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V O O I� W O O R D. 

Aan den algemeen geuitten wensc1� voldoende , biedt het Bestuur 

van de Maatschappij « Diligentia ») op nieuw het Verslag der in 

den afgeloopen winter gehouden Verhandelingen den II1-I. Leden 

aan , voorzien van de Naamlijst zoo wel der Eere- als van de 

Gewone Leden ,  ten bewijze dat dit verslag , TiLet zorg door den 

Heir P. A. HAAn1AN JR. ook nu weder opgemaakt ,  van voor
noemde Maatschappij uitgaat. 

lIet Bestuur mogt de verzekering ontvangen, dat deze vollediger' 

vermelding der behandelde onderwerpen zoo wel aan de 1Iee7'en 

Sprekers als aan de Leden niet onwelgevallig was. lIet vertrouwt 

hiermede aan den bloei der Maatschappij « Diligentia » ,  zooveel 

in zijn v«rmogen is , bevorderlrjk te wezen. 

Moge de toetreding van vele nieuwe Leden dit ook thans weder 

bevestigen. 

Namens het Bestuur , 

Dr. G. H. MULLER , 

Secretaris. 

30 September ' 75. 





VOORBERIG,T VAN DEN SCHRIJVER. 

Met het meeste genoegen heb ik mij wede1'o1n aan den w'beid 

gezet , om m'fjne successivelijk in het Dagblad verschenen ve1'slagen 

over de in 't vorig saizoen in Diligentia gehouden Voo1'dragten 

tot een bundeltJe te vereenigen. Van vele zijden 11Wgt ik , hetzij 

direct ; hetzij indirect , verschillende op- en aanmerkingen hooren 

over
' 

de vorige Serie , die mij de genoegdoening verschaften dat 

het werkje lezers had gevonden , een eerste vereischte om eenig 

nut te stichten , en miJ tevens aanspoorden om aan de wenken van 

de critiek een dankbaar oor te leenen en te trachten dezen arbeid 

meer en meer aan z'fjn doel te doen beantwoorden : versp1'eiding 

van nuttig� kennis in algemeenen kring. 

Mijn streven om die uitkomst te bereiken ware echter zwak 

geweest , zonder de welwillende en zeer gewaardeerde .,-nedewerking 

van de heeren Sprekers , die mij bi;j de bewerking van deze Serie 

met raad en daad ter zijde stonden. Mijn openlijken dank mag 

ik hun daarvoor niet onthouden. 

De waarde van het werkje heb ik t?'achten te verhoogen door 

een uitslaande plaat aan den text toe te voegen. Vooral de ver� 



iclal'ing van het bloX;stelsel , als het meest volledige en vel'tl'olÓV

bw'e veiligheids-signaal op enkele onze?' spoorl'fjnel1 in gebl'uik , 

meende ik niet zondel' schetstee1.:ening in het boekJe te mogen 

opnemen. 

Dat de toehoorders van de lezingen in dit werkJe aangename 

herinneringen mogen vinden en dat het vel'del' aan zijn doel moge 

beantwool'den , dOOl' ook buiten den engen kl'ing van toelw01'ders 

vele leze,'s te vinden , zij ten slotte de hal,tdfjke wellsc1� , 1VaCl1'� 
mede ik mi;jn cl1'beid een « goede reis » toeroep, 

Po A. HAAXMAN JR . 

iS GRAVENHAGE • 

o c t o b  e r 1 8 7 5, 
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O I L I G E N T I A 
N A T U U R K U N D I G E  V O O R D R A G T E N. 

I. 

PROF. D. GROTHE : 

O v e r  d e  Wo l - i n d u st r i e . 

Op den eersten avond van niligent1,a's winterlezingen 
ho orden wij over een onderw erp spreken ) dat naast 
de v oeding , ,:,"001' den mensch zeker wel een der v oor

naamste factoren van zij n  levensonderhoud mag worden 
genoemd en van ingrijp end belang is v oor de maat

s chappelij ke huisho uding waarin wij leven.  De geleerde 

spreker , die v o or ons op trad , prof. Grothe uit Delft , 
wees dan o ok in z.ij n inleiding op het  groote gewigt 
van de kleeding en de fabricage van kleedingstoffen 1 

ofschoon h ij wel onderstellen kon , dat het  auditorium 
en vo oral de dames , aan wier zucht tot  opschik hier 
in den Haag zoo ruimschoots v oldoening k on worden 

gegeven , van dat gewigt w el doordrongen zouden zijn.  

Hij sprak daarmeê een waarheid uit , die h elaas niet 

slech ts voor den Haag en voor de tegenwoordige eeuw 

all een ) maar s edert de gebo orte van Eva voOi' de ge-
1 



heele bewoonde aarde heeft gegolden. Maal' ter zake .  
Voor kleedingstoffen levert h e t  dier zijn huid , die 

tot leêr of bontwerk wordt bearbeid j maar hoofdzake
lij k zij n  het de vezelstoffen uit  het  planten- en dieren
rij k , waaruit langs verschillenden weg kleedingstukken 
worden vervaardigd. In vroegere tij den leverde ook 

het delfstoffenrij k in het  vezelachtige mineraal asbest 
een s tof, waaruit men soms e en soort  v an linnen heeft 
bereid , dat de eigenschap bezat van niet  te verbranden. 

De vuile tafellakens en s ervetten w erden eenvoudig in 
het vuur geworpen en kwamen « gewasschen » uit dien 

vuurdoop te voorschij n. Zoo v erbrandde men ook de 
lijken , nadat men ze in van asbest geweven lakens 

had gewikkeld. Wanneer dus eventueel de lijkenver
branding mode mogt worden , zou m en in de fabrieken 

weêr weefgetouwen , om asbest te weven , zien ven'ij 
zen. Zoover zij n  we echter nog lang niet en spreker 

kon die vezelstof dus v eilig laten rus ten , te meer 
omdat een der v oornaamste grondstoffen v o or de klee

ding , de wol , die op de huid van s ommige diersoorten 
wordt aangetroffen , henl voor heden stof in overvloed 
·zou leveren. 

Slechts met een enkel woord s tond spreker daarom 
ook stil bij de plantaardige vezelstoffen , waaronder 
vooral bekend z ij n  katoen en linnen en wees ook ter  

loops op een nieuwe s tof , eerst voor korten tij d  in 
den handel gebragt , met name het  graslinnen , dat 
uit China-gras , een soort van netelgewas , wordt ver
vaardigd. 

Uit het dierenrij k  zijn , zooals bekend is , de zijde 
en d e  wol de voornaamste grondstoffen voor het  maken 

van kleederen. Men staat verbaasd bij het raadplegen 
der statistieke gegevens omtrent het j aar1 ij ks v erbruik 



dier stoffen. Van de zij de , die voor de dam'es zulk 
een belangrijke spinstof is , wordt j aarlijks tot een be

drag van ongeveer 500 millioen gulden geproduceerd ; VOÖf 
de w ol klimt dat c 'üfer tot 7 00 millioen guldens ; maar 
die cijfers beteekenen nog weinig vergeleken met de 

j aarlij ksche productie van katoen . 
In 1 86 0 ,  dus vóór het uitbreken van den vrij heids

krij g in Noord-Amerika , werd alleen in dat land 140 0  
millioen Eng. ponden kato en geproduceerd , vertegen

w oordigende een waarde van 7 0 0 millio en guldens . 
S edert is die productie wel wat verminderd ; maar 
tegenwoordig zal de j aarlijksche opbrengs t weder niet . 

veel van het cij fer van 1 8 6 0  verschillen. Rekent 

men daarbij de massa katoen , die in Egypte , Algiers , 

Voor-Indië , China , Japan enz. verkregen' word t ,  dan 
is de hoeveelheid naauwelij ks te berekenen. Ieder be
w oner van Britsch-Indië gebruikt j aarlij ks gemiddeld 
20 Eng. ponden katoen , derhalve voor de geheele be
v olking van l b O  l1lillioen zielen ongeveer 3 0 0 0  mil

lioen Eng. p onden , die niet alleen geprodu ceerd , maar 

ook gebruikt en versleten worden. 

