarmate van de hoeveelheid opgeloRte stof � en het ijs dat 
gevormd is , blijkt zuiver water te zijn zonder zoutdeelen. 
Gelijke uitwerking kan men ook bereiken door water in zeer 
dunne haarbuisj es te doen opstijgen . Dat water kan ook 
merk baar oververkoeld  worden en zal dan bij eene temperatuur 
lager dau 0° bevriezen . Eindelijk kan men ook , door drukking 
op het water uit te oefenen , het vriespunt verlagen. 

Wanneer men deze verschijnselen nu toetst aan hetgeen 
voorvalt bij het bevriezen der plantencleelen , clan heeft men 
in de eerste plaats te letten op de bestancldeelen van de plant , 
de cellen , wier protoplasma en celvocht  rijk aan water zijn , 
terwijl  in het celvocht zuren , suiker en zouten zich in oplossing 
bevinden. Die vloeistof drukt op de celwanden , en die druk 
van het vocht naar buiten geeft stevigheid aan de gezonde 
ce l . De physische toestand verklaart ·nu wat er gebeurt bij 
het bevriezen der plant Straks , bij het bevrjezen van eene 
zoutoplossing , hebben wij gezien de splitsing van het zout 
en het water : het water bevriest als zoo danig en vormt zuiver 
ijs. Welnu , als em1 plant aan eene zeer lage temperatuur 
is blootgeste ld , heeft er eAn dergelijke spli tsing plaats i n  
eene sterkere zoutoplossing en  in zuiver water , dat on der d e  
werking van den druk naar buiten wordt geperst , cl . w.  z .  
in  de l uchtruimten tusschen de cellen , waar dus da,t zuivere 
water zal gaan bevriezen . Daar , in de intercellulaire ru imten 
van h et p lanten deel h eeft dus de ij svorming plaats , en a l s 
men in een bevroren planten deel , i n  een aardappel bv . , met 
een ijskou d mes eene doorsnede maakt , dan zal men zich onder 
het microscoor kunnen overtuigen van de liggi n g  de:r 
ijskristallen tusschen de cellen. Dikwij l s  vormen zich ook 
groote , met het bloote oog zichtbare klompen jjs , die 
plaatselijk het weefsel uiteenwringen en dood maken . Zi j  
zijn lens vormig en vertoonen , in doorsn ede gezi en , rege l matige 
prismas , waarbinnen b laasj es , waarin de bjj h et hevr i c7,e11 
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uitgestoote lucht zich heeft opgehoopt Bij het ontdooien van 
die kristallen lossen z ij op· tot b ijna zuiver gedestilleerd water. 

Het zal nu tevens duidelijk zijn , dat plantendeelen beneden 
het vriespunt kunnen afkoelen zonder nog te  bevriezen ,vij 
hebben toch daareven gezien , dat dit mogelijk is bij water 
dat zout in oplossing houdt , waarbij zich capillaire verschijnselen 
vertoonen of dat onder zekeren druk verkeert - wAlnu , 
des te meer mogelijk  is die oververkoeling zonder bevriezen 
b ij planten , welke  deze drie vers chijnselen vereenigd vertoonen . 

Spreker verklaarde hier de zorgvuldige proeven , met 
plantendeelen genomen , om toe te lichten , dat men ze tamelijk 
ver beneden het vriespunt kan afkoelen . Omringt men in een 
goed gesloten ii skast een aardappel met een koudmakend 
mengsel van - 8 ° C. , dan daalt de temperatuur  van de knol 
tot - 3u ; men ziet dan plotseling de thermometer in den aard
appel rijzen , een bewijs 1 dat daarbinnen de ijsvorming is  
begonnen : de thermometer r ijst tot het vriespunt van den 
aardappel , namelijk tot - 1 n 1 om daar geruimen tijd op te 
blijven stilstaan en eindel ijk snel te dalen tot de lage temperatuur 
van de omgeving is bereikt. 

Dergelijke proeven z ijn op groote schaal met allerlei planten
deelen genomen en de uitkomsten graphisch opgeteekend . 
D aaruit is gebleken , dat elk plantenorgaan een heel eind 
beneden het nulpunt kan dalen alvorens de bevriezing intreedt . 
Voor kamerplanten behoeft men dus niet b educht te zijn , 
dat z ij be vriezen zullen als de temperatuur in het vertrek 
tot O ( I  is gedaald .  Evenm i n  make men zich al te veel bezorgd 
voor wingerd�n , daar deze eerst bij - 5 ° bevriezen . 

Men is nog verder gegaan en heeft getracht te weten te  
komen de  hoeveelheid :ijs d ie  zich in bevroren plantend eelen 
vormt . Breedvoerig lichtte spreker de pro ef toe  met den 
aardappel , die tot de nitkomst lei dde dat b ij totale bevri ezing 
toch niet meer dan 80  pCt . v:1n z ij n  water bevriest , terwijl 
de rest in vl oei baren vorm in de vrncht :1:111 wezi g bl ijft .  
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Zoo  heeft men dus , uitgaande van den physischen toestand 
der plant , hare bev.riezing tamelijk wel verklaard. Maar 
wij komen nu tot de vraag i hoe en wanneer de plant schade 
lijdt door het bevriezen . Dat is tot heden een nog zoo goed 
als onopgelost probleem. Aan uiteenbar.sting van het weefsel 
kan niet gedacht worden : dat hebben wij hierboven duidelijk 
uiteengezet ; evenmin kan lage temperatuur op zich zelve 
schaden , want een aardappel bv .  kan - 2 ° tot - 3 ° koude 
verdragen om bij -1 ° te bevriezen . Verwisseling van tempera
tuur kan ook geen oorzaak zijn, want een aardappel die bij - 1 ° 
bevroren is , is dood , onverschillig bij welke temperatuur hij 
ontdooid wordt . Blijft over het verlies van water als reden 
van het sterven der plant.  D at k omt trouwens overeen met 
het verwelken van de plant door uitdroging. Zoo gaat ook 
het bevriezen gepaard met een snel waterverlies , hoewel 
men dan toch nog voor het probleem staat , waarom een 
aardappel niet , een dennenboom wel tegen bevriezen bestand is . 

Ook over het oogenblik v an het sterven der plant door 
bevriezing zijn de geleerden het nog n i et eens . Alle planten
physiologen geven niet toe , dat di t sterven plaats grijpt op 
het moment der ij s vorming , hoewel er toch feiten zijn , die 
onwederlegbaar bewijzen dat b ij sommige p lanten het doodgaan 
intreedt bij het  bevriezen . Er zijn orchideeën , die hoewel 
wit van blad , inwendig indigo bevatten , waarvan de fraaie 
blauwe k leur zich eerst over het bloemblad. verspreidt wanneer 
dit gestorven is . Op alle rlei wij zen is geprobeerd dit blauw 
op het blanke orchideeën.blad te voorschijn te roepen , maar 
't is nooit mogen gelukken vóór de dood was ingetreden . 
Die witte bladeren heeft men nu ook laten bevriezen , en 
zoodra het vriespunt van het blad bereikt was , zag men de 
blauwe kleur op 't wit te voorschijn komen . Di t bewijst dus 
dat het blad gestorven was geduren de de bevriezin g. 

Eene andere opin i e  staat hiertegenover , d at ]1 et sterven 
niet plaats h ee ft op h et ooge nbbk  van bevr jcz i n g , ma:1 r 
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eerst b ij het ontdooien, en è lat men er in sl agen kan een 
bevrozen plant tot het leven terug te rne_pen door ze langzaam 
te ontdooien. Men zal erkennen dat deze ontdekking 1 zoo 
zij werkelijk bevestigd werd door de ervaring 1 van ongemeen 
practisch belan g zou wezen . Maar uit de beschrij ving van 
de proeven met dat ontdooien bleek 1 dat dit bereikt werd 
door de plant plotseling met ij . ·koud water te begieten. Men 
deed dit ten einde de ontdooiing recht langzaam te doen 
plaats hebben , maar in werkeli jkheid geschiedt het 1 zooals 
later aangetoond is 1 op deze wijze zeer snel en daarmee 
schijnt de theorie van bngzame ontdooiing te zijn veroordeel d. 
In vele gevallen is deze kwestie van zeer groot practisch 
belang. Als men eenmaal weet dat bevroren aardappel en 
dood zijn 1 kan men ze tot veev01�der of tot mest gebru iken 1 

maar zijn die vruchten in den bevroren staat nog nie t  
dood 1 dan zou het zeker cle moeite loonen naar middelen 
om te zien 1 om ze door ontdooiing weer gezond te maken. 

In het bekende verschijnsel dat 1 wanneer boomen in h et 
voorjaar schade l ij den van de nachtvorsten 1 dit vooral pl aats 
heeft aan de 7,onzijde van den boom , heeft men eene 
bevestiging meenen te zien van de ontdooi. jngstheorie ; maar 
men kan het versch ijnsel ook h i eruit verklaren , dat als de 
schors gedurende den winter aan de zonzijde verwarmd 
wordt 1 de boom clan in 't voorjaar aan die zij de reeds in 
een verderen staat van ontwikkeling verkeert dan aan de 
noord- of schaduwzijde en derhalve in zeer vatbaren toest::md 
voor bevriezen . Vandaar dat men 1 om daartegen op zijn 
hoede te z ijn 1 kostbare planten in de tuinen in het begin 
van den winter zóó plaatst of bedekt ) dat de zon ze niet 
kan beschijnen. Het gelijkt een paradox 1 maar wering van 
warmte is hier inderdaad een middel om de plant tegen 
koude te behoeden . 

Spreker was hier genaderd tot het slot van zijne rede ; 
welke middelen te baat genomen kunnen worden om de 
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planten tegen de nadeelige werking van koud e te beschermen . 
Vooreerst kan men h et voorbehoedmiddel te baat nr�me,n 
om eene teedere plant te maken tot eene, die tegen de 
vorst be8tand is. Wanneer men hierbij met beleid te werk 
gaat , zal men de natuur steeds tot medewerking b ereid 
vinden , getuige dezelfde soorten van appelen en peeren ) 

die de natuur in de noordelijke streken mee r bestand heeft 
gemaakt tegen de vorst dan in het zuiden. 

Van de zg knopvariatie, waarvan onder ve] e anderen de 
bruine beuk afkomstig is, heeft men gebruik leeren maken 
om de planten te verharden tegen de weersgesteldheid. Bij 
strenge vorsten heeft een ervaren tuinman de boomen in tuin 
of park 8lechts zorgvuldig na te gaan en van die knoppen , 
die in 't leven zijn gebleven , te enten en weer te enten tot 
hij zijne zorgen beloond ziet door meer geharde soorten te 
zien opgroeien. Hij kan nog verder gaan en bij 't enten zien , 
welke entloten eene lagere temperatuur lmnnen verdragen. 
In een ijskast zal hij bv. alle entloten af koelen tot eene 
temperatuur  zóo laag, dat de meesten sterven, en de enkelen 
die de koude doorstaan zul len hem de geharde exemplaren 
opleveren. 

Bij de uitwendige middelen, als bedekking gedurende den 
winter met aarde, sneeuw , stroo enz. is het doel verschillend : 
vooreerst om de warmte in de plant te houden maar ook 
om de planten niet te Rpoedig uit haar rusttoestand te doen 
komen, in welk geval de beschermende middel en niet dienen 
om de plant warm , maar om 7,e koel te houden, waardoor 
de bloei der planten b ijv .  eenige dagen vertraagd wordt , 
ten einde ze veilig over de moorddadige voorjaars-n achtvorsten 
te brengen. 

Berookingen van de p lanten op groote sch aal werd als 
middel tegen bevriezen van planten en gewassen door den 
spreker met nadruk aanbevolen. Het groot uitstralend ver
mogen der bladeren is oorzac1,k , dat zti in h eld ere n achten 
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naar het hemelgewelf een goed deel van hunne warmtestralen 
zenden zonder die terug te krijgen. Het blad neemt dan eene 
lagere temperatuur aan dan de omringende lucht , en waar
nemingen hebben aangetoond , dat waar de thermometer in 
de lucht 0° aanwees , die van de bladeren dalen kan tot - 5° 

en lager . Het  gevolg is , dat het blad bevriest . Bekend is dit 
verschijnsel en men weet hoe men in heldere voorjaarsnachten 
in tuinen over kostbare planten lakens uitspreidt om het 
effect van het uitstralen der warmte van de b laderen te 
verminderen . D e  uitstraling zelve vermindert dan niet , maar 
de stralen worden teruggekaatst en het blad krijgt z ijne 
warmte terug. Wolken en waterdamp in de lucht veroorzaken 
ook die terugkaatsing der warmtestralen , en zoo kan het 
zelfs gebeuren , dat wolken uit warmere streken komende , 
aan de bladeren bij het terugkaatsen nog meer warmte te
ruggeven dan zij hebben uitgezonden . Maar het ergste van 
die uitstraling der bladeren is te duchten , als wolken en 
damp ontbreken en in 't voorjaar de lucht hel der en droog is , de 
temperatuur dicht bij 't vriespunt , en volkomen windstilte 
er toe bijdraagt om de lucht steeds meer af te koelen. De 
kunstmatige rookwolken , reeds bij de oude Romeinen en door 
de Indianen in Peru te haat genomen om hunne te velde 
staande gewassen tegen nachtvorsten te beveiligen , zijn van 
tijd tot tijd ook in Europa toegepast , maar vonden er b ij 
de practici dikwijls weinig vertrouwen , omdat de proeven 
zelden werden gedaan op flinke schaal en gepaard met zorg
vuldige waarnemingen , die de deugdelijkheid er van onweder
legbaar aantoonden. Als men steenko lenteer gebruikte , de 
proef nam onder leiding van een deskundige en over eene 
voldoende uitgestrektheid , dan zou de landbouwer spoedig 
tot de overtuiging komen dat eene uitgave van ± f l . 5·o 
per HA. waarlijk niet te veel is als premi e tegen het verlies 
van zijn geheele gewas in een enkelen nacht . 

Ligt er op dit gebied der natuurwetenschap nog veel in 
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' t  duister , men zal toch moeten erkennen - meende spreker 
- dat wij door het voortgezet onderzoek weer eenige schreden 
verder zijn gekomen. Hij hield zich ten minste  overtuigd 
dat als iemand , zijn bedrijf makende van de cultuur van 
planten en gewassen , de hier geschetste vorderingen der 
wetenschap verstandig to epaste , hij zijn bedrijf daardoor tot 
grooter bloei zou zien ontwikkelen . 



III. 
' Jf à �� 

D R .  H .  J .  VET l-:l : 

Uitkoxnsten van het diepzee-onderzoek . 

De wonderkuil in de Kamer *) en het sleepnet van de 
Challenger in " Diligentia " waren op één en denzelfclen dag 
schier te veel , ware het niet dat er van het laatste zooveel 
meer goeds te vertellen is clan van de moordkuil , die slechts 
aan de sympathie voor de noodlijdende V olendammers h are 
wedergeboorte te danken heeft .  

H et was ook niet de Zuiderzee , die straks als  zij droog
gelegd zal zijn , haar moordkuil aan het Museum op de 
Gevangenpoort zal legateeren , waarheen de spreker uit 
Rotterdam zijn gehoor verplaatste , maar naar de veel diep ere 
oceanen , waarvan men nog slechts een 30 - tal j aren geleden 
met besliste theoretische zekerheid meende dat alle dierlijk 
leven er onmogelijk  was De volslagen duisternis , die er 
heerscht , gevoegd bij eene lage temperatuur en vooral de 
ontzaggelijke drukking en gemis aan strooming , werden als 
zoo vel e onoverkomelijke bezwaren aangevoerd tegenover de 
meening van enkelen , di e ook op aanzienlijke diepten levende 
wezens meenden te zullen vinden . En toen nu in 1 842 EDw . 
Fon.nE:s , bij zijne onderzoekingen naar de bewoners der ver-

* l T-- : Tet verbod van h et visschen met cle wonderkui l  was c l i cn dag in de 

Tweede Kamer aan de orde van bera;1dshgi ng. 
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schillende lagen van d e  Egeïsche zee , tot de slotsom kwam 
dat reeds beneden 80 M. diepte h et dierlijk leven belangrijk 
verminderde en al dalende zoo gering werd dat het weldra 
geheel zou moeten ophouden , kreeg de twijfel meer en meer 
voedsel , ook door soortgelijk onderzoek langs de Noor
weegsche kust , waar beneden 3G5 M. zelfs geene schelpen 
meer gevonden werden , en door volkomen daarmede over
eenstemmende bevindingen van DARWIN en andere geleerden 
wier nasporingen allen twijfel schenen weg te nemen dat 
op zekere diepte van den oceaan de stilte van het graf 
heerschte Hoewel ondanks deze lessen van theorie en practijk 
de twijfelaars zie h niet geheel lieten overtuigen , kon toch 
niemand in die dagen gissen dat de h eerschende meening 
zoo spoedig gelogenstraft zou worden . Terwijl men thans de 
zekerh eid h eeft dat op elke diepte van de zee de meest onder
scheidene diergroepen , zelfs hooger ontwikkelde , zoo als 
visschen , leven , werden alle berichten , die vroeger omtrent 
het bestaan van dierlijk leven op groote diepten tot ons 
kwamen , tot vóór 1860 beschouwd als geen voldoende waar
borg op te leveren om de uitspraak van FoRnEs omver te 
stooten Deze werd zoozeer al s axioma beschouwd dat zelfs 
µ.et instellen van een nauwkeurig nader onderzoek nutteloos 
werd geacht . 

Zoo stonden de zaken , toen het breken van den onder
zeeschen telegraafkabel tusschen Sardinië en de Algerijnsche 
kust en het ophalen van de brokstukken uit eene diepte 
van 1 500 à 2800 meters de ongezochte aanleid ing werd om 
de twjjfelaars aan het axioma volkomen in 1t gel ijk te stell en 
De stukken kabel werden namelijk overdekt gevonden met 
weekdieren en koral en , die aan M1LNE Eu wARDS , met het 
onderzoek belast , de bevestiging gaven van de tot dusver 
met zooveel beslistheid bestreden meen in g  van h et bestaan 
van di.erbjk leven op die aanzienl ijke diepte. Me rkwaardig 
was daarb ij de ontdekking dat ond e r  de gevonden soorten 
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ook dieren behoorden, die tot op dien t ij d  alleen in fossielen 
toestand bekend waren. De onderstelling, die uit deze ont
dekking zeer natuurlijk werd afgeleid, dat men later nog 
vele andere fossielen in levenden toestand zou aantreffen , 
werd intusschen niet bevestigd Daarentegen ging er nu geen 
jaar voorbij,  dat geen nieuwe verrassende uitkomsten van 
het diepzee-onderzoek bracht. In 1 862 publiceerde dr. W ALLICR 

het resultaat van zijn onderzoek aan boord van de Engelsche 
stoomboot Bullclog, terwijl de equipage den transatlantischen 
kabel legde. In 1 86 1  werd eene Z weedsche expeditie onder 
N ordenskiö] d uitgerust, en zeer verrassend was de ontdekking 
van een Portugeesch natuuronderzoeker. Op 1000 meter 
diepte vond hij aan de kust van Portugal kiezelsponzen, die 
men tot dusver alleen aan de J apansche kust had aange
troffen, het eerste bew�js - later door meerdere gevolgd 
- dat dezelfde diepzeedieren op groote afstanden verspreid 
de zeeën bevolken. 

Weldra volgde nu het eerste methodische onderzoek 
naar de cliepzeefauna ) dat door TrrOllrnoN en ÜARPENTE R in de 
wateren tusschen Schotland en de Faroër werd ingesteld . 
In de beide volgende jaren werd dat onderzoek voortgezet" 
langs de Iersche en Portugeesche kusten en in een deel der 
Middellandsche Zee. Maar verreweg het rijkst aan uitkomsten 
was de beroemde tocht door den wetenschappelijken staf 
van de Challenger van 1 873- 176 ondernomen naar de Indische 
Zee, de Stille Zuidzee en den Atlantischen Oceaan . De 
resultaten van die reis zijn achtereenvolgens bekend gemaakt, 
en zoo rijk was het meegebracht materiaal dat het onder
zoek van sommige dier groepen nog niet voltoo id is . 

Op de tochten door de Zweden 1 Engelschen en Amerikanen 
ondernomen, volgden nu weldra ook Italië en Frankrijk , 
die om strijd aan het onderzoek van de nieuwe onderzeesche 
wereld wilden deelnemen. Dat men N ederlancl niet bij die 
natiën kan uoemen 1 deed sprek er leed . Immers hier had voor 
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ons  moeten gelden het  noblesse oblige. Er wordt, helaas, niet 
altijd aan gedacht dat de hoedanigheid van tweede koloniale 
mogendheid verplichtingen medebrengt , waaraan WlJ ons 
niet mogen onttrekken . 

Op  den tocht van de vVash ington in 1 881  in de Middel
landsche zee volgde het onderzoek van de Spaansche en 
Portugeesche kusten door eene Fransche expeditie aan boord 
van le Travailleur, en twee j aren later , in 1 883 , de reis 
van de wetenschappelijke commissie met ALPHONSE MrLNE 
EDW.ARDS aan het hoofd , aan boord van de Talisman , die 
de kust van Marokko onderzocht , vervolgens koers zette 
naar de Canarische en Kaap -Verdis che eilanden en langs 
de Azoren naar Frankrijk terugkeerde De tochten van le 
Travailleur hadden plaats van 1 8 80- 1 882 onder eene weten
s chappelijke commissie , aan wier hoofd eveneens MrLNE EDw. iUws 
stond . 

Het was vooral te danken aan de uitstekende werktuigen, 
die men aan boord van genoemde schepen had medegenomen , 
dat deze tochten met zooveel su cces b ekroond werden . Met 
eene duidelijke teekening toegeli cht , beschreef spreker 
het doelmatige sleepnet , dat zelfs op een diepte van GOOO M. 
zijne diensten uitstekend verrichtte . A an een zwaar ijzeren 
raam hangen twee netten , waarvan het binnenste als fu ik 
dienst doet , aan sterke koorden . Zij worden in de juiste 
richting strak gespannen door een kogel , die onderaan het 
buitenste net h angt. Aan dat sleepnet z ijn bossen uitge
plozen touw bevestigd , waaraan de meer teedere dieren 
zich vasthechten , die aldus geheel ongeschonden naar de 
oppervlakte worden geb aald , terwijl de grootere dieren uit 
de fuik worden o vergestort in zeeven , waarin zij ,  door spoeli ng 
met water , van den modder worden ontdaan .  

Van de verschi llende groepen van diepzeedieren , tot 
bepaalde afdeelingen van het dierenrijk behoorende, zou sp reker 
alleen de afdee ling der visschen beha 1 1 de len , te n betoogc 
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vooral hoe · de zoo geheel vers chil lende levensvo orwaarden 
op de aanzj enlijke diepten van den oceaan gep aard gaan 
met b elangrijke afwijkingen in de lichamelijke organisatie 
wanneer men die vergelijkt met den bouw van de zelfde 

dieren aan de oppervlakte .  
Een groot aantal afbeeldingen van visschen b a d  spreker 

aan den wand opgehangen . Hij wees ons op enkele typen , 
wel bekend in onze streken , op karper , snoek , baars en 
steur , op den zalm en den meerval , w elke laatste visch , 
eene ware délicatesse , in o ostelijk Europa thuis behoorende , 
vroeger in de Haarlemmermeer voorkwam , maar sedert de 

droogl egging van die plas hoogst zel den meer in onze wateren 
w ordt gevangen. Hij maakte bij de afb eelding van den 
haai de opmerking dat men zich dien visch meestal veel 
grooter voorstelt dan hij werkelijk is . Van de 1 40 soorten 
van haaien , die men keut , zijn de meesten eer klein clan 
groot van stuk Velen bereiken eene l engte van 1-2 meters. 
Naast deze visschen die aan de oppervlakte leven , liet 
spreker ons in een achttal afb eeldingen verschillende typ en 
v an diepzeevisschen zien , die in voork omen en structuur 
belangrijk van de bekende so orten afwij ken. Reeds dadel ijk 

trof de somb ere zwarte kleur , die te meer opviel , nu 
spreker er naast had opgehangen de schitterend g ekleurde 
Indische visschen uit het werk over de Visschen van N ederl . 
Indië van den ichthyoloog dr . BLEEKER , die bewijzen dat vele 
visschen in kleurenpracht noch bij de vogels noch bij de 
vlinders achterstaan . 

D e  kennis van de diepzeevisschen 1s al van zeer j ongen 
datum Van hun b estaan had men nog geen zekerheid , toen men 
reeds wist dat op aan zienlijke di epten dieren uit andere groepen 
werden aangetroffen. D e  v angst van de eerste visschen , 
waarvan men vermoedde dat zij op groote diepten l eefden , 
dagteekent van een 25 jaar herwaarts . In het noorderlijk 
deel van den Atlantischen O ceaan trof men voor 't eerst 
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dergelijke visschen aan. De eigenaardige anatomische bou w, 
het teedere bindweefsel 1 dat bij den geringsten druk uiteenviel, 
werd verklaard uit de omstandigheid dat alleen op groote 
diepten dat lichte weefsel bestaanbaar kan ziin. Eene tweede 
bijzonderheid werd opgemerkt, dat eenige van clie dieren op 
de oppervlakte drijvende werden gevonden 1 door den dood 
overvallen terwijl zij bezig waren andere visschen te verslinden . 
Hunne groote bekken met sterke tanden gewapend deden 
hen kennen als roofvisschen, die in hoogere lagen gekomen, 
zich op eene prooi hadden geworpen . Maar door deze mede
gesleept naar de oppervlakte der zee, hadden daar J door 
den zoo veel minderen druk, de gassen in h un lichaam zich 
zoo zeer uitgezet dat hun weefsel uiteengereten werd en zij 
aldus gedood werden. Exemplaren in dezen toestand werden 
dikwijls aangetroffen , maar vóór den tocht van de Challenger 
was omtrent de diepte , waarin deze dieren leefrlen, niets 
bekend. 

Met des te meer ijver werd het vraagstuk van de physische 
toestanden in de diepe lagen der zee aan de orde gesteld 
Men mocht als vrii zeker stellen dat daar absolute afwezigheid 
van zonlicht heerscht 1 daar in het helderste water en bij 
eene tropische zon op eene diepte van 400 M. geen spoor 
van licht. meer doordringt, althans niet voor onze waar
neming . In hoever het mogelijk is dat lichtstralen, die niet 
zichtbaar iijn voor ons oog, dieper doordringen , is voor
alsnog niet beslic:it, en mogen wij dus nog niet als zeker 
aannemen dat daar levende visschen per se in 't duister 
verkeeren . 

Eene tweede b ijzonderheid van den pbysischen toestand 
der diepzee is de lage en gelijkmatige temp eratuur. De 
vroegere meening dat de temperatuur op 1 000 M. diepte 
tot het vriesp unt zou z ijn  gedaald, is gewijzigd sedert men 
in de Middellandsch e  zee op eene diepte van 250 M on  
lager eene onveranderlijke temperatuur van 1 3° C . heeft 
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·waargenomen en men op eene diepte van 3600 M. in den 
Atlantischen Oceaan nog eene temperatuur van 2° C. heeft 
geconstateerd . Dat echter de temperatuur gelijkmatig genoeg 
is om aan eene groote verspreiding der diepzeevisschen 
niet in den weg te staan , is boven elken twijfel bewezen . 

Als derde bijzonderheid komt in aanmerking de kolossale 
drukking , op de diepzeelagen uitgeoefend .  Men kan zich 
van dien druk een denkbeeld maken , wetende dat , volgens 
de berekening van Thomson , een mensch , die zich op eene 
diepte van 3200 M.  bevindt , eenen druk heeft te verduren 
gelijks taande aan het gewicht val t 20 goederentreinen met 
de locomotieven , geheel geladen met ijzeren staven . Nu zijn 
er levende visschen gevonden , niet alleen op eene diepte 
van 3200 M , maar zelfs op 5000 M.  Het zou dus moeilijk 
te verklaren zijn hoe die dieren daar kunnen leven , ware 
het niet dat de oplossing van het probl eem gelegen was in 
hunne geheel bijzondere , naar de omstandigheden ingerichte 
organisatie . 

