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MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA.

I.
D R . P . P. C. B O EK ;
O v e r Zalm en Z alm vissch erij en .

E en Amerikaan , die i n den afgeloopen zomer Antwerp en
b ezocht , gaf in de lVew- York Sun een van die vermakelij ke
reisindrukken over ons land ten beste , waarin Engelschen
en Amerikanen plegen u i t te munten. Van Ro tterd anl
vertelt hij , dat aan d e prachtige kade , die men Boompj es
noemt en · di e meer van een park heeft dan van een k ad e ,
tal van schepen liggen , waar de vreemdeli ngen , om ze te
bekij ken , met de meeste wel w i llendhei d wOl'den toegelate n.
In gansch Ro tterdam komt men geen enkelen bedelaar of
haveloos · gekleed persoon tegen ; de m eiRj es zUn er erg
zedelij k , ni et slechts in schij n zooals te Antwerpen en te
Parij s , maar ind erdaad ; alle vrouwen drag'en e r gouden
oorij zers ; de geheele s tad is fri s ch en open , maar toch rij k
b elommerd ; overal zij n fraa ie kanalen , de h uizen gren 7.en
,
s teeds aan éen zij d e aan het water , en d e menschen z i tten
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aan de vensters te genieten van de frissche lucht of hengelen
'u it hun raam , terwij l ze aan de gasten zalm of andere
visch voorzetten , die ze even te voren van uit hun venster
gevangen hebben. Geen menschen genieten een ge:r,egender
vrijhei d dan de Ro tterdammers , geen stad heeft een grooter
vischrijkdom dan Rotterdam.
De spreker van heden-avond hoopte voor de New- York
Sun , dat zij haar lezers sonlS met beter licht zou bestralen
dan door tusschenkomst van dezen reporter. Intusschen vond
hij in dien vischrij kdom van Rotterdam bijna een persiflage
van den bestaanden toestand. De vischrij kdOln van Rotterdam's
kanalen is inderdaad bedenkelij k. Anders is het gesteld met
de rivier de j\!faas. Al wordt de visscherij v lak voor de
stad J?-iet uitgeoefend wegens de drukke scheepyaart , zoo is
deze en ook het spoelsysteem tout èt la rivière er nog
niet in geslaagd de Maas van visch te ontdoen. Onder die
visch beldeedt de zalm , de Koning der visschen , wel de
eerste plaats , en het mag gezegd worden , dat de zalmrij kdom
in dien Rijlimond zich tot heden gehandhaafd heeft. De
grootste zalmvisscherij en van ons vaderland vindt lllen dan
ook nabij de stad Rotterdam , nl. bij Delftshaven en Pernis ,
en ook boven Rotterdanl , bij het Kralingsche Veer. vVel
zijn er ook nog andere zalnl"visscherij en , maar de meest
beteekenende bevinden zich in het benedendeel yan den
stroom , en eigenaardig is het dat als nlen de riyier opgaat
tot waar de eigenlij ke :Maas begint , de zalmvisscherijen
geheel hebben opgehouden. Op de Braban tsche en Lünburgsche
:Th-l aas wordt ook nog wel eens een enkele zalm gevangen ,
maar van zalmvisscherij en is daar geen sprake meer.
De Rijn nu dankt zijn zalmrij kd ènn voor een deel aan
het groot aantal monden en aan de schoone gelegenheid
yoor den visch om uit zee daarlangs binnen te komen , maar
in yeel hooger mate aan h�t groot aantal zij riyieren en
beken , die het bovenloopsche gebied der riyier vormen.

Alvorens over de eigenaardige leefwijze van den zalm
uit te wij den , wee� spreker de juiste plaats van die edele
vischsoort in het dierenrijk aan. llij introduceerde den zalm
als een beenigen en weekvinnigen visch uit de familie del'
Salmoniden.
Aan zij n buitengewoon regelmatige gedaante herkent men
den zalm onnliddellijk. De echte vischvornl is in de fami lie
der zalmen als belichaamd. Er komt nog iets kenmerkends
bij , namelij k dat de zalmen achter de rugvin een vleezig
lapje , eene z. g. vet vin hebben , die bij andere fanliliën van
visschen niet wordt aangetroffen.
Dit wat het uiterlijk betreft. In haar manier van leven
heeft de famili e der zalmen ook iets geheel bij zond ers , in
zooverre als het trekvissch en zijn. :Met ui tzondering van
enkele leden del' familie - de forel , die het zoete water
niet verlaat en de :Mallotus van de Arcti sche zee , die het
zoete w ater niet schijnt te b ezoeken - begeven de andere
zalmachti ge visschen zich u i t zee naar minder , zoutrijk water.
Terloops deelde spreker hier ' de trekwij ze mede van d e
spiering. Deze zeevi sch begeeft z i ch uit het aan zoutgehal te
rijke zeewater naar het brakke w ater ; maar el' zij n ook
spi eringen , die zich volkomen onttrekken ' aan dat gedeelte
van de rivier waar het water brak is en die het zoete
rivierwater opzoeken . vV aar in de natuur scherpe verschi ll en
bes taan , treft men ook bU n a alt ij d o vergangen of nuances
aan. Van eene dergelijke reeks van nuances levert de trek
wij ze van de zalmachti ge visschen ons een voorbeeld .
Er zij n er die gedurend e hun geheele leven i n het zoute
water vertoeven ; and ere die een deel van hun bestaft,n i n
brakwater , weêr andere d i e een periode van hun leven i n
b et zo ete water doorbrengen , nog weêr andere die u i tslu i ten d
i n het zoete water verbl ij f ho uden .
D i e e igensch ap van den zalm bracht spreker el' van zelf
toe om eenige bijzonderheden over zijne le venswij ze mede
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te deelen. Als wij ons vaderland verlaten hebben en allengs
hooger op de'· rivier komen , dan ontmoeten we overal nog
zalmvisscherij en. Maal' de wijze waarop men vischt , is
verschillend. Bij Wezel b.v. geschiedt die visscherij nog
op dezelfde wij ze als in Nederland , het principe bij het
visschen is tennlinste nog hetzelfde ; lnaar is nlen hooger
gekomen , b.v. voorbij Bonn , dan bemerkt men dat daar
niet meer met de zegen wordt gevischt , althans niet meer
op zalm , maar met ander vischtuig. Bij St. Goar , een uur
of wat boven Ooblentz , is eene welbekende zalmvisscherij ;
da .tr bedient men zich van de z. g. ",Vaage " -:- een groot
kruisnet. Vervolgt men de rivier nog hooger op , dan treft
men in dat deel van den Rijn , dat den grens vormt tusschen
Elzas , Lotharingen en Baden , slechts hier en daar nog
zalmvisscherij aan ; maakt men echter kennis met de groote
.
vischkoopers in Bazel , dan verzekeren zij u dat de zalm
de voornaamste visch moet zijn, die op den Rijn tot nabij Schaff
hausen gevangen wordt , en al de daar gevangen zalmen zij n
precies dezelfde visscben als die bij ons gevangen worden.
Vele zalmen verlaten de hoofdrivier en begeven zich op
hare zij takken , b.v. op de Moezel en hare nevenrivieren ,
b.v. de Sauer die de grens vormt tusschen het Groothertogdom
Luxemburg en Pruisen. Zoowel in deze als in verschillende
andere zij takken van den Rijn stijgt zalnl op. Op die
zijrivieren en ook op het bovendeel der hoofdrivier vischt
men niet het geheele jaar door , maar bij voorkeur in de
naj aarsmaan,den , terwijl men bij ons het geheele jaar door
vischt.. Dit hangt nu nauw samen met de levenswij ze
van de zalmen , met hunne voortplantingsverrichtingen , die
in de zij takken van de b ovenriviCl� plaats vinden.
Zooals gezegd , viscllt nlen bij ons het geheele jaar
door en vindt men op onze markten eigenlijk altijd zalm.
De grootte en qualiteit loopen ecbter naar gelang van het
ja argetij zeel' uiteen. Bezoekt men b.v. viel' maal in 't jaar
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de lllarkt aan ' t Kralingsche Veel' 1 omstreeks dezen tij d
(N ovember) , in Februari , in ]1ei en in Augustus , dan zal
Illen telkens andere zalmen aantreffen. Thans (in November)
vindt men er nog - den zoogen. ouden zomerzalm , een visch
die geen groote waarde heeft , en daarnaast den prachtigen
winterzalm , den mooien zilveren visch , die iedereen op prij s
stelt. De zomerzalm heeft Illeer een ingevallen en verwaarloosd
voorkomen , ziet er veel minder aanzienlijk uit , met als 't
ware ontstoken plekken , geheel - ontdaan van de schubben ,
terwijl de winterzalm zich onderscheidt door een gedistingeerd
glad , rond , gevuld uiterlijk. In Februari is de zomerzalm
geheel verdwenen en heeft plaats gelllaakt voor bijna
uitsluitend zeer groote exemplaren van winterzalm. Tegen
de maand 1Iei worden naast de groote ook kleinere exem
plaren gevangen , en wanneer Illen in Augustus een kij kje
komt nemen , ziet men , behalve die kleine , ook zeer kleine
zalmen , tot men in 't najaar weer den nieuw en zalm vindt ,
die zich onderscheidt door een gaaf en fraai voorkomen.
Spreker had zich veel mo eite gegeven om gedurende een
tweejarig tijdvak de zalmen , die aan 't l{ralingsche Veer
werden aangebracht , te meten en ook na te gaan de
verschillende hoeveelheden , die in bepaalde tij den van het
jaar gevangen werden. Hij had zich daartoe in verbinding
gesteld met een - zeer dienstvaardig groothandelaar in visch ,
die hem toestond om de visschen , welke hij voor zijnen
handel aankocht , te meten en te onderzoeken.
Gedurende twee jaren hield sp reker zich met dat onderzoek
bezig , en zoo was zorgvuldig van 2000 stuks zalmen opge
teekend in welken tij d zti gevangen waren , hoe lang zij
waren , hoe zwaar , de leng;te van den kop , enz.
E en der resultaten van het onderzoek zou moeten zijn
eene graphische voorstelling te verkrij gen , die een overzicht
moest geven van de lengte van den visch in de verschillende
maanden van het jaar. lIet viel spreker daarbij op , dat de
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zalmen, dool' elkander genomen, op vallend groot waren geweest.
Een ander onderzoeker , die ook met Rijnzalm gewerk t
had , had re sultaten verkregen die cp een gemiddold veel
geringeren maat gebaseerd ·waren. De oorzaak van het
verschil bleek spoedig , toen de zalmhandelaar met de oprechte
verklaring voor den dag kWaIll : " ik zoek altij d de gro otste
zalmen voor mij n beddj f uit ! "
Voor dit onderdeel van het onderzoek was hetgeen ver
kregen was waardeloos. El' zat niets anders op dan opnieuw
aan den gang te gaan. Spreker vond nu echter in een
dagelij kschen bezoeker v an de markt iemand , die bereid
was , dag aan d8 g aan het Kralingsche Veel' ecn groot aantal
zalmen te me ten. Hem ,,, erd opgedragen al de zalmcn van
cene bepaalde viss cherij te meten , en dit onderzoek werd
gedurende een geheel j aar voortgezet. Ten einde te zorgen dat
zonder oordeel des onderscheids te werk werd gegaan ,
werden de visschen die op de visch banken op het oog
gesorteerd ·waren , aan den linkervleugel de kleine , aan
den rechter de gro ote zalmen , of alle , of als er te veel
waren , om den ander geme ten. Op die lnanier werd van
5 6 0 0 zalmen van één zelfde j aar de lengte bepaald en kon
van die lengten een graphisch overzicht samengesteld
worden. Het bleek dat in :Maart alle zalmen eene groote
lcngte hebben , variecrende tusschen de 1 050 en 1 1 00 mM. ;
in April dezelfd e lengte , maar dan komen el' meel' ; in dc
volgende maand :Mei b eginnen er naas t de groote zalnlen
0 0 k kleinere te komen , de zoogenaamde kleine zonlerzalm ,
die in J"uni toeneemt naarmate de gl'oote zalm dan in
hoeveelheid afneem t , to t dat in Juli de groote zalmen
geheel afscheid genomen hebbe.�. El' he eft dan eene geheel
nieuwe categorie van nog kleineren zalm haar entrée de
rivi ère gemaakt , wat geschiedt omstreeks St. Jacob : van
daal' de naam J acobszalmen.
V ervolgen wij het graphisch overzicht , dan zien wij dus
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In Juli , behalve z. g. kleine zomerzalmen , ook de nog
kleinere J acobszalmpjes.
In Augustus en September neemt het aantal af , maar
het karakter van don visch blijft hetzelfde. Dat duurt zoo
tot einde Septenlber : dan beginnen zich weer van de
allergrootste zalmen te vertoonen, behoorende tot den nieuw en
of winterzalm , di e dan in October , in November en verder
den geheelen winter door, zoolang als er gevischt kan worden,
geregeld wordt aangevoerd.
Uit het onderzoek was dus ten duidelijkste gebleken , dat
er in de verschillende m aanden van het jaar zalmen van
zeer uiteenloopende grootten gevangen worden en dat elke
maand in dit opzicht een eigen karakter heeft. E en ander
resultaat van het onderzoek betreft de absolute hoeveelheden
zalm van eene bepaalde lengte , die in den loop van een be
paald jaar opstijgen. D aartoe werden in eene graphische tabel
de maten van alle 5 6 00 gemeten zalmen vereenigd, waarbij de
hoogte der vertikalen overeen stemde met het aantal waarin
elke lengtemaat was voorgekomen. De ui teinden der vertikalen
vereenigende , verkrijgt men een curve die drie duidelij ke
heuvels vertoont , waarvan de eerste de hoeveelheid J acobs
zalmen vertegenwoordigt , de tweede heuvel het veel grootere
aantal kleine zomerzalmen en de derde heuvel de groote
zomer- en winterzalmen gezamenlij k weêrgeeft.
Eene derde graphische voorstelling w ij s t op de hoeveelheden
zalm die in ons land zijn gevangen in de opvolgende
1 0-daagsche p erioden van één jaar. Tot toelichting diene ,
dat de eigenaars en de pachters der zalmzegenvisscheój en op
de benedenrivier met elkander de afspraak hebben gemaakt ,
dat ze allen hun zalm op eene bepaalde p laats van de rivier (het
Kralingsche Veer) aan den lneestbiedende zullen verkoopen.
Btj die regeling hebben zich echter de pachters van de
kleine hooger gelegen visscherij en , b ij v. di e te Dordrecht ,
te Hardinxveld , te Woudrichem niet . aangeslo ten en ook
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niet die van Ammerstol . De m arkt ft.an 't lCralingsche
Veer geeft dan ook geen overzicht van den visch , die op al
onze zalmvisschel'ij en gevangen wordt , m aal' toch ,vel van
een groot deel , misschien 80 0/0 van de gezamenlij ke hoeveel
heid. ]1:et de cij fers van aanvoer aan 't lCralingsche Veer
kan men intusschen best volstaan , daar het ons hier alleen
te doen is om eene vergelij king tusschen de perioden van
een bepa ald jaa,r en 0111 verge lijking van een j aar met een
,
ander j aar - niet zoezeer om de absolute hoeveelhei d der
in H
: olland gevangen zalmen.
D e maand is daarbij verdeeld in drie ongeveer gelij ke
perioden. Een j aar dus in 36 p erioden. De gemiddelde
vangcijfers in die 36 perioden werden berekend voor eene
groep van zeven jaar , van 1 88 7 - ' 9 3 ; toen voor eene
tweede groep en wel van 1 87 7 -'83 , en daarna voor een
grooter tij dvak n.l. van 1 8 7 7 - ' 9 3 . Het gemiddelde vang
cijfer voor de eerste 1 0 dagen van Januari ,verd berekend
door de vangcijfers van die dagen in de verschillende j aren
bij elkaar te tellen en de som door het aantal j aren te
deelen. En zoo werd voor alle perioden van tien dagen
gehandeld.
Uit de aldus opgemaakte statistiek bleek dat de vangst
in Janu ari gering is , dat zij dan allengs toeneemt om haar
maximum te bereiken in de eerste 1 0-daagsche periode van
Augustus , en daarna zeer snel te dalen to t November.
lIet la,g voor de hand , dat de sterke afnemin g der vangst
in de 2de periode van Augustus voor de j aren 1 88 7 - ' 9 3
i n verband beschouwd moest worden m e t den gesloten tij d ,
die d,ln is ingetreden. Volgen s het tractaat met D uitschland
mag toch na 15 Augustus niet meer 11let de groote zalmzegen
worden gevischt.
Om na te gaan welleen invloed dat slui ten der zegen
visscherij u itoefent , behoefde men slechts de vertikalen van
'87 - ' 9 3 met diegene va,n ' 7 7 - '83 , jaren wan,rin het tractaat
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nog niet bestond en dus gedurende Augustus onafgebroken
met de zegen gevischt werd , te vergelij k en. In de vroegere
jaren viel hetzelfde verschij nsel op te merken , namelij k dat
de visscherij tot in het begin van Augustus toeneemt , om
na half Augustus betrekkelij k spoedig in beteekenis af te
nemen ; ook op den Rij n kunnen wij dus spreken van
eene montée en masse , die dan in Juli en Augustus zou
plaats vinden.
Gaan wij de lutart van Frankr ij k , D Lütschland en ons
land na , dan treft het ons , dat zoovele rivieren zich in
den A tlantischen oceaan uitstorten. Op al die . ri vieren wordt
zalm gevangen en vele van die zalmen zien el' op het oog
vrij wel uit als Rijnzalmen. lIet is een zeer interessant
vraagstuk of elk dier ri vieren haar eigen zalmen heeft ,
dan wel of de verschillende rivieren bezocht worden door
zalmen van een en dezelfde af komst. Algemeen neemt men
echter op 't oogenblik aan , dat er wel degelijk b.v. tusschen
L oirezalm en Rijnzalm onderscheid moet bestaan , ook . al
schijnen deze op het eerste gezicht volkomen o vereen
testemmen.
Wezerzalm is dus ook verschillend van Rij nzalm en is
in den regel kleiner. In den laatsten tij d is ook op die
ri vier door Hollandsche visschers met de zegen op zalm
gevischt , zonder dat men er evenwel veel voordeel van heeft
gehad. Er is daar wel zalm , maar de hoeveelheid weegt niet
op tegen de belangrijke kosten van onze manier van vissehen.
De geheele vangst op de Wezel' is ongeveer 1 0000 stuks
in 't j aar. lIet zij n zalmen van een pond of 1 0 , terwij l
onze groote zomerzalmen die hier gevangen worden , 1 2 à
2 0 pond wegen , en de groo te winterzalm nog veel zwaarder
wordt. Het grootste deel der Wezerzalmen wordt bij Hameln
met kruisnetten gevangen
Op de Engelsche en Scho tsche rivieren wordt ook zalm
g evangen , maar daar geldt het m eer als regel , dat d e
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zalm slechts in een bepaald deel van het jaar in g'roo ter
aantal opstij gt.
Spreker b ean tvvoordde nu aan de hand van de s tatistiek
eene andere vraag , namelij k hoe groo t is de opbrengst van
de zalmvisscherij in ons land . Volgen wij de graphische
tab el van de aanvoeren aan 't ICra.lings che Veer in 1 8 7 0 ,
1 8 7 5 , 1 8 80 , 1 885 en 1 8 90 en daartusschcn gelegen jaren ,
dan bl U kt het dat in 1 8 7 0 de visscherij en een treurigen
toes tand bele efden. De vangs t kwam toen even boven de
2 1 000 stuks , om in 1 8 7 1 toe te n emen tot 23 000 , en dan
vrij snel te s tij gen to t het cijfer 7 9000 in 1 8 74. D eze
aanzi enlij ke vangst duurt intusschen niet lang. Reeds in
1 8 75 was de vangst w eer gedaald tot 56 000 , in 1 87 6 tot
42000 ; dan klimt he t cijfer weer tot 49000 in 1 8 7 8 , maar
neemt het volgerid j aar weer af en daalt allengs tot 40000 ,
waarna het andermaal gestadig naar boven gaat tot het
maximum van 1 04000 stuks in 1 885. De zalmvisschers mochten
zich ook toen weêr niet lang in die toeneming verheugen ,
want weer ging het cijfer naar de laagte en was in 1 890
t o t 3L1000 geda,ald. Als men nagaat , dat m e n in d e laatste
j aren veel heeft gedaan , om met behulp van de kuns tmatige
teelt de zalmproductie te bevorderen , dan is het zeker een te
gevoeliger teleurs telling , "vanneer men de vangst desnie ttemin
zoo aanzienlij k ziet afnemen . �fe t de zalmvisscherij gaat het
dan ook als met het speculeeren in fondsen : up and down.
Na 1 89 0 kWaIl1ell er w eer gunstiger jaren. In 1 8 9 3 had de
vangs t weer het cijfer van 7 5 000 bereikt , maar niettegen
staande de pogingen om die g unstige uitkomst ook in 1 8 94
te verwezenlij ken , "\yordt over dit jaar de vangst op niet
meer dan 60000 stuks geraamd.
De graphi sche voors telling verder nagaande , wees spreker
op de lijnen van den zomerzalm , van den kleinen J acob s
zalm en van den win terzalm. :Nlerlnvaardig is dam'hU , dat
in de lijn van de J acobszalmen e ene voorspellende kracht
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schijnt t e liggen. E ene voordeelige vangst van dien kleinen
zalm wordt vrij algemeen door een rij k zalmjaar gevolgd.
Die J acobszalm en zijn nam elijk de vo orloop ers van de zoo
genaaI11de kleine zomerzalmen , die zich het volgende jaar
aange trokken zullen ge voelen om het zoute water voor
het zoete te verwisselen. ' t Is de vraag of het op d e n
duur zal blij ken , d a t men hiel' met e e n betrouw b are voor
bode te doen he eft. Zooveel is zeker , dat Ül de laats te
ja.ren de J acobszalmen dat geprononceerde ' karakter n i e t
meer hebben vertoond. Er is hier trouwens eene omstandj g
heid tusschenb eide gekomen , die een storenden invloed kan
uito efenen. Den 1 5 (lcll Augustus ziet men zich in ons land
genoodzaakt om het visschen met de zegen te staken en
op 1 4 en 1 5 Aug ustus bedraagt het aantal J acobszalmen
nog honderden. ,Vij hebben dus geen trouw beeld m eel'
van het aantal J acobszalmen , die werkelij k in ons land te
vangen zouden zij n , en dit is misschien de reden w aarom het
straks vermelde schoone verband thans niet me el' zoo duidel ij k
valt waar te nemen.
Er w ord t g.e klaagd , d at tegenwoorebg niet zoo veel zalm
als vroeger gevangen wordt. Of die klacht gegrond i s , het
is zeel' 1110 eielij k om er ach ter te komen. De bekende
overleverin g van de dienstmeisjes , die in ver vlogen jaren
i n plaatsen als S choonhoven , D ordrecht e n z. als voorwaarde
bij haar in diens t treden stelden' , dat zij niet meer dan twee 
maal ' s weeks zalm zouden eten , bewij s t e envoudi g , dat men
toen nog niet over afzet van zalm in het buitenland beschikte.
Opmerkeltj k is het dat de herinneri ng aan zulk een p eriode
ook te Keulen en te Dantzig voortleeft. Er is geen enkele
reden 0111 aan te nemen dat tegenwoordig mi nder zalm word t
ge vangen dan een eeuw geleden , wel dat vroeger de zftlm
goedkooper was , omdat in d i e dagen de op onze rivier gevangen
visch o ok hier op de markt gebracht en opgege ten moest word en.
Tegenwo ordig is dat gehe el anders. De versnelde m i ddelen van
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venroer maken het mogelij k , dat 'de zalm naar elders verzonden
wordt , zoodat een groot deel van den in ons land gevangen
zalm niet hiel' gegeten behoeft te worden. De Hollandsche
zalm wordt tegenwoordig overal heen gezonden : van daar
de groote vraag naar zalm en dientengevolge de hooge
prij zen. Dat vele zalmvisscherij en desniettemin slechte zaken
doen ü; het gevolg van de scherpe concurrentie , welke de
pachters elkaar aandoen. De zalm die nu in zu.lk eene groote
hoe veelheid verzonden wordt , wordt gedeeltelijk gevangen op
visscherijen , die in handen zij n van enkele fam iliën ; voor
een deel op visscherij en die toebehoOl'en aan den Staat of aan
gemeentebesturen. Sedert het stelsel van verpachten algemeen is
geworden en met den prijs van den visch ook de waarde
van de visscherij en , is gestegen , doen de pachters elkaar eene
verbazende concurrentie aan en hebben zij als vasten stel
regel aangenomen om de vangst te beschouwen in verband
met hetgeen de visscherij hun kost. Een der zalm
visscher�j en , die in 1 885 nog VOOl� f 8 000.- verpacht werd ,
brengt thans (in 1 894) f 83 000.- op.
Dat er intusschen niet l11eer zalm gevangen wordt , ligt
zeker niet aan de productiviteit van deze vischsoort. Elke
gewoon groote zalm legt gemiddeld een 1 0000 eieren.
Gesteld dat al deze eieren tot hun reeht kwamen , dan
behoefden zich slechts 5 of 6 zalmen te vermenigvuldigen
om aan de visschers hier te lande een aantal , dat met normale
vang�t overeenkomt , te verzekeren. Hoe weinige van die eieren
k0m2n echter te recht en hoe vele gunstige omstandigheden
moeten samenwerken , willen de jonge zalmpjes tot volle
rijpheid en ontwikkeling komen !
Andere diersoorten leven in dit opzicht onder veel gunstiger
voorwaarden. Om een voorbeeld te noemen : er zijn geen
vogels die in zoo talrij ke exemplaren voorkomen als de verschil
lende soorten van zeevogels , die hunne nesten bouwen op onge
naakbare rotsen en klippen. Die vogels leggen maar één
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ei , 111aar zij leggen het v eilig. Een scherp contrast op het
gebied der voortteling vormen lnet die vogels de oesters ,
die in ééne broedperiode één millioen eieren leggen , en
nochtans doen zich gevallen voor , dat oesters volkomen
uitsterven. Ergo het aantal jongen hangt niet in de eerste
plaats van de productiviteit der soort af. De eigenaardige
leefwij ze is hiel' een voorname factor. Geen dier nu wordt
in dit opzicht onder een kwader gesternte geboren dan
een jonge zalm. De zalm vermenigvuldigt zich ongeveer
in de luaanden November of D ecember. Voor zline voortteling
zoekt hij bij voorkeur de zij takken van de rivier op en
deponeert dan zij ne eieren in flauwe uithollingen van den
rotsigen b odem van betrekkelij k s111alle en ondiepe beken. De
eieren hebben dan in het koude beekwater weken nooc1 i g Oln
uit te broeden. Na verloop van twee à drie lnaanden , al
naar de temperatuur hooger of lager is , komen de jongen
uit en dragen dan nog aan de buikzij de het restant van den
dojer , waarop zij nog zes weken lang teren. In dien tij d zijn
de zalmjongen nog volkomen hulpbehoevend. Van de vrije ,
vr<;>,oltike bewegingen bij de jongen van andere vischsoorten ,
is hier bij de zalmpjes geen spralce. Ze liggen waar ze
liggen , en ofschoon <lie ligging in de holten tusschen
steenen dikwijls niet ongunstig i s , gaat er in de eerste
weken toch · een zeer groot deel van die diertjes verloren.
Daar huizen namelij k , behalve allerhande andere roovers ,
ook forellen en jonge zalmen van het vorige jaar , voor
wie er al geen aangenamer voedsel bestaat dan hun
j onge soortgenootjes. Op die manier gaat er een massa
van di e zalmpjes verloren. . Blij ven zij zes weken ] n
leven , dan ver l iezen zij aan ' t ejnd van die peri ode
den dojer en hebben zij intusschen vinnen gekregen waar
mede zij zich uit de voeten kunnen maken. Zij blij ven
intusschen nog tot het volgende vo Ol:j aar op de zelfde
plaats om daar te gedei en en te groe i en , waarrla zij van
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een eerste hoog"water gebruik maken o m de beek te verlaten.
Omstreeks het vOOljaar ze tten de eerste drommen van
jonge zalmen zich in bevveging. De zalmpjes , die dan n aar
beneden trek:ke n , zij n overdwars gestreep t met blauv-ve
banden en: roode vlekjes el' tusschen. Onder weg naar zee
verl i ezen zij d i t bonte kleed voor een groot gedee l te lI oe
minder zij , op hun tocht naar zee , do ol' hunne kleur de
aandach t trekken , des te be tel' voor hunne veiligheid. Z ij
hebben dan ook vaak de roode vlekjes en blau 'vve strepen
geheel verloren en een egaal zilveren ldeed aangenomen ,
.