Onder de vezelstoffen neemt de wol , wat de waarde 
betreft , wel niet den eersten rang in , maar voor ons 

in dit gure klimaat en vooral bij dit mistige weêr , als 

het rhumatisme niemand ongemoeid laat , zij n  wollen 
kleederen een hoog gewaardeerd en bijna onmisbaar 

artikel. 

Wat is nu eigenlijk wol ? We komen er dagelijks 
mede in aanraking en weten dus goed wat het  is ; 

maar die vraag te beantwoorden is t och al e v en lastig 

als voor  de wiskunstenaars de vraag : wat is een regte 

lij n ? Spreker was er echter spo edig in geslaagd , ons 

op de hoog'te te brengen. De wol is het haal' van een 



4 

dier. Maar dan moeten wij nog weten van welk dimi 
en welk haar van dat dier. Het varken heeft ook h aar , 

maar dat is s trak , dik en stijf en men noemt het  

daarOln te regt borstel ; het hondenhaar is ook strak 
en loopt puntig uit , terwijl ook nog op de huid van 
vele andere dieren haar gro eit , s tekel- of hondshaar 
genaamd , dat om zij n  strak- en stroefheid niet te ge

bruiken is voor kleedingstukken. 
Andere dieren, b. v .  de bunsing , hebben weêr een 

digt op de huid liggend , zachter haar , v las-- of dons

haar genoemd ; maar dit is ook geen wol. De wol ligt 
tusschen de stekelharen en het donshaar in ; de enkele 
haartj es van de wol onderscheiden zich door kronke .. 
lingen , die naar mate van haar aantal en bogten de 

f� nheid van de wol bepalen. Hoe meer gekronkeld des 
te fij ner is  doorgaans de wol. 

De · meeste wol komt naar men weet van de schapen ; 

maar ook andere dieren dragen of steeds of tij delij k  

wol i n  d p,  huid . De Zwitsersche koeij en bijv. , die ' s  zomel's 

met glad en strak stekelhaar rondloopen , verheugen zich 

in de gure maanden in een warme wollen winterdragt ; 
ook honden en vooral poedels dragen wol tusschen het 
haar ; kameelen zij n  daarvan vo or7..Îen en op de huid 
van geiten vindt men wel de fij nste wol,  vooral bij de 

Kaschmirgeit , die in het dal van dien naam in Azië ; 
meer dan 4 0 0 0  voet boven de oppervlakte van de zee , 
op het Hymalaya-gebergte leeft. 

In een andere streek van Azië , zuidelijk van de stad 
Angora , leeft een soortgelijke geit , van wier wol het 

luster of mohair wordt vervaardigd . Van die bijzonder 
fij ne wol toonde spreker ons een staal tj e in den vorm 
van een pluim , die de dames zich nog w el herinneren 
zullen voor een paar j aar , op voorschrift van d e  mode , 



achter op de mantels te hebben gedragen. Die wol is 

zoo fijn , dat als men 100 haren er van digt naast elkan
der legt , zij � te zamen de breedte van een millimeter 
bedekken. 

Nog andere fij ne wolsoorten leveren de lama's en 

h e t  Amerikaansche pacco-schaap , waarvan de wol in 
Engeland tot alpacca-garen v ersponnen en daarna ver· 
weven wordt. 

Het schaap blijft echter de voornaan1ste wolleveran

cier , Spanj e, Dlli tschland , Engeland , Buenos-Ayres , de 
Kaap en N ieuw-Zeeland zij n  de streken , waar de meeste  

w ol wordt voortgebragt . Vroeger werd hier veel wol  
aangevoerd uit  Bohemen , Silezië en Mecklenburg j maar 
sedert men die van Buenos-Ayres heeft leeren waar

deren , is de invoer uit Dllitschland aanmerkelij k  afge
nomen , en m aken onze fabriekanten thans veelvuldig 

gebruik van de wol uit Buenos-Ayres , de Kaap en 
Nieuw .. Zeeland. 

Er zijn twee soorten van wol , die zeer veel ver

s chillen. De grove ,  langharige en s trakke onderscheidt 

zich vooral door de weinig en onregelmatig gekronkelde 

haartj es ,  zooals zij o. a. worden aangetroffen op de huid 

v an de Hongaarsche en Zevenbergsche schapen , waarvan 
de w ol niet sterk gekronkeld en zeer dik en stroef is , 

z oodat reeds 1 :3  haartj es een millimeter bedekken. Daar 
t egenover staat de sterk gekronkelde fii ne wol van 

sommige bergschapen , waartoe o. a. de merinoswol 
behoort. 

De Spaansche schap en daarentegen , ten minste de 

meeste so orten , dragen een zeer fij ne wol , en de Spaan
sche ram , die vo oral veel invloed uitoefent op de supe

rieure ho edanigheid , is in andere landen , vooral in 
Duitschland , zeer gezocht , om de daar bestaande rassen 



te veredelen , waardO'O'r de qualiteit der wO'l aanmerke
lijk wordt verhO'O'gd. 

In Spanj e was de wO'lteelt  reeds van de vrO'egste 
tij den zeer in aapzien en het berO'ep van schaapherder 
werd zelfs dermate in eere gehouden , dat de vrO'egere 
KO'ningen er fier O'p waren , O'nder hunne O'v erige titels 

en waardigheden O'O'k die van " O'pperschaapherder /1 te 

mO'gen rekenen. ZO'O' waren de KO'ningen van Spanj e dO'or
drO'ngen van het grO'O'te belang der bevO'rdering v an dien 
tak van vO'lkswel vaart , evenals de tegenwO'O'rdige Keizer 
van China den , landbouw aanmO'edigt dO'or zelf de hand 
aan den plO'eg te slaan. Mais 'l'evenons à nos ?nouto?Zs. 

Het Spaansche O'f merinO's-schaap O'nderscheidt zich , 
behalve dO'O'r de fij nheid zijner w O'I , O' ok dO'O'r zijn lig
chaamsbouw en uiterlij k  vO'O'rkO'men. Het  is k O'rter en 

niet zO'O' zwaar als de bij O'ns bekende soO'rten en O'p 
den kO'p draagt het e en laag wO'I O'f  pruik, terwij l  
andere schapen t O' t  bO'ven O' p  d e  kruin glad e n  l{aal 
zijn.  Op groO'te schaal wordt de schapeniO'kkerij in 

Spanj e gedreven , zoodat men dikwij ls kudden van 40 
à 5 0, 0 0 0  stuks O'ntmO'et,  die aan één eigenaar tO'ebe
hO'O'ren. Deze heeft dan het regt om zijn kudde O'p 
ieders grO'nd te laten weiden. Dat het Spaansche schaap 

in Duitschland zeer gezO'cht is ter veredeling van de 
Duitsche rassen , behO'eft geen vermelding. In het begin 
dezer eeuw w erden dO'O'r de Pruissische Regering eenige 

duizenden Spaansche rammen naar Mecklenburg , HO'l� 
stein en Silezië O'vergebragt en de schO'O'nste resultaten 

werden van die prO'efneming gezien. Na vier of vij f , 
hO'O'gstens na acht generatiën levert het  aldus veredelde 
schapenras een even fij ne w O'l als het Spaansche schaap .  