Eene vierde b ijzonderheid is het totaal ontbreken van 
plantengroei op die diepten waar geen licht doordringt , 
waaruit dus moet volgen dat alle diepzeedieren vleesch
etend zijn. 

Eindelijk wordt de physische toestand in de diepte der 
zee gekenmerkt door een totaal gemis aan stroom. De bouw 
van de daar levende dieren moet bijgevolg in overeenstem
ming zijn met de volmaakte rust van het water en het 
daaruit voortvloeiende geringe luchtgehalte . 

I-fot zal nu duidelijk zijn , dat elk di epzeedier herkenbaar 
moet zijn aan zijne afwijkende organisatie , ook al mist 
men het positieve bewij s  dat het op eene groote diepte 
gevangen werd . Die kenmerkende eigenschappen hebben 
dan ook nu reeds meer dan 200 verschillende soorten van 
visschen aan :t  licht gebracht , die uitsluitend in de  diepe 
·1.,ee leven . Tot die eigenschappen behooren h et weinig ont-



29 

wikkelde been- en spierstelsel Het eerste is van eene vezelige, 
poreuze structuur , zeer licht en bijna zonder kalk . De 
beenderen en vooral de wervels zijn zoo los verbonden dat 
zij bij geringe aanraking uiteenvallen. 

Het behoeft geen betoog  dat die visschen , ter plaatse 
waar zij leven , onmogelijk met zulk een broos lichaam 
kunnen bestaan ; want een eerste vereischte voor deze vleesch
etende dieren is , dat zij zich kunnen weren en bewegen om 
hunne prooi te bemachtigen of aan een vijand te ontkomen . 
De verklaring ligt echter voor de hand : alleen op zulk 
eene groote diepte zijn die teere vezels en zwakke been
deren voldoende , doch aan het oppervlak gekomen wordt 
het evenwicht van de drukking verbroken en door de 
uitzetting van de inwendige organen valt de structuur uiteen . 

Eene afbeelding van een diepzeedjer , de Neoscopelus 
macrolepiclotus, in den toestand woals het uit de diepte 
aan boord van de Ckallenger was opgehaald , gaf ons eene 
plastische voorstelling van de uitzetting der inwendige 
organen. De oogen waren uitgepuild , de schubben zaten los 
en rammelend aan de huid en de zwemblaas had tengevolge 
der uitzetting van het zich daarin bevindende gas , de maag 
op zijde gedrongen zoodat deze buiten den bek puilde. 

H oewel de visschen , die op diepten van 2000 tot 3000 M. 

le ven , zich door hun vreemdsoortig uiterlijk  van de hooger 
l evende visschen aanmerkelijk onderscheiden , verschillen 
hunne organen slechts zeer weinig. Aan hunne spij sverterings-, 
ademhalings- en circulatie-organen is nie ts b i jzonders . Zel fs 
hebben z ij volkomen no rmale oogen , wat wel zeer verrassend 
is , daar men toch niet anders zou verwacht h ebben dan 
dat z ij blind waren 7 evenals de blinde visch in de Mammouth
grot in Kentncky , en als sommige indi viduen in andere 
diergroepen , als insecten en amphibi ë n , die op donkere 
piaatsen leven en b lind zij n .  Het een i ge versch il jn de oogen 
openbaart z ich h �j die visschen , die op d i epten won en waar 
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11 0g een wenug licht doordringt . Dez;e zijn , evenals de 
nachtroofvogels, toegerust met hijwnder groote oogen , des 
te beter in staat om het wein ige licht op te vangen. 

Eenmaal in 't bezit van n ormale oogen 1 moeten d ie  
visschen daarvan ook nut  heb ben, en dat vermoeden werd 
groote waarsch ijnl ij kheid ;  toen men tot de ontdekking 
kwam dat di e dieren zelf licht verspreiden door s l i jm, die 
zij afscheiden, en door phosphoresceeren de plekken op hun 
lichaam. 

B i j  vel e diepzeedieren is het sl ijmafvoerend stelse l ,  dat 
zetelt in d e  zij delingsche streep, die b ij elken visch aan het 
lichaam wordt waargenomen : o .  a. bij de Macrnrus, buiten
gewoon ontwikkeld, zooclat dit dier als met een wolk van 
l i cht geheel is omhuld. Behalve met dit phosphoresceerende 
slijm, zijn ve] e d i epzeevisschen toegerust met phosphores
ceerende plekken, uit dubbele bolle lenzen bestaande, waar
achter zich een holte met eene doorschijnende vloeistof 
bevindt. Deze h olte i s  bekleed met een zwart vlies, dat met 
zenuwen in verband staat . Soms treft men die plekken aan 
onder de oogen, soms ook aan de zijden van het lichaam. 
Een bepaalde soort, JJ1alacosteits niger , heeft vier van die 
plekken aan den kop, waarvan twee geel licht, de twee 
anderen groen licht verspreiden ; een andere visch, de Sto11iias 
boa, is al bijzonder luisterrijk toegerust met plekken van 
den k op tot den staart, zoodat een aureool van licht het 
dier omgeeft. Dienen deze plekken in de meeste gevallen 
alleen tot uitstraling van licht, dat de visschen in staat 
stelt om met hunne normale oogen te zien, bij sommigen 
schijnen zij tevens te dienen als bijoogen om licht op te 
nemen. Eindelijk heeft men ook diepzeevisschen ontdekt, die 
zelf geen licht uitstralen, maar hun voordeel doen met het 
licht van anderen . Z ij worden dan weer schadeloos gesteld 
voor het gemis van eigen phosphorescentie door sterk on·t
wikkelde gevoelsorganen , l an ge vinstralen , ·waarmede zij , 
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zich i n  d e  duisternis voortbewegende , h un vijand of hun 
prooi reeds op een afstand voelen . Buitengewoon gewapend 
èn met licht , èn met lange , afzonderlijk beweeglijke vinstralen , 
is de Echiostorna , een dier dat z ijn weerga niet heeft in 
eigensch appen om in de duistere diepe zee te leven. 

Andere merkwaardige soorten zijn dP diepzeevisschen , die 
aan den onderkaak of ook wel boven aan den kop met 
gevoelige lange draden zijn gewapend. In den modder gedoken , 
hengelen :tij m et dezen draad naar hun prooi en brengen 
die in hun wijden muil , die tot ontvan gst van voedsel alt ijd 
open staat. 

Tegenover deze sterk ontwikkelde gevoelsorganen staan 
veelal zeer onvolkomene bewegingsorganen. füj Eurypharynx 
pelecanoides ontbreken de buikvinnen zelfs , en van borstvinnen 
is slechts weinig te bespeuren .  Ook de staart is bij dit dier 
zoo dun , dat h ij slechts weinig tot de beweging kan bijdragen . 
Daarentegen zijn de diepzeevisschen als vleeschetende dieren 
m eestal roofvisschen en uit dien hoofde toegerust met groote 
bekken , sterke tanden en een rekbare maag , waarin z ij met 
gemak een prooi van tweemaal grooter lengte dan hun 
eigen lichaam bergen De kleur is flu weelig zwart of donker 
grijs , altijd somber , wat hun dikwjj ls tot bescherming dient 
tegen h unne vijanden. Als merkwaardig voorbeeld van die 
bescherming door vorm en kleur ,  noemde spreker onder de 
visschen der oppervlakte de eigenaardig door de Duitschers 
Fetzen.fisch (fl ardenvisch) gedoopte zeepaardj es , die zoozeer 
b edekt en vergroeid zijn met zeewi er , dat z ij van dje plant 
schier niet te onderscheiden zijn. 

Aan het slot zijn er boej ende verhandelin g stond spreker 
stil b ij de vraag , welke de herkomst is van de d iepzeefauna. 
Moet men zich den ontwikke lingsgang zoo voorste l l en d at 
de zeedieren , oorspronkelijk in de di epte l even de , allengs 
naar boven zijn gekomen , of omgekeerd ? Het antwoord moet 
l uiden dat de dieren a l l engs naar d iepere lagen 7, ·9 1 1  afgcd.a�lcl J 



daar geen enkele diepzeevisch tot heden ontdekt is ,  die o ver
eenkomst vertoont met fossielen uit ou dere formaties . De 
tegenwoordige diepzeedieren kunnen dus niet van oudere 
vormen afstammen omdat ze , tijdens die oudere vormen 
leefden, niet bes tonden . 

Als toepassing op zijn betoog gaf dr. V ETH ten slotte eene 
aanhaling ten beste uit een werk van een der natuur
vorschers van de Challenger, die tot de conclusie  komt dat 
het diepzee-onderzoek een nieuw bewijs heeft geleverd , dat 
in het dierenrijk geen onveranderlijke typen aangenomen 
kunnen worden die men soorten heeft genoemd , en dat de 
orde in de schepping door de eeuwen heen de dieren heeft 
vervormd naar de veranderde omstandigheden van hunne 
wissel ende woonplaats . 



IV. 

J .  ' ME NALDA VAN SCHOUWENBURG.  

IJs en gletschers. 

De spreker uit Rotterdam ,  de heer J .  MENALDA VAN 
ScHo UWENBURG , verzocht zij n gehoor hem in ged achten te 
vergeze1 len naar het land , dat door zijne grootsche -en tegelijk 
l iefelijke natuur zoo veel aantrekkingskracht uitoefent , naar 
het land der Alpen . Dank zij het gemak en  de snelheid waar
mede meu tegenwoordig reist en in korten tijd veel ziet en 
geniet , is ook de majestuense Zwitsersche natum geen on
bekend oord meer voor vele N ederlauders. Daarom lag geen 
reisverhaal en evenmin het schetsen van natuurtafereelen , 
hoe verlokkend ook , i n  spreker ' s bedoeling? maar alleen 
eene beschouwing,  vooral uit een zuiver natu urkundig oog
punt , van een der grootste aautrekkingspunten van dat 
schoone land , de g 1 e t s  c h e r s . 

De st adie der nog bestaaude Zwitsersche en Noordsche 
gletschers is ook van groot belang ter verkl aring van de 
ijsve l den , die i n  voorhistorische tijden ons werelddeel voor 
een groot deel overdekt hebben.  Ondanks het langdurig on
derzoek door een groot aantal gel eerden ingesteld , en al is 
er o ver het onderwerp reeds zóó veel gepubliceerd , dat all een 
de gletscher-literatn L1r een e vrij aanzien lijke bibliotheek zon 
vul len , is onze kerm is omtrent <le gletschers Ï !1 menig opzicht 
nog onvolledig en  kn n n en vele ver, •ch ij n se1en ook h eden 1 1 0g 
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niet voldoende worden verklaard . Die onvolledigheid onzer 
kennis van de gletschers zal wel voornamelij k toegeschreven 
moeten worden aan de moeielijkheden waarmede men bij de 
waarnemingen in loco te kampen heeft . 

De indruk dien de on middellijke nabijheid van een groote1 1  
gletscher op den mensch maakt , is overweldigend en doet 
ons denken aan een geweldigen , schuimenden , gezwollen 
stroo m ,  plotseling tot ij s gestold , dikwerf een duizeud meter 
breed en ingesloten door machtige dijken van rotsen , steen 
en puin . Boven de sneeuwgrens ingesloten door de met eeuwige 
sneeuw bekleede hellingen , vervolgt de gletscher in h et dal 
zijn weg langs groenende bergen en zelfs langs korenvelden 
en met genrige Alpenbloemen bezaaide weiden . Op sommige 
plaatsen is de bevroren stroom vlak , samenhangend eu .ge 
makkelijk begaanbaar , op andere gespleten en gescheurd 
door kloven van soms onafzienbare diepte . Op plaatsen waar 
de bodem plotseling sterk daalt , ontstaan ijsval l en over de 
geheele breedte gelijk bij het water van deu Rtjn te Schaff
hausen , maar soms viermaal zoo hoog en breed , vormende 
daarbij torens van ijs  gescheiden door kloven , die een pra chtig 
zu iver blauw licht uitstralen. Vervolgen wij een gletscher 
opwaarts , dan bemerken wij in veel gevallen dat hij ontstaat 
uit de vereeniging van twee of meer klein ere gletschers , 
samenvloeiende uit afzonderlijke dalen , zooals de bekende 
Gornergl�tscher die uit acht armen is samengesteld , terwij l 
de Unteraargletscher uit 1 4  afzonderlijke gletschers is op
gebouwd . Ni et altijd echter ontstaat eeo grooi,e gletscher 
uit de vereeniging van meerdere kleine ; de Rhöne- en de 
Ober-Grindelwaldgletscher b .  v. bestaan slechts uit een 
enkelen  stroom.  Zetten wij den tocht over den gletscher verder 
voort en beklimmen wii op zijn rng de hellingen der bergen ,  
dan bereiken wij eiudelijk uitgestrekte sneeuwvelden , waarin 
de gletscher zijn oorsprong neemt. 
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Maar niet dad elijk  tot den oon;pro n g  zou spreker o pklim m en . 
Liever keerde hij op zijn  weg terug en beschreef onR eerst 
hoe het  leveu van den gletscher eindigt. 

Gedurende den win ter is het geheele oppervlak van den 
gletscb er o nder een lijkkleed van sneeuw bedekt. In ' t  voorjaar 
begint de  sneeuw beneden de s neeuwgrens te smelten , totdat 
ult . Juni de geheele laag ges molten is  en ook het ij s per 
d ag ongeveer 3 cM. va n zij ne dikte verliest , met het gevolg 
dat het oppervlak van den gletscher in  een j aar ongeveer 
3 M. daalt . Die afneming geschiedt in grootere mate aan d e  
zij d en dan in  ' t  midden , waar d e  gletscher dan ook een 
hooger oppervlak vertoont .  Het gevolg van deze s melti n g  op 
het uiterlij k  voorkomen van den gletscher is , <lat de van 
nature blauwe en doorschijnende kleur van het gletscherij s 
i n  de warme zomerdagen , wegens d e  tallooze kleine scheurtj es 
cloor de zonnestral en te voorschijn geroepen, aan het opper
vlak ruw en wit zich vertoon t "  en dat zich op het ij s eene 
h oeveelh eid wat�r verzamelt , welk smeltwater " over het ij s 
vloeiend , zich in kl einere en grootere beeken verzam elt die 
zi eb beddingen in het ij s uith ollen . Op den vroegen m orgen 
na een konden nacht is all es n og stil op het oppervlak van 
den gletscher , maar l angzamerhand , bij het kli mmen v::i,n de  
zon , begint overal , eerst z;acbt en dan luider, h et rn ischen en 
suizen van die beekjes , waarvan het kristal helder water -
wild water , zeggen de Alpen bewoners - met groote snelheid 
naar beneden stroomt.  Onderweg vloeien die � à 8 M.  breed e 
en ½ M. diepe beekjes tot grootere samen , die beddin gen 
vormen soms van 1 0  M. diep en 1 0  M. breed ; maar nooit 
stroomen zij door tot het  einde van den gletscher : zij ver
d wij nen in spleten en in  kloven en langs de randen, en  vormen 
diepe vertica l e  openj ngen of schach ten , die een  den kbeel d 
geven van de onkaggelijke dikte der ij 8m assa , d aar m en 
in die schach ten tot 2 6 0  M .  d i epte peil t , veel t �jds  wrnler 
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n og to t  den bodem rloor te dringen ; want die openingen 
eindigen bened en in kronkelende kanalen waardoor het water 
een uitweg zoekt De dikte der groote gletschers van de Alpen 
schat men op 2 à 400 M.  Let wel : eene 400 M.  dikke ij s
laag , dat is ruim  driemaal de hoogte van den U trechtschen 
Dom .  Zoo heeft Professor HEIM te Zürich het volume van 
den Aletschgletscher berekend op 10 800 millioen kn b ,  m eter, 
eene massa gemakkelijker neer te schrij ven dan zich voor te 
stellen . Om aan de verbeelding tegemoet te komen , heeft 
hii als eenheid gebruikt het uitgestrekte gebou w VH n de  
Polytechnische school te  Zürich . A ls men genoem den gletscher 
in  stukken zaagde ter grootte van dat gebouw en die stukken 
uaast elkander legde , zon men een ijsgordel van 1 0  000  
kil ometer fonn eeren . Van de  massa van den  Gornergletscher 
erlangt men eene voorstelling , wetende d at als men dien 
in blokken ter grootte van een huis kon zagen , men uit 
die blokken drie steden , elk ter grootte van Londen , zou 
kunnen bouwen . 

Behalve het smeltwater komt er nu uog veel water onder 
den gletscher door de  regens en door de beken , di e van de 
bergen afvloeien . Dat warmere water smelt in het ijs kanalen , 
ho leu _ en gangen ni.t , en de meegevoerde wanne lucht 
draagt ook bij tot om zetting van het  ij s in water. Aan deu 
voet van rlen gletscher v erlaat dat water als gletscherbeken 
de gletscherpoorten , die een hoogte bereiken van 20 à 40 
M. en een breedte van 80 M. Prachtig is het gezicht van 
de bl auwe kleur van het ijs in die poorten ; maar ::1lleen 
des winters kan de toerist zicb zonder gev aar daarin wagen ; 
des zomers scheuren brokken en schol len ij s v an de gewelven, 
di.e b1i het neerploffen den bezoeker d reigen te verpl ettere1 1 ,  
terwijl ook de geb eele poort als het ijs te veel is weggesmolten ,  
soms met don derend geraas ineenstort. Het uitein de  v::111 
den gletscher breekt, d a :1.rbij in stukken , waaronder er z ij n  
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v a n  cle grootte v a n  geheele · huizen .  In  heete z.omers k o mt 
het voor dat een gletscherpoort twee keer ineenstort en zich 
opnieuw vormt. , waartoe twee warme zomermaanden voldoende 
zij n , terwijl op andere tij den een poort twee jaar achtereen 
in stand blijft. 

De hoeveelheid van het nit de poorten stroomende water 
h angt af van de grootte van den gletscher , van het jaargetij de 
en ook van het unr van den dag. Na warme dagen zijn de 
gl etscherbeken het meest gevuld en l everen - de Aar- gletscher 
bij v .  - tot 2 millioen M3 daags . In den winter daarentegen 
stroomt nit de gletschers in 't geh eel geen wa ter meer , 
terwij l  de beken der meeste groote gletschers , ook die van 
het n oorden waar de winter zoo veel kouder en langer is , 
den geh eelen winter doorstroomen , ofschoon de gletscher 
clan diep onder de sneeuw bedolven l igt . 

In tegenstell ing m et het heldere s meltwater van h et gletscher
oppervl ak , is het beekwater troebel door het iand en gruis , 
dat als slib van den bodem der gletschers wordt m eegevoerd . 
De kleur van het water komt dan o v ereen m et de rotssoort 
der bergen , waartnsschen de gletschers zich bewegen . Van 
daar de naam van gletscher melk , aan beekwater gegeven 
dat u it gletschers stroomt , die door bergen van graniet 
zijn omringd . Bij donkerder stee nsoorten heeft h et water 
eene bruine , ook wel eene zwarte kleur. Geruimen tij d blij ft 
die fij ne slib zwe 've u , zoodat, het gletscherwater zijne  kleur 
nog heeft behouden , wanneer b et zich reeds in de rneeren 
heeft o ntlast. Een merk waardig voorbeeld vindt m en daarvau 
bij het Lago Bianco ) nabij den top van de fü rn i n a  _ op de 
gre us  van Grauwbnn clerland en I talië en j uist de waterscheiding 
tnsschen de Z warte en Adriatische zeeën en het in de o n middel
lijke nabij hei d gelegen Lago N egro . De witte kl em V::Ln het 
Bianca-meer is het gevolg van de witte kJ.en r van gletsch er
water , dat zich daar i n o n t l ast ; het N eg ro - meer wordt al l eeu 
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gevoed door bronwater . Het. · water van het Bianco- meer 
stroomt door de Adda naar de Adriatisch e zee , terwijl  het 
N egro-meer door de rivier de Inn ziju water n aar de Zwarte 
Zee zendt. 

Langzamerhand bezinkt echter de vaste stof , terwij l  aan 
het aanwezig zijn  van , in een glas met het bloote oog niet 
meer waarneembare , fijne resten vele Zwitsersche meeren , 
als die van Engadin , het meer van Luzern , van Genève 
enz .  evenals de Fjorden in Noorwegen gedurende den zomer 
hunne Ïn de zon zoo schilderachtige groen-blauwe kleur te 
danken hebben. In den winter is het water in de gletscher
beken daarentegen haast zoo helder als bron water. 

De hoeveelheid steengruis dat de gletschers af voeren , is 
zeer aanzienlijk .  Zoo bedraagt het slib van de Aare , als zij 
den Unteraargletscher verlaat , in Juli en Augustus per dag 
on geveer 1 63000 K. G . ,  h etgeen o vereenkomt met 60  M3 

graniet in fij n gewreven toestan d .  Over een geheel jaar kan 
de afvoer van deze beek alleen op 6000 M3 van door den 
gletscher tot poeder vergruisd en steen worden aangenomen . 

Keeren wij nu Yan den voet der gletschers naar hun 
oorsprong terug . De vraag, die ons in de eerste plaats moet 
bezighouden ,  is op welke wijze een gletscber ontstaat. H et 
is ook hier weer de zon , hoe vreemd het ook schijne , die 
de gletschers doet ontstaan . Hadden deze vroeger over het 
aardoppervlak eene veel grootere uitbreiding , eene ver
mindering van zonnewarmte - zooals men wel eens vermoed 
heeft -- was hiervan allerminst de oorzaak . Integendeel , er 
moet in den ii stij d  een enorme arbeid door de zon verricht 
zij n � maar tevens moeten er zeer krachtige condensators zijn 
werkzaam geweest om den waterdamp , door de zon voortge
bra cht , te verdichten tot ij s .  Door de warmte der zon toch 
... vordt het water van den oceaan omgezet in waterdamp , die 
met c l e  verwarmde lucht opstijgE5nde wordt u itgezet , eu ten 
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gevolge van dez.e uitzetting , waarvoor warmte noodig is , 
wordt afgekoeld. 

Iu  de koudere luchtlagen a�ugekomen , kan de  lucht al den 
waterdamp niet meer behouden ; de waterdamp wordt verdicht 
tot wolken en keert als regen of sneeuw tot de aarde terug. 
Met de hoev eelheid warmte n u , die vereischt wordt om 1 
K.  G. water om te zetten in damp , kan m en een stuk ij zer 
van 5 K .  G. tot smelten brengen . Voor het vormen van een 
gletscher moet dus de zon niet minder warmte leveren dan 
noodig is o m  een massa ij zer van vijfmaal zooveel gewicht 
als al het ijs van den gletscher tot witgloeihitte te brengen, 
en hoeveel dit bedraagt kan men zich voorstellen , als men 
nagaat dat de Aletschgletscher alleen reeds een inhoud bezit 
van meer dan 1 0  000 millioen M3 • 

Onze dampkring is als een warme deken om de aarde 
heengeslagen en naarmate men hooger stijgt boven het 
opp ervlak der zee , neemt de temperatuur  meer en meer af 
en valt de waterdamp steeds minder als regen en destemeer 
als sneeuw neder. Op zeer hooge plaatsen is de zomerwarmte 
niet voldoende om die sneeuw weer in water omtezetten . 
Daar , boven die sneeuwgrens , heersch t het eeuwige rijk van 
den winter en is de bodem het g!=)heele j aar door met sneeuw 
bedekt. Boven die lijn stapelt de sneen w zich op en zou na 
honderden jaren eene enorme hoogte moeten bereikt hebben, 
ware h et n iet dat de natuur het evenwicht herstelde , door 
dat <le sneeuw haar eigen last niet kan dragen . Op twee 
wijzen wordt het o verschot van de sneeuw der hooge streken 
aan dè lager gelegene ,  waar de warmte de bovenhand heeft, 
ter smelting overgedragen .  De eerste wij ze is door de sneeuw
val len of lawi nen . Op een lentedag in de Zwitschersche bergen 
toevende , hoort men van alle kanten de echos der lawinen  
en  ziet men de sneeuw nu  eens als schitterend witte strepen ,  
dan weder i n  groote massa' s van  m il lioenen  kub .  meters 
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tegelii k , in  de dalen u eerplo:ffe n .  Alleen op de St .  Gotharcl
groep hebben elk jaar meer dan 500 l awinen plaats , die te 
zamen gemiddel d  325 ruillioen 1\1? s □ eeuw na:1r beneden  stoTten . 

Op pln,atsen die minder helling hebben dan 30 ° à 35 ° , 
geschiedt. de afvoer van de sneeuw uit <l e hooge bergstreken 
door middel van de gletschers . Wat de lawine  door plotsel inge 
en h evige bewegingen volbrengt , dat doet de  gletscher door 
voortdurend , regelmatig en langzaam stroomen.  

Wij hebben gezien dat door smelting eene aanzienliike 
hoevee1 heid ijs  van de gletschers verdwijnt , er  m oet dus steeds 
eene nieuwe voorraad ii s worden aangevoerd . 

Die hooggelegen sneeuwlagen n u  zijn de voorraadschuren,  
waaruit de  gletscher 7'ich voedt van nieuw ijs .  De sn eeuw 
moet daartoe een \Terza,melbekke1 1 vin den : dit is de voorwaarde 
voor het vormen van een gletscher .  Vindt de sneeuw , zooal s 
i n  de A lpen , die reservoirs , dan ondergaat 7,ij daarin eene 
merkwaardige verandering .  Zij valt in die h oogere sferen 
niet als vl okken, maar al s droge ii snaaldjes van eeue verbl indend 
witte kleur , die zeer bewegelijk zijn , zoodat zij door de winden 
en stormen worden meegevoerd . In de bekkens wordt de 
sneeuw na verloop van tijd samenpakkend eu zwaar . Des 
zomers wordt daar overdag door warmte en regen de oppervlakte 
gesm olten .  Het smeltwater dringt in de dieper gelegen lagen 
door , doet de fij ne  kanten van !de sneeuwkristallen afsmelten 
en bevriest later wed er voornamelijk :om de  ijsnaalden heen , 
zoodï Lt de sneeuw den vorm van korrels aanneemt , die elk 
afzon derlijk  uit een rond l ichaampje  van geheel doorzichtig 
ijs bestaan , meestal met kl ei o e  ingesloten l uchtblazen en d ie 
naarmate de sneeuw meer daalt , al grooter en grooter worden . 
Die korrelige sneeuw of f i r n  (oude sn eenw) nu is de grondstof , 
waaruit het vaste gletsch erijs  o ntstaat. Deze o mzetting geschiedt 
ech ter in  de natuur niet op een maal -- eerst vormt zich 
uit de sneeuw een ondoorzichtig . witachtig , minder dicht 
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soort van ij s ,  hetwel k ter onderscheidin g f i r n ij s wonlt geuoe rn d .  
Door op volgende  s m elti ng aan de oppervlakte , het opslorpen 
van het hemelwater door  de o n d erliggen de snee u w , het 
ontwijken van de lucht , de sterke Ramenpersin g d oor <le 
daarboven l iggende m assa en de afkoelin g tot ben eden h et 
vriespun t  wordt de fir nsneeu w langza merhan d o mgezet in ij s .  