als zij in onze rivieren gevangen ,vorden.
El' werken nog andere oorzaken medo aan de beperki ng
van den zalmvoorraad. In droge zomers , als de b eken een
gro o t deel van haar water verli ezen , stervon er een massa
zal m pj e s. Ook des winters oefent de vorst dikwij ls een zeer
schadol ij ken invloed u i t. Daarbij ko men zi ekten de jonge
generati e kwellen , parasieten oefenen hunne ve r w o e s te n d e

werking ui t ,

enz. :M:en ziet dus , dat v ele natuurlijko
invloeden samenviTerlcen om te maken , dat het aantal zalmen
bi nnen betrekkel ij ke gre n z e n b lijft. E n de mensch draagt tot
di e vermindering nog bolangrij k het zij ne b�.j : vooreerst door
het jachtl1laken op den viseh ; dan worden vele zalmen
verhinderd het paaigebied te bereiken , doorclat de bek e n
f1fgeslo ten worden door h e t opwerpen van dam men ; h e t water
wordt dikwij ls op velerlei wij zen verontreinigd , enz.
Daal' nu ook het vangen van den zalm niet alleen een
w o d s tr g d is tu sschen den mensch en den viseh , maal' o ok:
tusschen de mens eh en onderl i ng , en hierdoor het zeer ernstig
ge vfl,ar o nts to n d , dat el' geen voortplanters genoeg zouden
o yerblij ven , i s 111 0 1 1 allengs meer tot de overtuiging gekomen
dat el' van o verh0i ds wege maatregelen di ende n genomen te
worden om de zalmvisscherij en te beschormen en haal' bloei
te v e rzokeren. :M:en had daal'bij met de eigenaardi ge m oei el ij k
hei d te re ken e n , dat de zalm zich v erplaats t en z i e h n i e t
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stoort aan de grenzen van de verschillende oevers taten.
·Van . uit zee b egint de zalm zij n tocht in ons land en zet
dien via D uitschland naar Zwi tserland voort. BU het beramen
van m aatregelen van o verheidswege , k wam men dan ook
allengs tot de overtuiging , dat eene werkelij k: prQ,cti sche
.
regeling van de visscherij moest zij n eene internationale
.
regeling. Vóór 1 8 8 5 b estond el' nog geeJlerlei tractaat en
werd het be drij f van onze vissche�'s alleen beperkt door een
IConinld. besluit regelende de zalmvi sscherij en.
In 1 86 6 werd van · den kant van D uitschlan d eene eerste
p ogin g gedaan Oln tot eene inter l l ationale regeling te geraken.
Van verschillende Staten , zooals D uitschland , Luxemburg ,
Zwitserland , Nederland , Elzas-Lotharingen - dus ook
Fransche gedelege erden - kwamen vertegenwo ordigers te
Mannheim b ij een. Men werd het wel eens op de confe renti e ,
1naar het N ederland sche Parlement hechtte aan het daar
ontworp en tractaat zijn zegel niet.
T o en daarop de Fransch-D ui tsche oorlog u i tbrak , was de
regeling voor geruimen tij d op de lange baan geschoven .
Im � ers de zaak bleef slepende tot 1 8 80 , i n weIlc jaar el'
bij gelegenheid van de Internationale Visscherij tentoonstellülg
te Berlijn weder verschiJlende conferentiën gehouden werden .
Eene belangrij ke bijdrage werd toen geleverd door een
Zwitsersch geleerde , di e rnaatregelen aanb eval om de zalm
visscherij op den Rij n te behouden. E en en ander had ten
gevolge , dat in 1 8 85 eindelij k een tractaat tusschen de
Rijnoeverstaten geslo ten werd , dat in ,J nli 1 88 6 in werking
kwam . In overeenstemmin g met de bepalingen van dat
tractaat is nu de zalmv i sscherij ook in ons land geregeld .
T weeërlei gesloten tjj d word t door d i e i nternational e
overeenkomst voorgeschreven. D e een e he eft ten doel er
voor te zorgen , dat ook door de be woners van den bovenloop
in eene beh oorlij k e zalm pro d uc t i e b ela:n g ges teld wordt. lIet
is , waar zij wonen en de vi sscherij uitoefenen , dat de zal m
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zich vermenigvuldigt : door h en moet dus zorg aan het
paaigebi e d en bescherming aan de paaiende visschen ver
leend worden. Om hen daarvoor als 't ware te winnen ,
laa t men op den benedenloop elke week gedurende 24 uren
(van Zaterdagavond 6 uur tot Zondagavond 6 uur) de
vischtu igen rusten , opdat een grooter deel der opstij gende
visschen dan anders het geval zou zijn , den bovenloop
bereike en den daar visschenden ten goede lcome. Dit i s
d e wek el!j ksche geslote l i tij d.
De tweede gesloten tij d , de jaarlijksche , heeft ten doel
er voor te zorgen , dat jaarlij ks een deel van de opstijgende
visschen gespaard blijft , niet in het belang van den visschel'
A of den visschel' B , maar in het belang van d e zalm
opbrengst van de rivier in volgende jaren in het alg81neen.
Een betrekkelij k kostbaar offer moet daarvoor gebracht
worpen - het zou echter dwaashei d zijn daarvoor terug
te deinzen , daar het welbegrepen eigenbelang het vordert.
Omtrent den meest geschikten tij d van het jaar voor de
tijdelij ke staking der visscherij zijn de deskundigell het
intusschen niet eens. De vrees van den Zwitserschen gelèerde
:NIi escher-Rusch , dat de in de tweede helft van Augustus
en in September bij ons langs komende visschen den boven
loop niet meel' zouden berei ken , deelt spreker niet. :M:en
mag er zich integendeel verzekerd van houden , dat de in
Augustus en September opstij gende zalmen , voor zo over ze
niet ge vangen worden , alle aan de voortplanting een 'werk
zaam aandeel zullen nemen. Dat ze niet alle tot Bazel
Laufenburg meel' zullen opzwemmen , is zeel' goed mogelij k :
maar w a ar die zalmen nu op stuk van zaken hunne voort
.
plantingsverrichting ten uitvoer brengen , dat i s ten slotte
toch eene vrij onverschillige zaak : als ze het maal' doen en
als ze het maal' doen op voor hunne nakomelingschap gunstige
plaatsen.
De jaarlij ksche gesloten tij d duurt twee maanden en
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betreft alleen het visschen met de groote zegen. Dit ge
schiedt alleen in den benedenloop der rivier : in ons vaderland
en in Duitschland tot even boven Keulen. Voor den boven
loop der rivier heeft men bovendien een absoluut gesloten
tijd van zes weken ten behoeve der instandhouding van de
soort. Gedurende zes weken is het n.l. n iet geoorloofd
'
z almen te vangen in die gedeelten van den bovenloop der
rivier , waar de zalmen zich verme.nigvuldigen. Alleen dan
kan dit " vergund worden , als het voorn81llen bestaat de
eieren enz. van de viss chen , die 111en vangt , voor de kunst
matige teelt te doen dienen.
"
Bovenbedoeld internationaal tractaat werd in 1 8s" 5 voor
den tij d van tien jaar gesloten , kan echter verlengd worden.
Bovendien is in 1 8 9 1 een officieuse overeenkomst aan
gegaan , betrekking hebbende op het nemen van maatregelen
die ten doel hebben internationaal de wijze te regelen
waarop met b ehulp der kunstmatige teelt de zalmproducti e
"
moet bevordérd worden. S inds jaren heeft men in die richting
'
pogingen aangewend en het is gebleken dat geen vischsoort
zich beter tot de kunstmatige teelt leent dan juist de zalm.
De velerlei proeven met de kunstmatige zalmteelt ge
nomen , dagteekenen reeds van h eel wat jaren geleden. lIet
beste stelsel komt in 't kort hierop neer , dat gezorgd
wordt voor geschikte broedplaatsen in den bovenloop der
rivier. :Men neme een stuk van een beek , sluite het aan
weerszij den af en voorzie het van een dak , terwijl een
der voornaamste zorgen i s , dat het water blijft stroomen
en dat de slechte invloeden , die het leven der jonge zalmpjes
bedrei gen , geweerd worden. Op den bodem van eene op die
man i er gereed gemaakte beek worden dan de ei eren gede
poneerd in kleine karen , waardoor het water voortdurend
stroomt. Den meesten kans van slagen zal men toch hebben
als men bij dit opkweeken zoo m i n mogelij k van de natu U l'
wij ze afwijkt. D e ldeine vi schjes hou dt men in de karen
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gedurende den tij d dat ze nog i n ' t bezi t van den doj er
zijn. Is deze geheel opgeteerd , dan worden de jonge zalmpjes
vrij gelaten.
De ervaring nu heeft geleerd , dat n1en het met b ehulp
van de kunstmatige teelt slechts voor een zeer klein deel
in . zijn macht heeft de zalmproductie der rivier te ver
grooten : er kan geen sprake van zijn de rivier zooveel
zalm te laten produceeren als men maar wenscht. Als men
let op het aantal millioenen eieren , die men tot ontwi kk eling
he eft trachten te brengen - het eerste jaar had men twee
millioen , het volgende jaar wel drie millioen eieren bij een
gebracht - en men gaat na wat van die millioenen te
recht is gekomen , dan kan men de uitkomsten nog niet
zeer schitterend noemen.
De vraag is , of men niet veel meer kans van slagen
zou hebben , als lnen de vi sschen hun ei eren had laten
leggen op plaatsen waar de natuur dit aanwij st.
Spreker wees er ten slotte op , dat de ni euwe denkbeelden
in zake de b evordering der zalmteelt bij ons te lande met
heel wat bezwaren en tegenkanting te kalnpen hebben gehad.
Nu men een maal in ons land kweekers gekweekt had , ging
het natuurlij k moeielij k aan die personen alle subsidie te ont
trekken. Er kwam nog dit bij , dat wij door het inslaan van
den nieuwen weg feitelij k zij n gaan erkennen , dat wij i n
zake zalmvisscherij van D uitschland niet geheel onaf hankelij k
zij n. Die erkenning heeft e r ook zeker toe bij gedragen ,
dat voor het nieuwe stelsel van maatregelen bij onze visschers
geen vrienden werden gevO'nden. lIet is i n tusschen te hopen
dat allengs meer het besef leven dig zal worden , dat wij ter
bevordering eener vermeerdering van producti e , veel van
onze Duitsche buren te verwachten hebben , maar dat wij
onzerzij ds er dan o ok geen bezwaar tegen mogen hebben ,
wanneer er af en toe wat zalm doorzwemt naar den Bov en
Rij n . D at is daarom noodzakel ij k , omdat el' toch n i ets
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anders o p zit dan o m den zahn In D uitschland zich te laten
vermenigvuldigen
hetzij op natuurlij ke hetzij op kunstmatige wijze.
Hoewel overtuigd dat de behandeling van visscherij quaesties
voor de d iplomaten altij d een buitengewoon moeielijk onderwerp
zal blij ven , acht slJreker het in stand houden van cene
internationale regeling eene hoofdvoorwaarde voor ecne bloei
ende zalmvisschcrij . Die regeling moet gebaseerd zijn op
nauwkeurige kennis en niet op eigenbelang alleen. Liever
dan de kip die de ,jOUl�en eieren legt te slac l l ten , 1110eten
onze zalmvisschers aan onze buren ook een zeker aand eel
in de zalmvangst gunnen.
Dit voor v el e hoorders geheel nieuwe onderwerp werd
dool' de aanwezigen met zeer veel bela ngstelli.ng gevolgd.

11.
P R O F . D R . H . vV EF E R S BETTI N K :
o v er

reuk

en

r e u k s t o ffe n .