Niet t e  verwO'nderen i s  h e t  dus , dat een Mecklen

burgsch grO'ndeigenaar vO'O'r een Spaansch ram , dat fij ne 
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wol heeft , gaarne j 5 0 0 0  betaalt .  E en graaf uit die 
s treek had op de Parij sche wereld-tentoonstelling van 
1 �67 niet slechts de wol geëxposeerd van zulk een 

ram , maar o o k  een afgiet.sel v an het dier in pleister , 
j a  wat meer zegt , hij had het  beest in terra-cotta laten 

boets eren , en daarmeê nog niet tevreden , zij n  p ortret 

in olieverw laten schilderen. 

H e t  merinos- of Spaansche schaap behoort to t d e  

bergschapen, d i e  uitsluitend gefokt worden o m  d e  wol, 

waarvan de fij nste lakens , het mousseline de laine en 
meel' andere om haar fij nheid gezochte stoffen , v ervaar

digd worden. In lagere s treken treft men het moeras

schaap aan , waarvan de wol v eel minder deugdelijke 

eigenschappen b ezit. Het kenmerkend onderscheid tus

Bchen die beide soorten is v ooral zigtbaar aan de kron
kelingen van de haartj es , die bij de mindere wol veel 

langer en onregelmatiger zijn , terwij l  de golfvormige 

bogten van de fij n e  wolsoorten zoo digt bij elkaêr lig
gen , dat zij e en regte lij n  gelijken en haal' onderlingen 

afs tand dan o ok slechts 1 miWme ter en minder be

draagt. 

Beschouwt men zoo'n haartj e door het microscoop , 

dan ontwaart men e en ruige oppervlakte , die ook eigen 

is aan het  haar van v ele andere dieren. Het  is j uist 

die ruige opp ervlakte van het wolhaar , waarvan men 
bij de b ereiding van lakens , dekens en dergelijke zulke 
uitnemende diensten heett. Wol laat zich toch niet alleen 

t o t  garen spinnen , van w elk garen dan de stoffen ge

weven worÇl.en . maar zij wordt o ok gevilt , bjj welk 

proc edé m en van het ruwe oppervlak der haartj es partij 

trekt , om z e  aan elkaêr vast t e  doen hechten , z oodat 

het  eene haar�j e het  andere vasthoudt. Zoo worden lakens, 
duffels , w ollen dekens , enz. gemaakt. 
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Deze wij ze van fabriceren is dus geheel verschillend 

van de methode , die men bij het  weven van shawls 

uit thibet� of fij ne merinoswol volgt. Daarbij neemt lnen 
de lange , strakke en gladde wol en verwij dert er eerst 
de kleine haartj es , de zoogenaamde kamling uit. Nadat 

het garen gesponnen is , brengt men het op het weef
getouw. 

In de fabrieken hier te lande , o .  a. te Leiden , geschiedt 
het kammen van de wol , dat wil zeggen het v erwij 

deren van d e  korte haartj es ,  ten deele nog met d e  hand 

en wel door middel van een kam met groote tanden. 
Als de wol op die wij ze tot linten of banden is 

gevormd , gaat zij naar de spinner , die al de v lokken 

of linten uittrekt en dunner maakt. Het wolkammen 
geschiedt natuurlijk sneller met machines , waarbij een 

hoofdrol spelen de kam el). de tang , de laatste om de 
wol bij de bewerking vast  te houden. 

Hoeveel kosten aan zulk een machine verbonden zij n , 
kan men nagaan als men weet , dat een Engelsche uit- 
vinder , om van dien tang gebruik te mogen maken , 
3 0, 0 0 0  pd. st .  moest betalen aan den persoon , aan wien 

reeds vroeger voor zulk een tang octrooi was v erleend, 
alhoewel hij een heel ander werktuig als bedoelde En

gelschmau op 't  oog had. 
Zoo is dus de wol gekamd , maar dan volgen nog 

een groot aantal bewerkingen , alvorens het fijne  garen 

gereed is. 

In Frankrijk , Zwitserland en den Elzas wordt weêr 
een geheel andere en veel ingewikkelder lnachine ge

brtrikt , waarmede v eel fij nere soorten kamwol worden 

gefabriceerd , voor de vervaardiging van de fij nste wollen 
stoffen , als mousseline de laine , enz. 

Zietdaar de bereidingswijze  van de kamwol. Hoe WOl'-
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den nu de lakens en de dekens vervaardigd ? De vOOr
b ereiding vóór het spinnen geschiedt lnet twee machines, 
vooreerst d e  duivel of wolf, e en wals die op het opper

vlak e en m enigte spits uitlo opende tand en draagt en 
gedekt wordt door een mantel , die aan de binnenzij 
eveneens m e t  tanden is bezet .  Daar tusschen wordt nu 
d e  wol door elkaêr geduiveld , met  het gevolg , dat al s 

men bijv.  witte en zwarte wol tllsschen de wals en den 

mantel h eeft geworpen , de materie er na afloop van 

het duivelen grij s uitkomt. Dit is de grondslag voor het  
grij s laken. 

Behalve de wolf heeft men nu nog de kaardmachine, 
bestaande uit een ' trommel en verscheiden kleinere 
werkrollen , beiden op het oppervlak voorzien van 
strook en leer of gutta-percha , die een menigte draad

haakj es dragen. Als nu trommel en rol met  ongelijke 
snelheid worden rondgedraa\d en men werpt tusschen 

die haakj es de geduivelde w olmassa , dan wordt deze door 
die scherpe haakj es uitgetrokken en vervormd tot  een soort 

van vlies of watten , w elk vlies v erv ol gens doorgescheurd 

en hoe langer hoe fijner wordt uitgetrokken en gesponnen 
tot  garen , waarvan ten slotte laken wordt geweven .  

Spreker had hier gelegenheid om t e  wij zen o p  de 

kunstwol , waarmede in de industrie zoo velerlei ongereg
tigheden worden gepl eegd. Het is geen kunstmatig ver

vaardigde wol , maar wol van oude sokken , borstrok

k en ,  v ersle ten j ass en en andere kleederen , die uit 
elkaêr gerukt , gesch eurd en v ervolgens met eenige per

c enten nieuwe wol gemengd , tot  v elerlei s toffen ver

werkt worden , welke op 't oog el' heel mooi uitzien , 
maar weldra uit elkaêr vallen en rafelen , omdat d e  

korte wolhaartj es van d e  kunstwol niet lang weêrstand 

bieden , maar de lange en goede haren spoedig los laten. 