De overgang van  dit firnijs tot het heldere gletscherijs 
staat in verban J m et de beweging van den gletscher zelf. 
Laten wij d u s  eerst o nze aandacht hierop vestigen . Wann eer 
wij ons op of bij een gletsch er bevinde n ,  it:i va,n eene beweging 
niet h et minste te bespeuren , en het komt ons h aast ongelooflijk 
voor dat deze ontzettende massa ·van dit harde , vaste , 
glasach tige m ateriaal werhl ijk  ic. lau gzame maar voortdurende 
bewegi n g  zou verkeeren . Toch zij n wij bij < le  beschouwin g 
van de beken reeds tot het beslu it gekomen dat <le gletschers 
spoedig geheel zouden verd wij ne n , wanneer hun niet voort
durend nieuw voedsel van boven werd toegevoerd. Als wij 
echter op den gletscher nauwkeurig rondzien 

I 
zullen wij ook 

h ier van die bewegin g de bewij zen k unnen vinden.  Begeven 
wij ons n aar <l e zijkanten , d a n  vinden wij hoe deze steeds 
begrensd worden door wallen van gruis , puin en rotsblokken 
v an 1 tot 20 MB , m aar ook v a n  3000 M B i nbond , die op 
het ij s rusten en uit steensoorten bestaan vau volkomen 
gelijken  aard als de bergen e n  rotsen , die den gletscher 
o mringen . Deze zijmuren of morenen ontstaan u it brokken , 
die v an de rots losraken , m aar men v indt ze ook aan d e  
randen v a n  d e  lagere cleelen v a n  d e n  gletscher , waar geen 
bergwande n meer zijn .  Zij m oeten Jus daarheen u it hooger 
gelegen deelen van den gl etsch er verplaatst z ij n .  J:--Ietzelfde 
is h et ge val met de stee n d ijken in 1t miclJ.en van den gletscher 
liggen de en die steeds on tstaan waar t wee gl etschers zich 
vereenige n .  Daar vormen de bi nn enste ran d morenen  van <le 
afzon derlij ke gletschers de midden morene van den saa m -
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gevloeiden gletscher , die 'lich ook tot het beuedeneind van 

den gletsch er uitstrekt. . 

Verschillende waarnemingen bevestigen de onderstell ing 

van het voortbewegen der morenen. Toen prof. HuGr vao 

Solothurn in  1 827  eeu steenen hut l iet bouwen op een 

middenmoreue van den Unteraargletscher, bevond hij in 1 830 ,  

dat de  h ut reeds 1 00 meters meer naar beneden was ver

schoven , en in 1 84 1  dat zii reeds 1 436  M. was verplaatst. 

Met stangen of palen 3 meters diep in den gletscher ge

stoken , werden door A.G.assrz en andere onderzoekers de 

u i eti ngen voortgezet err gelijke uitkomsten verkregen , tot 

men in  1 842  tot de wetenschap kwam van het merk

waardige feit , dat in  eeue zelfde cl warsdoorsnede de snelheid 

van het midd engedeelte van den gletscher grooter is dan aan 

de kanten .  Dit belangrijke eu aan van keliik bevreemden de 

verschij nsel gaf aan prof. T YND.A.LL en andere geleerden aan

leidiug om met kijkers en meeti n stru menten de beweging en 

de verplaats ing  van het ijs voor iedere 24· uur met de grootste 

j uist.heid te meten .  Zii bevonden dat het middendeel der 

gletschers i n  de Alpen zich 1 à 4 d . M . in de 24  uur ver

plaatst, zoodat van den Aletsch- gletscher , die 1 7  kilometer 

lang is , elk cleelti e  den weg van de sneeu wvelden tot het eiude  

eerst na 1 70  à 200  jctar kan  hebben afgelegd . 

Bij een regel matig beloop van de hel l ing en van de bedding 

is de  snelheid van  een gletscherstroom het  grootst bij den  

oorsprong , en  ook bevond TYNDAT,L dat in  de verschillende 

l age n de  snelheid met de diepte afoeemt. Ook veraudert de 

s nelheid met de j ;-1arget1iden , terwii l  de bewegiug zelfs in 

den winter voortduurt 

Men was dus tot de overtuiging gekomen , dat de gletschers 

een belan grijke factor vormen in den kringloop dien h et 

water i n  de natu ur doorloopt. De waterdeel tj es die door de 

zou worden opgehev en , door wi n d  en storm meegevoerd en 
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na tweem aal van natuur te ZlJ n veranderd , werden neder
gelegd op de kru inen van de bergen , welke ½ij met hun 
prachtig sneeuwkleed tooien , zij n daar niet aangeland om 
de eeu wige rust in te gaan . Deze bestaat voor hen uiet . 
Verdicht en vereenigd tot reusachtige ijsmassa's , dalen zij 
l angzaam maar onverpoosd en met onweerstaanbare kracht 
neder van hun  doodse.he rustplaats om in lagere streken , door 
de ·zon nestralen tot nieuw leven gewekt, als k laterende beeken 
en machtige stroomen na la nge jaren van scheiding weer te 
keeren naar de plaats waar zij geboren werden. 

Tal van oplossi ngen zij n  beproefd voor de verkl aring van de 
oorzaak der gletscherbeweging , maar velen zijn bestreden en 
verworpen , en nog is het niet gelukt om eene volledige_ en al
gemeen aangenomen theorie te vinden . Wij zul len spreker in 
de mededeelü1g van de uitkomsten van dit onderzoek n iet op 
den voet volgen. Genoeg zij het gezegd , dat men de motorische 
kracht van  de beweging heeft te zoeken in het gewicht van 
het ijs en den daardoor uitgeoefenden druk in vereenigi ng  
met de hel ling van  den bodem. Ter verklaring daarvan  be
handelde spreker eerst eenige natuurkun dige eigenschappen 
van het ijs , de verlaging van het vriesp unt bij sterke drukking, 
de regel atie , de proeven van HE IM omtrent den invloed van 
de ligging der assen  bij het aaneenvriezen van de ½ ijv lakken 
van kubussen , en de merkwaardige strnctnur van het glet
scherijs , hetwelk bestaat uit kristallen door gebogen vlakken 
begrensd e n  door capillaire spleten gescheiden . Deze st ukke n , 
gletscherkorrels genaam d 1 n emen bij de beweging lang
zam erha.□ d  in grootte toe , het welk waarschij n lijk moet worden 
toegesch reven aan de volkomen vereen iging van de afzonder
l ijke naast elkander liggen de kristallen , wan neer hij de be
weging de assen toevall ig gelij ke rich ting aannemen  

Door verschil lende proeven met blokken ii s  e n  h et perse u 
van ij s in al lerlei vormen werd ee n e n  ander d uid e l i j k  toege l i ch t . 
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Daarn,L  werde 1 1  cl e verschij usel e n  besproken die h et gevolg 
zij n vau d e  glijd ende eu vau de stroo memle  bewegü1g van 
deu gletscher, het ontstaan  en ver l wij nen van de  scheureu ,  
klo ven , ijscascades en  ran dspleten ,  e n  ten slo tte het afslii peu , 
polijsten eu krassen van de rotsen , waardoor men in staat 
is nog duidelij k de pl R.atsen te herkenneu waar in v roeger 
tijden gletschers moeten hebben bestaan .  

Aa u het slot van deze boei ende  voordrach t liet spreker de  
mees t bekende gletschers de revue  passeeren door m et kalk
licht eeu groot aan tal gek leurd e glasphotographiën op ee11 
scherm te proj ecteereu. Zoo zagen w ij in duidelijke beeldeu 
de \Tiesch- ,  Aletsch- en  Gornergletscher , de Grindelwaldglet
schers_, de Meerje lensee , waarin het ijs af brokkelt van een 
zijtak van den Aletschgletscher , Ohamonu y  en  de M.er de 
Glace : de H hóne-gletscher , de  Matterhorn eu tal van andere 
o u tzagwekkende  tafereelen in de Zv1ritsersche Alpen. 



v. 

Prof. Dr .  P.  H . SC H OUTE.  

Over kleuren. 

Wat is kleur ? Wie van ons zal - zoo ougeveer begon 
de Groningsche hoogleeraar z ijne degelij k voor bereide ver
handeling -- op deze vraag onmiddellijk kleur bekennen ? 
De wedervraag zou al dadelijk luiden , in welken zin men 
kle ur bedoel t : of  men zicb daarbij plaatst op h et politieke 
standpunt en het oog heeft op kleurs verandering of kleurs
verzaking , op groenen , rooden of ul tra rooden ; of men met 
den student de kleur der faculteiten met haar verschillende 
beteekenis aèl,n de v ier un iversiteiten onderscheidt ; of dat 
men bedoelt de maagdelijke blos en wat deze te voorschijn 
roept .  De  hoorder van voorheen en de lezer van thans  zal 
begrijpen , dat hier de vraag gesteld moet worden in  phy
sischen zin . Vragen wij h ,�t aan G oE'l'HE , die op zij n tijd met 
zij n en machtigen geest ook de natuurweten schap beoefende , 
Jan zullen wij ons zeker niet bevredigd vinden . In de in 
l eidi n g  tot zijne  Farbenlehre l ezen wij : « Misschien zullen ½ij , 
die gewoou zijn  naar een vaste volgorde te werk te gaa n -
en hier  worden , ongeveer op de w\js  a l s  JAN HoLLAND van 
nette m enschen sp reekt , de wis- en natuurkundigen bedoeld 

.- h ier opmerken , da t we tot nu toe nog n i et hebben ver
k l aard , wat kleur dan toch eigen l ijk Ü 3 .  Deze vraag zouden 
we gaarne �og wat o ntwijken . W ant we kun nen h ier a l l een  
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h erhalen , dat kleur i s  « de naar wetten geregelde natuur  met 
betrekking tot, het gezichtswerktuig . Ook wij moeten aan
nemen , dat men dezen zin bezit en de inwerking der natuur 
op dezen zin kent. Want met blindeu kan wen niet over 
klenren spreken . Maar » __,. zoo gaat GoETHE voort - «we 
willen deze voorstelling niemand opdringen , we hebben geen 
lust ze door kamp en strijd te verdedigen . Wa nt het is van 
oudsher gevaarlijk geweest o ver kl eur te han delen en wel in  
die  mate dat  men heeft gezegd : houdt men een stier een 
rooden doek voor , dan w ordt hij woedend ; 8n de wijsgeer 
begint reeds te tieren en te razen , zoodra m en hem slechts 
over kleuren in het algemeen spreekt. » 

Inderdaad zijn er i n  de natuurwetenschap we1111g onder
werpen . die tot zooveel misverstand aanleiding hebben ge
geven als het licht en de kleur . In  de ou dheid stelde men 
zich het licht niet voor als uitgezonden van de voorwerpen 
naar het oog , maar als een soort van tastorganen of vang
aTmen , die van het oog uit zich naar de lichtbron v oort
bewegen.  Hoewel die zonderlinge theorie reeds in 3 5 0  j. v .  
C.  door ARISTOTELES werd bestreden door de  logische op merking 
dat men dan ook in het donker moet kunnen zien , vond 
zij l 00 j. n. C. nog een verdediger in niemand mi11cler dan 
PTOLEM.AEUS , terwijl de meerring van ARISTOTELES ,  dat de 
kleuren zouden veroorzaakt worden door toevallige mengel ing 
van li cht en duisternis, 18 eeuwen later nog door KEPPLJfä 
geh uldigd werd . Eerst NEwToN's  vernuft heeft in 1 669  orde 
gebracht in dien chaos , door onwederleg baar aan te toonen 
dat k] eur de indruk is dien lichtstralen van verschillende 
breekbaarheid op ons oog maken . 

Toen NEWTON die ontdekking deed , waren de wetten van 
de terugkaatsing van het licht geen geheim meer. Men wist 
niet al1 een , dat indien van een lichtgevend voorwerp een 
lichtstraal valt op een spiegel , de hoeken van inval en van 
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terugkaatsing gelijk zij n , m aar men kende ook het verschijn sel , 
dat l ichtstralen bij overgang van de eene middenstof in  d e  
andere , bij v .  van lucht in water, van richting veranderen . Al 
spoedig had men dat verschij nsel waargenomen aan h et 
schijnbaar brekeD van een stok als hij in water wordt ge
stoken , aan het waarnemen van een muntstuk in een kom 
als men d ie met water vnlt , terwij l m en vóór die handeling 
van hetzelfde stan dpunt uit het voorwerp niet zag.  Zoo be
weerde r eeds 5 0  j . n .  C .  KLEOMEDES volkomen te recht, dat 
de  breking van de zonnestralen in den dampkring der aarde 
de oorzaak moest zijn van het nog eenigen tijd sch ij nbaar 
zichtbaar blijven van de zon nadat zij reeds ondergegaan is .  

Ook hadden vóór NEwToN's tijd onze SNELLIUS en de fransche 
w ijsgeer DESCARTES - onafhankelijk  van el kaar hoewel 
SN.ELLIUS het eerst - de wet reeds gevonden , die de verhouding 
regelt van den hoek van inval en dien van breking van 
lichtstralen in verschillende middenstoffen ; men kende den 
brekingscoëfficieut .  En men had ook ge vonden , dat wanneer 
een lichtstraal door een midden stof gebroken wordt , de 
brekingscoëfficient verschilt naar gelang van den aard dier 
stof ; maar omtrent de rol die de verschillende kleuren vau 
het licht bii <le breking van de lichtstralen speleu , verkeerde 
men in die dagen nog in onwetendheid. Wel was het bekend 
dat een beeld , door een - lens verkregen , verre van scherp 
was , maar <lit werd aan den bol vorm toegeschreven en 
alleen op rekening van de spherische aberratie gesteld .  Bijzi ende 
menschen kom en , zooals men weet , aan dat gebrek van de 
bol vormige ooglens  te gemoet , door bij het zien naar een 

· voorwerp de oogen half dicht te kn ijpen.  Daardoor sl uit men 
de. randstralen uit en belet dezen al zoo om het beeld van 
het voorwerp te vArflauwen . Ook had DES CARTJ(;S reeds in 
1 629 aangegeven , dat hyperbolische len zen de stral en werkelijk 
in een punt samen brengen en vinden we <lan ook de  eerste 
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deel en van de « Philosophical Transactions » , het tij dschrift 
der toen kort geleden opgerichte « Royal Society » ,  bijna 
geheel gevuld met voorschriften voor het s lijpen en polijsten 
van glas . Ook NEWTON toog aan het werk. Hij vond iets 
negatiefs en iets positiefs : dat namelijk alle v eranderingen 
rn  den vorm van de lens slechts weinig in vloed hadden op 
de scherpte van het beeld , en dat de verschillende kleuren 
van het licht geken merkt worden door verschillende breek
baarheid. 

Om die chromatische aberratie te bewijzen , 11a m  NEWTON 
een reeks van proeven . Door een glazen prism a  zag hij  in 
de richting van het beel d v an eeu voor de eene helft rood 
en voor de andere helft blauw gekleurde kaart , die hij 
acb ter het prisma had geplaatst . Door de breking zag hij 
het beeld 11iet alleen hooger geplaatst dan het voorwerp , 
maar h ij zag ook het lichtbeeld van het blauwe deel 
d er kaart m eer van den weg afgeweken dau het roode beeld . 
Nog duidelijker nam hij dat verschil in breekbaarheid der 
verschille11de kleuren waar , door de kaart te o mwimlen met 
een draad en een beeld hiervan door eens lens op een scherm 
te ontwerpen ; want nn zag hij het beeld van dien draad 
in de roode helft eerst clan duidelijk , wanneer hij het scherm 
verder weg plaatste dan dit bij het beeld v an den blauwen 
d raad noodig was . E n  toen NEWTON nu , als derde proef , 
die de proef op de som bleek , wit licht door een prisma, liet 
gaan en h et op een scherm opving , zag hij de verschillend 
gekleurde stralen met v erschillende afwijkingen breke11 en zoo 
alle kleuren afzonderlijk en naast el kaar op het scherm geworpen . 

Spreker herhaalde die proeven en wierp zeldzaam fraaie · 

en scherpe waterpas geplaatste spectra op het scherm . Ook 
verzam elde spreker de verschillende kleuren van het spectrum 
met behulp van een hollen spiegel en vereeuigde hij ze 
'IYed erom tot wit l icht . Die proef slaagde uitmuntend en 



werd gevolgd door de bekende proeven met h et snel wen t,e1en 
van gekleurde schij ven : eerst eeue schijf , die alle k leuren 
van den regen boog vertoonde ; vervolgens eeue schijf met veel 
groen , zwart en rood en een wein ig wit ; eindel ij k eene 
schijf :  iu · sectoren verdeeld van sl echts twee kleuren i geel 
en  b lauw. Bij het wentel en kwamen  op wit gel ijken de 
anonyme kleuren , grij sachtig en geelachtig wit voor den dag. 

Zij ne proeven voortzettende , ] iet NEWTON wederom wit 
licht door een ·prisma val 1en , maar nu plaatste h ij op 
den weg van het l i cht een tweede prisma , waarva n de ribben 
die van het eerste loodrecht kruisten. De stralen door dit 
tweede waterpas geplaatste prisma ten tweed en mal e  gebroken , 
weken n u  in  schuine richting  naar boven af , zoodat het 
spedrum nu  sch uin was geplaatst en wed erom het blauw 
omhoog en het rood beneden , waard oor feitel ijk d e  proef op 
de som geleverd Wf:LS , dat de roode lichtstrnleu mi n der 
afwijken dan de blauwe en violette. Ook deze proef werd 
door spreker zeer fraai herhaal d .  

Het zal nu duidelijk zij n ,  dat al i s  d e  brekingsaa nwij zer 
van licht in  water 4/3 , de verscb il lem1 gekleurde stra l e n  van 
dat licht ieder op zich zelf weer verschillende breki ugscoëffi
cienten bezitten . Zoo heeft bv . het v iol ette licht i n  water 
een grootere b rekingscoëf:6.cient dan het roode l ic h t, .  W ij 
moeten er clns bepaaldel ijk de k] e ureu bij noemen , wa11 1 1eer 
wij de brekin gscoëf-6.cient van licht rn eene bepaalde midden
stof willen aau <ln idcn .  De ondersc heiding van de kleuren e n  
hare n uan cen i s  i ntusschen zoo geheel subjectief , dat de 
w tenschap daarmede niet verder zou zij n gekoruen , ware 
het niet , dat de weg van het zonnespect,rn m voor de on der
keu ning der k l e u ren  bepaal de en sche rp afgebakende m ij l palen  
bevat , die men , naar den ontdekker of eersten waarnemer , 
Fraunlwfer'sclie strepen heeft genoemd . In  cl:-tt zon nespectrum 
vertormt zich nn  i □  de opvolgen de  kleu renreeks h et rood al s 
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het minst breekbrLre deel ; het vertoont van streep A to t 
streep (; bij na geen veraudering Vê:Lll tin t  en wordt ou der 
de kleurstoffen door het vermiljoen vertegeu woordigd . H iervan 
onderscheirlen is het purperrood , tl rLt i n  zijn flauwste tin t  
als rozerood , in zij n sterkste tiut als purper bekend sta::Lt . 
Dit purperrood komt in het spectrum niet voor i maar ontstaat 
door vermenging der ujterste kleureu  7 rood en v îolet ; het 
kau dus als slititstulc van het spectrum beschouwd worden.  
Van C tot D gaat het rood door oranje , d .  i .  door roodgeel 
in geelrood cl. i . goucl,qeel over . A au oranje  beantwoordt de 
kleurstof menie .  Van D tot E veran deren de kle uren snel. 
Eerst v in dt men een streep zuiver geel , ongeveer driemaal 
zoo ver van E als van f). Dau volgt groengeel tot E ,  en van 
daar tot een later tusschengevoegde streep b zuiver g, ·oeu . 

Aan het geel beantwoordt de kleu rstof chroonigeel ( chroom
zuurloodoxyde) en aan he t groen eene arscmikverbindiug , 
(Scheele's groen) . Tusschen b en F gaat het groen door blauw

groen in blauw en tn sschen F en G het blauw langzamerhand 
in  violet over. Omdat het spectrum hier vrij breed is , l i eeft 
NEWTON aan die klenreu verschillende uameu gegeveu. Zoo 
spreekt hij van thalassiwrn , cyaneum , coeridewn , indicum eu  
violaceurn. Thans noemt men  het eerste derde part ,1 an F G 
cyanblauw en de rest tot G indigo . Dan vol gt van G tot L 
het violet , zoo genoemd uaar de viooltjes .  Eindelij k vi ndt  
m eu voorbij het  violet de ouzichtbare chemische stralen en  
aa u de  audere zijde  van het rood nltraroode don kere 
wm·mtestralen . 

De proeven van NmvrroN hebben dus zijne meen ing omtrent 
de kleurschiftiug teu klaarste bewereu , hetgeen intusscheu 
n iet heeft kunneu verhinderen dat z�i ue stellingen om trent 
het wezen van het licht een heftigen best.rij der '7ornl eu iu  
d en  dichter Gm:nrn , d i e  maar niet kon aannemen , da t  het 
vlekkeloos witte licht ui t myriad en yau gekleurde stralen 
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zou bestaan.  Deze vond die beweri ng  ze1fä ongerij md .  Het 
licht kon z .  i in 't geheel niet samengesteld zijn , omdat 
gekleurd licht donkerdtff is dan ongekleurd licht en licht 
toch n iet eene samenvoeging van donkere dingen kan zij n .  Nu 
eens noemt hij NEW'l'O:N" een onbeschaamde , een grappen
maker , en zij n werk louter on zin ; dan weer bAschuldigt hij 
den beroemden physicns van opzettelijke verdraaii ng van de  
waarheid en van opeenstapeling van leugen en bedrog. Hoe 
zeer hij overtuigd is van de juistheid zijner kleurentheorie , 
blijkt duidelijk als b ij  zegt ; « Op alles wat ik als d ichter 
geleverd heb laat ik m ij volstrekt niets voorstaan . Er hebben 
te gelijk m et mij en voor mij groote d ichters ge1 eefcl , er 
zullen na mij grooter d ichters kom en . Maar dat ik in m ijne  
eeuw de eenige ben d ie  in de moe ielijke wetenschap der 
kleuren het juiste in zicht heb , dat doet m ij goed . » G oETHE 
m eende dus i u d erdaad , dat zijne  wetenschappel ij ke begaafd
heid al zgne dichterl ijke gaven ver î u  de schaduw stelde .  

Dat  GoETHE als natu urvorsch er groote verdiensten had , 
bewijst o .  a. zij n werk over de gedaanteverwisseling der 
p lanten en zijn o nderzoek van het skelet der dieren , dat 
hem zelfs den naam van voorlooper van DARWIN waardig 
maakte . Maar des te  grooter raadsel blij ft zijn  werk over 
de  Farbenlehre. 

De verklaring van dit merkwaardig verschijnsel zoekt L.li:wrs, 
de bekende levensbeschrij ver van  GoETHE , hieri n ,  dat GoETHJt 
geen idee h atl van wiskunde en cht h ii zich tegen over de 
theorie van d e  kleuren en van het licht in dezelfd e posi ti e 
bevr:md al s de  scheikundige , die zich tracht te behel pen 
zon <ler weegschaal .  « Geen gewicht des geestes kon h em het 
gem is der looden en on cen vervangen ; h et teere ton getje  
der weegschaal heeft het  beslissend e  woord e n  d i t  besl i ssemle  
woord ontbrak Go ETI-IE .  » En dan geld t  m et betrekki ng  tot 
deze afwijki ng het woord van BACO : « een sl ak komt  l an gs 
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den rechten weg eerder tot  het doel , da 1 1  een  harodra ver 
laugs den v erkeerden . » En GoE'L'HE was op d e n  verkeerden weg. 

Zij ne beschouwingen over de theorie d er kl eureJ 1 voort
zettende , volgde spreker het licht , dat op de · voorwerpen 
valt en zich daarbij spl itst iu krugge]r natst en in gebrokeu 
lich t .  De hoek van in val speelt h ier een groote rol . Immers 
men kent het verschij nsel dat lichtstralen , loodrech t op het 
water val lende , daardoor geheel worden opgeslnrpt , terwij l  
zij , onder een  schuinen hoek val l ende , geheel door h et 
water worden teruggeworpen .  A n dere voorwerpeu z ijn grill ig 
genoeg om alles op te slorpen van h et witte licht op eene  
e ukele kleur na .  D i e  teruggekaatste klem· bepaalt dan den 
iudrnk cl ieu de w aarnemer van h et voorwerp erlangt. vVaarom 
ma::t.kt de verfstof door den teekenaar op NEW'l'ON's kaart 
aangebracht den indruk van rood lich t ?  Omdat van het witte 
licht dat op de kaart val t , alle kleuren , op de roode n a , 
worden opgeslorpt. Zoo is ook de i n druk van een boom bl ad 
groen , omdat de gekleurde stralen  , die teruggekaatst worden, 
sam engevoegd den 1ndrnk van groen op het oog maken .  En 
zoo zullen de  contrastkleuren , met de teruggekaatsten ver
een igd , weer wit geven .  

Maar voornamel ijk de aard van het oppervlak van  h et 
voorwerp , waar de terugkaatsing pl aats heeft, , oefent i n vloed 
uit op onze kleurwaarnemi ng. Is l iet voorwerp ruw , dan 
werpt het wei nig licht terug Da:uom kan door pol itoeren 
e11 bijtsen de kleur van het voorwerp veranderen . 

Eeue andere gewichtige vraag doet zich voor : hoe komt 
de kleur in ons oog tot sta 1 1 d ? Spreker h erj n n erde aan de 
proef vau den Duitsche11 physicns PFAFF , die i n  1 795 de 
gezichtszenuw van het levende oog aan de werki l l g  van een 
electrischen stroom on derwierp door een stuki e ziuk op het 
ooglid eu een stuk zil ver i n  den m ond te l eggen en  deze 
m etaleu door een draad te verbi mlen . Door h et sluiten en 
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verbreken va 11 den aldus opgewekten electrischen stroo m ,  
ontstond er m het oog van den waarnemer , ook in het 
donke r , een breed e streep licht , waarin soms  ook bepaalde 
kl euren worden waargenomen . 

Reeds door drukking van het ooglid , waardoor men de 
over het n etvlies uitgebreide g ezichtszenuw pri kkelt , kan 
men zelf zulk eene lichtstreep te voorschijn roepen . De 
volkstütdrnkkiug van ieman d  bond en bl auw te slaan zoodat 
het hem groen en  geel voor de oogen wordt , vindt hier dus 
een physischen grondslag . 

Maar hoe brengen nu de lichtbronnen , die zooals bij v .  
de  sterren zoo ver van  het oog verwij d erd zij n , die prikkeling 
van de gezichtszenuw te weeg ? Volgens NEWTON doordat 
ze met groote snelheid eene uiterst ij le stof op ons afschieten , 
de ether , die het oog bin 11e i1dri ngt en botst tegen de aan 
de achterzijde van het oog uitgespreide gezichtszen uw , het 
netvlies : dat 1s de  emissietheorie ; volgens H UIJGENs , 
doordat dA omringende  l ichtbronnen de ether in trillende 
bewegi ng  brengen en  door die tril l ing gol ven doen ontstaan , 
die zich voortplanten en eindelijk aanklotsen tegen het net
vlies als de golven der zee tegen de rotsen aan de kust ; 
dit is de undu latietheorie .  Deze undnlatietheorie vau HurJ GJ!;NS 
is eerst veel l ater , uamelijk  in deze een w ,  tot haar recht 
gekomen , Joor de bepaling van de  snelheid van het licht , 
waardoor de el.llissietheorie vc1n NEWTON on hou dbaar bleek . 

Bij de  lichtbeweging hebbeu wij dus te de ukeu aan de 
wutergol ven en hare voortbeweging. Ook in die zee vau 
l icht v i nden wij Je <lrie o nderscheidende elementen van de 
watergol ven terng : de snelheid wa,arrnede de l ichtgol ven 
komen aanrollen , hc1re ouderlioge afstau <l of àe golf:l.eugte , en 
de golfhoogte . ' t  Meest interesseert ons hier <l e golf:l.e n gte , 
want daarmede ha, ngt de verschi l lencl e  breekbaarhei<l <l er ver
sch i l lend gekleurde l ichtstralen na ctw  samen . Heeft het roo<l 



7 / 1 uooo m.M .  golfleu gte , die van het violet is uog de helft 
kleiner , en daartmischeu bewegen zich de overige kleuren . 

Ook het geluid wordt veroorzaakt door eeue soortgelijke 
trillende beweging van de lucht . Hoe hooger een toon , des 
te kleiner de golflen gte van het geluid dat dien toon voort
brengt .  Door die overeenstemming , volgens welke kleuren 
en tonen beide van de golflengte afhangen , wordt de ver
gelijking gemèLkkelijk van een spectrum met een toonladder. 
Als wij aannemen dat de grondtoon C overeenstemt met het 
zuivere geel van het spectrum , kunnen wij een geheelen 
kleurentoonladder opbouwen , en zoo zou het zich , volgens  
UNGER , mogelijk tevens verklaren hoe het komt dat het rood 
en violet die teu naastebij een octaaf uit elkaar liggen , zoo 
dikwijls met elkaar worden verward. 