Over reuk e n reukstoffen , o ver bet ruiken en rieken
hield prof. VVEFERS BETTINK , hoogleeraar in de artsenij 
bereidkunde aan d e Hoogeschool t e Utrecht , voor een
talrijk publiek eene onderhoudende voordracht.
Als men de beteekenis van 't een of ander onderwerp
zou mogen afmeten naar het aantal spreekwoorden , die
naar aanleiding van dat onderwerp onder het volk voort-:
leven , dan zou men allicht tot de slotsom komen , dat de
reuk en het reukorgaan van oudsher eene groote beteekenis
hebben gehad. Spreekt men niet van " zijn neus te gast
laten gaan " , " in een kwaden reuk staan " , " een hondeneus
hebben" , " er is een reukje aan", " zijn neus in eens an dermans
zaken steken " ? En zou men deze voorbeelden nog niet
met vele andere kunnen vermeerderen ?
Spreker zou in de eerste plaats de vraag bean twoorden :
wat is ruiken ? vervolgens : waardoor verkrijgt men een
reukindruk ? - en eindelij k : welke stoffen kunnen reuk
indrukken geven ?
De reuk zetelt in den neus , althans wanneer. die aanwezig
is. Dit schijnt eene zeer naïeve mededeeling , doch ,,,ij weten
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dat dit zintuig bij een groo t aan tal diersoorten , die geen
neus hebben , op eene andere plaats moet gezocht worden.
Zoo h ebben b.v. insecten , die hunn e eieren leggen bij dieren
die in staat v an ontbinding verkeeren , hun reukorgaan aan
' t einde van de sprieten , die nlen dan ook voortdurend in
beweging kan zien , als zulk een dier zich in de nabijheid
van het insect bevindt. Bij de mosselen en oesters ligt het
reukorgaan onmiddellij k voor de kieuwen. I-I et dient daar
als wacht�r on1 het dier te waarschuwen voor de aanwezig
heid van schadelij ke b estanddeelen in het water , wanneer
het dier onmiddellij k zijn schelp sluit. Maar bij de hoogere
dieren zetelt het orgaan in een deel van den neus , daar
waar het uiteinde van de reukzenuw zich vertakt en eindigt
in dunne vezeltjes , die eene zeer kleine plaats beslaan , bij
den mensch slechts 2/1 0 van een vierk. cM. Sterk ontwikkeld
is het reukorgaan vooral bij die dieren , bij wie het eene
bepaalde l evensvoorwaarde moet vervullen. Bekend is de
scherpe reuk van de gems en het wilde schaap , die daar
door op grooten afstand hunne vervolgers gewaar worden eh
zich door eene snelle vlucht aan hen onttrekken. Zoo kent
men ook den scherpen reuk van den hond en van het vark en,
welk dier men in de omstreken van Périgord gebruikt om
truffels op te sporen. Bij . de meeste vogels is het reukorgaan
minder scherp en bij den mensch is het betrekkelij k weinig
ontwikkeld. Men zou kunnen zeggen , dat zich bij den mensch
in dit orgaan een teruggang openbaart. rr och is het van
zeer groote beteekenis , al is de uitspraak dat de neus de
wachter · is van den mond , slechts betrekkelijk waar , want
niet alles wat onaangenaam riekt , is daarom schadelijk voor
den mensch , terwijl er ook vele reuklooze stoffen zijn ,
waarvoor de neus niet kan waarschuwen. Die reuklooze
stoffen zijn dat in vele gevallen slechts voor ons , maar
niet voor dieren met een scherper reukorgaan bedeeld. Zoo
vi ndt b.v. de hond door den reuk het s p oor van zÜn meest 0l'
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en van verloren voorwerpen. GeJij k wij op 't gebied van
het geluid de trillingen , wanneer zij beneden een e zekere
snelheid dalen of daarboven rij zen , niet meer als geluid
'
w aarnem en en bij de ontleding van het zonli cht in de spectrum
kleuren aan de gren s van het rood niet meel' den indruk
van licht , maal' van warmte ontvangen , en van den yioletten
kant van het spectrum het photographisch papier den lichtdruk
zien opvangen , waarvoor ons oog ongevoelig is , zoo is ook
ons reukorgaan niet vatbaar voor vele reukindrukken , waar
voor dat - orgaan bij andere dieren wel gevoelig kan zij n .
Als wij dus spreken van re ukloos , mag dat woord niet
in absoluten zin worden opgevat.
!-I oe het rieken eigenlijk in zijn werk gaat , men weet
het niet. Wel weten wij dat de reukzenuw eindigt in fijne
haartjes , maar daar deze niet in trilljng verkeeren , is het
vrij raadselachtig hoe eigenlij k de reukindruk langs dien
weg naar de hersenen wordt overgebracht. -OVV aardoor wij
rüiken , kunnen we beter nagaan. De voorwaarde is de
vluchtigheid van de stof , waardoor de deeltjes door een
luchtstroom - bij de visschen door het water - naar ons
reukorgaan kunnen worden toegevoerd. Daar nu bedoeld
orgaan aan de voorzij de van den neus zetelt en slechts eene
kleine plaats inneemt , zal het veeltij ds gebeuren dat de
luchstroom die plek passeert zonder de reukzenuw aan te
doen. Wij nemen dan den reuk niet waar. Door het zooge
naamd snuffelen zal men beter den reuk waarnemen dan
door scherp ruiken. 1\ferkwaardig is het ook , dat wat wij
dikwijls een indruk van smaak noemen , feitelij k een reuk
indruk is. Smaakindrukken zijn er toch slechts vier : zoet ,
zuur , zout en bitter. Al de overigen zijn reukindrukken ,
die van binnen uit de mondholte den neus aan d e binnenzijde
bereiken. Zoo is de oorzaak van het onsmakelijke � ' van
levertraan de onaangename reukindruk , waartegen men op
zij n hoede is door bij het gebruik den neus dicht te houden.
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'
die na een gerui men tU d van voi'st of sneeu w van een gra s v eld
opstijgt. BERTI-I ELOT is el' in geslaagd , die riekende stof te
isoleel'en en hij bevond dat éen Lrillioenste milligram van die
stof nog dool' ons reukorgaan kan worden waargenomen.
Intusschen is niet iedereen gevo elig voor dergeljj ke in
drukken en in het gemis van reukscherp te wordt dikwijls
eene verklaring ge vonden van sOlnmige ziekteverschij ns e len .
Ter bepaling van de reukscherp te heeft men een werktuig
geconstrueerd , de reukmeter , bestaande uit een verdeelde
glazen buis waarvan het ongebogen ei nde in den neus wordt
gebracht. Over de buis wordt een \-vij dere cylinder geschoven ,
die aan de binn enz�j de met eene rieken de stof bedeeld is.
Naarmate deze . wij dere buis verder over de glazen b uis '.y ordt
heengeschoven , zal de lucht die er door heen gaan 1110et
om den neus te b ereiken , met minder riekende stof in aan
raking zij n geweest. De wij de cylinder '.y ordt nu van de
glazen buis afgcschoven zoolang tot de reukindruk wordt
'waargenomen. De lengte van het riekend gedeelte kan nu
worden gemeten.
Het aangellaIne of onaangenam c van een reukindruk hangt
veelal af van den b ij zonderen smaak van het individu ,
w aarover , naar men weet , niet te twisten valt. Toen ,
volgens PLUTARCIIUS, e ene Spartaansche vrouw, aan BERENICE
de vrou\y van DEJ ETARUS een bezoek bracht , rook haal'
huid naar h otel' , en de Griekin , op hare beurt , had zich
met welriekende oliën geparfumeerd. Beide dames vonden
elkaar onui ts taanbaar : de wederzijdsche afkeer was zoo gro o t ,
dat zij elkander in den le tterlij ken zin niet luchten of zien konden.
Het min of meel' aangename hangt ook af van de))
psychischen indruk , of 111en den reuk gewaar \vordt onder
aangename of onaangename omstandigheden. :Met een aardig
voorbeeld werd dit dool' spreker geïllustreerd. J odoforlll en
saffraan gelij ken elkaar , wat reuk aangaat , bij zonder sterk ,
maal' van j odoform hoorende spreken , denkt men onwille.
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keurig aan ziek te toesbnc1en , tel' wjjl s a ffrt1,an d e herinnel'ing
opwekt aan daarmee b ereide lekkernij e�. De indruk is dan
zóó lllachtig , dat men den geur yan jodoform minder aange
naam vindt , terwijl er toch inderdaad weinig verschil is.
Of een reukindruk onaangenaam of aangenaam zal zijn ,
hangt . dus yeel af yan persoo nlij ke opvatting. MOHA.MMED
was een groo t bewonderaar van ' t ew ig Weib liche en van
muskus , en daal' die profeet zich geen paradij s kon denken
zonder vrouwen , bevolkte hij dat verblij f me t hoeri s geheel
uit · muskus gevormd. LODEWIJK XIV daarentegen was zeer
afkeerig yan alle p arfum , m aar in het andere opzicht s ton d
h ij niet yer yau MOHAMMED. Zijn opvolger , LO DEWIJK XV
maak!e integendeel yeel gebruik yan reuk werken , speciaal
ook yan muskus : van daar de naalll muscadins , die eene
eigenaardigheid zij n van dat tij dperk. Ook is de vo orkeur
yoor muskus nu nog waarneernbaar in Frank rij k en België ,
terwijl daarentegen de Italiaan aan dien reuk zoo'n hekel
heeft , dat hij Invalij k wordt als hij muskus ruikt.
Spreker liet vervolgens tal van aangenaam e n onaangenaam
riekende s toffen de revue passeeren.
Zwavelhoudende yerbindingen zijn in den regel kwalij le
riekend. Inzonderheid is dat het geyal met zwavelwaters tof ,
bekend door den reuk die door stilstaande grachten en
b edorven ·eieren verspreid wordt en die een bij zonder onaan
genamen p sychischen indruk op ons luaken. Intusschen
komen dergelij ke zwavel waterstofverbindingen ook in wel
riekende stoffen yoor. Zoo kennen wü den frisschen , aange
namen geur yan radij s , mos terd , knollen , s terkekers , lepelblad,
die allen to t dezelfde plantenfamilie behooten en allen een
zwavel- en waterstof ho udende olie bevatten.
Een ander vo orb eeld is het dui velsdrek , dat in zijn n aam
reeds zijn Invalij k riekenden ge ur doet kennen , en in
Afghanis tan als toespij s wordt gebru ikt
lfu is het wel o p rnerkelU k , dat e venals b�j het geluid
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tOllen die bij elkaar komen , consonan ten e n dissonanten
vormen , ook verschillende reukstoffen , aan gename of onaan
gename , g81üige akkoorden s�mens tellen of omgekeerd. Eene
dergelijke geurige harmonie is de samenvo eging van bittere
anlandelolie , vanille , helio tro op en clematis , waarbij geen
van die op z ichzelf aangenaam riekende · geuren als zoodanig
lneer te onderscheiden is. Te zamen geven zij harmonie.
l\-faar ook , evenals sommige geluidstonen aangenaanl klinken
als ze op zichzelf gehoord worden , zoo geurt ook in de
blo emenwereld de j asmij n liefelij k zonder b ij voeging , van
andere stoffe n.
DWKENS schrijft In de " IIousehold vVords " :
" Is de jasmij n de gehei mzinnige M:eroe
:
, het orakel van
DELPI-II , het middelpunt , de Omphale van de bloemen vvereld ?
Is zij niet het u itgangspunt van alle ge uren , de ondeelbare ,
onaantastbare eenheid ? D e jasmijn is de geslu,i erde bloemen
Isis , wier voeten b edekt zij n , die zich dool' allen laat
beminnen , en zich aan niemand op enbaart.
Beko orlij ke jasmijn , als dat zoo i s , dan dale de roos van
haar troon , en geve aan uwe schoon heid zonder wederga haar
kroon. Laat ons eene omvventeling uitlokken in de tuinen en
de jasmijn tot keizerin en koni ngin der blo emperken uitroep en ! "
Een der volkomenste geurharmoniën is de beroenlde eau
de cologne van J OHANN :M A RIA F A R I NA , eerie harmonie die
men - gelijk spreker met eell e proef toelichtte - onmiddellij k
verstoort door toevoeging van een droppel ammonia , waar
door de reuk van citroenolie , een der voorname bestanddeelell
van de eau de cologne , merkbaar overheerschend wordt. D e
harmonie i s hiel' verbroken en d e grondtoon ldinkt o f geurt
krachtig door ,
Als bij zonderheid van de eau de cologne deelde spreker
'
nog mede , dat all e pogingen om dit welriekende v{ater na
te bootsen , ;vruchtelo os zij n gebleven , in weenvil zelfs van
'
een echte Yankee-poging - ' t Huis STEPI-I AN Sl\fITH l oofde
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uit 8 dagen verblijf Ül 1 ste klasse ho tel te Parij s , vrij verblij f
en vrij reiskosten heen en terug - om daartoe te geraken.
'
E en Anlerikaan schreef met dat doel eene prij s vraag uit
en . ontving 2 1 9 antwoorden , waarvan er één w erd b e
kroon d. Nochtans is de echte eau de cologne nooit nagemaakt.
. Maar om op h e t geluid terug te komen : even als de we] 
riekende geuren op harmonie wij zen , zoo kunnen ook onaan
gename geuren vergelekon worden met o naangename gelu iden .
Bij . b eiden heerscht disharmonie. Wanneer re ukstoffen
worden samengebracht die geen goe d akkoord vormen ,
rieken ze op onaan genalne wij ze. Zoodra de wetenschap den
aard van d e wel <;>f k walij k ri ekende stoffen volle d i ger zal
hebben doorgrond en de wetten van het rieken en ruiken
meer bekend zullen z ij n , zal het b ereiden van heerlij ke
geuren niet meer afhangen van den gelukkigen greep van
een p arfumeur. Men zal dan tal van welriekende mengsels
naar vaste we tten zien b ereiden , waarbij het vervaardi gen
van eau de cologne slechts kinderspel zal zij n.
D e geschieden i s van het gebruik van welriekende stoffen
is zeer oud. In Exodus 30 vers 35 is reeds sprake van
hét gebruik van welriekende specerij en en oli ën bij de voor
schiften voor den tabernakelbouw. Er worden daar alleen
plantaardige stoffen genoemd , zooals w i erook , myrrhe , kaneel ,
kassi a , kalmus , die naar de r e ukwerkberei derskunst tot een
olie der heilige zalving voor h e t re ukal taar moesten worden
gemengd.
Elders , in het Nieuwe Testament , wordt in :lYrattheu s 2 : I I
verhaald , hoe de Wij zen uit h e t Oos ten , opgaande llfLar
de kribbe van het l{inde k e Jezus in Bethlehem , onder hunne
geschenken ook w ierook en myrrhe· IDedebrachten.
D e even geno emde lIebreeën waren niet het eenige volle
der oudheid , bij 't welk reukwerken in hooge e ere stonden .
D e Scy tische vro uwen waren ge woon zich te p arfumeeren ,
.
en wat de Gr ielcen be treft , leest m en b ij 110mer u s , da t
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Rector dool' Achilles gedood zü nde , Venus ambrosia over
de wonden uitstortte , waaraan de Olympische goden hun
aangenamen geur ontleenden.
Bij de Spartanen was daarentegen het gebruik van reukwerk verboden.
D e Christenen hebben , voor een groot deel althans , het
gebruik van welriekende stoffen bij kerkelij ke plechtigheden
behouden , misschien wel om de onaangename geuren der in
de kerk begraven lij ken en van de opeengehoopte schare
tE.J bedekken.
Uit de nieuwere geschiedenis is het bekend , hoe Elisabeth ,
'
de 111ahlen Queen in haar paleis eenè aparte kamer , e en Still
room , voor de bereiding van welriekende wateren had. De
titel van 8ti ll-room maicl bestaat nog.
Bij parlementsakte van 1 7 7 0 werd aan het gebruik van
parfumeriën tot zekere hoogte paal en perk gesteld ; zij
luidde : " Iedere vrouw , onverschillig van wellcen leeftij d ,
jonge dochter of weduwe , die zal bedriegen , verleiden of
tot een huwelijk bewegen een van Zr. �ls. onderdanen , door
valsche haren , hooge hakken , valsche heupen , hoepelrokken ,
gevulde corsetten en parfu1J1, eriën , zal gestraft worden volgens
de artikelen tegen tooverij en andere kunstgrepen vastgesteld,
en het huwelijk zal zij n van n ul en geener waarde. " Of
die akte nog van kracht is wist spr. niet.
N a deze geschiedkundige bij zonderheden, b ehandelde spreker
uitvoerig de twee groote groepen van reukstoffen , de natuur
lijke en kunstmatige . De eerste zijn verspreid in de drie
rijken der natuur. Betrekkelijk het minst in aantal kOlnen
de reukstoffen voor in het delfstoffenrij k en zij kennlerken
zich daar gemeenlijk door cen onaangenamen reuk. Om
daarvan overtuigd te zij n , hebben wij slechts te denken aan
de zwavel waterstof , de gewone phosphorlu cifers , de zwavel
koolstof, het jodium, allen zeer scherp en onaangenaam riekende
g assen. De stinksteen mag daarbij niet on vermeld blij ven.
0
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Ook in het dierenrijk hebben d e onaangename geuren de
overhand. Men denke aan den vos , den bok , den bunsing ,
onder de insecten aan de kakkerlak enz. ; terwijl de dieren
dieren , die een aangenamen reuk verspreiden , slechts zeer
weinigen zij n : het lnuskusdier , de civetkat , de rozen-tor enz.
Het plantenrijk daarentegen onderscheidt zich door een
grooten rijkdom aan welriekende geuren , en talrijk zij n de
plantenfamiliën die onverdeeld in een goeden reuk staan.
De reukstof zetelt veeltij ds aan den rand van het blad in
de olie-cellen , die zich , tegen het licht gezien , als door
schijnende plekjes vertoonen. D at is bijv. het geval bij de
wijnruitachtigen ; b ij de schermdragende familie , zooals de
anij s , de fenkeI , de koreander , zetelt de geur vooral in de
vruchten (zoogen. zaden). Bij eene andere plantenfalnilie ,
die de pepermunt , de salie , de rosmarijn , de lavendel , de
kruisemunt onder bare leden telt , zijn vooral aan de onder
zij de van de bladeren kleine aanzwellingen (olieldiertjes)
waarin de vluchtige olie besloten is , terwijl weer bij de
oranjeachtigen de riekende olie zetelt in de opperhuidscellen
van den vruchtwand.
Hoe legt men het nu aan om zich die olie te verschaffen ?
In sommige gevallen , zooals bij de bergamot- en de ci troen
olie , worden de vruchten direct op een rasp gewreven en
uitgeperst. Maar meestal is de bereiding niet zoo eenvoudig.
Klimt men weer tot de hooge oudheid op , dan ziet men
veeltij ds de ouden de natuurvoortbrengselen , die reuk ver
spreiden , direct gebruiken zonder bereiding. Toch is de
wijze van bereiding , van afs'c heiding der reukstof reeds zeer
lang bekend. De Arabieren hebben die kunst in hooge mate
verstaan , blijkens de geschi edenis van " de Dui zend en één
nacht ", waar men telkens leest van welriekende wateren.
Deze verhalen , waarschijnlijk gedeeltelijk ten tij de van
ESTHER ontstaan , spreken van de kunst om de reukstof ui t
de voortbrengselen der natuur te t.rek:ken en af te jl;ond eren.
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Het destillatieproces werd ons hier door spreker duidelijk
geschetst. De bladeren van de . welriekende plant worden in
een kolf met water aan de kook gebracht , de stoom wordt
afgekoeld en het destillaat wordt opgevangen ; de olie
drijft dan op het gedestilleerde water. Bij destillatie van ·
kaneel- en kruidnagelen verzamelt zich de olie , die zwaarder
is dan water , op den bodem. Bij het destilleeren krijgt men
altijd een hoogst onaangenamen bijreuk. Daarom volgt men
vaak een anderen weg om de olie af te zonderen , door
gebruik te maken · van eene zeer vluchtige stof (b. v.
aether) , die uit het plantendeel de olie oplost , en zelf
gemakkelij k vervluchtigende , de olie terug laat. Verder door
enfleurage of het uittrekken met het vet , dat men met de
geurige stof wenscht te bedeelen.
De talrij ke vluchtige oliën zijn meerendeels welriekende
stoffen , die er als gewone olie uitzien en evenals deze op
water drijven , maar zich van vette oliën onderscheiden
doordat ze met waterdamp vervluchtigen. Zij lossen gemak
kelijk op in petroleunl-aether, a.lkohol en aether, maar de laatste
sporen van het oplosmiddel kunnen wij er niet meê uit
drij ven. Om dat doel te bereiken , moeten wü het destillatie
proces te hulp roepen. Het destilleeren geschiedt dan in
eene luchtverdunde ruinlte bij een lagen druk , waarbij
men slechts geringe warmte noodig heeft.
Door bij verlninderden luchtdruk uit te trekken , heeft
men de riekende stoffen van melk , van vleesch , van d e
lnenschelijke · huid enz. kunnen afzonderen.
De hoedanigheden van de 'reukstoffen zij n af hankelijk
van de groei plaats der planten. Men zou zich vergissen ,
zoo men lneende d at in de tropen de bloemen de liefelijkste
geuren verspreiden. Veeleer zij n het de bloemen van de
gematigde luchtstreek , die zich door het aangenanle en
liefelijke van den geur onderscheiden. vVelke geur evenaart
bij v. dien van het viooltje aan den voet der Alpen , lavendel
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van Nîmes , oranjebloesem van Cannes ? En dan de beroemde
Engelscbe pepermunt-olie. Er 1S geen land in de wereld ,
waar het pepernluntkru}d zulk eene aangenaam ri<:�kende
olie oplevert als in Engelan d.
Zoo groeien ook onder den scboonen bemel van Pro vence
en Noordelij k Italië de welriekendste bloemen.
Intusscben openbaren de bloemen bare geurende eigen
schappen slecbts onder bepaalde omstandigbeden . De tij d van
't jaar en zelfs bet oogenblik van den dag bebben daar veel
- invloed op. Zoo is de anjelier bet geurigst , als zij eenige
uren door de zon is bescbenen ; de rozen gel�ren in den vroegen
morgen het beerlijkst , en weer andere bloemen , bijv. de
H esp eris trist is , J.l1 irabi lis Ja lapa , verspreiden in 't nachtebj k:
uur de welriekendste geuren.
Een eigenaardig verscbij nsel is , dat voor ' t waardeeren
van sommige geuren verdunning van de vlucbtige reukstof
noodig is. Dit is bijv. het geval met de vluchtige stof , die
111en uit violen trekt en die zeer sterk moet verdund worden
wil ze tot haar recht komen. TIEMANN en KRÜGER zijn el'
in geslaagd , die stof langs scbeikundigen weg te bereiden.
Een e dergelijke verdunning 1110et ook toegepast worden op
de rozenolie. Van de ecbte rozenolie is het vaderland Perzië
en de zuidelijke bellingen van den Balkan , waar de geurigste
rozen groeien. Van de oranjebloesem-olie is het centrum der
industrie de stad - Grasse , waarheen in 't mooie sei zoen
dagelijks 20 à 30000 kilo's oranjebloesem ter bereiding
worden aangevoerd. De b este oranj ebloesem-olie wordt intus
schen te Cannes gefabriceerd , evenals in de omstreken van
Nîmes de rosmarij n en de lavendel , op Sicili ë de citroenoli e ,
i n Noordelijk Itali ë de bergamot-oli e.
De wetenschap heeft natuurlij Ic de reukstoffen ontleed en
kent van de meesten de samenstell i n g , ja i s er zelfs in
geslaagd langs den weg del' syn these reukstoffen ui t h are
bestanddeelen op te bou wen.
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1 . Aeth er-geu1"cn (vrucht-ethers).
2. Aromatische geuren : campher , specerijen , anij s , lavendel ,

pepermunt enz.
3.

Balsemgeuren : a. b l()e1nengeu,ren : j asmij n , ylang-ylang ,
oranjebloesem ; b. lel-ie-ach tigen : leli e van dalen , hyacinten ,
viooltje , thee ; c. vanille-ach t(qen : vanille , Perubalsem ,

heli otrope , toncaboonen.
4. A1nberge��1 "fn : Amber , muskus , muskusplant.