De huismoeders zullen het wel weten dat karpetten en 

vloel'kleeden tegenwoordig lang niet zoo soliede meer 
zijn , als voor e en 2 0 tal j aren. Groote scheepsladingen 
van die kunstwol worden naar Engeland overgebragt , 
waar men er handig meê weet om te springen. 

Wij wensch en thans spreker nog e v en te v olgen in 
zijn medede<�lingen omtrent de lakenfabl'icage en de 

vraag te beantwoorden : wat is lakenachtige stof ? Vóór 

40 j aar werd in Engeland octrooi genomen op e en uit
vinding om laken te maken z onder de wol te spinnen 

of te weven. lvlen ging daarbij op de volgende wij z e  t e  
werk. Nadat de wol gekaard was e n  t o t  z ekere dikte 
op elkander gelegd , werd ze , eenigzins boyochtigd , 

geklopt en daarna onder walsen zachtkens gedrukt , 
waarbij men de wol wat warm hield. Het vlies werd 

daardoor een zamenhangend ligchaam , e en viltdoek : 
waarbij van draden of garen dus geen sprake was . Dat 

vollen of vilten maakte het laken wel z eer sterk , maar 
die bereidingswij z e  heeft toch geen opgang gemaakt , 
vooral omdat het dragen van dat laken eigenaardige 
bezwaren had , voor de schoolj eugd in 't bij zonder. D e  

kromme ellebogen e n  knieën bleven bijv .  i n  dat laken 
s taan J eenvoudig omdat het viltdoek geen draden h eeft 
die m eêgeven en buigzaam zijn. 

Geweven laken is van geheel anderen zamenhang. 

Zo odra de wol ,gekaard is wordt zij tot grof garen geppon
nen en dat grove garen weêr tot fijner garen uitgetrok
ken , daarna op het weefgetouw geweven tot  zoogenaamd 

dundoek, veel gelijkende op gewoon linnen en dat nog 

h eel wat anders is  dan de stof , die , in 't  dagelijksch 

leven laken wordt genoemd. Het dundoek wordt eenig
zins bevochtigd met een oplossing van z eep en vervol
gens met hamers geklopt of tusschen walsen gedrukt , 
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tot eindelijk d e  massa tot d e  h ehoorlijke dikte e n  sterkte 
in elkaêr is gewerkt. 

Die lakenbereiding is  geen nieuwtj e . Ten tij de van 
Karel den Groote bloeiden in Friesland reeds Euro

peesch vermaarde lakenfabrieken , die uitstekend ge

vold laken produceerden , waarvan Vorstelij ke personen 

het zich tot een eer rekenden een mantel cadeau te 

krij gen. Nu is men daarmeê niet tevreden , want wat 
niet glirnt deugt uiet. 

Het gevolde laken moet nu nog een aantal bewer
kingen ondergaan , waarbij een groo t e  rol spelen de 
raauwkaarden , dat zij n  distelbollen , die v ooral in het ' 

zuiden van Frankrij k  gro eij en , en waarvan de blaad

j es op een dunnen bewegelijken steel digt en stevig 

rondom de k ern ingeplant staan en puntig in een haakj e 

uitloopen\ Met die kaardbollen wordt het gevolde laken 

geraauwd of ruw gemaak t , en die bewerking wordt bjj 

fij n e  lakens wel 5 0 0  maal herhaald en nu en dan afge
wisseld door het afknippen del' uitstekende einden met 

de scheermachine , zoodat de s tof geschoren wordt. 

De laatste bewerking v an het laken is het decatise
ren.  In Engeland verrigt men die bewerking door de 
stof , n a  z e  om trommels gewikkeld te hebben , in 

gro ote ketels te kooken. In onze fabrieken geschiedt 

het decatiseren , door het laken zamengev o uwen aan de, 
w erking van stoom blo o t  te s tellen. In belde gevallen 
geeft men aan het laken de eigenschap , dat het van 

glans niet v erandert , zelfs niet als het nat w ordt. Door 

den glans en het uiterhjk v oorkomen van het laken 

moet  men zich echter niet laten verleiden ; een veel 

betere maatstaf ter beoordeeling is de ruwe binnen

vlak te , want als de wol daal' kort en ruw is , kan men 

zich veilig op de deugdzaamheid van h e t  laken v erlaten .  
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"Vij willen gaarne spl'�kers slotwoorden geloOVel} ,  dat 
hij door zij n  verhandeling slechts een denkbeeld heeft 

willen geven van de uitgebreidheid van het onderwerp. 
Dat belet intusschen niet dat de dames en heeren er 
heel aardig door op de hoogte zij n  gekomen , wat zij 

te danken hebben , aan den t a,ct van den heer Grothe , 
om uit het vele e en gelukkige greep te doen en dat 
te verwerken tot een goed geheel. 

Mogen velen onzer landgenoo ten door deze lezing wor

den opgewekt om eens een kijkj e te gaan nemen in 
e en lakenfabriek , die in ieders omgeving waarschijnlij k  
wel t e  vinden zal zijn.  Wij wij zen anders op Leiden 

en Tilburg. 



u.  

nr. A. VAN HASSEL1.' : 

Over het A l um i n i um .  

Het liefst hooren WIJ I n  niligentia spreken over on
derwerpen , die van gro o t  gewigt zij n  voor de menschelijke 

bedrij vigheid , gelijk het door Dr.  A.  van Hasselt be

handelde j en dat wij niet alleen staan in die voorkeUI', 
bleek uit de belangstelling , waarmede de verhandeling, 

die degelijk was voorbereid en uitmuntend werd voor
gedragen , door het  talrijk auditorium dames en h eereil 
w erd aangehoord. In verband met zij n  onderwerp , wierp 

spreker e erst een blik op het  tijdperk van de kindsheid 
der wetenschap , die , de gebrekkige hulpmiddelen in 

aanmerking genomen , in de h ooge oudheid reeds uit
stekende beoefenaars telde.  Het valt zeker gemakkelij k  
om , nu wij kunnen v oortbouwen op reeds verkregen 
resultaten , met kleinachting neêr te zien op het streven 
der natuuronderzoekers van vroegere eeuwen , maai' 

zonder dat streven zouden wjj ons thans niet mogen 
v erheugen in het  licht , dat de wetenschap ten voordeele 
van het practische leven op elk gebied heeft ontstoken. 

De metalen in den sch o o t  der aarde verborgen , trokken 

reeds de opmerkzaamheid van de eerste mensch enge

slachten , die in beschaving v oorui tgingen , naarmate 

z ij die m etal en tot v elerlei doeleinden di enstbaar wisten 
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te maken. Goud en zilver werden reeds zeer vroeg om 

hun z eldzaamheid en voortreffelij ke eigenschappen tot 
de kostbaarste of edele metalen verheven , en in Arabië 

verrezen de eerste laboratoria , waar de beoefenaars der 
alchimie , die · in de midden-eeuwen zulk een gewigtige 
rol speelden , den steen der wij zen zochten , waaruit zij 

het  ware levens-elixir , h e t  groote medicijn dachten te 

kunnen bereiden. Eeuwen lang h eeft het geloof aan 

die wetenschap stand gehouden ; de geleerdste  koppen 
dachten er hun brein stomp over ; de vermogendsten 

offerden er hunne schatten aan op en ruïneerden zich 
daarmede , even secuur als de tegenwoordige speculanten 

in Amerikaansche spoorwegwaarden , een andere soort 
van steen der wij zen ; de monniken zochten naar het 
groote geheim in de kloosters , waar zij voor hunne 

fornuizen en in hunne kroezen dagen en nachten lang 
de verschillende metaal-mengsels bestudeerden. En al 
dat w erken en zwoegen had eeuwen lang hetzelfde 
doel en berustte op dezelfde dwaling , die den beroemden 

Arabischen alchimist Geber in de 8e eeuw reeds in den 
z ekeren ,waan had gebragt , dat de metalen zamengestelde 
stoffen zij n  en dat h e t  er nu slechts op aankwam , om 

de edelste van die s toffen af te sch eiden en daaruit 
den steen der wij zen te bereiden , nlet andere woorden 

om het  zieke . metaal gezond te maken. Naar men uit 
de geschiedenis der volken weet , werd die alchimistische 

wetenschap tot v elerlei onedele b edoelingen aangewend 
en werd zij de bron van de snoodste en laagste  pi'ac
tij ken. 