Spreker liet de vraag in 't midden of wij in dat kleuren
accoord slechts drie kleuren hebben , die op het oog eeneu 
aangenameu indruk ruaken. Zoo veel is zeker , dat de schilders 
het kunnen redden met drie klenreu : rood , geel en blauw , 
en dat daarmede in overeenstemming is de theorie van Y OUNG, 

volgens welke wij feitelijk slechts drie kleuren zouden waar
nemen . Volgens die theorie zou ons oog bevatten drie ver
schillende soorten van zenuwen : zenuwdraden die hoofdzakelijk 
rood , andere die groen en weer andere die violet licht waar
nemen . Op elk kleinste deeltje  van het netvlies zoud0u die 
drie zenuwen aanwezig zij n .  

Door het voortgezet onderzoek van  de kleurenb]iudheid , 
waarbij spreker ten slotte stilstond , zal deze th eorie nader 
getoetst kunnen worden , evenals die van HEitING ,  welke in 
1878 werd ontwikkeld ,  doch o. a .  door prof. DoNDERs nog 
niet is omhelsd . Wat mAn intusschen tot heden vau de 
kleuren blindheid weet , kan door de theorie van Y OUNG 

omtrent de drie soorten van zenuwdraden , vrJJ volledig 
veik]aarcl worden . W éLUneer twee van die groepen 011 werkzaam 
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zij n , rn volko meu kleurenblindheid in getrede n ; het i ndividu 
kau dan al leen licht van donker on derscheiden . Daartegenover 
staat de gedeeltelijke kleurenblin dheid , die zich openbaart 
in typische en in on volko men kleurenblindheid. Onder typische 
verstaat men de blindheid voor een der drie kleuren : rood,  
groen of violet) dat wil zeggen de patienten aan roodbli11 Cl heid 
missen <le zenu wvezels die het rood waarnemen enz . ; terwijl 
on volkomen kleuren bl indheid genoemd wordt eene in  geringe 
mate onderke nnen van alle kleuren. 

ÜALTON , naar wien het onderzoek naar de kleurenblind
hPid « daltonisme » genoem d is , beschreef in 1 7 94 het eerst 
de roodblindheid , waaraan hij zelf leed , met deze woorden : 
« Anderen zien  in  het spectrum zes kleuren ; ik zie er slechts 
twee , die ik geneigd ben geel en blauw te noemen of 
hoogstens  drie , geel , blauw en violet . Mijn  geel o mvat het 
rood , ora 1 1je , geel en groen d er anderen .  Hun rood 1s m:g 
weinjg meer dan een schaduw of een ontbn�ken van licht , 
terwij l  hun oranj e ,  geel en groen mij als een zelfde kleur 
voorkomen met geregeld afnemende  verzadiging. Met het 
groen vormt het bla uw dan een sprekend verschil ; daaren
tege n  maakt het viol et op mij den in druk van zeer ver
zadigd donker blauw . » - « Ziedaar » ,  zegt Prof. DoN DErr s , 
« de rood blindheid _ rn  wei nig woorden nauwkeurig en vol
komen geschetst . » 

\1 J et het onderzoek van de  kleurenblindheid is men eene 
belan grjjke schred e vooru it gegaan d oor de studie van de 
ee n zij dige klenrenbli n dheid , dat is blindheid voor kl eur of 
klenren op slechts één van de oogen . Terwij l  nl : het vrouwelij k 
geslach t minder aan kleurenblind heid l ij dt , waarschij n lijk 
om dat de vrouw m eer zorg dra agt voor het toi let e n  zij zich 
van j ongs i:Lf door de  vrou wel ijke han d werken meer i11 
h et onderke n n e o  d er kl euren oefent , ko m t  het bij fa mil i es , 
i 1 1  welke de klen re n b l i ndh eid erfel-�j k is , eeu e nk el e  m aal 



voor , d at ook een v rou we] ijk fami.lielid eeu deel van de erfenis 
op één der oogen krijgt .  En deze indiv iduën zij n voor de 
w etenschap goud  waard. Want zij s laan eeu e  brug tusschen 
de abn ormale subjectieve kleurw;1arnemiug en het obj ectief 
wetenschappel tj k on derzoek . Als voorbeeld verhaal de de spreker 
de geschieoenis v�m Mej. L .  S .  in  1 8 79  door ÜTTO BEc1<1m 
uit Heidelberg on derzocht. 

Ten slotte deelde de spreker m ee hoe men  kleurenblindheid 
erken ueu kan . Hij vertoonde daarbij de wolproeven vau 
HoLMGREN met (1e drie proefmonsters , de  lcleu,rmozaïlcplaten 
van S'r I I .LING , de vloeipla,ten van P FLüGER enz. en eindigde 
hiermee 7,ij n e van v eel s tud ie  getuigende verhandeling . 



VI. 

DR .  A .  B R ESTE R J z . 

De Zon. 

Het tal rij ke publiek dat aau den avond van deze voordracht 
de groote Diligeu tia-zaal vnlc l e , begroette met warme sy m
pathie eenen spreker , d ie tot de populairste in dezen kring  
behoort. Hoewel het reeds eenige jaren geleden is , dat de 
Delftsche leeraar het laatst in ons midden optrad , heb beu 
zij n betoog en  zijn voordracht nog n iets verloren i n  hel clerheid 
en opgewektheid .  Een zeer bebngrijk onderwerp bacl spreker 
ter behandel ing gekozen : de Zon, die milde broH nn licht 
en warmte , van l even en beweging op aarde , wier heil ver
spreidenclen invloed wij ons misschien niet beter kunnen 
voorstel len dan door haar bestaa n  eens even weg te 
deuken . Reeds n a  korten tijd zou, om maar iets te noemeu , 
geen enkel le vend wezeu meer in  leven z �j n , geen plaut , 
geen dier , geen meusch ; de Zon , die i n  de zienlijke werel d 
een zoo alles overwegenden iu  vloed uitoefent , dat zoowel 
beschaafde als on besclrnafde volkereu er V i:Ln doordroJ 1 geu 
zij u ; de Zon , in wier lic htend  wezen nog wel veel cfo isters 
voor ous verborgeu ligt , maar waarvi:Ln wij toch eene keu u i s  
hebben verkregen , d i e  vooral ook om d e  methodes vol geu� 
welke zij gevonden werd, een der groots te t r i umfen van de 
na  tu urweteuschu p is geworden. 

Achtereenvol gens zou spreker stil sti:La n :  
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1 ° bij d e  massa der z o n  e n  die der l i ch amen d i e  ZlJ v:1.st

houdt i u  h aar s trlse1 ; 2° bij het reusachtige arbeidsver m ogeu 

van de  stra l en die z ij ons toezendt , en 3° bij de co n sti tutie 

v a n  h et he melli ch aam , dat ons zoo weldadig vasthoudt en 

bestraalt .  

De u itmid delpuntige kri ng ,  dien onze pl a,u eet , de A arde,  

ro u do m  de Zon iu  éé n j aar beschrij ft , is  van dien  aard , dat 
w jj niet altijd  eve 1 1  ve r van de Zon ver wij d erd zij n .  1 n  deze 

dagen ( Februari ) zien w0 bij voorbe81cl de Zon o ngeveer 

1 /30 grooter cl an in J nni , en we on tvan gen , bij al o n ze 

k l aagliederen over koü en vocht , toch nog 6½ pct m eer 
war mte va1J de Zo 11 clan i n  den zomer - wel te v erstaau 

al s zij ons niet den mg toekeert . 

Verschi llende m ethodeu zij n gevolgd ter berekening vau 

den afstan d , die ons  vau de Zon sch eidt. De nauwkeurigste 

is  geb1 e.ken de waarn e m ing van deu overgan g van Veuus , 

van welk he mel verschij nsel n u  eenige j aren gel eden , toe n 

het zich in vol le pracht aan h et firmament vertoonde , door 

de fra n sche expeditie alleen uiet m inder cl an 1 0 1 9  photo

gra m me n  w erde n  geno meu , ·  welke aanleidi ng hebben gegeve11 

tot berekeni ngen die re0ds 32 000  pagin a's vull en en nog 

uiet afgeloopen zij n .  Maar d uidel ij ker dan de ui teenzettiug 

van de pandlaxis zal , ter ken schetsing van den zonn eafstan d  , 

de vergelijki n g  zij n met eeu lrnuonskogel , die , met eene 

i nitiale snel heid voortgaau de gelijk aan die van het geluid ,  

veertie u jaren n oodig zou heb beu om de Zo u te bereike n ,  
of met een bliksemtrein , d ie  200 j areu lang aan éé n stuk 

zou moeten doorrijden  om d e n zelfdeu afatand af te leggen , 

waar voor het l icht acht m inuten vereischt. 

Ro n d o m  dat Zounelichaam beschrij ft o nze A arde nu een 
k ri ng , e n  evenals w i-i door het z waai.en van een kogel , aan 

een ton w bevesti gd , dien kogel een kri n g  rondom onze hand 

k u n nen l aten besch rij v e n , zon der d at d e  kogel va n die baau 
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ä,fwijkt , eveuzoo oefent de Zon eene aautrekkemle kracht uit 
op onze Aarde , uie gelijke werkiug heeft als het tou w  bij 
den koge1 , eu die de Aanle iu hare baan houdt. Dat <lie 
aantrekkingskracht on dezelfde kracht is , welke een voorwerp , 
wauneer men het loslaat , naar de Aarde doet vallen , die 
de Maan haren loop roudorn de Aarde doet beschrij ven eu 
die <le pl aneten in vaste bcrnen rondom de ion zich laêl,t 
bewegeu , was vroeger zoo duidelijk n iet , maar is ten duide
lij kste i n  het licht gesteld door NEWTON iu  zij tJ beroemd 
werk Principia mathematica , waarvu.u het tweede een wgetij cle 
j uist in deze dagen ( December jl ) door de geheele weten 
schappelijke wereld herdacht is . 

In <lie baan rondom de  Zon legt ouze Aarde iedere seconde 
30  000 meters af , en  terwij l  we met die duizel ingwekkeade 
snelheid voortij len , bewegen wij ons in die één e  seconde 
telkens 3 rn .  M .  naar de Zon toe , met andere woorden , de 
Zon oefent eene zooclan ige aantrekking op ons u it , dat wij , 
iedere seconde  drie streep naar haar toe bewegende , n iet 
afwijken van onze baan , maar daarin geregeld voortgaan. 
Die kracht is zoo groot , dat als zij door staaldraad vervangen 
werd , men op de  geheele naar de Zon toegekeerde aanlhelft 
de  s taaldraden nog dichter bij elkaar zou moeten bevestigen 
dan het gras op <le weide , om het wegvliegen van de aarde 
te voorkomen . 

Eeu lichaam dat opdi en  afstand nog zooveel kracht uitoefent, 
moet wel een e verbazend zware massa zij n .  De Zon is dan 
ook werkelij k 1 millioen 300 000 maal grooter en 350 000 
maal zwaa rder chm de  A arde.  De verbon<l ing vau hare 
grootte tot d ie van de overige planeten van ons zonnestel sel 
en ha, reu  onderlingen afstand had sp reker schem atiscb voor
gesteld , en zoo zagen w ij , in volgorde val J  d en afsta n d  
tot d e  Zon , w i t  op zwart geteeken c J , Mercu rius , Ve.u us 
de Aarde , Mars , J up iter - en tusc h en deze twee l i 1atste 
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pla neten de z.oogen aarmle as teroïden waarvc1u er reeds :272 
ontdekt zij n - vervolgens Jupiter , Satunr ns , Ura n us , e u  
de  verstverwijderde planeet Neptunus , d i e  allen gedwou gen 
worden banen te hr.schrij ven rondom de  Zon , die door baar 
grootte op de teekening een overweldigenden ind ruk maakte . 
N eptu ons ,  die zich door de telescoop voordoet als eeue ster 
van de ge grootte , is voor het bloote oog niet zichtbaar 
- en gesteld dat men op die planeet verplaatst was , clau 
zou men daar de Zon veel kleiner waarnemen clan wij 
aardbewouers Jupiter zien ,  en de Aarde zou voor dien Nep
tu nusbewoner totaal onzichtbaar zij n .  

I n  deze schematische voorstel l ing w as voor d e  kometen 
geen plaats. Deze ij le  hemel l i chamen  uemen daartoe eene 
te on bescheiden ruimte in.  Om een voorbeeld te uoerneu , 
de komeet van 1843 besloeg met haren staart eene rui mte 
gelijk c1au de middel l ij u van de loop baan der Aarde. Toch 
is de massa van  die kometen betrekkelijk zoo 0 1 1  beduiden d , 
dat zij o n ze Aarde rakelings knunen passeeren zonder eenige 
stoornis te brengen iu onze baan . E nkele van die kometeu ,  
die tot ons zonnestelsel behooreu , hebben eene loopbaan 
m eeue gesloten el l ips ; de overigen beschrij veu parabolische 
en hyperbolische bauen wet zeer vc1,riabele snelheid. Zelfs 
rn eene elliptische baan kan <le snelheid zoo verschillen dat 
de kometen , dicht bij de Zon genaderd , in één seconde 
afstanden kunnen afleggen bij v .  van hier naar Ceylon , om 
op het verste puut van hc1,re loop baan dikwij ls niet sneller 
te gaan clan een paard van de Haagsche tram way. 

De korneteu , die zich van de planeten onderscheiden door 
eeu eigen licht , zij u hoogst waarschij nlij k  zwermen van 
meteoorsteenen , waarvan het uitspansel zoo zeer vervuld is 
dat hunne tal rijkheid vergelekeu kan worcleu met die van 
de bacteriën in  Oll Ze grachten .  En dat zegt veel. Van de 
Aarde uit gezien passeeren iederen nacht onze planeet 400 
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rnillioen meteorieten , op afafanden van elkaar gern i cl cl elcl van 
h ier naar Keulen, wat wederom eeu d en k  heeld geeft van de 
grootschheicl van h et Heelal . Somm ige van rl ie  steen en gaan 
ons zoo dicht v oorbij , dat zij door de wrijv ing rn et de a::1,rrl 
atmosfeer gaan gloeien en verdampen. 

Maar slechts ze lden ziet en hoort meu ze m et donderend 
geluid op de  A arde va l l en .  Iu  hare sam en stel 1 ing bieden zij 
h et zeer opmerkelijke v erschij nsel aan , dat hare best:rnd
deelen overeeukomen met d e  meest voorkomen de el ementen 
van on ze Aarde. 

De  meteoorsteenen komen dikwij ls voor i n  zwermen , d ie 
niet zel den  banen hebben, die volkomen met kometen banen 
overeenstemmen . Dat is bij v_ h et geval m et de Perseïd en 
ons omstreeks 1 0  A ug., en de Leoniden  ons omstreeks 1 3  
Nov . voorbii v l iegeu cl e ) wier ban en m et de kom etenban en va n 
1 86 1  en  ] 862 overeenkom en . De komeet van Biela ,  die t,ot 
1 845 zich als een om rl e 6¾  jaar terugkeerende komeet ver
toon_d e , zag m e n  i n  1 8 4S i n  tweeën gesprongen , daarna nog 
eeus met  hare twee stukken i n  1 852  terugkomen , n r nar sed ert 
heeft men  ze nooit m eer teruggezi en . Zij is als komeet ver
dwenen , maar heeft in haar haan een zwenn v allende  sterren 
ach tergelaten waarvan wij een gedeelte in den nacht van 
27 Nov.  1 885 zoo al l er prachtigst hebben gezien . Zulke 
m eteoorzwermen zij n d us vrij zeker het  gruis van kometen. 

Keeren wij n u  terug tot de meest verwijderde p l aneet 
Neptunus , en vergel ij k e n  wg haren afstand weer met die 
van d e  dichtstbij 1:ijn de vaste ster , Alpha Cen tauri , clan z i en 
wij weer dat n iets betrekkelijker is dan ons begrip van af
standen . Im mers wanneer wij ons  d e  Zon denken i u  « D i li
ge n ti a  » te 1:etelen als een bol van 1 . 2 Meter m id del l ij n , dan 
ligt Neptunus  aan h et Scb eveo i ngscbe Rtra u d  ::1 l s ee 1 1  holl etje 
van  5 ce n ti meters d ikte, maar dan stn,at A l pha Cen tau ri op 
ee n afata 1 1 d  van  01 1 s, d riemaa l  wo groot a l s  va n h i er J 1 aar 
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Australië. Van die ster heeft het licht 3½  j aar 11 oodig oru 
tot ons te komen - het zonn el icht slech ts 8 min uten - dat 
van de Poolster 48 j aren ; maar er Z1Jn ook vaste sterren , 
wier licht hond erden jaren noodig heeft om tot ou s door te 
dringen . Gesteld al weer dat wij op een van d i e  sterren 
verplaatst werden � dan zouden wij daar nu pas de  oorlogen 
zien van ALEXANDER DF.N GROOTE , of op de Poolster Lours 
PHILIPPE zien zitten op den Franschen troon.  

Na ons het ontzagwekkende beel d van de Zou gesch etst 
te hebben , behan delde spreker de vraag , wat wij aan de 
zon te danken heb ben . 

« Het is de oogen goed de Zon te aanschouwen » - sprak 
reeds de wijze Salomo.  De verkwikkin g  die zij ons brengt , 
ontgaat zelfs den meest oppervlakkigen mensch niet. Zij 
openbaart zich in haar invloed op de stofwisseling , die , volgen s 
MoLESCHOTT en anderen , reeds bevorderd wordt door het louter 
zien van de Zon . Het licht van hare stral en die ons het g;enot 
geven van te kunnen zien , is zoo sterk , dat alle andere lichten , 
ook het electrisch licht , tusscheu on s oog en de zon gehouden 
zic h op de zonneschijf  afteeken en als een zwarte vlek. Niet 
minder krachtig in hare uitwerking is de warmte die de Zou 
verspreidt . Boven in de wolken van on ze atm ospb eer voeren 
de z.onnestralen eene warmte aan , zóó intens , d at de hoeveelh eid 
per vierkante m eter in de minuut geraamd kan worden op 
30 caloriën , en dat zij in een jaar in staat zou zij n o m  8000  
kogels ij s van de grootte onzer Aarde tot  s melting te  brengen . 
Die warmte zich om zettende in arbeidsverm ogen , veroorzaakt 
den krin gloop va n het water en van de lucht en is - o m  
een voorbeeld t e  n oemen - de bron van d e  kracht die d e n  
molen beweegt e n  die de zeilen doet zwellen v a n  het sch ip  
dat  de baren klieft , wier beweging dus  eveneeu s aan d e  
zon u estralen te danken is .  
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De scheikundige werking van de  zonnestralen bl �jkt  reeds 
uit den i n vloed op de huid op eene zornersche wandeling ; 
aan het verschieten van gordijnen en kleederen , ter wjlle 
waarvan de James de zonnestralen plegen te weren , n'en déplaise 
het ltaliaansche spreekwoord « waar de zon niet komt , daa r 
komt de  dokter » j aan het zaiveren van de l ucht ; a,an het 
vrij maken van stoffen uit hunne scheikundige verbindi nge 1 1  
waarop de  photographie berust . Door spreker werd deze 
laatste werking van het licht aangetoond met eene schitterende 
proef. Een stuk m et chloorzilver doortrokken papier stelde  
hij bloot aan het  intense magnesiumlicht . Het  chloor werd 
<laardoor afgerukt van het zilver , dat zich openbaarde door 
de donkerder tint waarvan het papier o vertogen werd O mge
keerd gaf spreker aan chloor de gelegenheid  om zich weer 
op het zil ver te werpeu , de donkere kleur ver<l ween toeu 
weer <lade.l ijk , terwijl het witte chloorzil ver opmenw 
ontstond . Het van elkaar rukken van chloor en zilver i s  
een arbei<l geheel overeen komende met het optil l en  van een 
gewicht of het spannen van eeu veer � daar bij al die 
v erschij n se len van elkaar geAcheid en wordt , wat bij elkaar 
wil blifven . Geeft meD nu gelegenheid aao de gespan u eo. 
veer , aan het opgeheven gewicht , aan het weggesli ngerde 
chloor o m  weer cl e  vroegere pl aats terug te nemen , dan 
maken die stoffen gretig van de gelegen heid gebruik e n  wel 
met een kracht zoo groot , <l at wellicht doo r den sch ok gloei h i tte 
zal ontstaan .  Dat vuurverschij nsel liet spreker ons zien , toen  
hij i n  een flesch met chloor een zilverdraad bracht. Wij 
zagen  dezen toen hevig gl oeiend worde n  door h et bom bar<l ement  
van de  m�t geweld er tegen aan  v l iegende deel tj es chl oor 
eu zóó vrij spoedig in chloorz i. l  v er veranderen . 

De hitte van o n ze gewo n e  bra n d- en l i chtsto:ffe n te 
verkrijgen , OJ 1 tstaat ook door eene dergel i jke scheikund ige 
verb i nding van stoffe n , d i e  all een o Ull er den i n  v l oed va. n  
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d e  o ntledende kracht d o r  wnnestralen va n el kaar gesch eid en 
kunnen zij u .  De kool , zomler wel ke wij on s ni et verwarmen 
of verlichten kunnen , zon nergens  te vinden zjjn  als ze  niet 
in de bladeren der planten uit het koolzuur der lucht door 
de zonnestralen was vrijgemaakt. De noodzakel ijkheid van 
het zon licht voor d eze werking der blaren is 011 geveer een 
een v1 geleden door een N ecler lancler , lNG EN I-rousz , ontdekt , 
nadat kort te voren PmESTLEY voor het eerst de  zuurstof
afsch eiding der b laren had waargenomen. 

De zoo in de bladeren door de zor nrnstraleu te bereiden 
brandstoffen dienen overigens niet al leen in onze vnnrhaardeu 
eu  kachels , zij z�j n  ook de brandstoffen , die ons lichaam 
warm houden en eveuals eeue stoomrnachiu e tot arbei den in 
staat stel l eu. Die brandstof is dns ten slotte a ltij d door de 
zo1rnest.ralen bereid en het 1s d us duidel �jk , dat n iet 
all8en in den brnisendeu stroom , in den loeienden orkaan , 
m het schitterende gaslicht , i11 het gezel l ige haanl v uur , in 
de voortijlende loco motief , maar ook in de  stem die tot 
ons spreekt en in de kloppiugen van ons eigen hart d e  
zonnestralen als eerste oorzaak werken . Al die verschij nselen 
zij n te v ergelijken bij het afloope11 van een nurwerk" dat door 
de Zol l zou z ij n  opgewonden. 

Ma,ar de zo nnestralen zij n  uiet alleen heerlij k  door h etgee n  
zij ons geven ; zij zijn ook rijke brou nen v a u  geuot door 
hetgeen zij ons  onthouden. Wij zieu u :unel ijk  in l id  zon ne
spectrn m tal van plaatsen , waar gee n  licht komt en die zich d us 
als donkere strepen afteekenen . Die strepeu , door  FR.A.UNl -JO FER 

in 1 8 1 G  outdekt en reeds bii hou dunleu geteld , vinden wij 
niet in het spectrum van gewoon wit licht .  Zij bewij zen , 
Jat er aau het zonlicht veel ontbreekt. \Veluu , dat ontbreke 1 1 d e  
is h e t  juist wat , lla uk ztj K mc1- rHorF 's p rachtige o l.!.derzoeki ngen ,  
de sleuteJ gewordeu i s  tot de keu  nis van de  constitutie d er 
Zou . De eeu voudige beschouwi u g  van de  Zon , zelfs met de 
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beste kijkers , maakt o ns niet veel wijzer . W ij  zien dan eene 
volkomen  ronde  lichtende schij f, plwtosplieer genoemd, eenigszins 
griesmeelachtig fäll uiterl ijk .  Op die schijf zien wij somtijds 
z warte vlekken , meest tusschen 30° N. en Z Lreedte , klein in 
vergelijking van de Zon , maar veel grooter , soms tot 18 maal 
grooter dan de Aarde ,  Hare b.eweging (bij de Polen wat 
langzamer dan aan den Evenaar)  bewijst dat de Zon in + 25  
dagen om hare a s  draait. De  photospheer vertoont hier en 
daar bij zonder lichtende gedeelten die men fakkels n oemt.  
Aan den tand der Zon gekomen bltjken de vlekken doorgaans 
een weinig hol te zijn , de fakkels een weinig bol . Verder 
ziet men niets . Alleen bij j aren aanhoudend waarnemen bem erkt 
men , dat de vlekken om de 1 1  jaar bijzonder veel voorkomen. 
In de vette jaren telt men er + 300 , in de magere + 30 .  
Merkwaardigerwijs , maar nog  onverklaard , komen die 
vlekkenmaxima volkomen overeen met die van de dagelijksche 
schommelingen van de magneetnaald ( 1 1  min uten in. de  
vette j aren , 7 minuten i n  de m agere) en met  d ie  van het 
meest voorkomen van noorderlicht en cirruswolken . Dat die 
maxima _ ook van invloed zouden zij n op de temperatuur , 
de stormen , het ozoon , den regen , de finantiëele crisissen en 
brankroeten wordt veel vnldig beweerd , is ook n iet onmogelijk , 
maar niet bewezen. 

Tot vóór 29  j aar was er maar één middel beken d  om 
omtrent de Zon iets naders te leeren kennen en dat was de 
waarnemin g gedurende eene totale zonsverduisteri ng. Dan 
ziet men gedurende die kostelijke , hoogstens 8 minuten 
d urende oogenblikken , terw�jl de Maan <le verblinden de 
photospheer bedekt en er eene duistern is  heerscht die de h elderste 
sterren aan het firmament te voorschij n doet treden , rondom 
de  verduisterde photospheer nog 3 andere lagen : 1 ° de  
chromospheer , e en  roodachtig getinte laag gelijkmatig om  
de geheele Zon ;  2° de protubera n zen , <lat zij n h i er 0n  cb: 1, r  u i t  

5 
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de  roode chrornospheer oprijzende , soms duidelijk bewegende 
vlam- en wolkachtige massa's ; 3° de corona , mi l lioenen 
mijlen ver zich uitstrekkend en meestal tal van witte z wak 
lichtgeveude stralen vertoonende .  

Tot in het midden van deze eeuw heeft men zich deze 
drie kringen niet om de Zou maar als lichteffecten in den 
maan dampkring voorgesteld. Toen echter bewezen was , dat 
de Maan geen merk baren dampkring heeft , vond men 
spoedig , vooral ook door de photographie geholpen , dat de 
cromospheer en de protuberanzen tot de Zon behoorden. 

Toch zon men omtrent den aard van al d ie lagen waar
schij nl �jk nooit veel wijzer zijn geworden , als niet door 
KrncrrnoFF de vroeger geheimzinnig zwijgende Fraunbofersche 
strepen aan het spreken waren gemaakt Dit geschiedde door 
de ontdekkiug va n het feit , dat als wit licht , 't welk alle ti n teu 
bevat en dus een continnsper..trum oplevert , eeu gas passeert ,  
dit gas juist al die tinten opslorpt ,  die het zelf bij gloei i ng  
als h eldere strepen geeft , zooclat het licht ua  die opslurpin g 
een spectrum geven moet , dat donkere lijnen vertoont juist 
op de plaats waar het opslorpende gas lichtende lijnen zou 
hebben gevormd , een spectrum a1zoo , dat door die donkere 
strepen zeer op het zon nespectrum met zijn Fraunhofersche 
st repen gelijken moet. 

Spreker deed nn  eerst eenige p roeven en vertoor icl e  eenige 
platen ,  om de kleuren en de strepenspectra van gloeiende  
gassen bij zijn gehoor weer in herin 11eri 11g te brengen . 
Terloops werden daarbij de ont.zaggelijke diensten besproken 
door de spectraalanalyse aan de scheikunde be  wezen , welke 
diensten vooral hierop gegrond zij n , dat ieder element i n  
gasvorrn e n  i n  bepaalde omstandigheden eeu eigen strepen
spectrum vertoont. Een Bunsenscbe vlam , door natrium 
gekleurd , is zu iver geel en geeft tot spectrum slechts ééu 
gele streep. Bij d ie bekende , eigenlijk dubbel gele streep , 
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voege n zich nog eene dubbel oranj e ,  eene gele e n  een e groene 
streep , als men het natriumspectrum on derzoekt door eene 
el ectrische vonk tusschen n atriummetaal of boven gesmolten 
keukenzout te laten springen . 