A lly l- kabody lach tigen : (r, . ui en-luchten , zwavelwaterstof ,
duivelsdrek , knofloop ; b. kabodyl vischluchten , haring ;
c. broom-luchten , chloor , broom , iodium.
G . Empyrewnat'ische luchten : koffie , geroosterd b]�ood , tabaksrook , carbol , kreosoot.
7. Capry l luchten : zwarte bessen , kaas , zweet , rans vet.
S. Afkee1"wekkende luchten : coriander , wantsen , hyoscyam Ll.S.
9 . JVa lgel'ijke stan ken : lij klucht , uitwerpsel en .
,Vij kennen allen de aang'ename geuren der vI'uchtethers ,
bijv. van aardbeziën , appelen , peren , ananas , en op 't gebied
der specerij en de kamfergeur , de balsemgeuren , de geuren
der vanilleachtige planten , de amber- en de musk:usgeuren.
Maar niet alles is even welriekend in de natuur. Er zij n
ook maar al te veel onaangename , zelfs afkeerwekkende
reukstoffen. Yan de eerste categorie zij herinnerd aan den
reuk van uien , zwavelwaterstof , dui velsdrek , creosoot ,
carbol enz. ; van de afkeerwekkende geuren heeft men reeds
genoeg aan den naam van coriander.
De elementaire samenstelling van al die vluch tige stoffen
is allereenvoudigst. D e elementen die men i n het water en
de lucht aan treft , zijn ook de elem81).ten waaruit de reuk
stoffen zij n opgebouwd , nam elij k koolstof, waterstof en
211l11'Stof. Komt el' in enkele gevalle1i. stikstof bij , dan is de
stof gewoonlijk onaangenaam riekend , komt er zwavel bij ,
dan is de geul' al zeer onaangenaam.
lIoe kunllen nu u i t d i e \veinige elem enten clie talloos
5.
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verschillende stoffen opgebouwd worden ? Om zich hiervan
een begrip te vormen , lette men er slechts op , dat voor
den bouw onzer huizen ook slechts weinige materialen ge
bruikt worden : steen , ijzer , hout en glas ; en nochthans
welk eene vei'scheidenheid ! Het kOlllt slechts aan op de
rangschikking van de blokjes , in de natuur atomen , waaruit
. zij hare zoo zeer verschillende stoffen sam enstelt. I-Iet is nu
maar de vraag om de rangschikking dier blokjes te leeren
kennen , te weten hoe zij bij elkaar zij n ge bracht , en dit
na te bootsen.
Bij enkele riekende stoffen is men daarin geslaagd. Vooral
zijn het de vruchtenethers , die men kunstmatig heeft leeren
opbouwen. Spreker nam op dit gebied verschillende proeven.
Bij perenether voegde hij een weinig bij tende potasch ,
waardoor bij koking het azij nzuur aan de ether onttrokken
wordt. Voor den welriekenden geur van de perenether i s
n u een onaangename foezellucht i n d e plaats getreden .
Zoo kan men ook den reuk van ananas en van aard beziën
langs scheikundigen weg naLootsen.
Een merkwaardig voorbeeld is de nabootsing van den
zeer aangenamen geur van heliotroop. In den peper zij n
twee stoffen , d e een die den brandenden smaak aan den
peper geeft , de z.g. peperhars ; de tweede , de kristallijne ,
reuk- en smaaldooze peperine. Als nu popel' gekookt word t
met potasch en er wordt zuurstof langs scheik u ndi gen weg
toegevoegd , dan krij gt men heliotropine.
In het cambiumvocht (dat zich tusschen schors en bast
bevindt) van naaldboomen komt eene stof voor " coniferjne " ,
die gesplitst kan worden in coniferyl-alkohol en su iker .
.
Uit de coniferyl-alkohol hebben FIA ARMANN en r:rIEM ANN
door de werking van zuurstof eene verdere splitsing weten
te verkrij gen , waar van een del' pro ducten de vanilli ne i s ,
die als zoodanig veel minder kost dan dezelfde hoeveelhe i d
vanilline i n d e vanillevrucht.
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Zoo wordt ook langs kunstmatigen weg de Ooemarine
verkregen , die den geur geeft aan tonkaboonen , onze-lieve
vrouwe-bedstroo en versch hooi.
Niet minder belangrijk is de muskus-industrie. De natuurlijke
reukstof van dien naam wordt niet alleen afgescheiden dool'
het l11uskusdier , maar ook door den alligator en andere
dieren. Ook zijn er tal van planten wellce die stof bevatten ,
b.v. in het Himalaya-gebergte , waar het nluskusdier leeft
naast verschillende naar muskus riekende planten. In de
nevenproducten van de gasfabriek is de oorsprong gelegen
van de kunstInatige muskus , die het eerst door den Franschen
scheikundige BAuR werd bereid. Het is een van de hoofd
bestanddeelen die in de teer worden aangetroffen. Van daar
dat de lnuskus tegenwoordig zulk eene algemeen verspreide
parfumerie is. De bereiding heeft echter alleronaangenaamste
gevolgen voor de omgeving der plaats waar een 111uskusfabriek
IS gevestigd. De intense geur dringt overal door en is
onuitstaanbaar voor de bewoners del' streek. Nlen zal zich
herinneren de vervolging waaraan een fabrikant heeft bloot
gestaan , die onlangs te Beilen in Drente eene muskusfabriek
had gevestigd.
Eene . andere proef nalll spreker met kaneelzuur en eene
andere stof , kaliUln permanganaat , beide reukeloos , die
op elkander werkende , den geur van bittere amandelolie
verspreiden. En · wanneer men benzol kookt lnet enkele
druppels salpeterzuur , verkrij gt men weel' den geur valJ.
bittere amandelolie.
Uit al deze voorbeelden heeft men dus gezien , hoe de
scheikunde el' in geslaagd is om de reukstoffen niet alleen
in hare samenstellende deelen uit een te halen , maar zè
ook met volkomen bewustzij n weel' in elkaar te ze tten.
Handel en nijverheid hebben met deze resultaten van het
scheikundig onderzoek hun voordeel gedaan. In 1 893 werd
alleen uit 4 havens (Messina , Reggio , Oatallia en Palerm o)
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5 8 8 334 kilo citroen- e n b ergamotolie uitge voerd J t e r waarde
van 5 lnillioen gulden . Uit ruün 5 millioen rozenknoppen
w erd 1 83 5 kilo rozenolie , ter waarde van f 1 1 00 000
bereid. D e indus trie der parfmneriën vertegenwoordigt in
'
Frankrij k alleen eene waarde van meer clan f 20 000 000
per j aar.
Ten slotte stond spreker s til bij het hygienisch nut van
de reukstoffen. Reeds in de oudste tij den heeft men met
het gebruik van reuks toffen d e b edoeling gehad om daarmede
s tank te b edekken. Bij den eel'edienst van Israël zal het
re ukoffer wel gediend hebben o m de onaangename geuren
.
van de brandende boldeen weg te nemen.
De h uid van den men sch scheidt riekende stoffen af ,
waarvan die van den neger voor den blanke (en w ell i cht
0 0 te
omgekeerd) zeer onaangenaam is. 1'oen de President
van de Trans vaal B URGERS b ii den bekenden bi sschop CO LENSO
een b ezoek bracht en d en onaang-enamen ge ur opmerkte van
de in de veranda aanwezige Kaffe rs , zeide COLEN SO vergo e
lij kend : dat is hun esprit de corps.
O ok spelen verschi llende vluch tige ol i ën eene belan grij ke
rol als antisep tica , daar ztj stoffen bevatten die doodel !j k
w erken o p lagere organismen. Zoo verklaart rnen zich ook
dat de salie bij de Romeinen zoo hoog stond aangeschreven ,
dat men in die dagen placht te zeggen : waarom zou de
mensch sterven , b�j wien salie in den tuin gro eit ? (Cur
moria tur h omo cui salvia cresr:it -in horto).
TIier m ag ook met een enkel woord herj nnerd worden
aan het balsemen van lij ken met wel t'i ekende krui den
en spe cerij en , welk oud gebrui k van de Egyptenaren
d agt ee k ent.
Tegen woord -i g zij n d e bederfwerende midd elen bij ui tnemend
hei d o. a. h e t carbol en h e t creosoot , w e l k e l aats te stof
haar naam on tleen t a a n de e i g e nsch ap orn v l e e sc h tege n
b e d erf te behoeden.
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i n vogelvlucht had spreker op recht onderhoudende Wüzé
de wereld der reukstoffen behandeld en het ruiken en
rieken besproken. Hij had zijn gehoor veel onder den neus
gehouden , wat vrij wat aangenamer is dan bij den neus te
worden genomen.
Aan het slot zijner rede werd sprek er luide toegejuicht.

1 11 .
PROF. D R. A . A . W.

H UB R E C H T :

O ve r voorhistorische d i eren en h unne
l e ve n d e vervv anten.

EERSTE GEDEELTE.

Prof. HUBRECHT , hoogleeraar aan de Rijks-universiteit
te Utrecht , hield deze winter in twee gedeelten eene boeiende
p alaeontologische verhandeling , die tot strekking had het
verband aan te toonen tusschen de voorhistorische dier
vormen onderling en de thans levende soorten. De spreker,
die van vorige voordrachten eene aangename herinnerjng
achterlie t , vond ook ditmaal een zeer talrijk en sympathiek
auditorium.
Zijne voordracht , helder en duidelij k , werd bovendien aan
schouwelij k gemaakt door afbeeldingen in een reeks proj ecties
van gereconstrueerde skeletten 'e n gerestaureerde diervormen
en van panorama's van de fauna- en flora-wereld uit lang
vervlogen tij den. lIet onderwerp is zeker niet nieuw en ,
zooals spreker opmerkte , de getrouwe lezer van Punch is
er mede vertrouwd geraakt door de vele fantastische afbeel
dingen van voorhistorische diervormen in dat weekblad
voorkomende. Dat intusschen op de wetenschappelijke juist
heid van die afbeeldingen nog al ' t een en ander valt af
te dingen , bltj kt reeels uit het gelijktij dig met die diervormen
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'Vool's tellen van (len mensch , terwij l el' dui zenden en hondero
duizenden van jaren liggen tu sschen het optreden van den
mensch hiel' op aarde en de yroegst bekende tij den , toen
de d i ch te bosschen waarmede het aardl'ij k: oyerd e k t was ,
schuilplaats verleen den aan die mons terachtige wezens , die
de sto utste gewrochten del' sprookjes-fan taisie in afmetingen
. nog yerre overtroffen.
TIe t onderzoek van den laatsten tij d heeft in verschi llende
wel'elrldeelrn honderden fo ssiele diervormen aan ' t li. ch t ge
brach t dool' opgravingen ) die met ontzag-gelij ke mo eite en
dikwijls met levensgevaar gepaard gingen. 1\1eer en me el'
worden de leemten aange vuld en de kloven ged en1p t tusschen
de elkafLr in de verschillende geologische tijdvakken opvol
gend e diervormen , do ol' het vinden van collectief-typ en, waari n
men ook de oyergangsvormen en de verb indingsschakels
(miss'ing Z,inks) herkent van di ervormen , waarvan n1en ook
in de tegenwo ordig levende fauna nog represen tan ten ken t.
Nog slechts een deel van de aardkorst is aan een onderzoek
onderworpen , en het valt niet te bebvij felen of bij voortgezet
onderzoek zal men el' eindelij k in slagen , vele tot heden
verb orgen stamb oomen van talrijke diervormen allengs aan
het licht te brengen.
De aardkorst is , naal' m en weet , niet overal van gelij ken
ouderdom. De o udste lagen be vatten geen yoor ons 'V<:l,fLr
neembare fossielen. Nochtan s moet ook in die o udste lagen
het leven vertegenwoordigd zij n geweest , al is het voor ons
niet meel' te ontdekken. De vro �gere . benaming voor die
oudste gesteenten , het azoïsche tij dperk (waal' alle spoor
van lO\Ten ontbreek t) , is dus mindel' j ui s t gekozen. B e tel' is
de ben aming van het archaisch e tij dvak . I-Ie t oudste leven
ontmoet men dan in de palaeo:T,ü)'sche periode , het jongste
in het kainozol'sche tij d vak , en daal' tusschen ligt het meso
zoïsche t p d vak.
Tijdens de vorming van de am'. de , kan men 70i ch de p eriode
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voorstellen , waarin bij de verdere afkoeling van de wordende
planeet het water optrad en dat de representanten van het
leven op aarde van dien lnachtigen agens den invloed
ondervonden. D e oudst bekende diersoorten leefden allen in
het water. Tengevolge van de wisselwerking tusschen damp
en regen werd de aardkorst voortdurend afgeslepen en ge
wij zigd. De rivieren voerden voortdurend deelen van de
rotsen lnet zich mede naar de O ceanen , op wier bodem
steeds nieuwe bezinksels ontstonden en zich laagsgewij s
afzetten tot steenharde massa' s , die te zijner tij d aan den
waterspiegel gekomen , een deel van het vaste land u it
maakten.
Die formaties , in chronologische orde gerangschikt , vormen
de geologische tij dvakken. De oudste formaties liggen het
diepst , al kunnen soms door bewegingen in de aardkorst en
door opheffingen en scheuren die oudste lagen aan de opper
vlakte gebracht worden. In de fossiele overblijfselen nu ,
die deze formaties bevatten , vindt men die eigen aardige
opklimming in de mindere of meerdere sam engesteldheid
der diervormen, wel1ce de ontleedkunde ook in de tegenwoordige
fauna aanwij st.
Zoo zij n de levende wezens in versteenden vorm , welke
de alleroudste van de palaeozoïsche lagen bevatten , ui tsluitend
overblijfselen van ongewer velde dieren ; van gewervelde
dieren is daar geen spoor te vinden , zoodat m en nloet
aannemen , dat deze eerst in latere formaties te voorschij n
treden. Ook bestaat er eene opklimming in menigvuldigheid ,
m e t dien verstande dat het oppermachtige dj k der visschen
samenvalt met het palaeozoïsche tij dvak , dat de rep tiliën
of kruipende dieren het talrijkst vertegenwoordigd waren in
het daarop volgende mesozoïsche tijdvak , dat eerst in de
krij t- en tertiaire p erio den de vogels en zoogdieren in rijkdom
en volkomenheid van vormen optraden , en eindel+ik in het
qUl,ternaire tij dperk de mensch in he t diluvi um de beheerscher
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wordt van het dierenrij k en van alle dier vormen degene is
die zijn stempel op die periode drukt.
Een gelijk ontwikkelingsbeeld vertoon t het plan tenrij k. In
do o udere formaties , in de silurische en devonische tijd
perken heeft de flora een geheel ander voorkomen dan
t3genwoordig. In de steenkoolperiode zijn de beheerschel's
van het woud reusachtige b oqmen , waarvan de thans nog
levende representanten klein blijven en tot de lagere cryp
togamen behooren . Eigenaardige beelden van het aardrij k
tijdens die oudere perioden projecteerde spreker en maakte
daardoor aanschouwelijk de gradueele opklilnming van de
lagere tot de hoogere en l11eer gecompliceerde vormen.
T n de trias-periode zijn dezelfde vormen nog bewaard , ter
wij l van de tegenwoordige karakteristieke vormen n og alles
ontbreekt behalve de coniferen. In die oudere perioden
is het dierlij k leven o. a. door in zee levende koralen en
visschen vertegenwoordigd.
In het mesozoïsche tij dvak zij n eTe bekende Ichthyosaurus
en Pleziosaurus , waarvan de bouw aanduidt dat zij tot de
reptiliën behooren , door hunne levenswij ze in het water ,
h unne afgeplatte vinvormige ledematen enz. nog in velerlei
opzicht met visschen vergelij kbaar. Van de oudste visschen
zij n er vele , die in hoofdpunten van h un maaksel met de
thans levende haaien vergelij kbaar mo eten geweest zijn en
die door eigenaardige stekels enz. gekenmerkt waren. Andere
vertoonen zoodanige wij zigingen , dat wij moeten aannemen
dat reeds in zeer vroege perio den overgangen van die haai
vormige stamouders tot de merkwaardige hoogere vormen
die wij den zoogenaamden longvisch noemen , moeten bestaan
hebben , en die op hun beurt de t usschentrap tusschen
visschen en amphibiën vormen, Die eigenaardige overgangs
vormen zij n thans nog slechts gerepresenteerd door een drietal
vormen in de Australische, Afrikaansche en Zuid-Al11erikaansche
wateren. Het kenmerk van den longvisch is , dat bij dit
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dier naast d e kieuwen een zwemblaas I n dienst i s getreden
van eene gewij zigde adenlhaling. AtInospherische lucht kan
door dezen visch daarin worden opgenomen. Op deze en op
andere wijzen zien wij ook bij de thans levende visschen
inrichtingen voorbereid , die eerst tot blij vende ontwikkeling
zijn gekomen bij die h oogere werveldieren , die definitief
het water- met het landleven verwisseld hebben. Ook het
gebruik van de twee paar ledematen , borst- en buikvinnen ,
tot voortbeweging op het land , is thans . nog, bij enkele
geslachten van visschen niet buitengesloten (Anabas scandens ,
Periophthalinus), en vormen die èn wat ademhaling èn wat
voortbeweging betreft , wij zigingen in den hier bedoelden zin
vertoond hebben , moeten dus in overoude geologische perioden
de voorloop ers der eerste landdieren geweest zijn.
Als landdieren kennen wij in de steenkoolperiode zeer
talrijke aInphibiëngeslachten.
lIet zij n de eerste wezenlijke viervoetige bewoners van de
aardoppervlakte , wier vinnen allengs ver vormd waren geworden
in ledematen , die aanvankelij k nog de kenmerken van over
gang droegen en trapsgewij s in perfectie toenamen. Zoo
herkent men in de amphibiën der steenkoolformatie noch
de salamanders noch de kikvorschen van den tegenwoordigen
tij d , maar representanten van amphibiën die thans geheel
onbekend zij n en die zich uitbreidden in alle richtingen tot
zeer groote en ook zeer kleine geslachten , waarvan de
eersten door hunne vormen herinneren aan de krokodillen ,
de kleinere op de salamanders geHj ken.
Achtereenvolgens werden dool' spreker beelden van gerestau
reerd o reusachti ge amphibiën , voornamelijk Stegocephali ,
uit de voorwereld geprojecteerd. Vervolgens o ok de Ichthyo
saurus en de groep van de Theromorphen , die tusschen de
amphibieachtigen en de zoogdieren den verbindingsschakel
vormen. Daarna werd uitvoerig stilgestaan bij de Dinosauriërs ,
wier drievingere voetsporen aan de latere vogels herinneren.
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Overbl!jfselen van deze ui tgestorven di ertype worden
tegenwoor dig in all e werelddeelen gevonden. Ook van gerestau
reerde Dinosauriërs -werden beelden geproj eoteerd. Kenmerkend
zij n de viel' p ooten , waar:van de voorpoo ten kleiner zijn dan
de achtet'puoten ; voorts de l ange hals . de kleine kop en de
sterke staart. De houding van het dier herinnert aan de
tegenwoordige kangoeroe.
Een voorwereldlij k dier van buitengewone afmetingen ,
de Brontosaurus , werd daarop dool' spreker zoowe l in s kele t
als in zijn gerestaureerden vorm vertoond. Dit dier was
toegerust 0111 gedeeltelijk te water en gedeeltelij k op het
land te leven, Van zijne enorme afmetingen kan men zich
een denkbeeld vormen , wetende dat zijn dijbeen grooter was
'
dan een vol wassen mensch. De ge heele lengte van den
Brontosaurus 1110et dan ook + 60 voet bedragen hebben.
De groote oppervlak te van het skelet van dit dier ging
gepaard met eene groote licl J theid , zoodat het veel lichter
was dan het beenderenstel van de tegenwoordige zoogdieren.
De kolossus bewoog zich niet op de vier pooten , maar
ui tsluitend op de achterpootell. De staart vervulde bij deze
op de achterpooten loop ende dieren de rol van derde steunpunt
voor het dikwijls enorm zware lichaam. De be\veging zal
waarschijnlij k een meer huppelende en springende , een
meer kangoeroeachtige geweest zUn dan eene loopende be
weging.
Van deze dieren bereikten de groote soms eene lengte
van 80 en eene hoogte van 30 voet , derhalve de hoogte
van een modern huis , terwijl naast deze reuzen zich weer
an dere vormen vertoonden , die de bescheiden hoogte be
reikten van ongeveer 6 ' voet.
Spreker had met voordacht op zekere bijzonderhe den van
het pootskelet bij de dinosauriërs gewezen , omdat daaruit
ten duidelijkste blij kt de overbrugging van de reptiliën
naar de vogels. Dat is te meer opmerkelij k omdat de vogels
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I n andere opzi chten weel' zoo weinig oyerecnko rnflt met de
reptiliën en de visschen hebb en , dat men aanyankelij k
meende de vog'els als eene geheel op zich zelf staande
'
diergroep te moe ten b esch o u wen. Uit het pootskel et blij kt
echter de o vereenkomst. Yan de t wee rij en van voetwortel
b eenderen vergroeit bij de vogels de Gene met het scheen
b een , de andere met de lniddelvoetbeendei'en , welke laatste
in het loopbeen tot één geheel ge worden zij n. D erhalvc
de b ouw van den vogelpoo t verto ont eigenaardige punten
van overeenk omst m e t den poot van de dinosauriërs.
Een aantal j aren gele den werd in het gesteente van de
Jura-formatie eeD representan t van de vogels aangetroffen
thans te Londen bewaard , aan wiens bestaan men vroeger
niet gedacht had . Nu een 6-tal j aren geleden volgde een
t weede vondst van dien aard wederom i n d e Solenhofensche
leigroeve , die dank zij de vrij gevighp id van SIEMENS , di e
tot dat einde een som van 2 0 000 Mark afstond , m e t groote
zorg aan , ' t lich t gebracht en naar Berlijn vervo erd werd.
Deze primitieve vogelv orm , .Archaeop teryx genaamd , had
bui ten aan de vleugels nog vrij e vingers met nagels . De
ve deren van den staart werden gedragen dool' een zeer lange
staartwervelkolom . .Aan den overgang uit den reptiliënvorm
herinnerden deze eerste vogels doordat zij zoowel in de
boven- als in de onderkaak voorzien waren van tanden.
Het borstbeen en het h e ili gbeen lieten overigens geen twijfel
over , of men had hier met vogels te doeD. Yoor de gro ote
waarschij nlij kheid dat de rep tiliën als de voorloopers van
de vogels te beschouwen zij n , pleit ook: het tegelij k met
de lagere vogelvorm en aanwez i g z ij n van Gene kleine s80r t
van dinosauriërs . O o k werd nog opgemerk t , dat de fossielen
der lagere vogels in , de krij tlagen aange /TofFen worden ,
alleen de .Archaeop teryx i n de J ura-formatie. De tand en
v an die vogels stonden niet in hoornkaleen, maar in tandkassen.
N a d eze uitwe i ding o v er de mogel ij kheid om de voge l s
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met de reptiliën in verband te kunnen brengen , keerde
spreker weder tot de dinosauriërs terug.
Uit de fossiele overblijfselen van de reptiliën uit het mesu
zoïsche tij dvak heeft men niet alleen den bouw van deze
dieren leeren kennen , maar ook hunne leefwij ze , of zij zich
met planten dan wel met dieren voeden , en dat dool' hen
eieren werden gelegd , waarvan exemplaren grooter dan het
struisvogelei , in versteeningen werden gevonden , blijkens
de afbeelding welke spreker op 't scherm projecteerde. Het
vleeschetend of plantetend karakter herkende nlen ten deele
aan de tanden.
Ook slaagde men er in , behalve het skelet , ook de huid
te reconstrueeren , 'waaruit bleek , dat sommige dinosauriërs
voorzien waren van groote beenschllb ben en van stekels op
den staart ; dat zij zeer verschilden in grootte van den schedel ,
bij sommigen zeer klein in verhouding tot het lichaam , bij
anderen reusachtig groot ; dat el' naast · de springende dino
sauriërs ook groote en logge dieren zijn , die op vier pooten
liepen ; enz.
Wij zien dus dat de uitgestorven diervormen uiterst talrij k
zijn , en wanneer men dan in aanlllerking neemt , dat nog
slechts een deel van de aardkorst onderzocht is , dan is el'
geen twijfel , of door het voortgezet onderzoek zal het verb and
tusschen de verschillende stamvormen meer en meer duidelij k
worden.
Voor de volgende voordracht had spreker bestenld het
verband toe te lichten · van de zoogdieren met de oudere
theromorphen , die in hun skelet en tandstelsel kenmerken
bezitten , welke ook in de latere zoogdieren worden aangetroffen.
Een langdurig applaus loonde spreker voor zijn boeiend
voorgedragen betoog.