Maar al heeft de wetenschap op haar tegenwoordig 
standpunt aangetoond , dat het  doel van de alchimie 
onbereikbaar is , en al wij s t  de geschiedenis op zoovele 

onedele misbruiken , w elke h are beoefenaars van die 
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wetenschap gemaakt heh ben , toch mogen wij de oogen 
niet sluiten voor het veelzijdig licht , door haar ver
spreid en de belangrijke ontdekkingen omtrent het 
wezen en het gebruik van stoffen , welke het wetenschap. 
pelijk  onderzoek van onzen tijd aan haar verschuldigd 

is .  Even als in het sprookj e  van den landbouwer , die 
zijne  zonen op zijp sterfbed aanmaande om ijverig te 
zoeken naar een schat in den akker bedolven , waarop 
die zonen door onverpoosd ploegen en spitten in de 
rijke opbrengst van dien wel bereiden akker den be· 
loofden schat vonden , even zoo ging het met het veld 
van de wetenschap , dat eerst ij verig bewerkt moest 
worden door arbeiders , die zich onbewust waren van 
den kostbaren schat , welke voor het  nageslacht was weg

gelegd. Die arbeiders van de oudheid en de midden· 
eeuwen s treefden naar een ideaal en achtten de hulp
middelen gering ,  die zij daartoe aanwendden ; maar die 
hulpmiddelen legden den grondslag voor het aan resul
taten zoo rijke onderzoek van onze dagen. 

Van velerlei stoffen , welke de aardkorst verborgen 
houdt , leerden zij de eigenschappen en de toepassingen 
kennen. Aan hen danken wij de kennis van het  
zwavelzuur , het salpeterzuur) het zoutzuur, de alcaliën, 
in één woord van stoffen in onze dagen onmisbaar 
voor wetenschap en industrie .  In de werken , door 
de alchimisten nagelaten , duister en geheimzinnig waar 
zij handelen over den steen der wij zen , werd een 
rijke kennis geput omtrent het wezen en de eigen· 
Behappen van verschillende rnetalen , en terwij l  de ont
dekking van de innig zamenhangende en onomstoote .. 
lijke natuurwetten en de ervaring van het verleden 
de tegenwoordige  wetenschap behoeden voor afdwaling , 

moeten hare beoefenaars toch erkennen , dat een groot  



deel van de verkregen resultaten t e  danken is aan het 
onderzoek van vervlogen eeuwen. 

Dat is  het goud , wat hun kunst voor het nageslacht 
heeft bereid ; aan de uitbreiding der natulukennis dan
ken wij ook de veredeling van de voortbrengselen der 
industrie .  De  zucht om stoffen te  veredelen bestaat in 
onzen tij d  nog sterker dan voorheen. Ook wij zoeken 
metalen met voortreflijkel'  eigenschappen t e  bereiden , 
niet dool' een verandering del' stof , maar dool' 't maken 
van mengsels of  legeeringen , welker aantal nog steeds 
toeneemt. Een laagj e goud of zilver geeft aan koper 
of ij zel' het fraaij e voorkomen en de bestendigheid van 
het  edele metaal. We hebben het  ij zel' l eeren kennen 
als oneindig nuttiger dan goud of zilver , uit vroeger 
weinig geachte bijproducten del' gas-industrie h ebben 
wij de heerlijkste kleurstoffen leeren bereiden , en hier
mede hebben wij slechts een paal' resultaten genoemd 
van het streven van den mensch , onl met de minste 
inspanning het grootst mogelijke voordeel te  behalen. 

Terwijl aan de ouden slechts zeven metalen bekend 
waren en dit getal in de tweede helft del' vorige eeuw 
ilog niet meel' bedroeg dan 1 2 , kent men nu reeds 5 0  
van die grondstoffen , die i n  mindere o f  meerdere hoe
veelheid in de aardkorst verspreid zijn .  Enkele metalen 
treft men ook in vrij en of gedegen toestand aan , zooals 
goud , zilver , platina , kwikzilver , koper ; de normale 
toestand zijn  echter verbindingen van het metaal met 
zuurstof (oxyden) of zwavel (sulphyden) , of wel het 
metaal maald een bestanddeel uit  van een legio zouten , 
die in zamenstelling zeel' van elkaêr verschillen. Spre
ker liet eenige van die verbindingen of ertsen rondgaan , 
o. a. he t  roodbruine cinnaber , een erts rijk aan lnvik
zilver , in fij n verdeelden toestand meer bekend onder 
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dén naam van vermilj oen j een verbinding van lood met 
z wavel (loodglans) , van koper met zwav el , dat ook 
nog een gedeelte zwav elij zer bevat (koperkies) , enz. 

Het lag op spreker's w eg om door eenige proeven ons 
allereerst het b eginsel op te helderen , waarop de af

scheiding van de me talen uit hunne verbindingen berus t. 
Voor de eerste proef , de ontleding v an koper- oxyde ,  uit 

koper en zuurstof bestaande , gebruikte spreker een ho
rizontaal geplaatste buis met twe e  bolletj es , waarvan 
het  e en e  einde uitmondde in een gashouder m e t  wa 

terstof gevuld , het andere in een naauwer buisj e of 
brandert j  e ,  w aar s traks de wat erstof , als zij haar weg 
door de b eide bolle tj es had afgelegd , zou w orden aan

gestoken.  Het eerste bolle tj e ,  het digst bij den gashou
der , was t en deele gevuld met het zwarte poeder van 
h e t  koper- oxyde , het andere was ledig. Zo odta nu het 
gas door de b uis s tro omde , bragt spr. een v lam bij 
h e t  uiteinde van de buis en de ligt gekleurde water

stof-vlam ontwikkelde zich t o t  een c onstante hoogt e ; 
maar thans werd h e t  bolletj e ,  waarin de v erbinding 

v an kop er met zuurs toi zich bevond , verhit en men 
zag de volgende versch>j nselen : de waterstof-vlam nam 
in omvang af , ofschoon de gasstroom niet verminderd 
was in kracht , het zwarte poeäer werd rood van 

,kleur en er verzamelde zich in de buis waterdamp , di e 
ZJich weldra in het  tweede bolle tj e  als water afzette. 