Spreker k wam nu tot KrncHirnFF's straks vermelde kapitale 
ou tdekking en illus treerde die door de volgende proef. 

Hij ontstak een zeer groote door luchtinblazing sterk 
verhitte zuiver geel gekleurde natriu m  vlam en bracht toen 
tusschen die groote gele natriumvlam en ons oog een zeer 
klein en zeer zwak verhit geel natri umvlam metje . Toen 
zagen wij duidelij k dat dit kleine vla m metj e de gele stralen 
der groote vla m opRlorpte , want het teekende zich duidelijk 
tegen de groote vlam als eene donkere massa af. De gele 
stralen der groote vlam kon den dns door de kleine vlam 
heen ons oog niet bereiken . 

KrncHHOFF's ontdekking bracht hem tot de voorstelling ,  
d at de wit gloeiende Zon door een dampkring van gloeiende 
gassen omgeven is , en dat die gloeiende gassen , door 
gelijk  het gele vlammetj e  van daareven , bepa,alde kleuren 
op te slorpen , de Fraunhofersche strepen veroorzaken . 
Uit de liggi n g  van de duidelijke D streep precies op de 
zelfde plaats als de gele natriumstreep , had hij reeds met 
veel waarschij nlijkheid tot h et aanwezig zij n van natrium
damp kunnen besluiten , maar de m ogelijkheid van een slechts 
toevallig samentreffen van twee lijnen was daar bij toch n iet 
genoegzaa m buiten geslo ten. Toen hij echter n aar ij zer zoekeu de 
het ij zerspectrum met een vlak er n aast geb onden zonne
spectrum vergeleek en niet min der dan  460 gekle urde ij zer
strepen met  precies even veel donkere Fraunhofersche strepen 
niet alleen in plaats , maar ook in  dikte en d n i<lelijkhei<.l vol
komen zag o vereenstem men J toen eerst kon geeu zweem van 
twij fel meer over zij n , dat er ij zer js in de Zo n .  Dat was , en is 
tot heden nog steeds gebleven , het schitteren dste moment in de 
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geschiedenis der spectr::.talanalyse . Kort daarop vond KmcHHOFF 
nog vele andere bekende stoffen in den zonnedampkring.  

De ontdekking van KrncHHOFF is bij de later waar
genomen totale zonsverduisteringen schitterend bevestigd 
geworden . Dat moet voor de sterrekundigen JANSSEN, HERSCHEL 

en TENNANT een diep aangrijpend oogenblik geweest zijn , 
toen zij in 1 868 te Gnntoor in Indië , na het toch altij d 
reeds indrukwekken de verdwijnen der schitterende photospheer, 
plotseling de gloeiende om geving der Zon te voorschij n  zagen 
komen en toen dadelijk door een prisma  n aar die gloeiende 
omgeving kijkende , op de plaats der Fraunhofersche strepen de 
lichtende strepen zagen , die volko m en zeker de aanwezigheid 
van waterstof , natrium , ij zer en andere stoffen bewezen Zij 
hebben toen die strepen 7 minuten lang kunnen waarnemen .  
Toen zij nu , bij het eerste weder verschij nen der verblin
dende photospheer verdwenen , om naar alle waan;chijn lijkhei d  
tot eene volgend e totale zonsverduistering verborgen t e  blij ven , 
toen riep JANS SEN uit : « J e reverrai ce8 l ignes là ! ).\ En 
inderdaad dat deed hij reeds den volgenden d ag ; en sedert 
ZlJ il er enkelen , die ze dagelijks bestuder,ren en zelfs ook 
van den vorm der protuberanzen aanteekening honden , als 
ware de photosph eer eeuwig voor hen verduistenl .  Die kunst
matige verduistering  van h et photospheerlicbt wordt rondo m 
den zonnerand verkregen door het met macht van prisrnas 
zoo herhaaldelijk te breken , dat het ein delijk te zwak wordt, 
om nog gezien te kunnen worden . Het mooie van de zaak 
is nu , clat terwij l wij het sterke witte l icht zoodoende k l ein 
krijgen , het zwakke protnberanzenlicht zich on verminderd 
han dhaaft . Immers de weinige strepen ( of beelden ) ,  die het 
na eene enkele breking vertoont , behooren bij stralen va n 
één bepaalde  breekbaarheid en kunnen dus door verdere 
breking niet verzwakt worden .  Reeds vroeger was LoCKYER 

op c1 ezelföe vern uftige gedachte gekomen . Ook heeft hij ,  geheel 
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onafhankelijk van JA NSSEN , die schitterend  tot uitvoering  
gebracht . Maar even als bij  d e  ontdekking vau Neptunus was 
ook hier de Franschman den Engelschman iets voor. 

Vragen w:g uu , welk denkbeeld men zich maakt van 
de constitutie der Zon , dan komen wij tot de volgende 
voorste Hing : 

Van het binnenste der Zon , van b uiten door de photospheer 
begreusd , weten wij niet veel met zekerheid . Daar moet in 
ieder gevaJ een o ntzaglijk hooge temperatuur heerschen , 
vo lgens SECCHI van eenige millioenen  graden , v olgens RosE'l'TI 
van + 1 0  000° Bij zu lke i mmeuse h itte en drukking als daar 
heerscheu , vervallen de  gewone criteria van  gassen en  v loei
stoffen eu kan men zich de binnenste zonnestof waarvan het 
gemiddelde soortelijk gewicht 1 ½ bedraagt , even goed voor
stell en als een gas dat n iettegenstaande zijn hitte tot stroopdikte 
is saa mgeperst , of als een vloeistof die niettegenstaande haar 
hii.te door sa menpersing verhinderd wordt te verdampen .  De 
zwaartekracht houdt alles bijeen en doet in verband met de 
weerstrevende uitzettende kracht der warmte schier ondenkbaar 
groote spanni ngen ontstaan , spanningen die echter met den 
afstand van het middel punt moeten verminderen , om aan de 
oppenlakte zoo geri ng te worden , dat daar de stof een voor 
ons meer gewoo n  gasvormig karakter aanneemt. 

De p1wtospheer houdt men gewoonlijk voor een door af
koeli ng  verdi chte dikke wol�enlaag , die overigens niet veel 
op onze wolken gelijkt , want de wolken daar zij n  wit gloeiend 
en bestaan n iet ui .t water maar uit gesmolten ij zer en der
gelijke b uitengewone wolk bestanddeelen . 

Iets minder gloeieu <l  ztj n de chromospheer dampen eu de pro
tuberanzen , die dat gedeelte van de Zon vormen , <lat wij het 
beste kennen .  De protuberanzen zij n vlammen  en wolken 
voornamelijk  uit gloeie u de waterstof bestaande , die tot 5 m �La l  
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Ja so m s  tot 5 0  maal hooger zijn dan d e  middellijn d er Aarde.  
Soms ziet m en ze b innen weinige minuten aanwakkeren en 
weer geheel verdwijnen . 

De hoogere s treken van den zonnedampkring zij n  veel m eer 
raadselachtig . Daar in den corona ring is de stof nog wein ig 
bekend . Wel heeft de  spectraalanalyse er lichtende watersto f 
en twee hier o nbekende stoffeu , helium en coronium , aan
getoond ,  maar de stof is er zoo ij l , dat kometen er geheel 
ongestoord doorheen vliegen , en ook het licht zoo zwak dat 
men het niet a nders heeft kunnen photographeeren clan bij 
totale zo nsverduistering. De straalbundels der corona , zoo 
verschilleud bij  verschillen de eclipsen , en bij eenzelfde eclips 
door verschillende waarnemers verschillen d gezien , schij nen 
eerst in o nzen dampkring te ontstaan .  Zij doen denken aan 
de stralenbundels , die m en soms ûet als de ondergaande 
Zon zich achter wolken verschuilt . 

H et meest raadselachtig op de Zon zijn de zonnevlekken . 

Wel is het vrij zeker , dat zij gaten zün in de photospheer
en dat de gassen i n  die gaten als reusachtige cyclonen van 
buiteu naar binnen draaien ; maar men weet niet hoe zij 
ontstaan , waaro m zij vooral tusschen 3 0° N. en Z.breedte 
voorkomen , waaro m zij bij den Evenaar snel ler o mwentelen,  
waarom z ij om de  1 1  jaar talrijker voorkomen e n  wa�rom 
in hare m aximu m  jaren onze aardsche m agneetnaald sterker 
schom melt . 

Men heeft zoowel in de zonnevlekken als in de protube
ranzen zoowel de richting als ae snelhei d der gasbeweging 
door de verplaatsing der spectraalstrepeu bepaald en zoo bij v.  
snelheden van 1 6 3 kilometers per seconde gevonden . 

Na ons  geschetst te hebben , hoe men zich voorstelt dat  
de Zon  tegenwoordig is , behandelde spreker nog kort de 
vraag , hoe zij waarschij nlijk vroeger geweest is en hoe z:g 
worden zal . 
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Wat het verledene betreft , kwam n n  de beroemde hypothese 
van IÜ.NT en LA.PLACE ter sprake , volgens welke de Zon en  
a l  hare planeten oorspronkelijk te zamen één gl oeienden om 
zij n as  weutelenden nevel hebben gevormd ,  welke nevel door 
afkoeling kleiner wordende , steeds sneller moest gaan draaien, 
en door de middelpuntvliedende kracht platter geworden 
aan zij n grootsten omtrek ringen moest afwerpen , die b ij 
de  minste o nregel matigheid i n  samenstelling moesten breken 
en tot rondwentelende planeten samenloopen , welke planeten 
dan weer op haar beurt eveneens ringen konden afwerpen , 
die óf gelijk bij Saturnus konden blijven bestaau óf, even
eens brekende , manen konden vormen .  

PLATEA u heeft deze grootsche hypothese door eene beroemde 
proef aanschouwelijk gemaakt , door een oliebol , waarin een 
ronddraaiende as gestoken is , in een mengsel van water en 
spiritus te laten zweven .  Die oliebol vertoont clan bij het 
draaien de ring- en planeetvorming van LAPLACE. Spreker 
liet ons die proef zien door den o mwentelen <len oliebol op het 
plafond te projecteeren . De rin g- en planeetvormin g  gelukten 
volkomen . .  Jammer dat LAPLACE's hypothese met vel e  bijzonder
heden van het zonnestelsel n iet goed in overeenstemming 
te brengen is , geliik bij v .  met de veel te langzame omwen
teling van de Zon om h aar as , en met de verkeerde richting 
van de omwenteling in de secundaire stelsels . Dat wij onder 
de tal looze nevelvlekken aan den hemel er geen zien , d ie 
op de aangeduide wijze ringen vormt , is minder opvallend 
omdat die vlekken m isschien nog te iil zij n . Overigens zon 
het niet bijzonder toevallig zij n ,  als wii bij eene eventneele 
riugvorm ing de oogenblikken bijwoonden , waarin wij zu l k  
een ring zonden kunnen zien sarnenloopen . Want die oogen
blikken  dnren nog al l ang . Zoo heeft K mKwoon bijv . 
bereken d , dat het samen vloeien van den ring , waaruit 
N eptunns zich zon hebben gevormd , 1 50 millioen jaren moet 
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hebben geduurd , een tijd die lang kan heeten , zelfs voor 
een astronomisch geduld. 

Als velen nu LAPLACE's theorie vaarwel zeggen , met 
weemoed denkende « Dass war zu schö_n gewesen » , dan ontbreekt 
het niet aan pogingen o m  door nie L1we hypothesen de 
vorming van de Zo n en haar stelsel te verklaren. Spreker 
besprak i n  het kort <le bypothese van BRAUN , die ook eene 
oorspronkelijke nevelmassa aanneemt , maar deze niet , gelijk  
LA PLACE , op  geheel on verklaarde wijze van  binnen draaien 
laat , maar alleen van buiten door de excentrische stooten 
van kometen , meteoorzwermen of andere hemellichamen In 
die nevel massa l aat hij de planeten door plaatselijke verdichting 
ontstaan en dan op zeer natuurl ijke wijze hare asorn wenteling 
verkrijgen.  Maar als bij dan ook andere bijzonderheden 
verklaren moet , beeft bij zoo dikwrjls nieuwe excentrische 
impulsies en meteoorrnasa's noodig , dat wij daarbij weer meer 
en meer gaan betreuren , dat wij LAPLACE's theorie niet 
langer vast konden honden . 

LocKYER geeft aan de meteoorzwermen een nog grooter 
beteekeni8 , door te beweren , dat ons gebeele zonnestelsel , 
gel ijk ook alle zelflichtende hemellichamen in den beginne 
niets anders dan reusachtige rneteoorzwermeu zij n geweest , 
die door de botsing harer steenen , allen vliegende naar hun 
gemeenschappelijk zwaartepunt steeds warmer en  meer licht
gevend zij n geworden. 

Vragen wij ons nu ten slotte af , wat is de toekomst der 
Zon ? Ja dau  kunnen wij weer aan de meteoorsteenen vragen 
door hnu bom bardernent  de h itte te herstellen , die de Zon door 
ui tstraling voortdurend verl iest ; m·aar doen die steenen dat 
niet , dan moet de zon , zij het ook eerst na  mil l ioenen 
j aren , merkbaHir afgekoel d geraken . Dan zal zij niet meer , 
gel ijk thans , een gele ster zij n , gelijk de Poolster , maar een 
roocle ste1· ztin geworden .  Zulke roode sterren ziet men i n  
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men igte a,an den heme1 .  Hare lagere temperatunr blij kt niet 
alleen uit hare kleur , maar veel beter nog u it de absorphe 
banden van hare spectra , die :lnideliik  bewijzen , dat i n  de 
buitenste lagen van die sterren niet enkel elemen ten , zooals 
op de Zon , maar reeds scheik undige verbindingen , zooals 
bij v .  koolwaterstoffen aanwezig zij n .  Die scheiku ndige ver
bind ingen nu k unnen alleen bij betrekkelijk lagere temperatuur 
on tstaan zij n .  Bij dat on tstaan ontwikkelen zij echter weer 
war mte , en door die war mte wordt het verder afkoelen weer 
een poos tegengewerkt en dus ook het verder verbindr.n 
van een nieuw gedeelte van den elem enten voorraad onmogelijk 
gemaakt . Wij zien dus , dat als eenmaal de sterren zoover 
afgekoeld zij n , dat hare totdusverre gescheid en elemen ten 
zich van buite n k unnen gaan verbi nden , zij wellicht mi l lioenen 
jaren lang uiet verder kunnen af k oelen , want telkens als 
de af koeling eenigszins merkbaar zou worden , komt een 
n ieuw gedeelte van den ele mentenvoorraad in verbi nding en 
ko m t  zoodoende de vroegere temperatuur terug. 

In dit intermitteerencl scheikundig verbinden der elementen 
in de roode sterren ziet spreker de oorzaak van het mi□ of 
m eer regel matig opflikkeren , dat deze sterren , evenals het 
k ustl icht te Scheveningen , zoo dikwijls vertoonen , en hij 
voelt zich in die meening nog versterkt door hetgeen hij 
den vorige n dag in « Nature » las , waar h ij i n  het laatste 
no m mer de beschrij vi ng vond van ee nige merkwaardige 
proeven door prof. ÜETTINGEN onlan gs te Dorpat" gen o m en , 
b ij wel ke proeven photograpb isch met een draaiend spi egel tj e  
bewezen werd , dat de ontploffing van k nalgais i n  de  en cl io
m eterbuis  ui t  een la n ge reeks van snel elkaar opvolge nde 
partieele ontploffin ge n  be8taat 

Spreker wilde nu n iet l a nger h ij d i e  hy pothese verwij l e n  
of de vreemde toestanden nagaan  , d i e  later de gevo l ge n  
zull ,n wezen va n eene veraucl erl ij ke Zon . Wat n u  o o k  nog 
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hypothetisch moge wezen , dit staat vast , dat als d e  wetenschap 
over honderd of duizend j aren vau de lotgevallen der sterren 
veel meer weten zal dan nu , het altijd de glorie za1 bl ij ven 
van de tweede helft der negentiende eeuw , waarin wij het 
voorrecht hebben te leven , dat men in dezen tijd  begonnen 
is , dank zij photographie en spectographie , de eenig vertrouw
bare documenten te verzamelen , waaruit latere geslachten 
de geschiedenis der hemellichamen zullen kunnen ontraadselen . 



VII. 

DR. L. ARON STEIN .  

O v  er A l c h e,m i e. 

De populaire spreker uit Breda , van wien velen zich nog 
herinneren over den krin gloop der stikstof in  de natuur een 
tweetal schoone voordrachten te hebben gehoord , betrad den 
catheder met een onderwerp dat zoo oud is als de lichtgeloovig
heid der menschen , dat wil zeggen zoo oud als de eeuwen . 
Geen laboratorium had dr .  ARONS'l'EIN meegebracht , geen 
retort noch vliegende pad , zelfs geen kroes - een glas 
suikerwater was de eenige oplossing , die hem meer clan 
twee uren lang gemakkelijk spreken hielp over een onderwerp 
waarn aar gretig geluisterd werd . 

Dat het mogelijk was , kunstmatig uit onedele metalen 
goud en zilver te maken , daaraan werd vijftien eeuwen lang 
nauwelijks getwijfeld , en dat , behalve ern stige en weten
schappelijke  man nen , ook lieden van allerlei slag de  alchemie 
beoefenden en  het meesterstuk trachtten te vol brengen , wien 
zal het verwonderen .  En wanneer men vraagt , waarop 
beru stte dat onwrikbaar geloof aan den  « steen der wij zen » , 
dan m oet het antwoord luiden : niet alleen op de zucht om 
hersen schimmen na te jagen , maar wel degelijk ook op 
wetenschappelijke gronds1agen . 

Opmerkelijk mag het heeten i n  de geschiedenis aller 
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weten schappen , dat hare grootste problem e n  reeds v roeg 

gesteld worden en dat bij voorkeur in de o udste tij deu de 

kra chte n aau h u nn e  oplossi ng worden beproefd . Gelijk v eelal 

de jeugdige man , heeft ook de jeugdige wetenschap een 

vertrouwen in eigen verm ogen , niet altij d geëvenredigd aan 

hare krachten , een gel oof aau de j uistheid van v ermeende  
uitk o mst.en , niet altij d ge wettigd door de wijze , waarop d eze 

verkregen zij n .  Met den leeft.ii d vermeerdert de ervari u g , 

worden eigen krachten beter geschat en wordt daaro m aa n 

het streven een bescheidener doel gesteld .  H eeft een weten
sch ap hare kinderschoenen uitgetred en , men bespeurt h et 

spoedig aan de veran dering i n  den aard der vraagstukken 
die haar bezighouden , en die ,  geringer i n  omvang en beteekenis, 
dit voor hebbe n , dat zii oplosbaar zij n  m et d e  middele n , 

die haar ten dienste staan . 

Zóó is het ook gegaan met het o nderzoek naar de gron d

oorzaak van het verschil in stoffelijke geaardheid , <lat de 

me nsch i n  de  hem o mri ngende natuur moest op merken , en _ dat, 
toen het verlangen in h e m  ontwaak te , om zich rekenschap 

te geven van hetgeen hij zag , tot denken moest aansporen.  

Tot denken ! Dat was de eenige weg , dien de oudste Grieksch e 

wij sgeeren kenden , ebt was de eenige methode , die zij 

gebruiken konden , o m  het oorzakelijk verban d  der dingen 

op te sporen , der dingen zooals zij ze zagen en waarnamen.  
N iet , dat wij een anderen weg kenden , niet  dat wij b eweren 

wilden , scherp er te kunnen denken , logischer te kunnen 

redeneere.n , m aar wel bezitten wii de middelen , om beter 
waar te n emen , en vooral hebben wij het vermogen verkregen 

om ons denken beter te kunnen controleeren , d oor elke 

gevolgtrekking uit een aangenomen beginsel aan verscherpte 

waarne m ing , d. i .  aan h et experiment te toetsen , en zóó ook 

het begi nsel op zij n  j uisth eid te onderzoeken .  

D e  oude Grieksche wij sgeeren hadden reeds het d enkbeeld 
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opgevat , dat d e  n atuur niettegen staande alle verscheidenheid 
toch één van oorsprong is , en zij zochten naar de grondoorzaak , 
die al le dingen gemeen hebben Nu komen deze daarin overeen , 
dat zij uit stof bestaan , en een vorm bezitten , Maar de stof 
schijnt hun het bestendige , het blij vende i n  de dingen , de 
vorm daarentegen het veranderlijke , het wisselvallige . Derhalve  
zoeken zij de grondoorzaak in de stof zelve .  Er z;ijn nu velerl ei 
stoffen , die echter in elkand er kunnen overgaan , zooals een 
zaadkorrel in een plant , het hout in rook en asch . Derhalve 
moet er een gemeenschappelijke grondstof bestaan , die ze alle 
kan voortbrengen , en deze is, vo lgens TH.A.LES van Mylete ( 700  
v .  C. ) ,  he t  water . De bevruchtende eigenschap van den regen , 
het vochtgehalte van ei en voedsel , waaruit de levende wezens 
ontstaan en waardoor zij blijven bestaan , de verandering 
van water in doorzichtige , luchtvormige damp en iu na de 
verdamping achterblij vende vaste stof , zijn waarschijnlij k  de 
waargenomen feiten , die tot zulk eene stoute en tegelijk 
naïve deductie hebben geleid .  ANAXIMENES , een vij ftigtal j aren 
later dan THALES , houdt daarentegeu de lucht voor de oerstof, 
die door den regen in water , door de koû in sneeuw wordt 
omgezet , die door hare beweging den storm veroorzaakt en 
door hare verdunning het vuur. Niet minder naïf , niet minder 
gewaagd is dit beweren . En toch bevat het reeds de kiem 
tot dA theorie van KANT en LAPLACE , die : zooals bekend is , 
h et zon nestelsel door verdi chting van eene oorspronkelijk 
luchtvormige massa laat ontstaau .  

Een andere gedachtengang leidde PYTHAGORAS e n  zijne  school 
tot andere u itkomsten . Zij von den  het wezenlijke in de dingen 
n iet in de stof, waaruit zij bestaan , maar in den vorm , dien 
zij bezitten . Een marmeren standbeeld en een marmerblok 
bestaan beide uit dezelf de  stof , m aar wat het, ee n e  tot een 
blok en het an dere tot een standbeeld m a.akt , wat elk d i ng  
zijne  eigen aardige i ndividual iteit geeft , dat  is de vorm . Z ij 
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1 s  dus d e  grondoorzaak der dingen , want zij beheerscht de 
stof. De verschillende vormen zelf worden gewijzigd door 
hunne verschillende afmetingen en deze drukken wij uit door 
geta1len . Die getallen dus , zoo redeneerde men verder , 
scheppen de dingen , en onder hen vooral het getal één , 
waaruit alle andere zijn ontstaan . Deze naar onze tegenwoordige 
opvatting misschien dwaze redeneering heeft toch in elk 
geval een grooten stoot gegeven aan de ontwikkeling der 
wetenschap . Want hier voor het eerst treedt de belangrijkheid 
der quantitatieve :tijde in de natuurverschijnselen op den 
voorgrond . De invloed dier school is  het , die de wiskunde , 
dat machtig wetenschappelijk werktuig van onzen tijd o nt
wikkelt ; uit haar zij n de grootste astronomen der oudheid 
voortgekomen ; aan haar initiatief danken wij het , wanneer 
wij ook heden nog eerst dan een wetenschappelijk feit als 
goed vaststaande beschouwen , zoo wij het door getallen 
kunnen uildrukken. 

Weder anders dacht HERAKLITOS , die van 535-4 7 5 v . C.  
te  Ephesos leefde. Stof en vorm beide zijn aan voortdurende 
veranderin g  onderhevig. Al les is in beweging, nergens 
heerscht rust en stilstand. Niettegenstaande elk ding tracht 
te blij ven , zooals het is , en het dus strijd kost , om het te 
doen veranderen ,  verandert het voortdurend .  Er bestaat dus 
iets sterkers dan stof en  vorm beide , dat is het beginsel 
-van het worden , dat gepersonifieerà wordt in  het vuur , niet 
het gewone aardsche , maar het goddelijke vuur , de wereld
ether , die water , lucht en aarde en alles , wat bestaat 
voortbrengt , en waarin a1les zich weder verandert. 

Eene scherpe tegeustelling m et HERAKLITos vormen de  naar 
hunne woonplaats Elea in Beneden-Italië Eleaten genoemde 
philosophen . Er ontstaat niets , beweren zij ; verandering , 
bewe·ging zij n niets anders dan zinsbegoocheling. Alles is 
en blijft zoo als het is. Het zijn, eeuwig en onveranderlijk, 
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1s de  vader aller dingen e n  tegelijk dé  dingen zelf. Van de 
juiste opmerking uitg·aande , dat de waarneming onzer zin
tuigen ons de dingen slechts gebrekkig doet kennen , gaan 
zij , consequent eenzij ,-Eg , er toe o ver , om alle ervaring voor 
bedriegelijk te  verklaren en alleen te vertrouwen op de resul
taten van het logische den ken . Zij meenen in derdaad , dat 
de wereld zoo is , als zij zich in het goed geschoolde brein en  
niet in  de zintuigen van  den  philosooph afspiegelt. Een  mis
kenning van de waarde der ervaring , die gedurende tal van 
eeuwen algemeen zou heerschen , en waaraan wij ook in  
onzen tijd nog wel eens sukkelen . 

Toch n iet zoo dadelijk verkreeg deze beschouwingswijze 
de  bovenhan d .  EMPEDOKLES VAN AGRIGENT ( 492-432 v. 

C.) stelde tegenover de door alle voorgangers gehuldigde ver
onderstelling van de eenheid der grondoorzaak een veelheid . 
Hij is het , die de bekende vier elementen , aarde , wat.er , 
vuur en lucht als oorspron kelijk verschillende grondstoffen 
beschonwde , die door hun ne vereeniging en scheiding ,  voort
gebracht door de i ngeboren l iefde en haat , al de v erscheiden
heid moeten veroorzaken , die wij waarnemen. ANAXIMENES , 
de vriend van PERIKLES , . ging verder in  dezelfde rich ting 
met zijn stelsel van een oneindig aantal verschillende oer
stoffen , terwijl eindelijk DEMOKRITos van Abdera ideeën 
ontwikkelde , die in gewij zigden vorm de grondslag geworden 
zijn van het gebouw der hedendaagsche natuurw eten schap . 
Hij keerde weder terug tot het denkbeeld van één oerstof , 
maar de moeilijkheid inziende om te verklaren hoe die ééne 
stof zoo velerlei verschillende kon voortbrengen ,  stelde hij 
de hypothese , dat alle stoffen waren samengesteld uit ondeel
bare deel tj es , di e hij atomen noemde , en dat die atomen ook 
voor de meest verschillende stoffen uit de gelijke oerstof 
gemaakt waren en zich sl echts door vorm en grootte van 
elkan der onderschei d clen . De ato men bewegen zieh in de  



80 

overigens leege rnimte , komen naar elkander toe o m  zicli 
tot nieuwe stoffen te verbiuden , verwijderen zich vau elkander, 
om weder nieu we stoffen te doen ontstaan , en dit alles 
tengevolge van het gewicht dat zij bezitten , maar zij blij ven 
eeuwig en on veranderlijk dezelfde . 