P R OF. DH . A . A . W . HUBRE C H T :
O ver voorh i s torische d ieren en hun ne
levende v e r -wan ten .

TWEEDE GEDEE LTE.

Prof. RUBRECHT , na verloop van 14 dagen voor het tweede
deel van zijne verhandeling in " Diligentia " optredende ,
vond er een niet minder talrij k en belangstellend gehoor ;
zoo wel het onderwerp , als de wijze waarop het werd voor
gedragen en , voor een niet gering deel , ook de interessante
proj ectiebeelden , bleken wederom zeer in den smaak te vallen.
Vluchtig herinnerde spreker aan het eerste deel zijner rede.
Rij had toen gesproken over een deel der gewervelde dieren
uit vroegere p erioden , voor zoover die uit de fossiele over
blijfselen bekend zij n geworden ; over het overheerschend
voorkomen van waterdieren in de oudste perioden , die in
de latere tij dvakken overgingen in de amphibie-achtigen ,
welke uit op den longvisch gelijkende wezens hun oorsprong
namen ; over het daarna optreden van de reptiel-achtige
vormen , over de groepen waarin deze gesplitst kunnen worden
en de reusachtige vormen (dinosauriërs) van reptiliën , waarvan
thans onder de nu levende kruipende dieren geen represen�
tanten meer aanwezig zijn.
Thans zou hij de groep der zoogdieren behandelen , te
meer belangwekkend voor ons omdat wij er een deel van
uitmaken. Ook hier moeten wij tot den grijzen voortij d terug ,
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om te zien , wanneer die groep het eerst is opgetreden.
-VVaren in de tertiaire periode de zoogdieren reeds zoo talrij k ,
dat zij de geheele organische schepping op aarde karak
teriseerden , hun eerste optreden dagteekent van veel vroeger ,
zoo wel in het jura- als in het trias-tijdperk , toen zij reeds
over een groot deel der aard� . verspreid voorkwamen , hoewel
in gedaante en · in grootte toen nog veel minder de aandacht
trekkende. Eenvormig van bouw bereikten zij toen hoogstens
de grootte van een haas.
In het nog oudere steenkolentij dperk hebben wij gezien
hoe de waterdieren overgingen tot landdieren. N Ll doet de
vraag zich voor , met welke brug de kloof te dempen , die
tot de zoogdieren moet leiden. Reeds had spreker met een
enkel woord gewezen op het bestaan van eene orde van
rep tiliën , die hoogst belangwekkend nlag heeten omdat ze
ons die leemte help t aanvullen. lIet zij n de zoogenaamde
theromorphen (letterlij k op viervoetige dieren gelijkende) ,
een groep van rep tiliën die eerst in 1 880 door de p alaeon
tologen is toegeli cht en waarin men als 't ware een voorbeeld
heeft gezien van hetgeen later de zoogdieren worden zouden.
Sedert de eerste voncht in Zuid-Afrika beschikt men thans
over een groot aantal overblijfselen ook uit Europa en
Amerika. Deze theromorphen nu , die niet alleen op reptiliën
maar ook op salamanderachtige wezens gelij ken , b ieden i n
den bouw van het bekken e n van het geheele skelet punten
van directe overeenkomst aan met de zoogdieren. De ontdek
king van een der bovel1.armb eeD deren van een theromorph en
de daaraan waargenomen bij zonderheid met betrekking tot
het bloed vat , deed zelfs een bekend palaeontoloog , j aren
geleden , tot het vermoeden ko men , dat hij hier 11let het
oV8rblijfsei van een zoogdier te doen had. Ook de bouw van
den voetwortel en het tandstelsel leveren nog nadere punten
van analogie , die de theromorphen dichter met de zoogdieren
verbiIiden dan de laatsten het met andere reptiliën zij n . De
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tanden zij n duidelij k i n groepen verdeeld : de snij tanden , de
hoektanden en vervolgens de reeks die met onze kiezen te
vergelijken zijn.
Afbeeldingen van deze dier vormen werden door spreker
op het doek geproj ecteerd. De lichaamsbouw deed aan de
amphibiën , maar veel meer aan de salamanderachtigen dan
aan de hagedissen denken. De geschubde huid van sOlurnige
dezer dieren herinnerde meer aan de reptiliën dan aan de
zoogdieren. Bij andere vormen k'w amen weer enorme slag
tanden voor. Let men op de extremiteiten van het skelet ,
b ij v. op den voetwortel , dan valt bet op dat de beenstukj es
in hunne rangschikking punten van overeenkomst met de zoog
dieren aanbieden ; ook in het bo venatmbeen waarin eene
bepaalde op ening voor een der slagaderen wordt aangetroffen.
vVij m oeten nu de kloof tusschen de theroniorphen en
de zoogdieren aanvullen met de vondsten die eerst in den
laatsten tij d in de trias- en de krij tformaties zijn gedaan.
Die vondsten betroffen deelen van kaken en gebeele schedels.
Reeds aan de onderkaak is het mogelij k te beslissen of
m en met reptiliën dan wel met zoogdieren te doen heeft ,
terwijl verder de b ouw van de tanden · in staat stelt om het
onderscheid duidelij k waar te nemen. Maar behalve in het
u itwendige bekleedsel , moest ook een kenmerk gelegen
zij n in de melkkiteren , waardoor dadelij k. het jonge zoog
dier zich onderscheidt van rep tilièn en andere dieren . Die
melkklieren , bestemd voor de voeding der jonge zoogdi eren ,
zullen zich ontwikkeld hebben uit de ook over de overige
deelen van de huid verspreide zweetkliertjes , die met de
afscheiding van stoff'en zijn belast. Sporen van dergelij ke
melkklieren zij n i ntusschen bjj de 0 verblijfselen v an de oudste
zoogdiervormen niet gevonden . Men heeft alleen gevonden
de harde gedeelten , het skelet en de tanden .
I n de oudste trj as-periode nu vond men tanden , d i e op
merkwaardjge wijze gelij ken op d i e van de o u dere thero-
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morphen. Zelfs zijn ze bij de laagste zoogdi eren nog een
voudiger , met zeer kleine spitsjes en overigens afgeplat ,
een tandvorm die als de basis van alle tandvormen bij de
zoogdieren kan worden beschouwd. Ook vond men de over
gangen tot de maaltanden en de scheur- of snij tanden.
Zoolang de spitsen nog in 't zelfde vak bleven , herinn erde
de tandvorm aan dien der reptiliën. Er volgt dan eene klein e
verplaatsing van d e middelspits , waardoor d e tand allengs
eene vermalingsinrichting wordt , en tusschen de van spitsen
voorziene primitieve tanden en de tanden met tegenover
elkaar liggende knobbels of de latere maaltanden liggen tal
van variatiën.
Het gebit van de herkauwende en van de roofdieren zij n
eindpunten van verschillende ontwikkelingsreeksen.
Ook de lrnaagtanden van de hazen , de slagtanden van de
walrus enz. zijn allen verschillende wijzigingen.
Van de oudste vormen van het zoogdier worden nog wel
eenige representanten gevonden , vooral onder de insecten
etende zoogdi eren , bijv. de egel , de mol , de spitsmuis , die
in afmetingen en in het skelet met de fossiele overblijfselen
der oudste v�rmen overeenkomen.
Als men uit ' de trias- en juraperioden de zoogdieren rang
schikken wil , dan lnoet een groot deel van de overblij fselen
toegeschreven worden aan het buideldier , andere kan men
rangschikken onder de insecteneters , en weer andere restes
in die oude lagen wij zen op met het vogelbekdier vergelij kbare
wezens. Het val t ons daarbij op , ofschoon het moeilijk valt
te onderscheiden of wij met restes van insecteneters dan
wel met buideldieren te doen hebb en , dat die vroegere
buideldieren betrekkelij k arm in vormen en variëteiten zijn.
Naar Australië schijnen zij de wijk te hebben genom en ,
waar eene nieuwe generatie van zoogdieren zich niet heeft
kunnen ontwikkelen , daal' die oude buideldieren er tegen
woordig nog aangetroffen worden.

:tn lichtbeelden werden door spreker vertoond. sommige
groote uitg�storveri buideldieren uit de tertiaire formatie ,
zoowel in skelet als in g'erestaureerd en vorm. Aan de knaao·...
b
tanden zag men duidelij k , dat deze dieren knaagdieren zij n
geweest. Wroeten de eerste zoogdieren een kommervol bestaan
hebben gehad te n1Îdden der reusachtige reptiliën , allengs
brak nu de p eriode aan yvaarin de zoogdieren de o verhand
kregen , waarin zij er in slaagden de reptiliën van · de
luededing'i ng uit te sluiten en in staat waren zich op hunne
vroegere o verheerschers te wreken. Tot die ontwikkeling'
der zoogdiel;en droeg ook zeer veel bij eene wij ziging van
de continenten in het b egin der tertiaire periode , eene
verandering van levensvoorwaarden door eene gewijzigde
verdeelin g van het land en het water en ook van den
plantengroei , waardoor de reptiliën z i �h in hunne ontwikkeli ng
zagen belemmerd , de zoogdieren daarentegen meer op den
voorgrond konden treden en allengs door hunne aanvals
wapenen ook beter voor den s trij d om het bes taan werden
toegerust.
Ook de b etere b eschutting aan het jonge , nog ongeboren
dier verleend , gaf zonder twijfel aan de oudste zoogdjeren
een voorsprong boven de reptiliën die hunne tij dgenooten
waren.
Wij zien nu dat eene ontwikkeling der zoogdieren i n
verschillende richting plaats heeft. M e n vindt u i t dat tij dperk
in Amerika en Europa ook nog w el restes van buideldieren ,
maar overheerschend en kenmerkend voor de p eriode i s de
ontwikkeling der zoogdieren in eenige groote hoofdlijnen
tot de ook thans nog levende hoofdgroepen als hoefdieren ,
roofdieren , knaagdieren enz. Die groepen werden vroeger
altij d zeer scherp van elkaar gescheiden , maar door het
vin den van meerdere familiesoorten heeft men een beter
inzicht gekregen in hun onderling verband.
Terwij l het aantal bekende nog le vende zoogdi ersoortell
v

•
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Ongeveer 2300 bedraagt , kende men nu 20 ' jaar geleden
reeds een 800-tal fossiele soorten , derhalve 1 /3 van het
aantal levende. Sedert is het getal der levende soorten niet
vermeerderd , dat der fossiele soorten echter van 800 tot
3000 toegenomen , terwij l het zich laat aanzien , dat onze
kennis van de fossiele zoogdieren d o or 't vinden van nog
Iueerdere soorten zal worden uitgebreid. Van daar , dat het
thans zoo veel gemakkelij ker is geworden om het verband
tusschen de roof- en de knaagdieren na te sporen. Elke
nieuwe vondst vindt als 't ware eene plaats in het scbema
van ontwikkeling en vult daarin leemten aan.
Het waren vooral de fossielen van de tandelooze zoog
dieren , die zich tot reusachtige vormen op het continent
van Zuid-Al11erika ontwikkeld hebben , welke in niet onbe
langrij ke mate er toe bijdroegen 0111 DA RWIN gedurende
zijn verblijf aldaar (1835/3 6) op de gedachte te doen komen ,
dat tusschen de uitgestor ven dieren en de nu nog levende
l;epresentanten een verband aanwezig nlOet zijn. Zij zijn
het , die bij DARWIN de denkbeelden deden rtjpen , wellce
aan de tegenwoordige · beschouwingen' O111trent de levende
natuur een' bepaalden vorm hebben gegeven.
Spreker ,schetste het verband tusschen de vroegere vormen
van hoefdieren met de tegenwoordig levende , zooals de
herkauwers , de värkenachtigen , de� paarden , de ezels en de
in n,i et getemden staat levende tapirs , rhinocerossen , enz.
Onder de gestorven vormen van hoefdieren is er één , die
door een Amerikaansch palaeontoloog gereconstrueerd is tot een
collectief type , ' de Phenacodus (het dier lllet de bedriegelij ke
tanden) , waarvan het tandstelsel zoowel aan de roof- als
aan de hoefdieren herinnert. Ook de bouw van bet skelet ,
de ledematen en de voetwortels en bij zonderheden van het
bekkEm en den schedel hebben het mogelijk gemaakt onl
van dit uitgestorven dier een directe lijn te trekken tot het
paard. Het zijn vooi'al ' de, opgravingen in de tertiaire lagen
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van N . Amerika , · die i n staat hebben gesteld eene reeks
Ll Og levende vormen tot den Phenacodus terug te voeren .
Spreker · projecteerde eene kaart van N.-Amerika tij dens
de tertiaire periode , toen zich daar op geheel andere plaatsen
dan teg �nwoordig , groote meeren bevonden , waarheen de
rivieren de overblijfselen aanvoerden van de aan hare oevers
geleefd hebbende dieren. Die meeren zijn geworden de
natuurlijke begraafplaatsen van de beenderenresten , en toen
de meeren droog liepen , zijn de slibhLgen vervormd tot
versteeningen , deel · uitmak ende van de vaste aardlagen ,
waaruit de fossielen thans worden opgegraven.
In tal van afbeeldingen toonde spreker de vergroeiing van
het vijftal vingers van den Phenacodus tot den hoef van het
paard , wat nog duidelijker wordt als men let op den vorm
van. den voet bij het paard uit de tertiaire periode , waaraan
de rechter- en de linkervinger 'n og aanwezig zijn ; hij wees
op de wij zigingen in de l edematen en in de tall den ; op de
vergroeiin g van de vijf vingers van den Phenacodus , door
verdwij ning van den duim , tot vier (in den varkenspoot) ;
op de verwantschap van den tegenwoordigen olifant met den
Phenacodus door den tusschenvorm der amblypoda ; op het
allengs vervloeien der grenzen tusschen het hoefdier en het
knaagdier door het optreden van de andere groepen , die in
hunne tanden het k arakt8r van beide diervormen vertoonen .
Onder de thans nog levende zoogdieren worden er gevonden ,
die op de insecten-etenden van de tri asperiode gelijken.
D ie vormen hebben in hun tandstelsel en in hun skelet vele
punten van gelij kheid. Zij vormen centrale groepen onder
de zoogdieren , die het meest de aandacht vrag8n waar men
hun stamboek in den wortel wil bereiken. Daartoe behooren
ook de apen en in eene andere lij n de oraug , di e nog steeds
niet zoo d i cht b ij den mensch blijkt te staan als men aan
vank:elij Ic wel vermoedde.
Spreker mocht er ten sl otte op wij zen , dat het palaeon-

52
to i ogisch onderzoek een der aantrekkelijkste taldeen van d e
natuurlijke historie genoemd mag worden ; dat e r ongetwtj feld
veel toewijding vereischt wordt voor het rangschikken der
feiten , maar eenmaal zóo ver , dat er . dan ook veel licht
w ordt verspreid door dezen tak der biologische w � tenschap
over de genealogie en de bloedverwantschap van de thans
levende dierwereld. Bedenkt men dat er nog een groot deel
der aarde door de palaeontologie ontgonnen 1110et worden ,
dan lijdt het geen tw!jfel , of het thans nog weifelend opgestelde
schema van bloedverwantschap zal zich ' dan in de lengte en
ook in de ruimte vertakken. De palaeontologie en de zoölogie
zullen 111eer en meer tot éen wetenschap versmelten , en het
besef zal levendiger worden , dat voor het bestudeeren van
de levende dierenwereld kennis van de uitgestorven vormen
onvermij delij k noodig is.
De spreker werd aan ' t einde zijner rede luide toegejuicht.