W at was gebeurd ? Onder de ontwikkelin g der warmte 
was het koperoxyde ontleed in zijne twee zamenstel
lende bestanddeelen ; het koper en de zuurstof , welke 

laatste de over haar heen stro omende waters tof had aanM 

getrokken en daarme ê  water had gev ormd. Een ge .. 

deelte v an de waterstof was dus in de buis verbruikt , 

ten koste v an de hoeveelheid , die uit  de buis stroomde , 
2 
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Waar zich derhalve maar een klein vlammetj e  kon vel'· 
toonen. 

Een gelijksoortige en even duidelijke proef nam spr. 
thans voor de ontleding van cinnaber , de  verbinding 
van zwavel met kwikzilver , met dit onderscheid , dat 
hij nu over het verhitte zwavelmetaal geen waterstof , 
maar zuurstof leidde , die zich met de zwavel verbindt 
tot het hoogst  onaangenaam riekende en hoes t  verwek· 
kende zwaveligzuur. De blaauwe vlammen in het bol� 
let j e  , met  de kwikverbinding gevuld , gaven het be
wij s , dat daar een hevige verbranding plaats had ten 
koste van de zuurstof , die er over heen geleid werd. 
Zeer duidelij k  zigtbaar zette zich nu het  vloeibare 
metaal kwik in kleine droppeltj es aan de wanden van 
de buis af en werd door den proefnemer opgevangen. 
Op die wijze  wordt in Illyrië en in Spanj e op groote 
schaal kwikzilver bereid. In plaats van zuurstof ge
bruikt men dan eenvoudig lucht. 

Eindelijk  nam spreker nog een derde proef met lood
oxyde , waarvan hij een bolletj e legde op een stuk 
houtskool. De metaal verbinding werd nu hevig verhit , 
door t e  blazen in een gasvlam , de zuurstof van het 
loodoxyde verbond zich met de  gloeij ende kooldeeltj �s 
van de gasvlam en het lood bleef in vrij en s taat op 
het houtskool achter. 

Het aluminium is een van de j ongste en veelbetee
kenendste ontdekkingen op metallul�gisch gebi�d. Het  
heeft aan de geleerden heel wat  hoofdbreken gekost ,  om 
de eenvoudige reden dat het metaal niet  in vrij en toestand 
in de natuur voorkomt ;  maar innig gebonden tot  verbin
dingen , waaruit het lang niet zoo gemakkelijk  is af te zon,; 
deren als wij daareven met het kooper , kwikzilver en lQQd 
gezien hebben. Lang vermoedde men het bestaan van 
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aluminium � n  toen me:o. er eindelij k  i n  geslaagd was 

het af t e  zo:o.de,ren e n  Çl,e belangrijke eigenschap.pen v an 
dit .merkwaardige m etaal leerde waarderen , bleven 

m oeite noch lrosten gespaard o m  door de wetenschap 

de middelen aan de hand te doen gev en , waardoor het 
aluminium op de e env oudigste en doeltreffendste wij z e  

uit zij ne verbindingen k o n  worden afgezonderd , een on
derzoek , dat niet zoo gemakkelij k  is gebleken en lang 
nog niet het gewenschte resultaat heeft bereikt. 

Aan grondstoffen voor de aluminium-bereiding ont

breekt het allerminst , want de verbindingen van dit 

m etaal komen in gro o te variëteit en in ontzettende 
m assa's in de natuur voor.  De ho eveelheid is z o o  groot,  

dat zij die van de meest  bekende metaalertsen verre 

overtreft. De muren van onze huizen bevatten aanzien

lij ke hoev eelheden aluminium , i n  ons porcelein- en aar· 
dewerk is het  vastgelegd , h e t  maakt een belangrijk be .. 

s tanddeel uit van de door het  zee- en rivierwater aan .. 
gespoelde klei van onzen bodem, welke haar o orsprong 

dankt aan verbrokkeling en verwe ering van veldspaath 

houdende mineralen , w aaruit geheele bergen bestaan. D e  
binnenste kor.st d e r  aarde , z o over d e  mensch el' i n  wist 

door te dringen , bestaat uit graniet ,  een aluminium be ... 

vattende rotssoort. 

Met zwavelzuur vormt het me taal een bestanddeel van 

het  w elbekende aluin,  waaruit de scheikundige basis j 

tevens o ok de basis van de aluminium-bereiding ,  de 

aluinaarde kan w orden afgezonderd , welke de eenvoudige 

v erbinding is van het metaal met zuurstof. In de na

tuur komt deze aluinaarde o ok gekris talliseerd v o or en 

v ormt edelgesteenten , saphyren en robijnen , die om 

hun fra.aij e kleur en hardheid 1 waarin zjj op de diaman t 
v olgen , z e.er gezo cht en duur betaald worden . 
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Het voorkomen van aluinaarde ,  een krij twit p o edel' 
uit de aluin bereid, bragt reeds DA VY, door vergelijking met 
soda , potasch , kalk en andere aardach tige stoffen , waarin 

hij metalen had ontdekt , op het d enkbeeld , dat deze stof 
een metaal moest bevatten , hetwelk lIlen reeds bij voor

baat 111et den naam van aluminium doopte.  Eindelijk 

gelukte het  in 1 8 2 7  aan den Duitschen scheikundige 
VVOEHLER , om het metaal vrij te krij gen in den vorm 
van een grij sachtig poeder. Komt dus aan 'VOEHLER de 
eer  van de ontdekking toe , aan een Franschman , den 
beroemden beo efenaar van de minerale chemie , HENRI 

SAINTB CLAIRE DEVILLE , danken wij de zeer volledige 

kennis v an de eigenschappen van h e t  aluminium en een 
methode o m  het  op groote schaal uit zijne ertsen te be
reiden en in aanzienlijke massa's in den handel t e  

brengen. 
Door tusschenkomst van DUMAS zag DEVILLE zich in 

1 8 5 5  door de finantiële hulp van Keizer NAPOLEON in 

staat gesteld om pro efnemingen in het groot  te nemen ; 
die na een arbeid v an vier maanden , onder een kalmte 

van geest voortgezet , die industriëlen dikwijls bij hunne 
pro efnemin gen missen , de meest verrassende resultaten 
opleverden , welke in 't volgende j aar dool' den heer 
DEYILLE in een m emorie werden medegedeeld . 

Te Rouaan en t e  N anterre werden aluminiumfabrieken 

opgerigt , o ok in Engeland v errees el' een , en te gelij 
ker tij d  werd een nieuwe grondstof , h e t  criolieth van 
Groenland , aangeprezen en in een der fabrieken toege
past v o or de bereiding van aluminium , welk m etaal 

om zij n e  vo ortreffelljke eigenschappen aanvankelij k  zeel' 
in trek was bij de industrie . 