Al worè.en de denkbeelden van DEMOKRITos door deü Griek 
EPIKUROS eu den Romein LucRETIUS later beaamd en verder 
ontwikkeld , op de zienswijze der wijsgeeren in de middel
eeuwen bleven zij zonder i nvloed , omdat het gezag van 
ARISTOTELES toen heerschte , w iens leerstel1 ingen , omdat zij 
niet in strijd schenen te zij n met de heerscheude kerkleer 
het aanzien van kerkelijke dogmen hadden verkregen . En 
ARISTOTELES sloot zich aan bij EMPEDOKLEs , toch met dit 
ve_rschil , dat hij slechts één enkele grondstof aannam , die 
echter met verschilleude eigenschappen kon begiftigd zijn .  
Onder alle mogelijke eigenschappen , die een lichaam kunnen 
toekomen , zijn er nu volgens hem vier , waaruit alle 
auderen kunnen worden afgeleid , bij name  koud , warm , 
vochtig en droog. Was de oerstof kond en vochtig , zoo 
toonde zij zich als water , was zij kond eu droog , dan 
werd aarde voortgebracht , warm en vochtig vormde zij de 
lucht , warm eu droog het vuur . Door vereeniging dezer 
afgeleide elementen ontstonden al de talrijke stoffen , die 
wij om ons heen zi�n . 

Op den voorgroud stelleude het bestaan van sl echts ééne 
enkele oerstof, lag de gevolgtrekking voor de hand , dat nu 
ook alle stoffen in  elkaar kunnen overgaan . Zoo ontstond het 
verlangen naar het nemen van proeven in die richting , en 
even natuurlijk was het , dat meu die stoffen zocht te maken, 
die het kostbaarst en het duurst in prijs waren . Hiermede 
was de gronds lag gelegd tot de  experimeuteele scheikunde , 
die onder den n aam van alchemie eeuweu laug s_taud heeft 
gehouden . 
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E n  er besto nrl en er varin gen . d ie  een  recht Rchenen te  creven , ,., ' 
h et probleem o m  uit andere stoffen :ûlver en gou d te maken ,  
voor oplosba::tr t e  houden . Men had namelij k  reeds opgemerkt, 
dat sommige stoffen , waaraan men het van hniten volstrekt 
niet kon zien , door eene bij zondere behan deling go u d  of 
zilver opleverden V Arder had men waargenomen , <lat als men 
aan koper een e , zooals wii nu weten , zinkhoudende stof toe
voegt , de kleur van goud te voorschijn treedt , even als de 
zil verklenr ontstaat als m en goud samensmelt  met een e , zoo 
als wij nu weten , arsenicu m houden de stof. Wel volgde weldra 
de ontdekking , dat die kleur niet bestendig was en in het 
vuur verlore n ging , m aar m e n  schreef dit toe aan de on
volkomenheid der proef en hield zich vast overtuigd den 
eersten stap gedaan te hebben à la reclierclie v an den steen 
der wij zen . 

De eerste berichten van' deze alchemistische proefnemingen 
werden n aar Europa o vergebracht door de A rabieren , die 
de wetenschap bij de verovering vf'Ln Alexandrië van de 
Egyptenaren hadd en afgezien , Een hunner voor n aa,mste 
sch rij vers was GEBER , die zj ch in theoretisch opzicht p laatste 
op het standpun t van ARISTOTELES ' die een oerstof met vier 
hoofd modificaties aannam Hij voegt eene tweede b ypoth ese 
daaraan toe , die voornamelijk dien en moet om de samen
stel lin g der metalen duidel ijk te m aken , H ij had namelijk 
opgemerkt dat dr-:  metalen m eer op elkaar gelijken dan op 
andere stoffen , en l eidde  daaruit d e  ge vol gtrekking  af , d at 
dan ook de  metalen het beste uitgangspu nt waren voor het 
vor men van goud . Maar aan den anderen kant  eischte de 
o m standigheid van de on der l inge overeen komst der m etalen 
ook een e  wetenschappelij ke verkbring· , die weder a l s  leidend 
begi.nsel voor het proefo n d ervindel ij k  on derzoek gebruikt 
kon worden . De meest voor de han d l iggen de verk l ari n g  
was h et veronderstel len v a n  eene gel ijksoorti ge sa m enstellin g. 

6 
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Deze drukt hij nu zoo uit, dat  hij twee m euwe elementen 
van de 2e orde , zwavel en kwikzilver , die uit de aristote
lische elementen ziin samen gesteld , invoert en aan neem t , 
dat zij in de metalen  eene eigenaardige ro] zonden verv u1 leu , 
namelijk de zwavel als het beginsel van de veranderlijkheid 
der metalen in het vuur en als de oorzaak van hunne klenr ,  
terwijl het  kwikzil ver de oorzaak was van de gla:ns, de rek
baarheid en de smeedbaarheid der metalen . Verd er veronder
ste lde hij , dat de metalen zich on derscheiden naarmate zij 
zwavel en kwikzilver i n  verschillende verhoudinge n en ver
schillende zuiverheid bevatten , en dat van alle metalen h et 
koper het meest op goud gelii kt e n  het gemakkelijkst daarin 
overgaat. Om nu de metalen van hunne onzuiverheid te genezen , 
onderscheidde GEBER drieërlei medicij n en . De zink- en arsen icu m 
houdende stoffen geven uiets a nders dan de kleur ; dan volgen 
de medicijnen van de 2e orde , die aan de on zuivere metalen 
enkele eigenschappen van de edel e  metalen verlee n e n , en 
eindelijk de medicij nen van de 3e orde , die de metalen 
geheel in echt goud veranderen .  

Van  uit het Moorsche rijk i n  Spanj e verspreidde zich de  
alchemie over het  overige Europa , waarheen de werken van 
GEBER , AvrcENNA en  andere arabische schrij vers in la tij nsche 
vertaling verspreid werden. De l eer werd gretig ontvangen en 
ij verig beoefend. Sinds de 1 3 e een w volgen de alchemistische 
schrij vers elkander op in groot aantal. Eeu van de eersten 
is f\,.LBERTus MAGNUs of ALBERT voN BoLLsTäDT , bissch op 
van Regensburg in 1 2 6 2 .  De theorie van GEBER beamende 
beveelt hij als methode om goud uit a ndere m etalen te 
maken , aan , eers t uit deze de zwavel en het kwikzilver af 
te scheiden , deze dan  te zuivere n en i n  zui veren staat weder 
te hereenigen .  Hoe dit echter geschieden m oet , wordt helaas 
slecht.s op onbegrijpelijke wijze medegedeeld .  Nog hooger i n  
aanzien stond b ij  d e  latere alchemisten ARNOLD VAN VrLL .\ NOVA, 
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niet o mdat hij zich duidelijker uitdrukte t e n  opzichte van d e  
bereiding van den steen der w ij zen , d a n  z ij n  voorgauger , maar 
omdat hij dien steen zoo nauwkeurig beschreef en zijne woo der
baarlijke eigenschappen zoo verl okkend wist voor te stellen, dat 
het verla ngen , dit geheim machtig te worden , .werd opgewekt. 
Hij beschrijft hem als een prachtig glanzende robijn , die 
stuk gestooten een saffraankleurig poeder vertoon t ,  waarvan 
één deel genoeg is om l mil l ioen deel en kwikzil ver in klaar 
goud te veranderen . Ook zou die steen tevens zijn een medicij n 
voor den mensch , in  staat om ziekten te genezen of den 
duur van ziekten te verkorten, en zelfs vermogend om ouden 
van dagen eene verjongingskuur te doen ondergaan . 

Ook de meest verlichte man der 1 3 e eeuw , RoGER BACON, 
een groot natuuronderzoeker voor zijn tijd , die als een een
zaam licht uitblonk in het wetenschappelijk duister der middel
eeuwen , die eene goede verklaring  gaf van den regenboog en 
in  staat was aan te toonen dat de magische knnsten berusten 
op natuurlijke oorzaken , ook bij was overtuigd van h et 
bestaan van den steen der wijzen en zij n e  buitengewone kracht. 
De opvolgende wetenschappel ijke leiders der alchemisten van 
de 1 4e en de 1 5e eeuw RAYMUN DUs Luuus en BAsILIUs VA
LENTINUS leeren niet veel nieuws . Alleen werden zij versterkt 
in de overtuiging 1 dat de metalen in elkaar kunnen over
gaan , door de proef van het i ndompelen van een ij zeren 
staaf in eene oplossi ng v.an kopervitriool . Zij hielden n amelijk 
het neerslaan van de laag koper op het ij zer voor eene geheele 
verandering van de ij zeren in een koperen staaf. 

Ook kwam bij de zwavel en  het kwikzilver nog een derde 
elemen t , h et zont , dat als het vuurbestendige begin sel in 
al l e  metalen aanwezig moest zijn .  Deze leer van de  drie 
elem enten : waaruit al le stoffen zouden zijn opgebouwd , om
helsde ook de vermaarde THEOPHRASTUS BoMBA STUS PJ\ 11.A CELSllS , 
die iets meer was dan een onheteeken en d e  zwen de laar en , 
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ten spii t  van  ZH nen thans bom bastü:;ch kli nkenden naam , rn 
zeker opzicht de hervormer van de scheikunde en de genees
kunde is geweest en de eerste was die op scheikundige wijze 
gen eesmiddelen bereidde .  Hij beweerde ook den steen der 
wijzen te bezitten 1 en als men hem tegenwierp waaro m hii 
dan een z wervend leven leidde en zij n  brood bedeld e , ant
woordde hij , dat hii v oor zich den rijkdo m , die de bron is 
van onmatigheid en van all erlei lusten , niet begeerde ,  en 
zij ne bereidingswijs van den steen der wijzen inkleedde in 
duistere woorden , opdat alleen de door God begen adigden 
hem zouden begrijpen. Een man van beteekenis o n d er zijne 
tijd genooten , de  bekende m etall urg GEoRG AGRICOLA , was 
de eenige die d e  alchemistische beweringen in twijfel trekt 
en die het voor onwaarschij n l ij k  houdt , dat m en metalen 
zou kunnen veredelen . Hij stond echter als twijfelaar geheel 
alleen , en een eeuw later werd hem nog verweten , dat zij n  
ongeloof ongegron d  was , daar h ij  toch weten m oest , dat m en 
de mogelijk heid bewezen had om ij zer in koper te veran
deren . Zelfs RoBERT BoYLE , die het beginsel verkondigde , 
waardoor de alch emie zou vallen , die de Aristotelische e n  
Paracelsische elementen verwierp , e n  al s taak der scheikunde 
definieerde , dat zij de werkelijke bestan ddeelen der dingen 
moest trachten te vinden en dat zij slechts die stoffen als 
ele menten moest beschouwen , die voor verdere outledi n g  niet 
vatbaar bleken · te zijn , BoYLE , de hervorm er der chem ie en 
physica , was overtuigd van de mogel ijkheid der metaalver
andering.  Door proeven toch , m en behoeft wel niet te ver
zekeren , door onjuiste proeven , meende bij zelf ervaren te 
hebben , dëLt men althans goud in slechtere m etalen veran deren 
kon , en hij besloot hieruit , dat m en ook het omgekeerde 
voor uitvoerbaar honden moest. 

Van dien tij d af verlangden echter de natuuronderzoekers 
experim enteel e bewij ze 1 1  wanneer me.n weten schappel ijk de 
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gegrondheid der alchemie beweren wou , en zij bleven 
inderdaad niet uit . Zoo meeude HoMB.I<mG in l 709  een beslist 
overtuigende proef aan de Frausche Academie over te leggen , 
toen hii u it zil ver , door het samen te smelten met antimo
niu m , werkelijk goud afscheidde.  Op het experiment viel 
inderdaad niets af te dingen . Hij had namelij k gebruik ge
maakt van oude zilveren munten , die goudhoudend waren . 

Langzamerhand had de scheikunde vorderingen genoeg 
gelllaakt , om de fouten van dergelijke proeven te ontdekken , 
en al w aren de autoriteiten op dit gebied in de eerste helft 
der 1 g e eeuw , zooals BECK.l!]R , STAHL en Bo.1.mHAVE meer of 
minder aanhangers der leer van de samengesteldheid der 
metalen , met LAvorsrnR in de tweede helft dier eeu w wordt 
de overtu iging algemeen dat de metalen niet samengesteld , 
maar elementen zijn , en verliest de alchemie haren weten
scha ppelij ken bodem . 

In  het tweede gedeelte zijner rede gaf dr. ARONSTI�IN een 
histo risch overzicht van de sch elmerijen die met het zoeken 
naar den steen der wij zen werden gepleegd en van de dupes 
welke door hari dige bedriegers daarmede gemaakt werden .  
Wetenschappelijke mannen werden herhaaldelijk in  de  ge
legenheid gesteld zich te overtnigen v an de mogelijkheid 
van het in elkaar o vergaan van . metalen . De bekende natuur
onderzoeker VAN HELMONT liet zich ¼ grei n van zeker 
geheimzinnig poeder in de hand stoppen en maakte daarmede 
uit 8 ons k wik e ven  zoo veel goud .  De zaak is nooit opge
helderd , maar het staat vast dat VAN HELMON'L' een volkomen 
geloofwaardig persoon was .  Nog zonderl inger is  het  eveneens 
nooit opgekl aarde avontuur dat aan HEL VEnus , den l ijfarts 
van Jeu Prins van Oranje , overkwam . Hij was een v erklaard 
tegenstander van de alchemie en had zich daarover zeer 
ongunstig u itgelaten , toen hij den 1 ° Decerr{ber 1 6 66  het 
bezoek ontving vau een N oonlho l lander , d ie d en  o ngeloo v igen  
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THOMAS een  doosj e  toont waann drie steenen zoo  groot als 
een noot.  HELVETIUs neemt ze in de hand en krijgt er een 
machtigen indruk van , want binnen een kwartier is hij 
bekeerd en gelooft dat inderdaad de steen der wijzen bestaat . 
O m  den indrnk nog grooter te maken , haalt de gast van 
onder zij n jas vijf groote stukken goud . Aan het dringend 
verzoek van [-lE1vE1'IUS o m  hem een deel vau  het  drietal 
kostelijke steenen af te staan , kon de vreemde i ntusschen 
niet voldoen . Wel zon hij over drie weken terugkomen. In
middels kon de  geneesheer aan de verzoeking niet weerstaan 
en had ongemerkt wat poeder van een der steenen afgekrabt . 
Zoodra de vreemdeling weg is , verschaft HELVETIUS zich lood,  
s melt het in een kroes en werpt er het poeder op . Er gebeurde 
ni ets . Toen na drie weken de vreemdelin g  terugkwam , vertelt 
HELVE'rrus hem zij n diefstal en krijgt van dezen het verwijt ,  
dat hij handiger kan stelen dan experimenteeren . Hij hall 
toch moeten weten dat de steen de rook van het lood n iet 
verdragen kan . Hij zal hem n u  een stuk j e  geven , dat hij 
in  was moet wikkelen al vorens he t  in het lood te werpen . 
Dit  gedaan hebbende , gaat de vreemde heeu , zeggende den 
anderen morgen te z ullen terugkomen.  

Maar de man blijft weg. N n kan mevrouw I-lE1VE1'IUS haar 
ongeduld niet lauger bedwingen . Zij beweegt haren man de 
proef te nemen .  Hij s melt het lood , hult het stukje  steen 
iu was en werpt h et in de kroes . En ziedaar : het lood ver
andert i 11 zuiver gedegen goud , dat door den muutmeester 
als zoodanig erkend wordt .  

Geheel Deu Haag was er vol van , en zel fs SPINOZA schrijft 
er over , i n  de zekere overtuiging dat hier geen bed rieger ij 
i n  't spel was .  Van den N oordhollander is nooit meer iets 
gezien of gehoord eu evenmin is de Wê.Lre toedrach t ooit op -
geb elclerd . 1 I  et lijdt i ntu�sch en geen twiifel , dat er bedrog 
had plaats geh .:Ld . 
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Spreker · verhaalde van tal van bedriegers , waarvan vooral 
vorsten te gemakkelijker de d upes werden , omdat het geloof 
aan de alchemie zoo djep wortel had geschoten en bij hen 
het verlangen om in het bezit _van het kostbare geheim te 
komeu , bijzonder groot was . Levendig schetste hij de bekende 
avonturen van JoH. FR. BöTTCHER aari het Hof van den 
alchemist Keurvorst FREDERIK v AN SAKSEN , en hoe deze ein
digden met de ontdekking van d e  porcelein bereiding en de 
stichting der eerste Saksische porceleinfabriek ; hoe ook de 
Staten van Holland en Friesland m et den beroemden BECKER 
onderhandelden , die beweerde het geheim te kennen om 
uit zeezand goud te m aken . Zijn methode bestond daarin , 
dat hij zilver met zeezand en hem alleen bekende zon ten 
samensmolt , waardoor een zekere , al was het ook een geringe 
hoeveelh eid goud  gevormd werd , terwijl het gewicht van het 
zilver onveran <lerd bleef. De verklaring van dit verschijnsel 
ligt in het toen onbekende goudgehalte van oude mun ten , 
waaruit tegenwoordig het goud met voordeel direct te  be
reiden is . BECKER , het geringe gewichtsverlies van het zilver 
niet opmerkende , meende echter oprecht dat het goud uit het 
zeezand was ontstaan. Hij sloot een contract met d en  raad
pensionaris FAGEL , die uit naam van B eeren Hoogmogenden 
handelde , en b egon tegen een beloonin g van 50 000 daalders 
en 2 °fo van cle zuivere winst , de zaak op tou w  te zetten. 
Hij zelf beloofde daarvoor aan het R ijk  een zekere winst van 
één millioen rij ksdaalders jaarlijks , waardoor men in staat 
zou gesteld worden de belasting op boter , dun bier enz . 
die den gerneenen man drukten , opteheffen . Hij wenschte 
liefst dadelijk met een millioen rij ksdaalders te b eginnen . De 
Hoogmog,m<len waren echter voorzichtiger en achtten 
voor eene proef 1 200 rijksdaalders voldoende .  Hiermede 
werden in 1 679 ,  in t egenwoordigheid van de burgemeesters 
van Amste rda m en Haarlem,  ten huize van  den mu ntmeester 
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KEERWOLE' in de Kalverstraat te Amsterdam, de proeven in 
het werk gesteld en geconstateerd , dat 1 / 1 000 van het ge
wicht zil ver aan goud werd verkregen . Acht dagen later 
blijkt uit een resolutie van de Staten , dat men met de 
uitkomst zeer tevreden is , maar men wenschte toch nog 
de proef herhaald te zien , voor dat men er toe overgiug 
het plan in  het groot uittevoeren .  Men stelde zich dan voor, 
om dagelijks , zooals men zich uitdrukte , het zilver op 
goud te melken . Hiertoe is het echter niet gekomen ,  waarom 
IS onbekend .  BEcKER verliet Holland onverrichterzake. 
Misschien had men door een nieuwe proef ervaren , dat het 
zil v er zich een tweede keer niet meer melken liet. 

Vermakelijke staaltjes deelde spreker mede van de Hof
alchemisten , die zich veeltijds een grooten invloed wisten te 
verzekeren , i u  den adelstand werden verheven , schatten 
verwierven en alle macht in h anden hadden , totdat eindelijk, 
soms eerst na jaren , het bedrog ontdekt werd . Dan hadden 
zij meestal nog tijd om te ontkomen of z ij ontvluchtten uit 
de gevangenis en zetten hunne schelmerijen aan andere Hoven 
voort . Het weligst tierden die schelmeu aan de Hoven van 
Saksen en W Lutem berg. 

Hertog FRE D 1<;RIK UN W URTEM:BERG heeft ze bij dozij nen 
laten ophangen ; hij �had tot dat einde een eigenaardige galg 
laten maken uit de 28 centenaars ii zer , die eeu zijner alche
misten beweerd had in goud te zullen o mzetten ; de galg 
deed hij beplakken met goudpapier en de beul stak dèn 
veroordeelde in �en papieren rok van kl atérgoud .  Intusschen 
had diez;elfde galg aan den Hertog nog weer eens f 3000 
extra gekost bij de vele duizenden , die  hij reeds op het altaar 
der alchemie had geofferd . Alleen aan FREDERIK III van 
Denemarken kostte de alchemistische liefhebberij 4 millioen 
guldens vóór hij er van genezen was . 

Na eenige staaltjes van de dolzinnige voorschriften voor 
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het bereiclen nm deu steen der W1JZei1 , ga± spreker eeu 
o verzicht vau den bernchten Rosenkreuzbond , waarvan de 
oorsprong tot 16 13 opklimt , toen een jong protestantsch 
theologant nit W urtemberg , J OI-IAN V ALENTIN ANDREAE , wars 
van _al he t  bijgeloof , eeu boek u itgcLf waarin h ij de dwaasste 
dingeu schreef om eens te zien hoeveel de goegemeente toch 
wel slikken zou ; en men slikte het niet alleen , maar nam 
het voor goede m unt op , en twee eeuwen lang verbreidde 
zich de orde der Rozenkreuzers over geheel Europa eu bloeicle 
de alchemie telkens weer op . Oo_k op den hnidigeu dag 
woekert het geloof aan den steen der wijzen nog voort. 

Trouwens - zoo l uidde spreker's slot - het absolute recht 
om te zeggen , dat het nooit mogelijk zal z ij u  goud te waken 
hebben wij n iet _ W ij  noemeu op het voetspoor van BoYLJ.!; 
die stoffen elementen , die wij niet verder kun nen ontleden 
met onze tegenwoorJige hu lp middelen De bewering van 
LocKYER dat vele metalen in  hnn spectrum de waterstof
streRp vertoonen , is nog geen bewijs <lat zij in waterstof 
worden ontleed ; i m mers D u MAS toonde op zijn beurt aau , 
dat deie metalen in gloeienJen toestand waterstof in zich op
slorpen en die stof bij bekoeling vastleggen , eu bij h unne 
berei<liug is hiertoe gelegenheid .  Voor LocKYER's bewering 
dat de waterstof de oerstof zon  1/,ij n ,  is dus geenerlei grond , 
en zoo blijft de vraag nog steeds open , of alles i n  de natuur 
tot één s tof of tot verschill ende elementen is  terug te 
brengen. Weten wij d us i n  di t op:ócht nog niet veel , clit 
weten wij zeker dat de micl<lelen <loor Je al che mie gebruikt 
tot niets hoegenaa md leiJen eu Je kunst der alchemisten 
eeue ijdele is. 



VIII. 

DR. S .  B I  H N I E . 

Middelen tot voortbrenging van ko u.de. 

Een onderwerp , dat zich tot het nemen van schoone  
proeven leent , zal uitteraard meernrnle 11 i n  een n atuurk undigen 
kring worden behan deld. Zoo h erinnerden wij ons , onder 
het gehoor van Dr. BrnNIE uit Rotterdam , de verhandelingen 
van Dr. BLEEKRO DE , Prof. RINK � Dr. Mou·roN en Prof. 
SNIJ DERS , die hetzij direct , hetzij indirect , over de m iddelen 
ter verkrijging van lage temperaturen spraken , zoo wel uit 
een zuiver natuurkundig oogpunt als in hunne toepassingen 
op de nij verheid. De spreker uit Rotterdam had zijn onder
werp breed opgevat en zich voorbereid op het nemen van 
een groot aantal proeven, tot wier we1 s1agen de ongunstige 
o mstandigheden van een geïmproviseerd laboratorium vrnarrn ee 
men zich in « Diligentia » moet behelpen , niet altijd mede
werkten. Zoo kwam de ijsvorming door de amrnoniakgas
rnethode , die bij grooter gastoevoer veel sneller geschiedt , 
eerst aan 't ei nde der voordracht tot stand. 

Het voortbrengen van koude is eene oneigenlijke nit
drnkking. Alleen de gewaarwording van koude is iets positiefs i 

maar nit een physisch oogpunt is koude niets anders dan 
afwezigh eid van warmte , en al s  men d us spreekt van de 
middelen om koude op te wekken , dan bedoelt. men daar-
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mede eigenlij k de middelen o m  warmte weg te nemen . 
Omtrent den aard van de warmte heeft zich sinds o e  tweede 
h elft dezer eeu w een ander begrip gevestigd . Volgens dat 
begrip is d� warmte te beschouwen als een vorm van arbeids
vermogen , en wel als een vorm van beweging der kleinste 
deeltj es van de stof. Op natuurkundige en nog meer op 
scheikundige gronden moet men aannemen , dat de stof der 
lichamen zich slech ts schijnbaar voordoet als eene aaneen
gesloten massa , dat in  werkelijkheid de st.of bestaat uit 
uiterst kleine deelen volkomen van elkaar geïsoleerd , die 
niet met elkaar kunn en samensmelten en ook niet verder 
verdeeld kunnen worden . 

Die kleine deelen of atomen van de elementen kunnen 
zich vereenigen tot groepen of moleculen , die we mogen 
on derstellen dat altijd  door in beweging zij n ; en hoe heviger 
nu die relatieve beweging van de moleculeu ten opzichte 
van elkaar . is , des te hooger is de temperatuur van het 
lichaam . De warmte van een lichaam staat dus in recht
streeksch verband met de snelheid waarmede zich zij ne 
deeltj es bewegen . 

Als wij n u  willen nagaan door welke middelen warmte 
aan een lichaam onttrokken kan worden , kunnen wij eerst 
de middelen beschou wen , waardoor warmte aan een l iehaam 
kan worden . toegevoegd . Dit geschiedt in  de eerste plaats 
door het overnemen van warmte van een an der lich aam . 
Dit kan weer op twee manieren geschieden. Vooreerst 
zonder stoffelijke aanraking tn sschen beide lichameu . Om 
een voorbeeld t e  noemen : wij aardbewoners ontvangen de 
zo nnewarmte zonder een doorloopend verban d van een e  stof 
tnssch eu  ons en <le zon , zelfs n iet van een gas ; immers <le 
dampkri ng  heeft zij nen  grens  en van dien grens tot de zon 
bestaat er geen stof in  den gewonen zi n des woords . Nochtan s 
wordt de zon newarmte tot ons  overgedragen .  Ee n au c l er 
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voorbeeld is de koestering die wij o nderv inden door de 
nabijheid van een vnnr .  Meu noemt dit het o verdrage u van 
warmte door middel van uitstral ing of radiatie. 

De tweede manier van overdragiug van wa,rmte , door 
stoffelijke aanraking ,  heeft geen toelichting n oodig. Daar 
in dit geval steeds bij het eene lichaam wordt iernggevondeo , 
wat · door het andere aan warmte is afgestaan ,  kau hier 
geen sprake zijn v::m het voortbrengen van warmte of kou<le .  

Eenigszius anders is het met de uitstral ing.  De warmte , 
die hierbij door een lichaam wordt afgegeven , zal wel gewoonlij k  
door andere worden opgevangen ; maar indien i n  eene be
paalde richting die andere lichamen ontbreken of onbereik
baar ver zijn , '.lal voor ons  alleen het verlies van warm te 
bestaan , d us het ou tstaau van koude .  

Hoe kan men n u  iu eeu lichaam de hoeveelheid warmte 
vermeerderen z1mder dat het overne1uen van andere licham en 
in  't spel is ? I--let meest bekende miclde] is door -verbrandiug 
of door < l e  scheikund ige verbiudi u g  van som mige stoffen 
met zuurstof. Naar men weet berusten hierop ouze verwar
mingstoestel l en .  lu de tweede plaats kan wanute 01 1 tstaan ,  
als mechanische arbeid verloren gaat e u  in warmte wordt 
omgezet. 

Een derde vorm van ont wikkeling van warmte , die 
vergeleken kau worden met een proces van . scheiku ndige 
verbindiug , is de overgaug vau gassen of dampen in vloei
bareu , en van vloeistoffen in vasten toestand . Eindelijk kan 
ook electriciteit aanleidi ng tot warmteoutwikkel i ng geve11 .  

Tegen over die oorzaken van w armte-ontwikkel1 u g  staau 
gel ij ke oor'.laken van koude-voortbrenging .  Zoo ûen wij elke 
scheik undige outlediug . gepaard gaan met warmteverli es , en 
evenals mechanische arbeid wordt omgezet in warmte , is 
voor het doen ontstaan van mech anischen arbeid weer warmte 
noodig , waardoor <lus a�koeliug optreedt ; evenals warmte 
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wordt ontwikkeld wanneer gassen tot  vloeistof con den seeren , 
zoo zal voor de verdamping van eene vloeistof warmte 
verbrnikt worden  en daardoor afkoeling ontstaan ; bij smelti ng 
van vaste lichamen zal opslorping  van warmte p] aatR hebben , 
en electrici teit zal slechts kun uen verkregen worden ten 
koste vau warm te . 