IV.
P ROF . DR. J . A . C. b U D E M A N S :
. O v er d u b b el sterren .

Spreker wees reeds in zijne inleiding op het tegenwoordig
standpunt vaii de astronomische wetenschap , en zijn eigenlij k
onderwerp , de dubbelsterren , was er ook bij uitnemendheid
op berekend om van de hoogte , waarop de sterrenkunde
zich tegenwoordig bevindt , een goed denkbeeld te geven.
Wij weten van de sterren nog wel niet zooveel als wij
wenschen , zeker niet zooveel als bij v. de zoölogen van de
dieren en de botanici van de planten , maar dank zij het
scherpzinnig onderzoek van de latere j aren � is ' men er toch
in geslaagd vrij wat van de sterren en andere hemellichamen
te weten te komen.
Ons planetenstelsel , waarover spreker vroeger in Diligentia
eene voordracht hield , zou hij thans laten rusten , hoewel
het uit den aard der zaak toch meermalen , zij het ook ter
loops , in zijne rede moest worden aangeroerd. Hij zou voor
heden kortelijk stilstaan bij de zg. vaste sterren , waarvan
men een paar eeuwen geleden bijna niets anders wist dan
de reeds lang geopperde hypothese , dat zij zonnen ware n.
Aan de aanhoudende waarnemingen en onderzoeld ngen van
de beoefenaars der natuur- , wis- en scheik:unde heeft men
het te danken , dat de astronomen thans een ruim arbeids veld
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voor zich hebben en , met logenstraffing van de uitspraak
een 30-tal jaren geleden wel eens vernonlen , dat de sterren
kundige wetenschap haar laatste woord zou hebben gesproken ,
met jeugdige kracht aan ' t werk zijn getogen om het nieuwe
gebied te exploreeren.
Hetzij men de sterren met het bloote oog , of met den
kijker beziet , zij vertoonen zich in den regel als lichtende
puntjes , het gevolg van haar ontzettenden afstand. �{en
make zich daarvan . een denkbeeld , wetende dat de naaste
ster , de in 't Zuidelijk halfrond zich tbare Alpha van het
sterrenbeeld Centaurus , van ons verwijderd is 350 000 maal
den afstand van de Zon , die 1 50 lnillioen kilometers van
ons af staat ! Let wel : dit is de allerdichtst bij ons
staande ster.
Van die vaste sterren nu zijn er velen , die eene begeleidster
bij zich hebben. Wanneer men met een scherp gezichtsorgaan
is gewapend , onderscheidt men gemakkelijk , dat de middelste
van de 3 sterren in den staart van den Grooten Beer , eene
kleine ster bij zich heeft. E venzoo is er in den kop van
den Stier eene _ ster , die dubbel is. Door een kij ker ziet men
echter , dat die schijnbaar v,l ak bij elkaar staande sterren
nog een heel eind van elkaar verwijderd zij n . D en hemel
verder doorzoekende , ontwaart men echter al ras dubbel
sterren , waarvan de hoofd- en de begeleidende ster dichter
bij elkaar staan.
In het begin der vorige eeuw waren die dubbelsterren
reeds opgemerkt door den abbé FEUILLÉE te Marseille ,
door KIRCH te Berlijn , en BRADLEY te Greenwich , maar
eerst in 1 7 7 7 ' werd dat verschijnsel aan den sterrenhemel
door CRISTIAAN �{AYER , den hof-astronoom te Mannheim ,
aan een meer nauwkeurig onderzoek onderworpen. Hij
bevond dat de hemel als bezaaid was lnet dubbelsterren ,
en zich afvragende of van elke dubbelster de samenstellende
sterren aan elkaar verbonden zouden zijn en , even als bij
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eene planeet 111et een wach ter h e t geval is , d e kleinste o m
d e grootste zoude wentelen , achtte hij dit · wel 1110gelijk ,
hetzij dan dat zij een eigen licht hadden of haar licht ontleenden
aan de hoofdstel'. Tegen de onderstelling van ontleend licht
kwam de astronOOll1 VON Fuss van Petersburg op. llij toonde
aan , dat bij eene dubbele ster het ontleende licht van de
zwakste nooit zoo sterk kon zij n , dat men nog va� de
.Aarde af, op dien enormen afstand , dat licht zou kunnen
zien. Daarin had de Petersburger onderzoeker gelijk , maar
dat twee zonnen , want hiermede moesten de sterren gelijk
gesteld worden , om elkaar zouden wentelen , achtte hij
onmogelijk ; dat was met het teleologisch standpunt van de
vorige eeuw niet overeen te brengen. 't Een of ander
verschijnsel verklaren , zo.nder a prio.ri het do.el van het
verschijnsel te . kennen , daarmee ko.n men zich o.nmo.gelijk
vereenigen. De o.ndervin ding leerde , dat die thoo.rie niet
ho.udbaar was. Do.o.r spreker werd ze dus no.g slechts vo.o.r
hare histo.rische waarde geciteerd.
Eerst in 't . laatst der vo.rige eeuw slaagde de groo.te
sterrenkundige WILLIAM lIERscHEL en in , do.o.r zij n stelsel
matig o.nderzo.ek van den geheelen hemel het bewij s te
leveren , dat er bij de dubbelsterren beweging van de eene
o.m de andere ster plaats heeft.
lIERscHEL was een zeer merkwaardig man. Te Hann o.ver
in 1 7 38 gebo.ren , kwam FRIEDRICH WILHELM (sedert altij d
WILLIAM geheeten) o.p 1 9-jarigen leeftij d naar Engeland.
De vader beldeedde to.en de betrekking van kapelmeester
bij een regiment. De jo.nge lIERSCHEL werd reeds vro.eg in
de muziek o.pgeleid en kwam als hautbo.ïst bij de kapel van
zij n vader , en to.en het regiment naar Engeland werd o.ver
geplaatst , ging o.Qk de kapel en dus VV ILLIAM I:IERsc H E L
mede. Eenj ge jaren later , nadat WrLLIAM zich te Leeds als
muziek-onderwij zer had gevestigd , zag hij zi ch beno.emd to.t
muziek-directeur te Bath. Inm iddels had hij reeds sed ert
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eenlge jaren al zijn vrijen · tij d hesteed aan h e t beoefenen der
wis- en sterrenkunde , ging daarnlee ijverig voort en wist zelf
een telescoop te veryaardigen , die later gevolgd werd door
steeds grootere. Daarmede gewapend , gelukte het h81n aan
den sterrenhemel eene reeks gewichtig'e ontdekkingen te
doen. Zoo vond hij den 1 3 Cll Maart 1 7 8 1 de p laneet Uranus
'
en la ter, van 1 7 8 7 tot 1 7 94 , ontdekte hij , .zoo als hij meende ,
zes wachters van Uranus (*) en twee van Saturnus. Van
l:;t atstgenoemde planeet bepaalde hij den tij d del' as-wente
ling. Ziedaar eenige van zij ne belangrij kste ontdekkingen ,
waarbij dan ook te voegen zij n zijne waarnemingen van
de dubbelsterren. 1\1:et het opsporen , uitmeten en catalogi
seeren van deze lichamen hield hij zich na 1 7 7 7 ver
scheidene jaren bezig.
Die meting had aanvankelij k bij HERscHEL een ander
doel. Hij verkeerde namelijk in de onderstelling dat de
beide sterren van eene zoogenaalnde dubbelster slech ts schijn
baai bij elkaar staan , evenals t wee personen , die men · op
groote afstanden van elkaar ziet , maar nagenoeg in de zelfde
gezichtslijn. Het meten van den werkelijken afstand dier
sterren achtte hij alleen mogelij k , wanneer de waarnemer
de meting verrichtte op verschillende punten van de loop
baan del' Aarde , 111 . a. w. wanneer hij de parallaxis mat ,
d. i . de middellijn van het kringetje dat de eene stel' schij n
baar bij de andere zou schijnen te beschrij ven. Toen
I-I ERs cHEL dat beproefde , gelukte het hem niet. Hij zag
geen relatieve veranderingen tusschen de 111etingen op ver
schillende tij den des j aars. Op die lnanier was hij intusschen
to t de ontdekking gekonlen , dat el' zich in 't h81nelruim
( ' ) H e t is latel' aa n
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een ontzettend groot aantal sterren bevinden , die eene
begeleidster bij zich hebben.
Wanneer nu de zwaartekracht gelij kelijk op al die lichamen
werkt , wat moet er dan gebeuren ? Dan moeten die lichamen ,
als ze in rust verkeeren , op elkaar vallen , of als zij zich
bewegen , om elkaar heen loopen. Zoo werd het voor HERSCHEL
duidelijk , dat als Inen onder die lichamen vereenigingen
van twee b ollen aantreft , en deze vallen niet naar elkaar
toe , omdat er . beweging in is , het eene een grooteren ,
het ande.re een kleineren kring m.oet beschrij ven , beide
rondo?n het gemeenschappelijk zwaartepunt.
Toen nu HERSCHEL een dertig jaar later de zelfde sterren
'
weer bekeek , zag hij . werkelij k bij een " aantal de richting
veranderd , bij anderen daarentegen niet. Hij mocht daaruit
dus besluiten , dat zijn vermoeden bevestigd werd.
Toen door verloop van tij d de schijnbare relatieve baan
der dubbelsterren beter bekend werd , bleek dat zij bij hare
beweging aan de zelfde wet der aantrekkingskracht gehoor
zamen , die ons zonnestelsel beheerscht , en dat in elke
dubbelster do sfLmenstellende sterren zich in ellipsen om
een gemeenschappelij k zwaartepunt bewegen. Wel stuitte
men aanvankelij k op het vreemde verschijnsel , dat in
die baan de hoofdster of het aantrekkend lichaam niet
in het brandpunt staat ; maar men helderde dit wel dra op
door de logische opmerking , dat wij de haan der sterren
schuin zien ten opzichte van onze gezichtslij n , waardoor
natuurlijk het brandpunt voor ons oog schijnbaar van stand
verandert.
E enmaal uit de schijnbare banen de ware afgeleid hebbende
kwam men er vervolgens toe om de grootte van de as der
baan , den afstand van de ster tot ons en uit den omloops
tijd ook ' de massa of het gewicht van de dubbelsterren te
b erekenen. Weegt het zonnelichaam 2 quintillioen kilogram , dan
is van « van Oentaurus ? waarvap boven sprake was , het gewicht:
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van de hoofdstel' , eene stel' van de 1 e gl'ootte , 3 quintil 1 iuen
en de massa van de ster der 2e grootte , die er vlak bij
staat , '4/5 quintillioen kilogram. Nlen d llizelt van deze
,b erekeningen en getallen.
Daar een groo t aantal astronomen 7,ich gewij d hebben
aan, de stlldie der dubbelsterren , beschikt men op dit gebied
reeds over e<:)n ontzaggelij k materiaal. Van vele dier sterren
zijn de omloop'stij d en de baan berekend. De omloops tij d is
bij de berekening van d'e n loop eene:r dllbbelster een nieuw
element , d � t gevoegd moet worden bij de zes elementen , die
noodig zijn wanneer wij ons goed rekenschap willen geven
van den loop eener planeet van ons zonnestelsel. Voor de
juiste 'kennis van -den loop der planeet :l\1ars bijv. heeft men
te kennen : 1 e de ligging van het vlak harer loopbaan ;
deze wordt uitgedrukt door twee ' elementen : de ligging der
snij lijn van dat vlak met het v lak der aardbaan (de lengte
van den klimmenden knoop) en daarenboven door den boek ,
dien deze beide v- lakken met elkander maken (de helling) .
Een derde element (de lengte van bet perihelium) geeft
de ligging aan van de elliptische loopbaan in haar vlak ;
een 4e en 5e den vorm en de gedaante der loopbaan (de
halye groote 'a s en de excentriciteit) , terwijl als zesde
element geldt het oogenblik wanneer :l\1ars door een der einden
der groote as (perihelium en aphelium) of eenig ander
punt der loopbaan gaat (de epoche).
Nu kOlnt bij de berekening der dubbelsterren nog een
7d e element , nl. de omloopstij d.
Bij :Mars is dat element reeds bekend. De planeten van
ons zonnestelsel , waartoe Mars behoort , worden namelijk
allen in hare baan gehouden door de �on. Er is dlls verband
tusschen haren afstand tot het zonnelicbaam en haren
omloopstij d , uitgedrukt in 'de 3de wet van KEPPLER : de derde
machten van de afstanden staan tot elkaar als de tweede
l1J,achten van de omloo.pstij den.
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O p d e dubbelsterren lUl kunnen wij di t niet toepassen ;
omdat de aantrekking daar niet geschiedt door de Zon , maar
.
door de gezamenlij ke massaas der twee samenstellende sterren.
Ter berekening van den omloopstij d zou men dus de massaas
van beide lichanlen , of althans het bedrag der b eide massaas
moeten kennen.
Zijn derhalve de dubbelsterren bij na in alle gevallen twee
zonnen , die om elkaar wentelen , enkele keeren is het voor
gekomen , dat een h81nellichaam door een kijker er niet
uitzag als e ene dub bele· ster i en dat redeneeringen toch tût
het besluit geleid hebb en , dat men met eene dubbelster · te
doen had.
Het eerste geval van dien aard b etrof Sirius , de heldere
s ter ten Zuid-Oosten van het sterrenbeeld Orion. lIet is nu
eene halve eeuw geleden dat BEssEL ontdekte, dat deze ster
niet eene rechtlijnige , nlaar eene slangvormige b eweging aan
het hemelruim gehad had ; en hij schreef dit daaraan toe ,
dat Sirius ook eene dubb elster was , al was de begeleidende
s ter in de löj kers van dien tij d niet zichtbaar. Reeds had
men van die b egeleidster , zonder dat men haar gezien had , .
de b aan en den omloopstij d b erekend , toen eindelijk CLARK
te Boston, den 3 1 Januari 1 8 62, door een kijker van voldoende
afmetingen , de begeleidende ster werkelijk ontwaarde. (Het
objectief hl1,d eene opening van 1 8, 5 eng. duÏln of 47 centim8ter ,
de brandpuntsafstand van het objectief was 2 3 eng. voet ,
of 7 , 0 1 meters.)
Iets dergelijks , is gebeurd met de planeet Nep tunus ; ui t
de storingen van de planeet Uranus was men al sinds eenigen
tij d tot het vermoeden gekomen , dat er nog eene planeet
buiten Uranus Inoest bestaan , welke op_ die ster eene aan
trekkende of storende werking uitoefende. Het kwam el'
dus op aan , uit de gevonden s toringen de plaats aan te
geven. , die de storende planeet op een gegeven oogenblik
aan den hemel innam , hetgeen in 1 846 werkel�jk aan
n
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LEVERRIER gelukt i s . I-I et was naar d e aanwijzingen van
LEVERRIER , dat GALLE te Berlijn het eerst de planeet
Neptunus aanschouwd heeft , aan wier aantrekking de door
Uranus ondervonden storingen te wij ten waren.
Dit is een der merkwaardigste ontdekkingen geweest
waarop de sterrenkunde kan wij zen. Zij heeft deze overeen
komst met de ontdekking van de begeleidster van Sirius ,
dat bij beide het bestaan van een hemellichaam reeds door
berekening was aangetoond , vóór zij "verden waargenomen.
Spreker stond nu stil bij het machtige hulpmiddel van
de astronomie , de spectroscopie. De strepen in de spectra ,
naar haren ontdekker de Fra uenhofersche f3trepen genaamd ,
zijn als ' t ware de verklikkers van den cbemischen toestand
der sterrendampkringen geworden. Er is bij v. eene donkere
streep in het spectrum van het zonlicht , die volkomen over
eenkomt met de streep . van de natrimllvlam. Als n atrium
brandt geeft het een bepaald licht , maar als het licht op
zij n weg natriumdamp passeert , wordt het door dien damp
opgeslorpt. Daar nu die donkere streep in het zonnespectrum
voorkomt , is dat een bewij s dat de dampkring van de Zon
natrium bevat. En zoo heeft men ook bevonden , dat er
dampen van ij zer en een aantal andere el8111enten in den
d�mpkring der Zon aanwezig zijn. Vele sterren nu vertoonen
in haar spectrum nagenoeg dezelfde strepen als de Zon ;
andere sterren kenmerken zich in haar spectrulll door zwarto
banden , waarvan de eene kant scherper , de andere kant
vloeiender is.
De beroemde sterrenkundige pater SECCHI heeft , op grond
van bet spectroscopisch onderzoek , de sterren in 4 categorieën
verdeeld : 10 de beldere , witte sterren , met slechts weinig
strepen in het spectrum , die wijzen op glo eiende waterstof
in haar dampkring ; 20 de sterren waarvan de strepen op
gloeiende metaaldamp en wij zen , en de 3 e en 4e categorie ,
wier strep en gloeiende g assen aantoollen!

Bi

D e studie van die strepen heeft tevens · geleid tot eene
nauwkeurige kennis van de b eweging der sterren , en wel
dank zij de ontdekking van de golvingstheori e van het licht
door onzen beroemden landgenoo t CERIST. HUIJGENS. Naar
lnen weet , is deze theorie in de plaats getreden van de
vroegere corpusculaire theorie , volgens wellce het licht deeltjes
naar ons toe zou werpen. HUIJGENS heeft de onhoudbaarheid
van die theorie aangetoond en krachtige argumenten
aangevoerd voor zijne hewering , dat het licht golvingen
verwekt , evenals de golvingen in eene vloeistof. Men heeft
zijne theorie de undulatie-theorie genoemd.
Dergelijke kleine grootheden als de golflengte van het licht ,
heeft men leeren m eten en bevonden , dat de golflengte der
roode lichtstralen het grootst en die der violette stralen het
kleinst zijn. Zoo bedraagt de lengte van eene golf van het
violet te licht � /l o van een micron of �/l 000 1) n?: . M. , die van
eene roode lichtgolf 6/1 0 à 7/1 0 micron. -In ien nu de ster zich
van ons verwij dert , zullen de lichtgolvingen , die ons oog
b ereiken , elkander na langeren tijd opvolgen dan vroeger ;
een bepaald gedeelte licht der ster schijnt zich dan naar den
rooden kant van het spectrum te verplaatsen , terwijl Olnge
keerd bij nadering van de ster , het licht meer naar den
blauwen kant verandert. Vergelijkt men dit nu met hetgeen
men zou zien als de ster stil stond , dan kan men hare
bewegingen nauwkeurig nagaan. De astronoom Vogel , te
Postdam , heeft een toestel vervaardigd , waardoor het spectrum
der sterren , tegelijk met dat van gloeiend waterstofgas , of
dat van ij zer , gephotographeerd wordt , en waardoor dus de
beweging der zg. vaste sterren met groote zekerheid bepaald
wordt. Van een 50tal sterren is op die manier reeds gevonden ,
met welke snelheid zij zi ch naar ons toe bewegen of van
ons afgaan. Zes D. mtjlen is de grootste snelheid , die tot
heden opgemerkt is.
Eindel ij k stond spreker n og stil bij de veranderlij khei d
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van vele sterren , die , i n eene bepaalde periode , van helder
allengs zwakker worden en dan weder opklimmen tot haar
hoogsten glans. Zoo heeft de ster JYIira in den Walvisch
eene dergelijke periode van 1 1 maanden ; een der sterren van
de Lier (de ster �) vertoont in een tij d vak van 1 2 dagen
en 22 uren twee maxima en twee minima , de maxima zijn
even helder , maar van de minima is het eeile helderder dan
het andere ; terwij l in de ster A lgo l , in Perseus , die ver
duisteringen telkens na een nog korter tijdsverloop regelmatig'
zij n waar te nemen. PrcKERING , te Uambridge in Massa
chusetts , heeft de onderstelling bekend gemaakt , dat het
wentelen van eene kleine donkere ster voorbij de hoofdstel'
de oorzaak van die verminderingen en vermeerderingen van
licht zou zijn. De kleine · ster zou dan bij het bedekken van
de groote een deel van haar licht onderscheppen en daardoor
eene tij delijke verduistering doen ontstaan. Het is VOGEL
te Potsdmn , met zijn volkomen toestel , gelukt de ge
.
grondheid der hypo these van PrcKERING aan te toonen ; het
merkwaardige van het geval i s , dat terwijl de omloopstijden
der gewone dubbelsterren meestal een groot aantal jaren
beslaan , in dit geval het eene hen�elli chaam om het andere
zijne wenteling in het korte tij dsverloop van 2 dagen , 20
uren en bijna 49 min uten volbrengt.
VOGEL bepaalde door middel van zijn spectroscoop , dat
terwij l het geheele stelsel zich met eene snelheid van 3,5
kilometers in de seconde naar de Zon toe beweegt , de
snelheid der lichtende Algol-ster in hare baan 4 3 kilometers
in de seconde bedraagt. De periode , waarin de ster hare
lichtwisselingen ondergaat , is 247 7 34 seconden , waarui t dus
voor den omtrek van de baan der lichtende ster 1 0 6 5 2 562
kilometers , derhalve voor den straal dier baan (indien deze
als cirkel vormig beschouwd wordt ,) 1 6 9 5 400 kilometers
zo u volgen. Het middelpunt dier baan wordt i ngenol�len
dool' het z\vaartepunt van bei de sterren ; maar ook van de
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donkere ster , die zich aan de tegenovergestelde ,zij de van
het zwaartepunt bevindt , kan ' in eene bepaalde hypothese ,
de afstand tot dat zwaartepunt berekend worden. Want in
haar luinÏInumlicht is Algol 1 , 7 grootte zwakker dan in haar
gewoon licht ; stellen wij dus , dat tij dens het midden van
dat miriimumlicht de donkere ster zich geheel op de lichte
proj ecteert , dan blijft er slechts ( 1/2 5 1 2)1,7 of 0,209 ge
,
deelte van hare oppervlakte zichtb aaJ.'. De oppervlakte der
donkere ster bedraagt dus 0 , 7 9 1 van de heldere , en dus
de inhoud 0,79 1 :lj2 of 0,703 van dien der heldere. Neemt
men nu de densiteiten gelij-k aan , dan staan ook de massaas
in reden als 1 : 0 , 7 03 , dus de afstanden tot het zwaartepunt
als 0 , 7 0 3 tot 1 , zoodat dan voor den afstand van dit zwaarte
punt tot de donkere ster zou volgen 2 4 1 1 600 kilome ters ,
en voor den onderlingen afstand der beide sterren 4 1 0 7 000
kilometers , d. i. bijna 1 1 maal meer dan de gemi ddelde
afstand der Maan to t de Aarde b edraagt (384 426 kilometers) .
Wellicht nog belangrijker was het resultaat waartoe het
spectroscopisch onderzoek der veranderlijke ster � uit de
Li8r leidde. Deze heeft eene periode van 1 2 (1 21 u 56 m ,
doch , zooals gezegd is , in die periode heeft zij een hoofd
mininlum (4,5e grootte ,) een maXllnum (3,4e grootte ,)
een secundair mini mum (3,ge grootte,) en een tweede maximum.
Door nu het spectrum van deze ster gedurende den geheelell
loop harer periode te onderzoeken , is VOGEL reeds to t het
besluit gekomen , dat ook zij tot de d ubbelsterren m oest
gerekend worden , wa:-:.t de strepen in het spectrum ver
plaatsten zich heen en weer. Toch gelukte het hem nog
niet eene volledige verklaring van alle verschijnselen te
geven ; NORMAN L OCKYER echter meende in het spec trum
der ster eene vereeniging van twee spectra te ontdekken ,
namelijk één spectrum even als dat van RWEL (� van
Orion) en één even als dat v a n B E L L A'J'RIX (r van Orion .)
B U het secundaire m i n i m u m had het RrG E L-s p ectl'u n� de
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overhand , bij het hoofd-minimum het BELL.A.TRIX-spectrum ;
gedurende de maxima waren de strepen tot beide spectra
hehoorende , doch met geringe verplaatsingen , zichtbaar .
NORM.A.N LOCKYER besloot hieruit , dat in het secundaire
minimum de ster met het BELL.A.TRIX-spectrum bedekt wordt
door die met het RIGE L-spectrurn , in het hoofd-minimmll
andersom. �1:erkwaard ig is , dat het n og niemand gelukt is ,
.
do ? r een kij ker de dupliciteit dezer ster te herkennen .
De spectroscopie heeft dus hier weer tot de merkwaardigste
resultaten geleid.
Aan het einde werd spreker voor zij ne boeiende voordracht
luide toegejuicht.

v.
D I-L W.

C. L. V A N SCH A lK :

O v er ph osphorescen tie en fl u oresc en t.ie .