Waarop berustte  nu de methode van Deville , die 

hoewel in beginsel met de handelwij ze van WOEHLER 
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ovel'eenstemmende , i n  zijne handen tot  zulke goede 

uitkomsten leidde ? Hij glo eide de aluinaarde met kool 

en leidde v ervolgens chloor o v er die glo eij ende massa. 
Het chlo or en de k o ol zamen deden nu , wat elk op 

zich zelf niet vel'mogt : het chloor verbindt zich met het 

aluminium to t een chlo ormetaal en de kool met  h e t  
t weede b estanddeel v a n  de aluinaarde , de  z uurs tof. 
Om nu h e t  chlo or aan het  chlo or-aluminium t e  onttrek
ken , werd deze s tof in sterk verhitte ovens aan het  

m etaal natrium bloo tgesteld , dat  een veel inniger ver� 
wantschap heeft t o t  chloor en daarme ê  chloornatrium 

v ormt , zoodat het  aluminium vrij komt. In de bij zon

derheden der fabricatie w enschte spreker niet te treden. 
Alleen wilde hij nog doen opmerken , dat de s traks 
vermelde stof, het  criolieth , tegenwoordig een belang

rij k e  rol speel t  bij de aluminiu m-bereiding , daar het  
niet  alleen in  plaats van ajuin al s bron van aluinaarde 

wordt gebezigd , maar o ok als vlo eimiddel uitstekende 
diensten bew� st.  

In den laatsten tij d heeft men b ij de aluminium-fabri
catie een m e thode voorgeslagen , welke een paar j aar ge

leden voor 't  eerst t e  Londen is to egepast , om ' t  chlo or

aluminium te ontleden door een galvanischen stroom 

door e en magneto-electrisch werktuig opgewekt. 

Welke zij n nu de voornaams te eigenschappen van dit 

me taal ? In kleur komt het aluminium het zink z e er 
n abij , daar het even als de meeste metalen wit gekleurd 

is , maar met een blaan wach tige tint. Het  is vatbaar 

om buitengemeen fraai gepohj s t  en gebruineerd te  wor

den ; nog fraaij er is  de matte gl3,n s van dit metaal' ,  

die verkregen wordt door het gp.polij st metaal even in 

een v erdunde lo ogoplossing te dompelen. Wil men die 

matte glans uiterst fraai hebben , dan domp elt men h e t  
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aluminium-voorwerp nog eens in sterk salpeterzuur , 
waarin het aluminium niet oplost. 

In smeedbaarheid volgt het aluminium op goud en 

zilver. Terwij l  van deze metalen blaadjes gewalsd en 

verv:olgens tusschen perkamenten bladen geslagen kun

nen worden , zoo dun , dat 10, 0 0 0  van die goudblaad

j es op elkaêr gelegd , niet dikker zijn  dan een milli 

meter , zoo kan dit  smeden en� plett en het  aluminium 

vervormen tot blaadj es , waarvan er 2 0 0 0  de dikte van 

een millimeter niet overtreffen. 
Ook tot draden laat het metaal zich trekken en het 

ZOli als zoodanig welligt geschikt z ijn  vooi' passement
werk. 

In vastheid en hardheid wedijvert het met zilver ; 
alleen koper , ij zer en zink Zijn  harder. Allermerk
waardigst is de klank van het metaal , die reeds toe
gepast is op het vervaardigen van aluminium stemvor
ken , welke een zeer sterk geluid voortbrengen. 

Een van de meest practische eigenschappen van het  
aluminium is zijn  bij zondere ligtheid. In vergelijk  met 
andere metalen is zijn  soortgelijk gewigt zeer gering , 
3 maal ligtel' dan ij zel' , 3 %  maal ligter dan koper , 4 
maal ligter dan zilver , 4% maal ligter dan lood en 7 

maal ligter dan goud. 
Spreker toonde ons al die eigenschappen , door ettelijke 

voorwerpen van aluminium te laten rondgaan , al s een 
gepolij ste plaat , een mat glanzende staaf, een fraaij e 
pennehouder , een vÎ1 1gerhoed , huissleutel , broche , enz. 
De nette bewerking , het fraaij e precies op zilver ge
lijkende voorkomen en de 1 igtheid vielen dadelijk in het 
oog. In een eigenaardige proef toonde spreker ons , dat 
het alumii1Îum de warmte nog beter geleidt dan koper ) 
wat naar men weet een uitstekend geleider daarvan 
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is .  O ok de electriciteit geleidt het  rnetaal ::;ee1' goed , 

achtmaal b eter dan ij zer. Om de ligtheid aan te t o o
nen plaatste spreker een staaf v an aluminium op de 
e en e  schaal eener balans en op de andere schaal een 

viermaal k ortere staaf van lood. De balans sloeg naar 
den kant van het lood over . 

. Bij het  smelten van het metaal , dat bij de betrekke

lijk lage t emperatuur van 7 0 0° C .  geschiedt , en vooral 
bij het gieten heeft men de gewigtige eigenschap van 
h e t  metaal ontdekt , dat het zich niet z o o  spoedig als 
andere metalen , als ij z er bij v. , n1et de zuurs tof van de 
lucht verbindt. Het dunne aluminium blad echter v er

brandt in de lucht of in zuurstof met een fraài licht ) 
en vormt dan w eder de witte a] uinaarde , waaruit het 
metaal was v erkregen. Het  wordt o ok niet door zwa

vel aange tast , wat in steden waar slechte riolen zijn 

en uitwasemende grachten , zulk een nadeeligen invloed 

uito efent o p  onze voorwerpen van zilver. 
Geen w onder , dat een metaal met die kos teljj ke 

eigenschappen , door de industrie gretig werd aangegre
pen o m  er all erlei artikelen van huishoudehj k gebruik 

Qn v an luxe van t e  vervaardigen. Voor eenige j aren 

prijkten de dames met aluminium-broches en andere 

sieraden , allerlei kleine v oorwerpen van luxe w erden 

in den handel gebragt , maar de onverbiddelij k e  m ode 

decreteerde op zekeren dag : weg met het aluminium ! 

en daartegen viel niet te protesteren. 
Men heeft uit een kilo aluminium ) dat nog geen 3/4 

v an den prjj s v an zilver kost , viermaal m eer vorken 

of lepels gemaakt dan uit dit edel me taal. Ook uit een 

sanitai r o ogpun t zou het  gebruik van aluminiu m ,  w egens 
de geringe aan tas tbaal'heid en de betrekkeljj ke onscha

debj kheid z ijner verbindingen zeer zjj n aan te bevelen 
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e n  de ligtheid en h ardheid v a n  het  metaal z o u  het  uit

s tekend geschikt maken voor de bekleeding van daken , 

h e t  pantseren van schepen , voor de kurassen van mili
litairen (1 ) ; terwij l die ligth eid , gepaard aan onbuig

zaamh eid , het aluminium tot het aangewezen m e t.aal 
maakt voor wis- en natuurkundige instrumenten , als 

v errel\:ij kers en sextanten , die dan gemakkelijker te 

hanteren zouden zij n  om de j uistheid del' waarnemin
gen te v erhoogen ; ook voor balansen en fij ne gewigtj es 

is h e t  metaal , om evengenoemde eigenschappen en o m  

zijn onaantas tbaarheid door de luch t ,  uitmuntend ge
s chikt . 

Voor muntstukken v erdient h e t  ech ter minder aan be
beveling , omdat het  m etaal in overvloed op aarde voor
komt en slechts zij n  waarde ontlef'l1 t  aan den arbeid 
v o or de afzondering ten koste gelegd. Een wij zi ging der 
methode van afscheiding zou die waarde plotseling doen 
dalen , zooals de ondervinding trouwens reeds heett ge

leerd. 't Zou met h e t  aluminium geld 011getwijfeld nog 

slecht er gaan dan de proef m e t  de munts tukken v an pla
tina in Rusland is uitgevallen. 