Van al de verschil lende bronnen van warmte-ontwikkeling, 
die on s ten dienste staa n , is wel de belangrijkste de schei
kun dige verbinding ,  waartegenover echter niet staat dat 
scheikundige ontl eding de beste manier is om warmte te 
onttrekken en afkoel ing te doen ontstaan . Wij nemen aan , 
dat scheikundige verbinding ontstaat ten gevolge van de 
aantrekking welke de ato men der verschill ende elementen 
op elkaar u itoefenen . De oorzaak der warmte-ontwikkeling 
moet gelegen zij n  in de groote vermeerdering der snelhP-id 
waarmede die deeltj es zich naar elkander toe bewegen ten 
gevolge der hevige onderlinge aantrekking . Bij ontleding 
moeten de deeltj es van elkaar verwijderd worden · tegen die 
aantrekkin g  in ; daardoor zal de snelheid der deel tjes en dus 
de warmtegraad wel verminderen . Maar de verwij dering 
geschiedt door aan de deel tjes veel snelheid te geven , dus 
door verwarmin g . Gesteld dat dan bij die on tledin g de tem
peratuur van 1 000 tot 800') daalt , dan zal die afkoeling 
n iet waargenomen kunnen worden .  Bovendien zijn de m eeste 
scheikundige werkingen zeer sam en gesteld .  Het komt toch 
dikwijl s  voor , dat scheikund ige verbindingen wel gemakke
lijk ontleed worden , maar dat d aarbij weer nieuwe verbin
dingen optreden , die gepaard gaan met eene ontwikkeling 
van warmte grooter dan de warmte die verbru ikt werd voor 
de ontledin g .  Een kl eine stoot aan n i troglycerine of eene 
an dere ontplofbare stof is reeds voldoen d e  om d e  ontl eding 
m et een gewe ldigen slag te doen pl aats hebben . Van de 
kon de , ten gevolge van die ontl ed ing on tsta:1 n û e , bespeuren 
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temperatuur , doordat de uit hunne oude verbin ding los
komende stoffen zich op andere wiize verbinrlen onder ont
wikkeling van groote warmte-hoeveelheden . 

Zien wij of de mechanische arbeid eeu beter middel is  
om de warmte te onttrekken op eenigszin s  groote schaa1 . 

Lichamen � die bewegen , kunoen onder beptrnlde omstandig
heden hunne beweging verliezen en die overdragen op 
hunne kleinste deeltjes , waardoor dus warmte ontstaat. Als 
voorbeeld nam spreker de proef met het samenpersen van 
eene kolom l ucht Joor middel van een zuiger. De lucht
deeltj es namen daardoor grootere snelheid aan eu de  warmte , 
claaTCloor ontstaa:Qde , was duidel ijk zichtbaar aan h et vlam 
vatten van een stukje  zwam aan den zuiger. Hebben wij 
hier dus mechanischen arbeid in warmte zien omzetten , 
o mgekeerd kunnen wij ook , door gas zich te doen uitzetten, 
warmte mecbanischen arbeid doen verrichten .  Op dit begin sel 
berust de werking van het stoomwerktuig. In den cilinder 
laten wij waterdamp van hooge temperatuur en hooge 
spannin g instroomen . Doordat die spann ing zooveel hooger 
is dan die der buitenlucht , zal de zuiger op en neer be
wegen en een deel van de beweging der deeltjes , of van de 
warmte , wordt dan gebruikt om de beweging aan den toestel 
mede te deelen .  Hierbij is echter de aanvankelijke tempera
tuur ook weder te hoog om zelfs na het verl ies te kunnen 
spreken van koude. 

Eene proef nam spreker door in eene buis , gevul d m et 
van waterdamp verzadigde lucht , een zniger snel te doen 
neerdalen, waardoor die lucht werd samengeperst. De daardoor 
ontstane warmte zal na eenigen tijd verdwenen zij n .  vVanneer 
me□ clan den zuiger weer snel uithaalt , zal er van de be weging 
der deeltj es onderling (warmte) een deel worden omgezet 
in beweging der l ichamen in hun geheel , en dus do temperatuur  
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moeten dalen , h etgeen men zien kon  aan  het als n evel tegen 
de buis neerslaan van  d en waterd.amp.  Die condensatie van 
den waterdamp kon alleen het gevolg zijn van de verlaging 
der  temperatuur ; wa 1 1 t  in plaats van de andere mogelijke 
oorzaak , samenpersing , hadden wij h i er juist verij l iug .  

Dat  door condensatie van gassen warmte ontwikkeld wordt, 
is n iet zoo gemakkelijk aan te toon en . vVanneer men namelijk 
stoom van kokend water voert in water van de  gewone 
temperatuur , dan zal men  dit water daardoor s nel kun nen  
verwarmen tot 1 0 0° . Maar hoe  nu  te bewijzen dat de i n
gevoerde stoom van 100° juist hoofdzakelijk warmte levert 
door het overgaan in water van 1 0 0° en dus niet door zelf 
in temperatuur te dalen. Spreker toonde dit aan door stoom 
van 100° te leiden in een e  zoutoplossing  eveneens van 1 0 0° , 
welke daardoor tot 1 20 ° en hooger verwarmd werd . 

Tegenover het verkrijgen van warmte door overgang van 
gassen of dampen tot vloeistoffen , staat n u , dat het omzetten 
van deze laatste stoffen in den dampvorm alleen kan geschieden 
ten koste van warmte . We bespeuren dit reeds aan de koude, 
die we gevoelen als wij de hand bevochtigd hebben met 
water en dit snel laten verdampen . Aanschouwelijk maakte 
spreker die afkoeling door een thermom eter te o mwikkelen 
met een doek eu deze met ether te bevochtigen , wier snelle 
verdainping , blijkbaar aan de daling van den thermometèr, 
ten koste van de warmte der omgeving geschiedde. 

Even  duidelijk  was de proef met het stollen v an eene 
vloeistof , waarbij het omgekeerde geschiedt als bij het smelten 
van een vast lichaam tot eene vloeistof. Wordt bij dit laatste 
proces warmte verbruikt , welke aan de omgeving onttrokken 
wordt , bij het stol len kom t  die warmte weer vrij .  Spreker 
had een cilin derglas gevuld me t  azij nzure soda , een zont 
dat bij 5 0° smelt en dat in dien toestand gebleven was , 
niettegenstaande het heldere vocht tot de_ gewone tempera-
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tuur  was afgekoeld . Door h et iuwerpen va,n  e :1 ke1 e kristall etj es 
stolde de vloeistof en werd één e massa zont ; tegelijk steeg 
de in het cilin d erglas geplaatste thermometer belangrijk , 
waardoor bewezen wal:? , dat zich bij de stol ling eene aan 
zienlijke hoeveelheid warmte had ontwikkeld . 

Een zeer practiscb middel om door het smelten van vaste 
stoffen koude te ontwikkele n  is het oplossen van  zouten , 
waarbij men echter geen zon ten m oet kiezen , die zich met 
water verbi.uden , waardoor natuurlijk een tegeuovergesteld 
effect wordt verkregen , namelijk warmte-ontwikkel ing .  Gewoon 
keukenzout lost in water op zon der veel warmte te ont
wikkelen of konde te veroorzaken . Het kan echter het sm elten 
van �js zeer bevorderen , waarvoor veel warmte noodig is .  
De banketbakkers en confisenrs gebruiken dan ook een 
mengsel van ijs en keukenzout , waardoor de aan zienlijke 
da1 ing van de temperatuur der omgeving tot - 17 à - 20° 

verkregen wordt. Het te stollen zoete en aromatische vocht komt 
daardoor tot stolling.  De electriciteit als middel van warmte
outwikkeling werd slechts even aangeroerd , omdat voorshands 
uit een technisch oogp u n t  het verkrijgen van warmte door 
electriciteit geen belan g  heeft : omgekeerd het ontstaan van 
electriciteit uit warmte zoo veel te meer ; m aar niet zoodanig 
dat dit een middel is om koude te doen ontstaan . 

Aan het einde v au spreker's rede volgden de toepassingen 
op industrieel gebied , namelij k  de ijsmachi n es , waarvan de 
versehi ll end e system en vl uchtig de  revue passeerden . Het 
verkrij gen vau koude door om zetting vau warmte in mecha
nischen arbeid met het  doel om i n  't groot ij s te maken , 
heeft niet aan de verwachting beantwoord . Men reken de te 
veel op de goedkoopte van de l ucht , die da,arLij als de 
voornaamste grondstof in aan m erking komt.  Voor het sam en
persen van die luch t ,  die men , na ze tot de gewone 
temperatuur te hebben afgekoeld , laat ontsn appen , waardoor 
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eene belangrijk hooge temperatuur optreedt , heeft men zeer 
groote en dnre reservoirs noodig. Ook moet men bij deze 
samengedrukte lucht- methode met te groot volume werken 
om eenigzins groote hoeveelheden water tot 1i s te doen stollen .  

Een tweede type i s  de  l uchtp omp-ijs machine .  Door ver
dun ning van de lucht boven water wordt eene zeer lage 
spanning verkregen , waardoor het water gaat koken en de 
daarvoor benoodig<le warmte aan de omgeving wordt ontleend,  
hier vooral aan het  water zelf , dat daardoor afkoelt tot de 
lage temperatuur waarbij ijsvorm ing optreedt. 

Ook deze type heeft tot heden geen toeko mst , evenmin de 
ether machines . Van de meeste practische w aarde is de be
ken de a m moniak-ijsmach ine . Het groote type met droge 
ammoniak is de belangrij kste van all e  ij sm achines .  Het klei n e  
type met oplossing van am moniak i n  water was o p  d e  lezi ng 
vertegenwoordigd . Daarna « stookte spreker » een prachtig 
blok ij s , dat op het einde der voordracht gereed was. 

Onder de andere belangrijke systemen door spreker ge
noemd , behoorde ook dat met chloormeth yl , dat bereid 
wordt uit afvalproducten van de beetworte] snikerfabricage , 
wat in dit geval te merkwaardiger is , omdat de ij smachin es, 
dus in zekeren zin de afvalproducten , dienen ·om de kristal
lisatie van het zui vere product te bevorderen .  Het chloor
methyl heeft als vloeistof eene zeer lage temperatuur bij 
gewonen dampkringsdrák ; want zij kookt bij - 23° , en door 
bevordering van de verdamping dier vloeistof kan  m en de 
temperatuur n og aanzienl ij k  lager maken , zelfs zoo laag dat 
kwik er door bevriest. 

De chloormethyl-m achi nes schij nen een e toekomst te hebben.  
Spreker besprak ten slotte ook nog het v loeibare koolzuur 

en herhaalde de fraaie proeven van de uit de ij zeren flesschen 
o nts nappen de vloeibare en vaste stof. 

Voor de vele zorgen , door Dr. BmNIE aan de voor bereiding 

7 
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van zijne proeven besteed , had men mogen wenschen dat 
de omstandigheden hem bij ' t  nemen zijner proeven gun
stiger waren geweest . 

Het was onder die 01?-standigheden een bel angrijk resultaat 
dat wij de behandeling der kleine ammoniak-ijsmachine  
zagen gelukken. Hierbij was water bevroren door het snelle 
verdampen van vloeibaar gemaakt ammoniakgas. Deze conden
satie was geschied onder invloed van de drukking verkregen 
door verhitting van ammonia-liquida , zoodat wij ijs hadden 
zien stoken . 



IX. . ( l , • 

DR. J .  H .  H .  HüLSM A N N  

Over Indigo. 

I .  

De begaafde directeur van de Amsterdamsche Handelsschool, 
reeds gewaardeerd in  dezen kring toen hij  , uit Tilburg over
komende , menige belangrijke verhandeling op zuiver physisch 
gebied ten beste gaf , en ook later toen h ij over suiker en 
over koffie sprak , voerde dezen winter in « Diligentia » het 
woord over een ander Indisch cultuur product , de Indigo . 

Het onderwerp , voor twee spreekbeurten gekozen , j s  in 
dubbel opzicht belangwekkend : èn u it een zuiver natuur
kundig oogpunt èn omdat ook de i ndigo-cultuur in nauw 
verband staat tot den hloei onzer koloniën en derhalve tot 
de wel vaart van Nederland .  Gel ijk bij de suiker , zon ook 
hier spreker in het l ich t ste1 len , dat men in Indië ook met 
d e  cultuur en de b ereiding van de indigo nog zeer ten achteren 
is in het te hulp roepen van de weten schap tot het verkrijgen 
van een veredeld product , gepaard aan eene intensieve cultuur .  

Zooals men weet is indigo eene fraaie blauwe kl eurstof , 
waarvan men vroeger dacht , dat zij afkomstig was van het 
mineraal rijk , van een steen in Indië te huis behoorende . 
Eerst later is men tot de kennis gekomen , dat de in<ligo 
door planten wordt voortgebracht. 

Naast de  indigo zijn in de nij verheid nog an<lere blaowe 
kleurstoffen bekend , die soms wel  fra ai van kleur z g n . 



1 00 

maar door hare onbestendigheid toch al len moeten wijken voor 
de  indigo . Daar zij n bijv .  het berlijnsch of pru isisch blauw, 
een e minerale kleurstof , d ie verkregen wordt door een e op
lossing van ti zerchlorid op ferro cya n kaliu m (geel bloedloog
zout) te doen inwerken ; voorts het ultram arij n  : afkomstig 
van de met hars gemengd� fijngestooten « lapjs lazuli » ,  en 
later kunstmatig bereid door de herhaalde gloeiin g  der be
standdeelen van dat gesteente : soda , kiezel , klei- of alui.n
aarde , hars en  zwavel ; de beken de lakmoes , waarvan het 
fabrikaat van Hollandschen oorsprong is eu die bereid wordt 
door behandeling van zekere mossen met rottende u rine , 
onder toevoegin g  van kalk , later van gips of krijt > een e 
kleurstof , die tegenwoordig nog sl echts in de laborataria 
gebrui kt wordt , waar zij o. a.  als zeker herkenningsmiddel 
wordt aangewend om bases en zuren van elkaar te onder
scheiden. In eene reeks proeven toonde spreker de on besten
dighei d van deze overigens fraaie blau we kleurstoffen aan 
tegenover de in digo , wier kleurend beginsel uitmuntend 
weerstand biedt aan invloeden van buiten . 

Hoewel de bekendheid m et deze verfstof reeds tot de 
hooge oudheid opklimt en wij van PLINIUS weten , dat z:g 
ten tijde der Rom ei nen alleen bereikbaar was voor vorsten 
en aanzienlijken , kende m en in de middeleeuwen de indigo 
iu E uropa niet . Zeer algemeen waren toenm aals de cultuur 
en de bereiding van eene andere blauwe kleurstof uit het 
plantenrijk , uit de zoogenaam de pastel of weede (Duitsch : 
W aid) tot de familie der cruciferen behoorende . Op de cultuur 
van die plant legde m en zich vooral toe in Zuid-Frankrijk 
en in Thüringen , in de W aid-steden . Het was in  die 
dagen een zeer gewild product , dat grooten aftrek vond als 
kleurstof voor de bloeiende textiel-industrie.  Evenals tegen
woordig de indigo , werd de pastel verkregen uit de bladeren 
van de plant , door deze aan een gistingsproces te onderwerpen. 
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In den aanvang der 1 7 e eeuw kwam door d e  handels
relatiën ruet Indië de eerste indigo aau de markt. Het duurde 
intusschen nog wel een hal ve eeuw vóór zij zich eene vaste 
plaats op de markt kon verzekeren ; want met hand en tand 
werd aan de pastel-cultuur de  hand gehouden en zelfs strenge 
verbodsbepaliugen tegen den invoer van het nieuwe exotische 
product u itgevaardigd . Nederland gaf het voorbeeld van op
heffin g  van het verbod en tegen het einde der 1 7 e eeuw 
had de indigo het in alle landen , die koloniën bezaten , in 
den strijd tegen de pastel gewonnen .  Zoodra de Oost-Indische 
Compagnie op Java het bewind aan vaardde , maakte ze zich 
o .  a .  ook meester van de cultuur van i ndigo en op Neder
landsche schepen werden groote ladingen naar Europa gebracht.  
Na den  v al der Compagnie en  het tusschenbestuur van Raffles, 
dat weer gev_olgd werd door het overgangstijdvak tot l 830 ,  
werd bij de i nvoering van het  cultuurstelsel ( 1 833)  door 
generaal VAN D..l!lN BoscH , naast de suiker en de koffie , ook 
de i ndigocultuur niet vers maad . De inkomsten uit de indigo 
waren dan ook vrg belangrij k , doch de bezwaren voort
vloeiende uit de zeer lastige cultuur en de voor de bevolking 
ongezonde bereidings wijze waren tevens  zoo groot , dat men 
reeds in  1 840 er aan dacht oru de gedwongen indigocultuur 
op te heften . In 1 864 nam Je Gouverneur-Generaal S 1 .0.ET 
VAN DE BEELE tot die opheffing het besluit7 en sinds 1 Januari 
1 865 bestaat op J ava geen gedwongen indigo-cultuur meer en 
is de cultuur van dat gewas thans beperkt tot de Vorsten landen , 
Banjoernas , Pekalongan eu Pasoeroean . 

Van de indigoplant , de ind igo-fera , waarin zich het 
kleurend beginsel ontwikkelt , bestaan tal van varieteiten ,  
Jie zich wij zigen naar de plaatselijke o mstand igheden van 
gro nd , bemesting enz . , waaromtren t  de weten schap intusschen 
nog hoegenaamc1 geen  uitspraak h eeft gedaan . Op Java is 
de meest voorkomende varieteit de · « incligofera tin ctoria » .  
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Allen behooren tot de Vli nderbloemigen of Papilion aceae , 
dezelfde familie waartoe onze erwten en boonen behooren . 
Het is een heestergewas , on geveer 1 à 2 meter hoog , dragende 
kleine s�mengestelde bladeren . Uit de oksels der stelen kom en 
de bloesems voort en uit die bloesem s de gekromde peu l 
vruchten , waarin een aantal bruine zaden , rond of ook wel 
plat of hoekig. Die zaden kunnen gebruikt worden tot 
voortplanting van het gewas , doch m en is op Java daartoe 
eerst overgegaan n adat men den achteruitgan g van de cultuur 
meende te moeten toeschr�j ven aan het stekken van . de plant. 
Ofschoon �ok hier weer elk wetenschappelijk onderzoek 
ontbreekt , wo is het toch voor plantkundigen niet aan twiifel 
onderhevig , dat de natuurl ij ke weg voor de cultuur het 
uitzaaien v an indigo is , daar bij het stekken de wortel s niet 
diep genoeg i n  den grond gaan , en daarentegen het zaad 
diepe wortels schiet tot een voet onder de aarde.  

De indigoplant  is niet veeleischend .  Wel verlangt zij een 
hu musachtigen grond , maar niet te vet en te zwaar ; het 
best tiert zij in rnergelachtj ge , dus losse gronden , zoodat 
in het Djocja 1sche de resultaten veel beter zij n dan in de 
meer vette gron den van Java. 

Nadat in Maart de plant is  uitgezaaid in de kweekbedden 
en daarna overgebracht in den vooraf goed bewerkten grond 
van de tuinen en wel in rijen met een paar voeten tusschen
rnimte , behoort het veld goed schoon gehouden te worden 
van onkruid tot de plant voldoende hoogte heeft bereikt 
dat het onkruid haar geen schade meer kan doen . In J uni 
gaat de indigo bloeien en i s , volgens som migen,  het geschikte 
tij dstip aangebroken voor het oogsten ; vol gens anderen 
daarentegen zou dit kort vóór den bloei moeten gesch ieden , 
o mdat clan de meeste kleurstof zich i n  de bladeren heeft 
opgehoo pt. 

Wat die kleurstof betreft , b leef het gernimen tijd een 
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open vraag , of  in  de helder groene bladeren d i e  zich door 
niets bijzonders van andere bladeren onderscheiden , de blauwe 
kleurstof als zoo<lanig aanwezig is , of dat het kleurgevend 
beginsel , het chromogeen , ·we l i n  de bladeren aanwezig is , 
maar eerst onder zekere invloeden moet komen om de blauwe 
kleur aan te ne men . Tot deze laatste hypothese kwam men 
door de waarnemi ng , dat dames die in l ichte japonnen 
door een indigo veld wandelden en door een regen bui o ver
vallen werden , hare kleedj es blauw gevlekt zagen . 

De eerste proef betreffende d eze kwestie had in dier 
voege plaats , dat men i ndigobladeren met aether uittrok . Na 
eenigen tijd zag men het aftreksel eene blauwe kleur aannemen.  
De proefo emer achtte het nu bewezen , dat de blauwe 
kleurstof als zoodanig in  de bladeren aanwezig is .  Een 
tweede proefnemer was voorzichtiger . Hij dacht aan de 
mogel ij kheid , dat de dampkringslucht hier  invloed u itoefent .  
Hij bereidde het aftreksel onder afsluiting van de l ucht en 
verkreeg uu eene geelachtige oplossing , maar zoodra had 
h �j de lucht niet laten toetreden , of de oppervlakte werd 
overtogen van eene blauwe kleur. De conclusie lag nu voor 
<le hand - meende deze tweede proefnemer - dat het 
indigob lauw voor een deel in de bl aderen aanwezig is , voor 
een ander deel niet. De derde proefnemer was nog voorzichtiger : 
ook hij trok bladeren af in  aether afgesloten van de lucht  
en  nam vervolgens wo duidelij k  waar deu  in vloed van de 
lucht op de  i n digo zelfstandigheid , dat zij n e  conclusie moest 
luiden : de bl auwe stof zit niet in de bladeren � maar de 
bladeren bevatten het  chromogeen , en door de lucht wordt 
daarin de blauwe klenrstof o n twikkel d .  Het v raagstuk bl eef 
in d it stadiu m ,  tot nu een 30tal j aren geleden de vierde 
proefo emer ,  ScHUNCK genaamd , indigoblaren uitloogde met 
aether , daarna het aftrekse l  behand elde met zuren onder 
toe tredincr van de l ucht , en  als n u bev o n d  dat zuren of  

0 
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fermenten bij gelijktijdige inwerkiug van de lucht in staat 
zij n het chromogeen zoo te verwerken , dat het indigo-blanw 
er uit o ntstaat . Er heeft d u s  een gistin gsproces plaats in 
het chro mogeen . Voor die □ proefuemer was nu de eerste 
vraag die opgelost moest worden , waarnit dat chrom ogeen 
eigenlijk bestaat.  Hij behandelde het aftreksel met azij u
zuurlood , zou dercle het lood weer af en verk reeg aldus 
het cbro mogeen ) eene gele , bitter smakende stof, goed 
oplosbaar in water , waarvan de sa menstelling bleek te zijn 
052 H62 N 2 031 1 en die  door zuren en fer rneuten outleeud 
kan  worden waardoor h et indigo-blauw o ntstaat o u der 
toetredin g  van de lucht .  Maar n a  bezinking bleef eene 
vloeistof achter , die  b ij onderzoek bleek te bevatten indigo
glucine  (CG H i o OG) .  Door ScHUNCK is d us uitgem aakt , dat 
het zoogenaamde « indican » door zuren en fermenten kan  
ontleed worden i n  twee stoffen , het, indigo-blauw ei1 de 
indigo-glucine. Welke rol  hierbij de toetreding van de 
da mpkringsl ucht vervu lt , bleef voor ScHUNCK nog een raadsel .  
Die oplossing zou eerst later gegeven worden . H et indigo
blauw heeft nameliik  om blauw te worden de zuu rstof van 
den dampkring noodig. Het iuchcan wordt wel o ntleed iu 
indigo-blauw en indigo-gl ucin e , maar blijft wit (indigo-wit) , 
zoolang er geeu l n cht bij komt. 

Spreker zou thans tot de bereidiug van de indigo overgaan . 
Na den oogst , die in het v roege morgenu ur plaats heeft o m  
d e n  invloed v a n  de  z o n  o p  de blaren t e  vermij den , wordeu 
de in bundels verza melde afgesneden stengels naar de 
fabriek gebra cht  en daar o n middellijk verwerkt De bundels 
worde n in  de gistbak ken gelegd , goed saa ru geperst door 
dru k balken , en de b[Lkke n m et water gevuld , zóó da,t het 
water alle phmtendeel eu  overdekt. Het eerste proces , de uit
loogiu g , neemt een aan v ang . Het in clican gaat door de 
wanden van de cel l en en lost zich i n  het water op . Te 
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gelijkertijd  beginnen de in de plauten aan wez1ge fermenten 
hnnne gisteuJe werking ; er stijgen  gassen op , zoo;::i,ls koolzuur 1 

koolclioxyd , li cht kool waterstof , enz ; en terwij l de  gisting 
voortgaat , wordt door die werkiug bevorderd dat het iudican 
de  cellen verlaat Intu sschen mag het proces niet te lang 
duren ? daar dan al licht in plaats van eene blauwe stof een 
zwart residu de bakken vu]t en de  berei<li 1 1g  misl nkt is. 
Omtrent het juiste  oogenblik vau stakin g van het gistiugs
proces bestaan intusschen slechts empirische gegeven , die 
de (;hineesche mandoers , die den arbeid in de fabriekeu 
verrichteu , zich door de ervaring · hebben eigen gemaakt. 
Het veld voor weteuschappelij k on <lerzoek ligt ook hier nog 
braak. Men weet nog 11 iet , w�Lt eigenlij k  i n  de gistingskuip 
gebeurt , welke schadelijke werkingen en  welke gu nstige 
i nvloeden <laar plaats hebben . E r  is sl echts een enkel op 
zich zelf staand feit van leven op dit gebied. Jaren geleden 
werd door de heeren VAN ALF EN en ÜORREPAA 1, aan dr. 
SA.AIJERs de opdracht verstrekt om naar Java over te komen 
en  de indigo- bereiding en  hare cu l tu u r  wetenschappelijk  te 
onderzoeken. Hij kreeg een laboratorium te Soerakarta en 
bracht het met zij n e proefnemingen zoover , < lat voor cle 
bereiding <ler indigo een nieu w procédé werd voorgesteld eu 
in de daarvoor opgerichte fabriek « E ur eka » in toepassing 
gebracht. 

Het beginsel van de nieuwe bereidingswij ze , die ver!Iiaarc l ,  
i n  zekeren zin zelfs berucht i s  geworden , komt i n  hoofd
trekke n hierop neer , d at iu  de kuip gedaau wordt ammonia 
li quida , een sterke basis, waarmede het indigowit z ich zeer 
gaarne verbin dt tot eene in water gemakkel ij k  oplosbare stof, 
zoodat daardoor de ontleding van het indic : 1n  bevonlen l 
wordt, een e zoo groot mogel ijke hoeveel h eid van <le k l eurstof i n  
oplossing komt eu tevens  een e a l  t e  sterke gis ti u g  wordt 
tegengehouden . 
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Tn den begin ne  grng er een groote roep uit van het 
product , en er viel sl echts te roemen zoowel over de  hoe
veel heid al� o ve r  de h oedanigh eid van de aldus bereide indigo , 
zoodat die indigo aan de A msterda msche markt / 1 m eer op
bracht .  Vreemd genoeg , heeft de zaak geen stand gehouden ; 
de fabriek is gesloten en van het procédé hoort men niets meer . 
Spreker zou over de waarde van  het procédé geen oord0el 
vellen . Er wordt verschil 1end over gesproken , en ken n ers 
meenen dat indigo m et a m monia behandeld een sch raal 
product geP-ft ; maar te betreuren is het zeker, dat de eerste 
poging om deze cultuur wetenschappelijk te o nderzoeken en  
te bevorderen , a l s  totaal mislukt moet beschouwd worden .  

Tegenover deze gistingsbereidingswijs langs den konden 
weg , die on middell�jke  bereiding eischt , staat het eerst 
drogen der indigoblaren in Voor-Indië (kust van Coromandel) ,  
waaruit dau later de kleurstof kan bereid worden .  Spreker 
had een monster van die gedroogde in digoblaren meegebracht 
om te wij zeu op de loodgrijze kleur (lndi_gofera argentea) , die 
ontstaat bij het gisti n gsproces , waaraan de blaren , al worden 
zij ook nog zoo voorzichtig gedroogd , zijn blootgesteld ; dan 
on tleedt zich reeds bet indican in indigowit en indigoglucine, 
eu de  eerste stof , met am moniak verbonden , geeft aan de 
blaren d e  loodgrijze kleur .  