D e geachte Ro tterdamsche natuurkundige , dr. VAN S CHAlK ,
wiens voordrachten over het geluid en den gyro scoop velen
zich nog zullen heri nneren , trad dezen winter voor een vrij
talrijk p ubliek in Diligentia op , tel' toelich ting van eeni g e
m erkwaardige verschij nselen o p h e t gebied van h e t li cht.
lIet is bekend , dat verschillende lichan18n het vermogen
bez i tten om in het duister te l ichten , ook als zij geen
verhooging van telnperatuur ondergaan , di e als oorzaak van
die lichtuitstraling kan worden beschouwd ; dat he tzelfde
v erschij nsel zich openbaart bij rottend hout , bij sommige
kri stallen als men ze verbrij zelt ; dat ook bij lagere d i eren
een l i chtversprei dend vermogen wordt waargenOJnen en i n
somm i ge s toffen dat vermogen kan worden opgewekt bij
m atige verwarm i ng zonder dat zij gloei en. Dergel ij ke ver
schij nselen noem t m en phosphorescenti e Zij kan ook het
gevolg zij n van electri sche ontlad ing en openbaart z i ch
eindel�.j k ook , wanneer de l i chamen eeni gen tij d aan ' t li ch t
zij n blootgesteld geweest , gelij k dat m e t som m i ge diam anten
het geval is. Meer bepaal d zou spreker stil staan bU d e
phosphorescenti e door bestrali ng of i n solati e , waarvan h e t
algemeen bekende geval is h e t nal i chten del' zoogenaamde
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lichtende verf , nadat men deze aan het zonlicht (insolatie)
heeft blootgesteld. Eene proef nam spreker met eene plaat ,
bestreken met (zwavelcalcium bevattende) balmain-verf , wellce
plaat , nadat zij voor eene lichtbron gehouden was , in ' t
duister nalichtte.
lIet verschijnsel der phosphorescentie door electrische
ontlading werd aanschouwelijk aang etoond door de bekende
proef , waarbtj een electrische stroom geleid wordt door eene
geisslersche buis. Als de stroom eenigen tij d is doorgegaan
en daarna wordt afgebroken , blijft het glas der buis dikwijls
nalichten. Niet alle glassoorten zijn voor ' t nell1en van die
proef geschikt. Eene dergelij ke phosphorescentie door electrische
ontlading openbaart zich ook , wanneer in de toestellen ,
waarin zich het verdunde gas b evindt , gebrande schelpen zij n
gebracht. }\1:en ziet deze dan na de ontlading een groen
achtig licht uitstralen. In plaats van schelpen kan 111en zi ch
ook bedienen van somnlÎge zwavelverbindingen en van
lichtende verf.
Met dergelij ke phosphoresceerende stoffen heeft EBERT in
het vorige jaar proeven genomen. In een toestel met die
stoffen gevuld , wist hij electrische trillingen te verwekken ,
waardoor een licht verkregen werd , gelijk staande met 1 /30
à 1/40 van het licht der an1ylacetaat-Iamp en slechts 1/2 00 0
der energie van deze lamp verbruikende. EBERT beschouwt
dit als het lamplicht der toekomst.
Spreker nam nu eene fraaie proef door eenige verschillende
stoffen te bestralen met electrisch licht en magnesium-licht ,
die vooral in staat zijn on1 de phosphorescentie op te wekken.
Nadat de stoffen eenigen tijd met dat licht bestraald waren ,
zag 111en ze met verschillende kleuren nalichten.
l\1:en kan zich nu de vraag stellen , dool' wellce stralen
de phosphorescentie wordt opgewekt. Dit heeft men nage
gaan dool' op den weg van het wi tte licht een prism a
te plaatsen � waardoor dat licht. gespli tst wordt i n zijne
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smuenstellende ldeuren : d . w . z . het aldus gesplitste licht
op een scherm opgevangen , vertoont e en spectrum of
eene b ep aalde rangschikking van verschillende lichtsoorten
achter elkaar , die op ons den i ndruk maken van verschillende
kleuren. Die li chtsoorten kan 111en schiften en som m i ge er
van absorb eeren door o p den weg van het licht verschillend
gekleurde schermen te plaatsen , en men zi et dan ten duide
lijkste , dat in tegenstelling v an de roode stral en , die het
vermogen o m phosphorescentie op te wekken , missen , het
vooral de violette en ultra-violette stralen zijn , die zullcs
in hooge mate doen. Deze stralen bezitten den kortsten
trillingsduur , zij vormen als 't ware de hoogste lichttonen ,
de roode stralen de laagste.
Toch hebb en die roode stralen hun beteekenis in het
phosphorescentieverschijl!-sel , wat spreker toeli chtte door eene
reeds phosphoresceerende plaat door rood li cht te laten
bestralen , waardoor het verschijnsel heviger werd , maar ook
spo ediger dan anders verdween. Eerst zag men een opl even ,
dan e en verdonkeren van h e t phosphorescenti e-licht ; di t
s taat ongetwijfeld in verb an d hiermede , dat de roode stralen
eene b e trek kelij k groote telnp eratuurs-verhooging te weeg
brengen. Immers hetzelfde verschij nsel van vers terking der
phosphorescentie treedt in h ij eenige andere temp eratuurs
verhooging.
On1 dit toe te lichten nam spreker de volgende pro ef. Eene
luetalen schijf werd warm gemaald en op een gedeelte eener
phosphoresceerende plaat gedrukt. rrer plaatse waar di e plaat
met het heete metaal in aanraking was gewees t , z ag m en
nu het phosphorescentieverschijnsel hevi ger worden , m aar
daarna werd de verhi tte plek j uist zeer donker. D aarentegen
ziet men b ij temperatllurs verlag i ng de phosphorescentie lallg
duriger worden , en sommi ge stoffen die gewoonlij k geene
m erkbare phosphoresconti e toonen , d oen d i t verschij nsel goed
zien als zij sterk worden afgekoe l d .
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Dat heviger en korter van duur zijn van de phosphores
centie bij t81nperatuursverhooging werd ontdekt door E. BECQUE
REL , die het verschijnsel aan een nauwkeurig onderzoek
onderwierp. Ook toonde deze geleerde met zij n phosphoros
coop aan , dat de phosphorescentie eene zeer algemeene eigen
schap der meest verschillende vaste lichamen is.
fIet verdient te worden opgemerkt , dat de phosphores
centie wordt voorafgegaan door opslorping der lichtstralen ,
die het v erschijnsel verwekken : deze stralen worden ten deele
door de stof geabsorbeerd , naluelijk in ander arbeidsvermogen
omgezet dan hetgeen wij licht noemen , en dit arbeidsver
mogen wordt daarna weder ten deele in het licht omgezet ,
dat wij de stof zien uitstralen nadat wij ze in het duister
hebben geplaatst. Laatstgenoemde omzetting nu wordt bespoe
digd door de verwarming , waardoor het to t phosphorescentie
beschikbare arb eidsvermogen in korter tij d tot licht wordt ,
doch dan ook eerder is uitgeput.
Spreker ging nu over tot de fluorescentie , een verschijnsel
dat in uiterlijken vorm verschilt van de phosphorescentie ,
maar in wezen met haar identiek is. BREWSTER ontdekte
het in 1 83 3 aan het bladgroen , waarvan eene heldere
oplossing in alcohol groen licht doorlaat en een rood licht
aan de opper vlakte vertoont. Hij noemde het eene inwendige
verstrooiing van het · licht. Later is het verschij nsel door
J. HERscHEL aan de kleurlooze oplossing van chinine-sulphaat
ontdekt , met dit verschil , dat de fluorescentie zich hier
openbaart door een blauwen gloed aan de oppervlakte der
vloeistof. HERSCHEL gaf er den naam aan van " oppervlakkige
verstrooiing " . Aan verschillende stoffen werd vervolgens het
zelfde verschijnsel in verschillende kleuren ontdekt. J\1:et
geconcentreerd licht herhaalde spreker de later doorBREwsTER
genomen proeven om de fluorescentie te onderzoeken van
bladgroen , chinine , uraanglas , vloeispaath , die allen eene
sterke fluorescentie vertoonden en tevens licht van eene andere
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kleur doorlieten. Wierp spreker den lichtkegel o p eene
oplossing van chinine of aesculine , zoo zag men eene hevige
blauwe fluorescentie , terwijl het doorgelaten licht kleurloos
was ; bij uraanglas was dit licht geel , en de fluorescentie
aan de · oppervlakte groen. De groenachtige vloeispaath
fluoresceerde blauw ; aan dit 111ineraal (fluorcalcillm) ontleent
het verschijnsel den naam , dien STORES er aan gegeven heeft.
Dat de verandering van kleur niet kan liggen aan een
troebelen aard der stof, toonde spreker aan door op eene
werkelij k troebele vloeistof (eenige druppels melk in water)
violet licht te werpen : onmiddellij k zag men de deeltjes der
troebele stof het violette licht terug kaatsen , zonder een
spoor eener bij zondere fluorescen tie-Ideur te vertoonen ; doeh
een stuk uraanglas . in dat violette licht geplaatst , toonde
zijne eigenaardige groene fluorescentie .
Lang bleef men i n ' t onzekere omtrent het wezen van
het verschij nsel , tot het onderzoek in handen kwam van den
bero81nden natuurkundige STOKES. Deze stelde zich de vraag :
Welke lichtstralen zij n het die voornamelijk de fluorescentie
der . stof opwekken ?
Om hierop een antwoord te kunnen geven , ging htl uit
van de opmerking van HERscHEL , dat het fluorescentie-licht
slechts tot op zekere diepte beneden de oppervlakte del'
s t offen te zien is. Wordt een bekerglas met eene chinine
oplossing gehouden boven een ander met dezelfde vloeistof
gevuld gl as , dan blijkt het loodrecht invallend licht bij zijn
doorgang door de eerste vloeistof het vermog e n verloren te
hebben om de tweede te doen fluoresceeren.
De stof schij nt dus uit het licht een zeker bestanddeel ,
stralen van bepaalden aard weg te nemen , en door die
stralen te fluoresceeren. Doch het door de oplossing vallende
·
licht is nagenoeg wit. Hieruit besloot S rr oICEs , dat het voor
ons oog onzichtbare stralen zullen zij n , die hier vooral de
fluorescentie veroorzaken.
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Tel' yerduidelü king herinnerde spreker el' aan , dat de
stralende energie die uit de lichtbron tot ons kom t , in het
spectrulll (bij v. dool' middel van een prisma) gesplitst wordt
in s tralen van verschillende breekbaarheid of tri llingsduur ,
die voor een deel verschillende kleursgewaar wording te 'Neeg
brengen ; maal' ook aan den eenen kan t van het roode en
aan de andere zij de van het viole tte deel van he t zichtbare
spectrum zijn el' stralen , die hoezeer voor ons niet z i chtbaar ,
op eene andere wij ze kunnen worden aangetoond. Iots
dergelij ks neemt Dlen b ij de geluidsgolven waar. Trillingen ,
welker aantal minder dan 2 4 p el' sec. bedraagt , brengen
geen daaraan beantwoordende ge waarwording va.n een toon
in het menschelij k O O I' te weeg , en evenzoo heeft die gewaar
wording een bovenste grens. Bij het licht komt de grens del'
roode stralen met de benedenste to ongrens o vereen , terwij l
dan de stralen voorbij het viole tte deel van het spe ctrum
(de ultraviole tte) aan een te hoog trillingsge tal beantwoorden
om gewoonlij k door ons oog te k unnen worden gezien.
Dat die stralen er nochtans zijn , kan worden aangetoond
dool' de temperatuursverhooging of scheikundige werking die
zij veroorzaken. Naar de voorstelling van STOKES zulle n het
nu vo oral de ultraviolette stralen zijn , waaraan de opwekking
tot fluorescentie is toe te schrij ven. Proe ven als die waarmede
STOKES zij ne voors telling bevestigd vond , werden nu door
spreker herhaald . Achtereenvolgens bracht hij u raanglas en
e en met b aryum-platina-cyanuur bestreken p::t.p ier in het
violette en het ultraviolette deel van het spectrum ; terstond
zag men die stoffen aldaar fllloresceeren m e t een groen lich t ;
eene aesculine oplossing toont d e aanwezigheid dier donkere
stralen met eene blau 'we fluorescenti e. Toen STOKES in 1 8 5 2
en 1 8 5 3 zulke proeven nam met zon- e n electl'isch licht en
zich van kwarts-prisma' s en lenzen bediende , die alle s tralen
vrij ongehinderd doorlaten , zag hij het spectrum zich uitbreiden
tot eene destij ds ongekende lengte.
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N aar aanleiding van deze proeven en ook op grond van
zekere theoretische voorstellingen werd door STOKES de regel
uitgesproken , dat de lichtstralen , die de fluorescentie
opwekken , steeds van korter trillingsduur zijn dan het
fluorescentie-licht zelve. In het voorbeeld van zooeven werd
het verschij nsel door de ultraviolette of door de violette
stralen opgewekt en was het fluorescentie-licht zelve groen
of blauw ; zoodat de lichttoon als 't ware wordt omlaag
gestemd. Sommige stoffen schenen die wet te weerspreken ,
doch latere onderzoekingen deden zien , dat er op den regel
ge ene uitzondering bestaat. Toch heeft er geene onnliddellijke
omzetting van het eene ( violette) licht in het andere (groene)
plaats. Immers de fluorescentie gaat evenals de phosphores
centie gepaard met absorbtie ; de stof slorp t een deel van
de invallende s tralen op , d. i. deze worden veranderd in
ander arbeidsvermogen en dit wordt later omgezet in het
phosphorescentie- of fluorescentie-licht. De reeds boven
genoemde opslorping werd nog door s l:ireker aangetoond , door
eene oplossing van fluoresceïne te plaatsen op den weg der
lichtstralen die een spectrum ontwierpen ; die s tof nam ui t
het sp ectrum de violette s tralen weg , zoodat het spectrum
ongeveer bij het blauw eindigde , en juist bleek het door
eene oplossing dier stof in een volledig spectrum te plaatsen ,
dat het die violette stralen zijn welke de oplossing deden
fl uoresceeren ; de stof absorbeert dus die stralen , die haar
tot fluorescentie opwekken. Voor dit proces zal een zekere
tij d noodig zij n , zoodat het fluorescentie-licht nog een korten
tij d mag worden waargenomen nadat de bestraling eindigde.
Om deze reden heeft STORES phosphorescentie en fluorescentie
voor verschij nselen van de n zelfden aard aangezien , en worden
ze tegenwoordig wel onder den naam van luminescentie
begrepen. Werkelij k is aangetoond , dat fluorescentie steeds
met duidelij ke nalichting gepaard gaat , en hoew el dit niet
lang geleden voor · vloeistoffen nog niet gebleken was � IS
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hieromtrent toch de twijfel opgeheven door de onderzoekingen
van E. WIEDEMANN. Zij n nu beide verschijnselen van den
zelfden aard , en bleek het reeds aan E. BECQUEREL , dat
de meest verschillende vaste lichamen nalichten , dan ligt de
meening voor de hand , dat ook de fluorescentie eene zeel'
alg81neen verbreide eigenschap zal zijn ; reeds heeft men het
. verschijnsel bij dampen aangetoond , en wat men vroeger
voor eene bij zondere eigen schap hield , blijkt ook hier meer
en meer , evenals op ieder ge bied waarop men verder door
drong , een algemeen optredend verschijnsel te wezen .
Nadat spreker nog eenige oogenblikken had stil ge�taan bij de
voorstelling die lnen zich, volgens STOKES, van de fluorescentie
·
kan mfLken , werd door hem aan het slo t zij ner v oordracht
het verschijnsel getoond aan eene menigte verschillende
stoffen , die daartoe waren opges teld in het ontladings-lich t
van een inductie-toestel , en welke bij die voor ons zwakke
verlichting elk in hare eigen kleur eene heldere fluorescentie
vertoonden.
Uit het bovenstaande zal den lezer overtuigend gebleken
zÜn , dat de vo ordracht van dr. VAN SCHAlK door duidelijkheid
en schoone proeven uitmuntte .

VT.
DR. J

F . V A N BE M M E LE N .:

Over zij n reistocht door
ond er l eiding

van

M idden-S n rn a tl'a
den

hoofd

inge n ieur I Jzerrn an .

Een buitengewoon taJrijk p ubliek was in "Diligentia"
opgekomen om den heer dl'. J. Jj'. VAN B E MMELEN , docent
in de zoölogie , sedert kort uit Indië in ons vaderland terug
gekeerd , te hooren spreken over de ervaringen door hem
in 1 8 9 1 opgedaan op een der belangrij kste exploratie tochten
in den laatsten tij d door Nederlanders ondernomen. Spreker
causeerde ruim 21/2 uur aan één stuk en deed nochtans hier en
daar slechts vluchtige grepen uit zijn belangwek:kend reisver
verhaal , dat aangenaam gekruid werd door mededeelingen
van komische ontmoetingen en vreemde avonturen en toegelicht
door lichtbeelden van het ongerepte oer-woud.
Op eene schetskaart van het terrein der expeditie gaf
spreker ons een denkbeeld van het door de reizigers betreden
land , dat alhoewel midden in onze N ederl. Oost-Indische
bezittingen gelegen , en ofschoon het op de kaart zich voor
doet als een deel onzer koloniën , een onbekend land is , dat
nimnler door Europ eanen werd betreden en zich dus op
de kaart van Sumatra nog als eene witte plek vertoont. TIet
onderzoek betrof het gedeelte van Midden-S umatra , dat zich
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u itstrek t ten oosten van de Padangsche Bovenlanden , een
onaf hankelijk , schaars bevol k t en voor de Europeanen tot
dusver ontoegankelij k gebied.
Toen spreker in Indië kwam , was hij zoo gelukkig kennis
te maken met den hoofdingenieur IJ ZE RlIfll.. N , die aan het
hoofd staat van de Staatsspoorwegen op Sumatra en die toen
het plan had opgevat bedoelde onbekende landen van het
vVesten naar het Oosten te doorkruisen , met het doel te
onderzoeken, of het terrein geschikt was voor den aanleg
van een spoorweg tot afvoer van de steenkolen der Ombilin
velden naar de Oostkust en van daar naar Singapore. De
tocht zou dus ondernomen worden over de geheele breedte
van het eiland , van uit Padang in Noord-oostelijke richting
tot aan Siak.
Vooraf maakte spreker eene korte geologische uitweiding
ter kenschetsing van het verschil tusschen het westelijk en
het middendeel van Sumatra en van de ligging der Onlbilin
kolenvelden. Langs de vVestkust strekt zich uit het Barisan
gebergte , zijnde een kètengebergte , bestaande uit een aantal
ruggen evenwij dig aan de kust en aan de hoofdas van het
eiland en gevormd uit kalksteen , (b.v. het Duizend grotten
gebergte) en oude schiefer- of leilagen. Daar bevinden zi ch
op en tusschen die ruggen vulkaankegels geplant , waaronder
de bekende �1:erapi , de Talang , de Tandikat , Singalang enz.
en te nlidden van die bergruggen is in de Padangsche Boven
landen het Ombilin-kolen veld gelegen. Reeds sinds geruimen
tij d bestond het plan en had men het groote doel voor
oogen om de kolen uit. dat bekken af te voeren naar de Oostkust,
maar men stuitte op het bezwaar om een spoorweg aan te
leggen door landstreken bewoond door nog geheel onafhanke
lij ke :Nlaleische stammen , waar de ICompagnie nog niet
was doorgedrongen.
In de eerste helft dezer eeuw , tij dens den Padri-oorlog ,
lf adden onze troepen slechts een klein deel van die onbek0nd�
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streek bezocht en sedert hadden wij er geen yoet meel' gezet.
Toch wilde men trachten de moeilij kheden van het traceeren
van een weg door die streken te o verwinnen , en het plan
daartoe vond te n1eer toejuiching , ollldat men wist , dat de
vlakte van lVIidden-Sumatra doorsneden wordt door aanzienlijke
ri vieren , zooals de IC wantan of Indragil'i , de Kampal' , de
Siak-rivier enz.
Men kent den ongelukkigen afloop van de eerste expeditie ,
die ten doel had om de Ombilin-riviel' als den natuurlijken
afvoerweg; voor de producten van het kolenveld te onder
zoeken. De hoofdingenieur DE G REVE verdronk door 't omslaan
van zijn prauw in de Kwantan , waardoor het onderzoek
gestaakt werd en verdere plannen bleven rusten. De hoofd
ingenieur IJzERMAN nu vatte het plan weder op , en na door
inlandsche gezanten bij de be woners van de Rantau-Kwantan
inlichtingen omtrent de gezindheid der b evolking te hebben
ingewonnen , kwam hij tot de slotsom , dat 11let verm ij ding
van de vijandig gezinde negriën , in oostelij ke richting , een
weg gevolgd behoorde te worden in no ord-noordo ostelij ke
richtin g tot aan de Siak-ri vier.
Er was bovendien nog eene andere reden , waarom men
er de voork eur aan gaf de K wantan te volgen en een weg
te zoeken in de richting der Siak-rivier. Om dit duidelij k
te maken , gaf spreker eene voorstelling van het karakter
der ri vieren in dit bergland. Vooral in de streek die hier
doorreisd moest worden , hebben de rivieren het karakter
van bergstroomen. Het water moet zich dool' die woeste
streek met geweld een weg banen en vormt snelstroomen ,
wate �'vallen , draaikolken , tot eindelij k de groote vlakte is
bereikt , die gevormd is door verschuring der van de bergen
afbrokkelende gesteenten. De rivier ziet dan haal' weg
geëffend en ver wij d tussch en lage oevers , tot zij eindelij k
steeds breeder wordende , de zee bereikt en daar banken
yornlt door de massa's slib die zü op haren weg heeft m0E;"
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gevoel'd� Eene dergelij ke rivier met veel verzanding i n den
mond moest men natuurlijk vermijden , waar sprake was van
het zoeken eener geschikte plaats voor een kolenstation. De
lnonding van de K wantan heeft die verzanding in hooge
mate , de Siak-nlond daarentegen veel minder. Ook is de
verdere loop van de Siak-rivier meer geschikt voor het
be varen door stoombooten met betrekkelijk grooten diepgang.
De twee hoofdbezwaren waren de ongunstige gezindheid
van een deel der bevolking en de gesteldheid van het terrein.
Van het door te trekken land wist men alleen , dat het
zoo niet geheel onbewoond dan toch zeer schaars bevolkt
was en bedekt met een ongerept woud , doorsneden door
slechts enkele sporen , waarlangs de inboorlingen de bosschen
tij delij k bezoeken om er de boschproducten , hoofdzakelij k
de getah te halen , en overigens door olifantspaden , die nu
j uist niet in de richting leiden welke de mensch verkiest.
De groote verkeerswegen zij n in die binnenlanden de rivieren ,
gedeeltelij k bevaarbaar en overigens doorwaadbaar door de
beddingen . der tallooze kreekjes. De bevolking woont dan
ook bij na uitsluitend aan de rivieroevers.
't Was aan den heer IJzERMAN gelukt sonllnige hoofden van
de onafhanlcel!j de landen naar Padang te lokken en uit hunne
nlededeelingmi eene gissingskaart samen te stellen , waa't'op
de nederzettingen langs de I{ wantan-rivier en de loop van
dien stroom , dien de inlander uit zijne bochten kent , waren ·
aangeteekend. Verder wist hij , dat de expeditie zich door
de bosschen lnet het kOlnpas in de eene en het kapmes in
de andere hand een weg moes t banen , en dat nlen voor
den geheelen tocht proviand voor het dagelijksch onderhoud
der tochtgenooten moest mede nemen , daar men er niet
op rekenen mocht onderweg nederzettingen te ontmoeten
waar men voldoend voedsel zou vinden , en de :Thf aleiers van
Midden Sumatra niet , zooals de Dajaks , de kunst verstaan
om van bosehpr oducten te leven.
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De mogelijke duur van den tocht werd daardoor natuurlij k
zeer beperkt , ook door de · Olustandigheid dat de Maleier
van de Padangsche Bovenlanden slechts hoogstens 25 IGlo
kan meevoeren. De Maleische koelie draagt namelijk den
last op het hoofd en niet op de schouders , zooals de Javanen.
De proviand bestond uit zakken rijst (gestampte rij st of bras)
en b ovendien moesten nog heel wat meer voor de expeditie
onmisbare zaken worden lueegenomen. Geen wonder , dat
men ten slotte uitrukte met 280 koelies.
De berekening was dat men voldoende provian d bij zich
had om den· afstand van 70 kilOlueter tot Langgalu aan de
Kalupar af te leggen. Daar zou de expeditie , naar zij hoopte ,
den ingenieur ANDRÉ DE LA. PORTE ontmoeten, die van uit
Siak de expeditie te g81uoet zou reizen om haar verder met
nieuwe proviand naar de plaats van bestemlui ng te bTengen.
Op die wijze voorberei d ging de expeditie in Februari
1 8 9 1 op reis , eerst van Fort van der Capellen naar
Sjdjoendjoeng en vervolgens langs de Kwantan-rivier met
hare gevaarlijke stroom versnellingen en verrukkelijke ge
zichten op de tropische vegetatj e langs de oevers. 'r e voet
door een dergelij k woud zi ch een weg banende J erl angt
men geen in druk van b e t overweldigend schoone van den
plantengroei. Men ziet dan slechts de stammen , terwij l het
li cht door de zich hem elhoog verheffende d ichte kruinen
nauwelijks doordrin gt. G een bloemen , geen leven , slechts
spichtige jonge b OOlupjes. Ook heerscht er in zulk een
oerwoud een muffe atmospheer door de laag rottende bladeren
en vermolmend hout , die den bodem bedekken .
. Eerst' bij het afzakken der rivi eren krij gt men een d en k
beel d van het verheven schoon van een tl'openwoud. liet
verraste oog aanschouwt dan den kleurenrij kdom van de
kronen der boomen , di e in velerlei soorten de rotsen
bedekken en met hunne veelkleurige jonge bladeren in brons
kleurige , geelgroene , blau wgro en e , l i ch t roze en w i t te t i n ten
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een onbeschrijfelijken indruk m aken Voeg daarbij de vlinders
en de veelkleurige insecten , die op de bloemen aanvliegen ,
de bladmakende boomen , wier kronen geheel wit of vuur
rood zich vertoonen , alsof zij in den rij ksten bloei staan ,
de bloemen zeI ven met hare roode en gele en scharlaken Scllft
keeringen , en daartll sschen de lianen zich slingerende als
smaragden langs dit bonte tapij t , e n men zal zich een
flauw begrip van dit schouwspel kunnen vormen.
Te midden van deze kleurenweelde slingert de rivier i n
allerlei bochten tusschen d e rotspartij en e n opent elk oogenblik
nieuwe vergezichten. Haar water schuurt langs de oevers ,
voert bOOlnen mee , smakt ze tegen de rotsen , waar zij
half uit het water met de kronen omhoog steken.
Die bewondering heeft intusschen een bitteren bij smaak ,
want de rivier i s bezaaid met klippen , waarop de stuurm an
voortdurend het oog moet houden , wil men el' niet op
verzeilen cm reddeloos verlore n zijn. Slechts enkele inlanders
verstaan de kunst om bij die stroomversnellingen met beleid
op de klippen aan te sturen en in woeste vaart juist op
het geschikte oogenblik door eelle beweging der riemen de
klip om te varen. lIet water maakt dan een vreeselijk
geweld , het spat en �chuimt in de boot , en een oogenblik
later , wanneer de klip gepasseerd is , wordt in kalm water
de reis weer voortgezet. ])1aar soms , bij al te gevaarlijke
punten , moet men uitstappen en de booten over de rotsen
slepen.
Onder den indruk van die gro otsche tafereelen voel' men
de laatste ruggen van het Barisan-gebergte langs en bereikte
de lagere streken om verder door de wildernis in m oeilijke
dagreizen op Langgam aan te houden.
Eerst bereikte de exped i tie L oeboek Ambatjang aan de
IC \vantan. Daar werden de tochtgenooten met gl'oote wel
willendhei d ontvangen en boden de inlanders klappers aan .
Gedurende het tweedaagsch verblijf in het daal' opgeslagen
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kampement bleek intusschen , dat d e inboorlingen aldaar
alles b ehalve vertrouwbaar waren. Den tweeden dag kwam
hun radja , zekere ANGKOE ICALI , een buitengewoon leelijke ,
van de p okken geschonden inlander een bezoek bij den
heer I JzERM AN brengen. Uit het onderhoud moest opge
lllaakt worden , dat de inboorlingen in den waan verkeerden
dat de kisten , welke onze koelies 111eeVO ercl en , gevuld
waren met rij ksdaalders. De radja gaf verder te kennen ,
dat hij en zij n dorpsgenooten wel eenigszins schadeloos
zouden willen gesteld worden dool' aanbieding van een
1 000-tal dier rijksdaalders. ANGKOE droop wel af als een
hond , maar die ontmoeting vermeerderde de gerustheid
van de tochtgenooten niet en deed hen dubbel waakzaanl zij n .
D e tocht door d e wildernis werd voortgezet , maal' vorderde
uiterst langzaam. Als lllen een dagreis had gemaakt van
's morgens 7 tot 's nam iddags 4 uur , had men niet llleer
dan een uur gaans of 5 kilometer afgelegd : zoo bezwaarlijk
was die tocht door het ongerep te woud , waar m en te
nauwernood 2 of 3 meter ver voor zich ui t kon zi en . De
aanvankelijke neiging om van den weg af te wij ken , ui tgelokt
door natuurschoonheden hier en ginds , l eert men op zulle
een tocht spoedig af.
Vooraan liepen vier Europeanen , i n de achterhoede twee ,
waarvan er een belast was met het doen der llletingen ,
waartoe hij zich bediende van een koperdraad van bekende
lengte.
Toen de expediti e n a verloop van 14 dagen eene rivi er
bereikte , die aanvankelij k onbekend was maar later bleek
de Sigalli te zijn , kon m en zich over tui gen , hot traject
wat de richti�g en den afstand be treft , m et groote r,ekel'hei d
te .hebben opgenomen.
Zooals reeds werel opgemerk t , d uu rde n ele d agmn,rschen
van 7 uur ' s m o rg e n s tot des namielel ags 4 uur. rr egen el i en
tijd werel hal t g e h o u den en nael :Ü h et l age h ou t Wil.S w eg-
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gekap t , dool' de koelies een tentje gebouwd , waaronder d e
veldbedden werden opgeslagen.
Het landschap dat men op één enkelen dagmarsch der
reis doortrok , geleek veel op de plateaux der J avaansche
vulkanen. In eene vlakte liep men door eene beek bedding
van kiezelsteenen , waar langs zich eene vegetatie ver
toonde van bekerplanten , boschbesplanten en w olfsklauwen.
In 't algemeen mag als regel gesteld worden dat de hoog
gelegen vegetatie van Java zich op Sumatra reeds in de
laagvlakte vertoont. Om een voorbeeld te noemen : de
boom varens die men op Java eerst op 1 000 voet boven de
zee aantreft , groeien hiel' in weelderigheid aan de oevers
van de Kampan , slechts 30 meter boven de zee.
De beddingen van kiezelsteen , welke de expeditie doortrok ,
zijn afkomstig van de kwartsaderen van het schiefergebergte.
Dat die kwarts ook goudhoudend is , bewezen de primitieve
inlands?he goudwasscherij en , di e men hier en daar aantrof.
Na den vermoeienden marsch door de kiezelbeddingen ,
bereikte men het woud , waar de terreinmoeielijkheden eerst
recht begonnen. Het dichte bosch wordt afgewisseld door
open plekken , zoogenaamde rij stvelden , die een droevig
beeld zij n van den primitieven trap van ontwikkeling van
. den landbouw in de onafhankelijke landen. Terwijl nlen op
Java en in de Padangsche Bovenlanden de rij st zi et kweeken
op behoorlij k beploegde en jaar op jaar beplante sawahs ,
geschiedt de rijstbouw in de onaf hankelijke landen op droge
velden. De bewoners nlaken zich een open plek in 't bosch
dool' de boomen te kappen ; dan steken zij de kleine takken
in brand en zaaien in de asch van dat reusachtige brandveld
een weinig rij st uit. Als men dan verder ' weet , dat het
nieuwe gewas opschiet tusschen allerl ei onkruid , heeft men
een idee van een ladang in :M:idden-Sumatra. Een akelig
droevigen aanblik biedt een dergelijk bouwveld aan , met
hier en daar een enkelen hut op hooge palen om de bewoners
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t e beveiligen tegen den aanval van tijgers. Langs een trap
bereikt de inlander zij ne armzalige woning met de half door
zichtige wanden van b alnboe , een dak van atap en enkele
armoedige vruchtb oomen er om heen geplant. Na drie of
vier j aren is de bodem uitgeput , want aan besproeiing denkt
men niet ; de b e volking trekt dan verder en kiest zich weer
eene nieuwe plek i n 't woud , waar dezelfde roofbouw wordt
toegepast. Zoo trekt de bevolkin g van geslacht tot geslacht
de geheele boschstreek door , en n a e en 30 of 50 jaren i s
h e t struikgewas i n den humus van afgevallen bladeren weer
opgeschoten tot boolnstammel1 en �ijn de verlaten ladangs
weer veranderd in woud.
Geheel i n overeenstemming met die achterlij ke gesteld
heid van den landbouw is de ellendige toestand van de
b e volkjng in de onafhankelij ke l an de n , die droevig afsteekt
bij het wel varend uiterlij k d er b ewoners van de aan ons
gezag onderworpen gewesten. Terwijl het voor spreker een
lust was , te Padang en vooral i n de Bo venlan den op de
passars de welgedane mannen en vrouwen te zi en , dikwij ls
rij k getooid met fraaie Ideeding en si eraden als teekenen
van welvaart , biedt de s chaarsche be volking van de ,g-ewesten ,
d i e den gezegenden in vloed van ons gezag ni et kennen , een
allertreurigst beeld aan. Gemiddeld de helft van de inlanders
aldaar is door de p okken g e scho n d e n ; de vrouwen zi en er
met hare kropgezwellen d ikwij ls afzi ehtehj k uit ; geheele
dorpen vond men uitgestorven door pokkenepid emiën.
Maar volgen wij spreker's reisverhaal.
lIet trekken over de verlaten ladangs was voor de expeditie
een groot bezwaar , vooral voor de Europeanen , die met
veel i nspannjng over de omgehakte boornen moesten heen
strompelen. Merkwaardig vlug deden dit een 5-tal koei en ,
die , tot groote verbazing der expedi ti el eden , als volleerd e
acrobaten over de boomen marcheerden. Daarbij hadden dj e
di eren ni ets te eten en als men in het kampem ent z i ch
6
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lleervleidde , begreep men er niets van , als men die dieren
zag herkauwen.
Dat de bevolking zeer onbetrouwbaar was, bleek op zekeren
dag , toen een e groote opschuddjng ontstond wegens den
verraderlijken moord op den heer VAN RAALTE gepleegd , die
met den topographischen dienst belast , in de achterhoede
marcheerde en op het oogenblik der overvalling wat achter
geLIeven was. Het ongeluk gebeurde eenige uren nadat de
expeditie de groote wildernis was binnengetrokken. De heer
VAN RAALTE werd op 't alleronvel'hoedst door eene bende
woeste inboorlingen van achteren overvallen en neergeschoten.
:M:et achterlating van de bagage trachtten de tochtgenooten
zoo snel mogelij k weg te komen , vreezende elk oogenblik
opnieuw o vervallen te worden. Vlug ging het echter niet
door het dichte woud , waardoor de Europeanen zich zelf
een weg moesten banen , wat al spo edig bleek hun dagelij ksch
werk niet te zijn , want zij sloegen veel te hard met het
kapmes. Zoo zij gewild hadden , zouden de vij andige inlanders
de expeditie gemakkelij k andern1aal hebben kunnen overval
len , want slechts zeer langzaam vorderde de kolonne , die
soms een staart had van 1 \/2 kilometer lengte.
De gerustheid keerde eerst terug , toen men , na clrje
dagen marcheer'ens door de wildernis , eindelij k een riviertje
bereikte. Het was aan den heel' IJzERMAN bekend , dat
ongeveer daar ter plaatse eene ri\1ier , de Tesso genaamd ,
zich in de linker Kampar n10est storten. Zoowel van deze
ri vier als van een anderen zij stroom , de Djakei , had men het
beloop gegist. Van de Djakei wist men dat zij vol met
boomstammen lag en dus niet bevaarbaar was. Toen men
nu den tweeden dag van den tocht in de wildernis eene niet
diepe , tmnelijk breede rivier ontmoette , werd deze voor
de Djakei gehouden. Den volgenden dag lnvam n1en ander
maal voor eene rivier , die men nu voor de Tesso hield.
Ook deze stroOll1 "was niet bevaarbaar. Elij lag vol boomen,
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en eene plek was cr zoo dicht llleê bezet dat de stam men
eene brug oyer de ri vier vormden. Den volgenden dag ,
terwijl � e kolonne weer marcheerde door een landschap van
zandige heuvelruggen en ondiepe llloerassige plekken , kwam
er in' den langen tro ep plotseling stremllling. Dit was gewoonlijk
het sein , dat er iets zeer bij zonders aan de hand was. Van
communicatie t usschen de vo or- en de achterhoede was
gewoonlijk geen sprake , daar met een boodschap heen en
terug wel een uur verliep . �fen zag elkander dan ook ge
woonlijk slechts twee maal daags , bij het kampeeren terug,
en wanneer men tusschentij ds plotseling , door een gedwongen
stilstand van de .voorhoede , eene langdurige rust moest hou
den , kon men er vrij zeker van zijn , een 20 minuten later
een lastig terrein te moeten doorwaden. Vooral dien dag
was er eene langdurige storing in de' kolonne. lIet bleek
da.t men reeds eenigen tij d , zonder het te bespeuren , langs
eene groote rivier had gemarcheerd , toen deze plotseling
zich aan · het verraste oog van eenige der tochtgenooten
vertoonde. Statig en zonder geruisch stroomde het water
tusschen de oevers. Het bleek nu aan de reisgenooten , dat
zij nu werkelijk de Tesso voor zich hadden , terwijl zij den
vorigen dag de Djakei waren overgestok:en.
Alle maatregelen werden nu genomen voor den overtocht ,
die '\ ooral door de dragers va.n de rjj s t " met gro ote behoed
zaamheid moest geschj eden. De voorraad rij st was namelijk
het eenige voedsel der expeditie , waarmeê deze dus zoo
zuinjg mogelij k moest zij n. Werden de zakken nat , dan kon
men de rij st zoo goed als bedorven beschouwen , en het
ergs te , de hongerdood , stond dan de tochtgenooten te wachten.
Met beleid maar tevens met zeer primi ti eve hull)middelen,
moest hier vlug gehandeld worden , daar de dag reeds ver
gevorderd was en de overtocht vóór het invallen der dujt;
ternis moest geschied zij n. Eerst te half vi er was men klaar
met het o verbruggen van de ri vier' door middel van twee
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lange boomstam men. O ver dit smalle en onzekere pad begon
nu de overtocht der bagage , waarLtj de dragers een inderdaad
b ewonderenswaardige behendigheid ten toon spreidden. De
eers te zaldeen rij st waren gelukkig droog overgekomen en
d i t zou met de overigen zeker ook ,vel gelukt zij n. 't \�T Cl'd
e ch ter 6 u ur en met bezorgdhei d z ag men den avond dalen,
tenvjj l nog het grootste gedeelte overgevo erd moest worden.
D aar werd op het critieke oogenblik eene sloep in de rivier
gezien , die weldra bleek een p aar :l\1: aleiers te b e vatten ,
die van een hanongevecht terugkeerden. Terlo ops deed
spreker opmerken , dat het wedden bij hanengev echten al
meê het gro otste genot van do Maleiers op S umatra is.
De sloep bleek in te houden een vechthaan , een kwartel
in een ko oitj e , een zakj e rij st en eenige onrijpe mangistans ,
een bundel pieren , een klewang en een piek. Na eenig
onderhandelen , wist men de op varenden te bewegen onl
voor een rij ksdaalder den voorraad rij st , voor zoover deze
nog niet aan de overzij de was , daarheen te vervoeren.
D e exp editie gevoelde zich dien avond zeer gerust , dat
de groo te ri vier tusschen haar en de slecht gezinde bevolking
der I{ wantan-landen lag . De avonturen waren hiermede echter
nog lang niet ten einde. Spreker moest zich intusschen beperken
en slechts eene enkele greep doen u i t de vele weder 'i,\7 aarc1 i g
heden , die de reizigers op den verderen tocht nog wachtten.
Het zwaarst te veran twoorden had de expedi tie het in de
buurt van de Sigattie. Reeds eenige dagen was m en de
'waterscheiding gevolgd , wat men in de eerste plaats be
lllerkte aan de olifantsp aden waar men telkens op uitkwam
en die j uist breed genoeg waren voor t\vee man onl er
naast elkaar in te loopen. De olifanten houden er van o m
op de kammen van heuvels t e loopen langs p aden die
plo tseling midden in 't woud ophouden. Het was intusschen
wel opmerkelij k , dat spreker op den geheelen tocht geen
enkelen olifant ontmoet had.
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Een tweede kenInGrk dat lnen zich op de waterscheiding
bevond , was het ontbreken van ri viertjes die den weg
lrruisten. Zoo voortmarcheerende , onts tond er op een gegeven
oogenblik weer eene strenllning in de kolonne , zoodat men
er zich op voorbereiden moest , een nloeras te nloeten door
trekken. W eldra bleek het vermoeden juist te zij n en was
alle lnan in de weer onl de voorwerpen , die lnen bij zich
droeg , zoo veel nl0gelij k tegen waterschade te vrijwaren.
Fluks werden bij v. de sigaren en de lucifers in den hoed
gestopt en met het ge \veer in de eene en de patroontasch
in de andere begaf nlen zich in het m08ras. Na langdurig
worstelen door modder en wortelne tten , bereikte lnen plot
seling een verlaten en geheel met varens begroeiden ladang
en kort daarop stond nlen voor eene breede rivier , die
IJ ZERM A.N voor de Sigatti hielcl. Terwij l wij hier een kamp
opsloegen - zoo verhaalde spreker - pakten zich ont
zettend z ware wolken bo ven onze hoofden samen. En wat
nog erger was : het water begon te s bjgen , zoodat de rij st
in allerijl naar de hoogste plekken moest worden over
gebracht.
Zoo brachten wij -v ier dagen lang aan de oe vers van de
Sigatti door zonder veel te vorderen.
Om de bezwaren waarmede de expeditie hier te kampen
had , te begój pen , moet men weten , dat de meeste Midden
S umatraasche rivieren bU stijging v an hare waterm assa
onmiddellij k de breede lage oevers treken onderze tten , welke
desniettegenstaande met een hoog en di cht woud bezet zijn.
Naarmate de streek meer of minder dikwij ls wordt gel:n u n
deerd , heeft dit woud meer of nlinder het karakter van een
moerasbosch. Zoo kan men aan den plantengroei zien , of
men lagere dan wel hoogere gronden nader t. De allerl aagste
zijn begroeid met boomen , wier wortels lisvormi ge , boven
't water uitstekende luchtbogen vormen , dj e als voetklemmen
werken en d us het voortgaan hoogst bez waarlijk makell. Ook
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v indt men el' sclll'oefp:Llmen met bedoOl'nde stammen en
s t-ekelige blaren. Bovendien · treft men op alle takjes en
blaren m ieren , wiel' nij dige beet een stekende pij n veroorzaakt.
O ver de voetangels en klemmen vormende liswortels
moesten \'lij voortstro mp elen , de voeten kwetsende aan
dorens , waarmeê de moerasbodem overdeld was.
In de rivier vonden wij eene half n atuurlijke , half kunst
matige brug of liever vlot v an drijfhout , waarmede de eene
oever aan de andere verbonden \vas. :M:idden op dat vlot
waren offeranden aangebracht in den vorm van vlaggetjes ,
en onze koelies lieten niet na om van de weinige lompen
die nog van hunne sarongs waren o vergebleven , s tukjes af
te scheuren of ook wel sigarettenpapier te nemen en deze
bij die vlaggetjes te plaatsen. De inboorlingen zij n nanlelijk
heilig o v ertuigd , dat die brug door geesten i s gebouwel.
Zoo hecht de :M:alci er , al is hij M:ohamedaan , nog aan
allerlei heidensche bij geloovigheden en bevolkt he t water ,
den bodem en de lucht met geesten.
Intusschen bleef de rivier m aar steeds \vassen , zoodat \VU
niet verder konden. Dro evig zaten wij in het kamp b ij e en ,
maal' het water s teeg al hooger en hooger , to t wij el'
eindelij k schier tot den hals in zaten. Toen besloten \vij
terug te keeren en bereiktell onder vree selijke regenbuien
de plek "yaar wij vroeger reeds den nacht hadden doorge
bracht. Onze toes tand was alles b ehalYe verkwikkelij k . O veral
o mringd van de rivier die lnaar voortd urend steeg , konden
wij noch voor- lloch achterui t. Het was inderdaad een
wanhopige toes tand , en reeds hadden wij het plan gevormd
een vlo t te bou \Vell , toen plo b3eling een geschre81Hv van
o rang , o rang ! (een mensch , een mensch !) \v eergalmde. ,Vij
waren reeds aan een dergelijk valsch alarm gmvoon geraakt ,
zoodat wij el' niet veel aan hechtten , maal' het geschreeu\v
hield aan en werkelij k waren het twee vreemdeli ngen , die ,
al zagen ze el' nog zoo afzichtelij k ui t - de een had het
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schurft , de ander een kropgezwel - op dat benarde oogen
bl�k voor ons traden in den vorm van twee engelen des
lichts.
Op onze ondervraging wie zij waren , kregen wij
alleen ten antwoord : " wij zijn boschmenschen. " Zij waren
bereid ons naar eene bewoonde streek den weg te wijzen.
Volgens hun zeggen , waren wij er niet ver van verwij derd ,
en werkelij k bleek dat ook het geval te zijn. Den volgenden
dag werd opgebroken , en ofschoon men aanvankelij k nog
veel las t van het water had , bereikte men toch eindelijk
de hoogere gronden en twee dagen later Langgam aan de
Kalnpar , waar wij ANDRÉ D E LA PORTE en den controleur
FOKKER met ruime voorraden aantroffen.
D eze en andere bij zonderheden werden door sprelmr in
levendige kleuren geschilderd. Aan het einde van den tocht
had men den provi and uitgeput tot den laats ten zak rij st, zoodat
de ontnloeting met den heer ANDRÉ DE LA PORTE uiterst
welkom was. Na 30 dagen onderweg te zij n geweest , bereikte
men Siak en was de expedj tie volbracht.
D e tocht had geleerd , dat aan den bouw van een spoorweg
langs dien weg geene onoverkomelijke terreinbez waren zijn
verbonden en dat het eenige bezwaar is de wejnig vruchtbare
streek waardoor de weg zou loopen. Overigens i s S ü tk de
aangewezen plaats voor eene kolenhaven.
Zooals men weet , worden de kolen thans per spo o r weg
vervoerd naar de E mmahaven aan de Westkust.
lIet audj tori u111 van dr. VAN BF,l\t[MELEN beloonde d en
spreker met langdurig applaus.
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