De aldus gedroogde bladeren worden dan uitgetrokken 
u 1 et warm water , welke methode ook op Java krachtige 
voorstanders heeft , tot dusver echter alleen nog maar in  
gesc hriften . Zoo  heeft de bekende publicist VAN DER P ANT 

op toepassi ng van die methode krach tig aan gedrongen . Hij 
heeft zich proefo udervi udeliik overtuigd , dat binnen een uur 
alle i ndican kan worden  uitgetrokken door langzame ver
warming vau de uitloogi ngsbuis met stoom van een bepaalden 
graad , die niet overschreden mag worden om te voorkomen 
dat het indican weer ontleedt . Ook alle I ncht moet afge-
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sloten worden om den overgang  van in digo wit m blauw 
on mogelijk te maken . 

Het mag wel allerzonder1 ingst heeten dat men  .fa va , 
waar mep de uitda mp- eu  vacuu mpanneu van de suikerfa bricage 
zoo bq de hand heeft om de door VAN DER PAN 'l' aanbevolen  
proeven met de  uitloogin g  van i ndigoblaren zonder toetredi ng  
vao lucht te nemen, dat onderzoek tot dusver nog n iet 
ernstig ter hand is genome n , te vreemder en - laat ons 
maar zeggen te nalatiger - omdat d e  indigo-bereiding 
j uist i u  valt in een t�j d dat de suikerfabricage is afgeloopeu 
en  m en d us het materi eel besch ikbaar heeft . Men k laagt 
over het moeiel�jke  der indigo-cultuur en men  neemt de 
weten schap n i et in zijn dienst om beter te slagf\n . 

Het. pri mitieve van de  bereidi ng bl ijkt ook op den verderen 
weg van het pro ces. Wij hebben het indican in de gistings
kuip zien uittrekken . Zij vloeit dan over in lager gel egen 
bakken , natu nr l ti k  met groot verlies , daar men op de tast 
af te werk gaande , uit de blaren niet alles heeft durven 
nitloogen u it vrees va n de grens , waarop h et zwarte residu 
ontstaat , te  zul len overschrtj den. 

In d ie tweede bakken heeft dan de eigenlij ke fabricage 
van het indigo-blauw p laats. De oplossing  is geelachtig 
bru in  en moet in blauw omgezet worden. De vloeistof 
moet tot dat einde i n  alle lage n i n  aanrab ng met de  l u cht 
worden  gebracht.  Krachtige en  gestadige roering is daarvoor 
noodig. Klopradere n met doorboorde schepbladen gaan in 
de k lop bak gestaag op en neer en werpen  het water uit 
de onderste lagen op , zoodat het i n  den bak in stralen 
a,fstroomende, met al le <leelen in aan rakin g  komt met d e  
lucht. Want de zn u rstof moet het hier doen . ½ ij oxydeert 
het indigo-wit tot indigo - blauw. Uit h et door de  ferm en ten  
ontl eede i ndican en uit het indigo-wit ontRtaat d us l a J J g
mmerhand de gewi lde  kleurstof. 
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Ook bij dit tweede gedeelte van het proces mag men 

weer uiet te vroeg en  nif,t te  laat uitscheiden 1 maar j uist 

wau neer , weet meu niet . Ook hier ontbreekt el k weten

schappelij k ouderzoek. 

Door eeue hElrhaalde bezi nking wordt de vloeistof afge

scheiden van het indigo-bla uw , en vervolgens de iudigopap 

door verschillende middelen bevrij d van het nog overtollige 

water , dat nog stoffen opgelost bevat die voor de indigo 

schadelij k  kun nen ziin .  Op hva is het regel dat meu de 

indigo iu d it stadium in ijzeren pannen uitkookt ,  waardoor 

de ei witstoffen naar de oppervlakte worden gedreven als 

schuim , die afgeschept wordt , waarna men nog doorkookt 

om ook de nog aanwezige fermenten te dooden. De pap 

wordt clan in doeken gezeefd e 1 1  op zeer pri mitieve wijze 

geperst. W au neer men clan de blauwe indigo in  koekjes 

gesneden heeft , moet men bii het drogen nog zeer voorzichtig 

zij n o m  een erge n vij and te weren .  Telkens moet men de 

koekj es van de rekken nemeu en o mkeeren , na ze ontdaan 

te hebben vau het vocht , dat de indigo in die periode u it

zweet en dat anders in schim mel overgaat , i n  de structuur 

i u vreet en de kiem legt tot de zoogenaamde wind breukige 

of misbrenkige i ndigo , een zeer inferieure qnaliteit. 

De indigo wordt in kisten van 70 kilo's aan de A mster

clarnsche markt gebracht . Op andere markten geschied t dat 

i n  huiden , zoogenaamde seroenen .  De Java-i ndigo neemt 

een eersten rang in naast de Bengaal en de Guatemala 

soorten .  De makelaar iu ind igo onderscheidt ze op de tast 

eu op het gezicht .  Om zich tegen de sterk op de huid in

vretende indigo te bescher men , steekt hij zich , al  vorens in 

het pakhuis te gaan , iu  een geheel bla,uw li n J?eu pak dat 

alleen de oogeu vrij laat . Hij breekt de indigo , beziet de 

·breuk eu  heeft o nderwij l  reeds gevoeld of zij hard of zacht 

is ; hij bekijkt de structuur en keurt ook de kleur .  Mooi 
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pHiars blauw is een vereischte , n amelijk voor Java� in digo 
Bengaal kan zelfs iets beter dan Java zijn , ten spij t  van 
de altijd roode tint der Bengaal-in digo , die besfüt afgekeurd 
zou worden in andere soorten . 

De fij ne .lava , die / 5 waard is ,  wint het dus ver van de 
gewone Bengaal , die in waarde gelijk staat met goed 
ordinair Java ad / 3 .  

Spreker sprak ook  nog over de  mindere soorten , over d e  
sl echte Manil1a-indigo en  de subtropische , zooals d e  grnen e 
Man dschoerije , die vele l ij mstoffen bevat. 

Over het scheikun dig onderzoek van indigo eo hare 
beteekenis in de nijverhe_id zon spreker een volgen de maal 
ban delen . 



X. • l. • i 
'-, 1 

DR. J .  H .  H .  HüLSMANN. 

Over Indigo. 

Na eene korte herinnering aan hetgeen spreker over de 
cultuur en de bereiding van indigo had gezegd , zou li ii 
thans de voornaamste eigenschappen v a n  dit blauwe pigment 
doen kennen om aldus tot de beantwoording te komen 
van de vraag , wat indigo eigenlij k is . 

Indigo is geen enkelvoudige , waar eene betrekkelijk zeer 
samengestelde stof, waar van het onderzoek , volgens de 
uitspraak van BERZELIUS , uiterst · m oeielijk is. Aan dien 
b eroemden Zweed danken wij de kennis van de hoofdbestand
deelen der indigo . In de goede soorten is hoogstens 7 à 8 
pct .  water aanwezig, waarvan men het gehalte door uitdamping 
gemakkelijk kan bepalen .  Het ligt voor de hand , dat men 
door toevoeging van water , dat i n  slechte soorten dikwijls 
1 5  pct .  bereikt , een middel tot gewichtsverm eerdering of 
vervalsching jn practijk kan brengen . Het onderzoek op de 
overige bestanddeelen gescbedt , door gewone indigo met 
een v erdund zuur te behandelen . Men digereert daarmee en 
bren gt de m assa op een filter , waardoor eene oplossing van 
eene gele organische stof sijpelt , die bij uitdampiug lij m 
blijkt te zijn .  De  indigo bevat 3 à 4 pct. van die lij m .  Na 
verwijdering van die lij m , behandelt men de op hAt filter 
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achtergebleven massa met bijtende potasch of soda. Er lost 
dan weer een ander bestanddeel uit de indigo op , eene vloei
stof die eene bruine kleur heeft. Bij onderzoek blijkt , dat 
het bijgevoegde alkali eene stof uit de indigo heeft opgelost, 
die men den naam van indigo-bruin heeft gegeven , en 
waarvan tot  36  à 38 pct. in  de indigo van den handel 
aanwezig kan zij n , maar in den regel , bij goede soorten , 
veel minder. Na verwijdering van het indigo-bruin , behandelt 
men verder de stof met alcohol , die het indigo-rood er · u it 
trekt , eene stof waarvan 2 , 3 , hoogstens 4 pct. in de indigo 
aanwezig is .  Wat dan nog op het filter achtergebleven is , 
bestaat in hoofdzaak uit de blauwe verfstof , die het eigenlijk 
wezen van de indigo uitmaakt . Eindelijk hevat d e  indigo 
nog onzuiverheden , zooals zouten ( uit de indigo-planten) , 
zand , kalk en klei , die bij de bereiding er in  gekomen 
zijn en die bij de ver branding van <le stof als asch 
overblijven . Het percentsgehalte van die asch is zeer verschil
lend : bij goede indigo intusschen niet hooger d an 6 pct. 

De voornaamste stof die de waarde aan de indigo geeft , 
is het indigoblauw.  De bekendheid met deze kleurstof en 
met enkele harer eigenschappen klimt reeds tot de Ro meinen 
op . P LINIUs beschreef haren eigenaardigen geur en hare 
prachtige purperkleur.  Inderdaad neemt men een bij zonderen 
geur waar , als men indigo boven het vuur houdt , en wanneer 
men de dampen tegen een koud voorwerp laat bekoelen 
en in vasten toestand doet overgaan (subl im eert) , zet de 
stof zich niet af in amorfen toestand , maar in purperroode ,  
glànzige naald vormige krist.all en .  Zoowel de verschi llende 
bestanddeelen van de i ndigo (i . -bruin , i . -rood en i . -blau w)  
als de gekristalliseerde zuivere indigo waren door spreker 
bereid . 

Voor het gebruik va,n indigo als verfstof is de vraag van 
het meeste belang , of zij oplosbaar is. En wan n eer men 
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dan die vraag bepaald ontkennend moet beantwoord en , daar 
indigo i n  water in 't geh eel niet en eve n m i n  in al cohol en 
aether oplosbaar i s , slechts een weinig in aniline , in gesmolten 
paraffine en in terpentijnolie , dan rijst dadelij k  de  andere 
vraag : hoe paRsen we die v erfstof d an in de industrie toe ? 
Gelukkig bezit d e  ind igo weer an dere eigen schappen :- waar
aan de stof hare bijzo ndere geschiktheid voor de ververij 
ontleent 

Om di t duidelijk te maken , herin n erde spreker aan de 
twee groepe n van l ichamen , di e in de scheiku u de tegenover 
elkaar s taan ten opzichte van de zuurstof uit de d a m pkrings 
l ucht . iij on derscheiden zich de een door gen eigdheid o m  
zuurstof af t e  staan , d e  ander o m  zuurstof op te nemen . 
De kool - o m  een voorbeeld te noemen - is een reducee
rende of zuurstof onttrekkende stof , salpeterzuur een 
oxydeerende of zuurstof afstaan de stof. Nu spelen beide die 
groepen eene belangrijke rol ten opzichte van de indigo. 
vVann eer men in digo-blauw blootstel t aan de inwerking 
van ij zervitriool (koperrood) , dat een e zu urstofonttrekkende 
stof is , en men voegt er bij kalk , dan ziet men in de flesch , 
waarin spreker die stoffen met water gemengd had , de 
blauwe kleurstof veranderen in  eene geelachtig witte vloeistof; 
alleen n og sporen van blauw hangen aan de oppervlakte , 
maar het middelste gedeelte heeft eene wijngele tint 
aangenomen . 

Wat is de verklaring van die verandering , m et andere 
woorden wat is door de  toevoeging van genoemde stoffen 
in de flesch gebeurd ? 

Onderzoeken wij die gele vloeistof door toevoeging van 
zoutzuur onder volstrekte afsluitin g van de l ucht , dan 
ontstaan witte vlokken van indigo-wit , terwijl het zou tzuur 
heeft gediend o m  de kalk te binden.  De gele vloeistof in 
de :flesch was dus eene oplosbare verbinding van indigo-wit 
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en kalk Dat i ndi :�o-wit ( 016 Hu N2 Oi) ond erscheidt zich 
nn van het indigo-blauw (016 H 10  N:� O i) daardoor , dat het 
eerste 2 atomen waterstof (H) meer bevat. Die toevoeging 
van  twee atomen waterstof i s  het gevolg van d e  reductie 
van het water , waarvan de zuurstof wordt opgenomen door 
het tot reduceeren medewerken de ij zersulfaat , terwij l de 
waterstof wordt afgestaan aan het indigo-blauw , waardoor 
dit overgaat in i ndigo-wit .  En nn heeft i ndigo-wit de eigen schap 
om zich met een basis , b ij temle kalk of am monia b. v . , te 
verbinden ) welke verbinding oplosbaar is in water. 

Als we nu die oplossi ng van indigo-wit weer aan de lucht 
brengen , clan moet weer indigo-blauw ontstaan . . Aan de 
l ucht wordt dan name1 ij k  zuurstof onttrokken , die zich 
verbindt met cle twee atomen watersto f ,  en het indigo-wit 
wordt daardoor indigo-blau w  en drijft als eene onoplosbare 
stof in het water. 

Tot die reduceerende stoffen , cl ie het indigo-blauw in 
indigo-wit doen overgRan , behooren m ede de  dru ivensuiker , 
die o .  a. voorkomt i n  d e  melasse , rotte nde  uri n e , zinkstof en z .  

Eene  tweede belangrijke  eigen sch ap i s  de i nwerki n g  van 
oxydeereude stoffen .  Ook d i e  stoffen o n ttrekken aan de indigo 
de kleur , doch zonder er van te m :-1ken i n digo-wit , Door 
toevoeging  van twee atomen zuurstof ontstaat dan eene stof , 
isatine genaamd (08 H N O ;!) ,  wier sa meu stellende cl eel en 
m et Z verm enigvuldigd , precies indigo geven p 1us  2 atomen 
zuurstof. 

Isatin e is ook geel en oplosbaar in wat,er . 
Derhal ve wordt het i ndigo- blauw door oxy<leerencle stoffen 

geel gekleurd. 
De tweede eigenschap van het i o d igo-blauw is d u s , dat 

het door inwerking van eene oxycleerencle stof kan overga:m 
i n  isatine . 

Spreker l ich tte vervolgen s de inwerkin g  van zwavelzuur 
8 
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op indigo-blauw toe. Dit zuur , hoewel zeer invretend werkend 
op alle organische stoffen , doet het i ndigo-blauw geen ver
a ndering in kleu r ondergaan . Men krijgt integendeel eeue 
blauwe oplossing , zooclat de i ndigo zich blijkbaar in het 
zwavelzuur heeft opgelost. Het lichaam dat daardoor oritstaan 
is , namelijk uit de samen voeging  van indigo-blauw (016 H10 

N 2 02) en verdund zwavelzuur (H2 S0.1 ) is het zoogenaamde 
incligo-snlfozunr (H 2 0 + 016 H 9 N2 02 H . S03) ,  dat, naar 
gelang van de sterkere inwerking van het zwavelzuur, weer 
aanleiding geeft tot vorming van twee soorten : het mono
sulfoznur en het in:ligo-disulfozuur . Het eerste is moeilijk 
oplosbaar . in water , het tweede daarentegen gemakkelijk , 
zooclat het van belang is om de tweede stof te verkrligen , 
waarvoor spreker de behandel ing aangaf. vYanneer men dan 
bij dat zuur een basis voegt , b . v .  eene oplossing van soda, 
dan wordt het koolzuur afgescheiden en we behouden eene 
blauwe oplossi n g  die bij uitdamping een zout overlaat waarin 
het natrium in de plaats is getreden van twee deelen water
stof : 016 H 8 N2 02 [ Na S03] 2 • In den handel is dit wut 
bekend ond er den naam van indigo-karmijn , dat veel in den 
handel voorkomt  in den vorm eener bn'\iachtige massa , die 
men slechts in water behoeft op te lossen om ze voor het 
verven te kunnen gebruiken. 

Blijkt het dus dat de waarde van de i ndigo voor den 
ver v er zeer verschil lend is naar gelang van het gehalte aan 
i ndigo-blauw , dan is het tevens duidelijk dat een in alle 
opzichten juiste taxatie op hoogen prijs gesteld moet worden . 
Veelal geschiedt de taxatie door den makelaar nog met hand 
en oog en , en kan hij het , door de ervaring geleerd , op de 
tast en het gezicht in derdaad een heel eind brengen . Maar 
hand en oogen zul len toch wel altijd eene zeer onzekere 
controle blij ven .  Dat begrijpen ook de meeste m akelaars , 
die niet op eigen be vind ing alleen afgaan , maar o m  veilig 
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te gaan , vergel ijki ugen rnakeu met bepcd i ugeu  van auderen 
om dan uit  die tweeërlei gegevens het midden te nemen.  
Het ware dus wenscb elij k  dat voor het onderzoek van indigo 
eene wetenschappelij ke methode werd gevolgd , die voorshands 
nog wel niet absol u ut nauwkeurig kan genoemd worden en 
die wel brou nen van  fouteu bezit , maar waarmede rekening 
kan gehondeü word en door een deskn ndige , bekwaam in 
het experimenteeren . Er  bestaan versch i l le :1 1 le  methodeu van 
onderzoek op het gehalte van ind igo , ci ie verre cl è voorkeur 
verdienen boven het zich verlaten op oog en han d , methoden 
die tot twee groepen kunn en teruggebracht worden . 

De  eerste gaan u it van het red uceeren van indigo-blau w 
tot indigo-wit, de anderen van het oxycleeren van i ndigo-blauw 
i n  isatine.  Van de reductie methode beschreef spreker tweeërlei 
manier van onderzoek , die echter beid en hieraan m ank gaan 
dat zij n iet al het indigo-blauw aan <le op l ossi ng  o nttrekken . 

N auwkenriger i s  de proef welke spreker nam met de 
andere methode , om indigob]anw door oxydatie in eene 
and ere s tof te doen overgaan . Op merkelij k  was bij deze 
proefneming de intense klenr van het i ndigo-blauw , ze]fs bij 
zeer ac1n zien lijke  verdunn ing van de vloe istof , en vervolgens 
de ontkl eurin g d oor het oxydeerend  middel , h et critieke 
moment voor de j nis te berekening van het gehalte . . Het 
ware te  wenschen dat ook hier te la n de deze gemakkelij ke 
e n  weinig tijd kostende wij ze van taxeeren van het i ndigo
gehalte meer in zwang kwam.  In het bu itenland gesch iedt 
dit algemeen , terwij l men  te A msterdam nog op het oog 
eu de hcmJ vertrouwt .  

Als nu de in digo aa n den  verver is  afgeleverd , treffen 
wij ook in dien s werkpl aats weer verschi ll e n den meth oden van 
bewerken aan. Zoo werkt de een m et de m eest gewone of 
red uctie-methode ,  terwij l daarnaast , hoewel zelden , de  
Saksische methode wordt toegepast. Bij Je  herleid i ngsmethode 
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men zicb de  i u tl igo - lrn ip  va,n den verver te denke n a1 s de 
daareven beschreveu flesch m et de gele v loeis tof i□ het 
midden .  In die ku i p , de  koude of vitrioolknip geheeten , 
worrtt behalve water en ijzervitriool , ook kalk gedaan en 
eene bepaalde hoeveelheid indigo Dau o ntstaat in 't m idden 
va,n de k nip  eene op1ossing van indigo-wit aau kalk gebon den 
in  water , en wanneer dan  daarin de Rpiraalsgewii s  op rc1,meu  
gespannen stukken katoen worden geJo m peld , d an  trekt het 
i ndigo-wit i u  den vezel e n  wordt het stuk doek er u itgehaald 
wit van kleur , maar bij blootstel l ing a rm de  l ncht wel dra 
i n  blauw , egaal en zeer fraai van kleur , overga:.1 n de . Spreker 
nam die proef in 't  k lein , door iudompe1 ing van stukken  
wol i n  d e  meermalen besproken fiesch . 

In plaats van ij iervitriool , neemt  m en ook voor de koude 
kuip andere zonte u , zooals operment , z ink stof , rottende 
urine , melasse enz . 

O nder de  warme kuipen is nog ::i,l tij d beroem d  de  pastelkuip , 
waarin werkelijk nog pastel of weede wordt ge brnikt � i u  
de verhouding v a n  27  ki lo  weede , 1 kilo gemalen meekrap , 
verder 1 k ilo potasch , 1 dito zemelen , 3 k ilo poeder van 
indigo op 1 000 liter water. 

Na verwarming tot eene hooge temperatuur , laat men  
d e  massa bekoelen e n  de weede met de  m eekrap e n  de  
zemelen begin nen  te gisten , wn.ardoor wa terstof ontwijkt  d ie  
ten goede komt aan het iudigo-b lanw . Dat blauw wordt 
name]jjk weer geredu ceerd to t i ndi�o- wit , dat zich met 
potazik vereenigt. Een d ergelijk  verf b r- ld kan de  v erver tut 
drie maanden toe gebr uiken , ten zij de  ku ip , zooal s de  verv er 
h et noemt , ziek ·wordt. Intusschen w ordt d i t  gistingsproces 
in de  warme kuip rn den laat.sten tijd  ook veel toegepast 
wnder de weede. 

Eindelijk heeft men nog de  Saksische bhmwververij , d i e  
berust op  de  bereidi og van  in digo-karmij n  met verwij d erin g 
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van het j ndigo-bru in , dat , zooa1s men weet , een der samen 
ste1 lencle kleurstoffen van de in c 1 igo is .  Na r1 1 vorens de te 
verven wol toebedeeld te hebben  met een bij tm iddel , eene 
opl os8ing van aluiu of potasc:h , hiat men een e oplossin g van 
het incligo-disnlfozuur zich m et dat biitm icl Jnl verbinden tot 
eene zont, waardoor het fraaie i udigo-ka,rrnii n zich aan den 
vezel hecht .  

Aan  het slot zijn er verb andeling ston d  spreker stil bij d e  
kun stmatige indigo , d ie i nderdac1,d door prof. B.rnYEU. te 
Muncben n a  jarenlang ij verige onderzoekin gen uit de elemen ten 
is opgebouwd . Hoewel deze indigo de natum]ijk e  n og niet 
van de markt heeft gedreven ,  is h are vervaardigi n g  toch 
eene hoogst belangrijke gebeurtenis v-.raarmede te reken en valt. 

Spreker vergastte ons  op eene du idelijke verklaring , hoe 
het mogelijk i s  geweest indigo langs synth ethischen weg 
samen te stellen. 

De ontdekkin g v;i,n de bereid i n g van i nd igo l angs synth e
tischen weg is aan prof. BAEYER na 1 5  .i aren van  o n d erz;oek 
en ingespan n en arbeid gelukt. Zij werd voorbereid door 
de vo lgende feiten : 

1 )  door d roge desti 1 1 atie van ind igo verkreeg( 1 8 2 6 )  Un 
verdorben anilin of amidobe nzol : Cri f{-, . N H 2 ; 

2) dit an ilin werd ( 1834) in steen kolen teerolie gezo nden 
en later door redu ctie van n i troben zol k u n stmati g be
reid ( 1 84 1 ) .  

3 )  d it a n i l i n  1 s  het uitgan gspu d  voor c1 e bereid in g nn 
tal van klen rstoffen  geworden , a □ i l ine  klenrstoffe 1 1  gernunn d . 

Voegt men bierbü cle overwegi n g , da t  in d e  strnctu u rformu l e  
van  inuigo ,  wel ke waarsch i_j nli-i k  

N .  Cc H,1 .  C O .  CH  

l l  I l  
N .  Cc H ,  CO . CH  

1s , de groep C c  R1 voorko mt , wel ke  u i t  C, ;  II n  o f  be 1 1 zol 
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kan afgeleid worden, zoo begrijpt men , dat bij d e  kunstmatige 
bereiding van indigo uitgegaan moet worden van een benzol
derivaat. 

BAEYER is inderdaad van benzolaldeliyde C6 I-15 • CHO of  
bitterarnandelolie uitgegaan , waaru it gemakkelijk kaneelzuur 
C6 H5 • OH : OH. C02H bereid kan worden , dat trou wens 
ook voorkomt in pern- en tol ubalsem , in storax en m 
eenige benzoëharsen . Dez;e stof wordt door behandel ing met 
salpeterzuur genitreerd , met bro miu m en daarna met potasch 
behandeld en  ten slotte met druivensuiker onder toevoeging 
van soda gekookt . 

De kunstmatige indigo is reeds in den handel , maar nog 
duur door de bereiding. Ook is de qnaliteit nog niet zoo 
best. Het behoeft intusschen geen betoog <lat de deskundigen 
niet stil zitten , dat zij op den duur bezig zij n om de 
bereiding te verbeteren en slechts wachten op de vindpl aats 
eener mild e  bron van kaneelznur i n  de natuur om het product 
ook go'edkoop aan de markt te brengen .  M:aar nog een tweed en 
concurrent heeft de indigo in den laatsten tij d gekregen , in 
het zoogenaamde alizarineblauw , dat uit anthraceen wordt 
bereid tot eene blauwe deegachtige massa , die in water oplost 
en waarvan de kleur volko men echt is , zich gemakkel ijk 
vasthecht aan den vezel en  niet slij t .  Deze laatste eigen schap 
heeft z;elfs de indigo in veel mindere mate , daar deze 
mechanisch afslijt ,  getuige de blauwe winterjassen die ' t  eerst 
bij de knoopen , waar de m eeste slij tage is , huu kleur verl iezen . 

Spreker had een monster vc1in deze m erkwaardige stof u i t  
de fabriek te  Elberfeld meegebracht. De handel i n  i udigo 
wordt er op het oogenblik nog wel niet door bedreigd , doch 
het geva,ar is groot. Als m en bedenkt dat bij de  bereid ing 
van kunstmatige verfstoffen de wetensch ap geheel i n  dienst 
sta,at van de i ndustrie , ter wij l  iu de Indische l andbouw en  
nij verheid de wetenschap ten  eenenmale wordt m iskend en 
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men op Java alleen blijft steunen op routine en dagelijksche 
ervaring ,  dan kan het geen vraag meer z ijn , of de indigo 
zal evenals de suiker ernstig in haar bestaan bedreigd worden . 
Evenals men bij de sniker-cultnur en fabricage reeds vóór 
lang een voorbeeld had moeten nemen aan de beetwortel
industrie , die h ier te lande door verbeterde toepassingen het 
rendèment v an 6 tot 1 5  pCt .  heeft weten op te ·voeren , 
behoort ook de  Indische indigoplanter en fabrikant zoowel 
cultuur als bereiding ou der contr61 e van wetenschappelijke 
menschen te stel l en .  

A l l e e n  o n d e r d i e  v o o r w a a r d e  en vertrouwende op 
den overvloed der grondstof in Indië , gelooft sprtlrnr dat 
men er in slagen zal aan de concurrenti e in Europa het 
hoofd te bieden . Men stichte daartoe een centraal -labora
torium en proefstations op Java en d rage het bestier daarvan 
op aan weten schappelijk en technü;ch gevormde deskundigen . 
Aaneens] u it ing van de  fabrikanten kan dit u itwerken . Als 
men bedenkt  dat j aarltjks nog 300 duizen d kilos inJigo van 
Java aan de Europeesche markt worden gebracht , dat is een 
tiende deel der geheele productie , dan mogen de fabrikanten 
spoedig hun eigen belang inzien en een deel van hun j aar
lij ksche winst afstaan tot in standhouding der cultuur , door 
het stichten van wetenschappelijke etablissemen ten . 

Samenwerking z al clan ook hier kunn en leiden tot over
wmnmg. 

Spreker's belangrij ke verhandelin g werd m et de  meeste 
aandacht aangehoord .  Dr. H ü1,SMA NN kan verzekerd zij :r.!. , d at 
hij de Diligentia-voordrachten in den vongen winter op 
uitstekende wijze  ge::;loten heeft. 
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