Van . aluminium-bron s ,  een zeer fraai glanzende , 
goudgeel gekl eurde alliage

. 
( tl O  deelen koper pn 1 0  deelen 

aluminium) ziet men tegenwo ordig v elerlei v oorwerpen 

in den h andel , als potlooden , horlogekettingen en z elfs 
vorken en lepels. Hoogst belangrij k is de h ardheid en 

vasth eid van dit metaalm engsel . Het staal heeft in alu

miniumbrons een m ededinger gevonden ; in sterkte over

treft het ' t  best e  smeedij zer. 

(1) De adelaars van de regimenten in Franhijk worden tegen
woordig van verguld aluminium vervaardigd. Z ij wegen nu 3 kilo
grammen minder dan vroeger. 
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Niettegenstaande a l  zijne voortreffelijke eigenschappen, 
beantwoordt het gebruik van het aluminium nog niet 
aan de v erwachtingen , door Deville in den aanvang zoo 
te  regt  gekoesterd. De j ongste w ereldtentoonstelling 
heeft bewezen, dat het metaal nog geen groote techni
sche beteekenis heeft , en dat zoolang geen eenvoudiger 
en min kostbare bereidjng is gevonden , goedkoopere 
alliages , als Brittannia-metaal , veel meer opgang zullen 
maken bij het publiek , dat minder vraagt naar de 
soliditeit , maar in de eerste plaats naar de goedkoopte. 

Voor edel metaal is het te goedkoop , ofschoon het 
in vele eigenschappen niet voor goud en zilver onderdoet, 
uitgenomen de zeldzaamheid � die het  niet met  deze 
metalen deel t .  Ofschoon aluminiumlepels en vorken 
precies hetzelfde effec t  makell als zilver , zijn ze voor 

vele  lieden , die aan zwaarte hun prestige ontleenen , 
veel t e  ligt. 

Het  aluminium leerden wij dus kennen al s een kost
baren schat , dien de aardkorst in rijken overvloed ver
borgen houdt , maar voor welks algemeene verspreiding 
ten voordeele van den mensch de wetenschap het laatste 
woord nog lang nie t  heeft gezegd. 

Aan Dr. van Hasselt ten slotte een woord van dank 

voor zijn  interessante verhandeling. 
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KAPITEIN F.  DE BAS : 

Over d,e Ontwik.keNng  der  Phofog raph i e. 

Ofschoon een vrucht en een der schoonste vruchten van 
het veelz'ijdig wetenschappelijk onderzoek van onze 
dagen , werden toch de grondslagen van de photographie, 
evenals vam zoovde ontdekkingen , reeds voor eeuweIi 
gelegd en m'ogen de arbeid en de inspanning der vorige 
g'éslachten liÏet ligt geteld worden , wánneer men de 
schoone resultaten overziet ,  welke thans ook op dit 
gebied den roem uitmaken van de 1ge  eeuw. Of denken 
wij niet aàn onze stoomwerktuigen , wanneer wij lezen , 
dat Hero van Alexandrië reeds in 2 1 5  v. G. waterdamp 
aanwendde tot beweegkracht , en komt de uitvinder van 
de boekdrukkunst ons niet in de gedachte , als wij van 
Cicero lezen , dat hij de vraag opperde , of de j aarboeken 
van Ennius , den schepper der Romeinsche dichtkunst , 
in ij zer gegrift , afdrukken zouden achter laten ? 

Zoo heeft ook de photographie haar aaneengeschakeld 
verleden van proefnemingen en nieuwe vindingen en 
ontdekkingen , die vooraf moesten gaan om haar to t  
v olkomen rijpheid te  brengen en  haar een een'plaats 
in te ruimen onder die grootsche verschijnselen van 
onze eeuw , welke aan zoo velerlei bronnen van volks
welvaart en rijkdom een nieuw leven of een krachtigen 
stoot hebben gegeven en nog steeds voortgaan den 
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kracht met hare reusachtige toepassingen op handel , 
nij verheid en internationaal verkeer ; nevens de tele
graphie , die magtige draagster der gedachten tot de 
uiterste hoeken der aarde , ja 1.1uisschien boven haal' 
staat de kracht van het  licht en de middelen , die het  

menschelijk  vernuft heeft uitgedacht , om de scheikun
dige werking van zijne stralen dienstbaar te maken tot 

de meest verrassende resultaten op elk gebied van kunst 
en wetenschap. 

De photographie is een kind des lichts. De groote 
levensbron. , het  middenpunt van het  zonnestelsel , zoo 
beteekenisvol door onzen ten Kate beschreven als het 
1/ Oog der Schepping IJ , de 1/ S traal der Godheid IJ , in één 
woord de zon , zij is de nloeder van de photographie , 
die de analytische werking van de zonnestralen voor 
haar doel dienstbaar heeft gemaakt.  

Spreker ZOLl nu  eerst  met ons een blik slaan in de 
wordingsgeschiedenis van de photographie. Het kastj e ,  
w aarin de photograaf zijn  werk verrigt , d e  bekende 
Camera obscura , bestaat uit een soort van doos , van 
alle kanten gesloten, maar aan de voorzijde van een 
kleine opening voorzien , waardoor de lichtstralen , uit
gaande van voorwerpen daar buiten , kunmm binnen
trëden en opgevangen worden op een scherm , dat men 
tegenover die opening heeft geplaatst ,  waarop zjj een 
omgekeerd beeld vormen van die voorwerpen. De natuur
kundige PORTA , te Napel s ,  nam vóór drie eeuwen het 
eerst dat versch\jnsel waar en versterkte het lichtbeeld , 

door in de opening een lens , als het  ware een kuns·t
o og , te plaatsen. 

Hij was wel verre van te vermoeden , dat men el' 
n0g eenmaal in slagen zou om die vlllgtige beelden dool' 
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de zon  te doen vasthouden. En zoo  ver i s  men thans 

toch gekomen. 
Ook hier hebben de alchimisten van de duistere mid� 

den-eeuwen de navorschers v an lateren tijd wêer krach· 
tig , ofschoon onbewus t , geholpen en gelij k  op de bruiloft 
van Kloris en Roosj e  de schalksche aanbieding van een 
wieg aan het j onge bruidspaar een lagchende voorspel
ling inhield , zoo is ook de Camera obscura van Porta 
de sponde geworden, waarin van uit de geheimzinnige 
werkplaatsen der duistere zwarte kunst ,  de kinderen 
van het licht zijn geboren . 

Terwijl een dier zwarte kunst-aanbidders , Fabricius , 
zijn  met kabalystische teekenen beklad tooverboek raad· 
pleegde,  om er het recept  voor het levens·elixir in t e  
vinden , e n  wanhopig te midden van zijne retorten en 
kroesen rond tastte , liet hij eenige korrels keukenzout 
vallen in een zilveroplossing , en ziet ! daar ontstaat in 
het mengsel een melkwit bezinksel. Maar nog grooter 
wordt zijn verbazing ) toen Fabricius ) uit zijn  duisternis 
in het  daglicht tredende , dat witte neêrslag onder de 
werking van de zonnestralen donkerblaauw zag worden. 
Het chloor-zilver was gevonden met zij n  bekende eigen
schap , den grondslag der photographie , om door den in
vloed van het lich t van kleur te veranderen. Fabricius 
sloeg er evenwel geen acht op , maar bleef naar den 
steen der wij zen zoeken. De ontdekking ging echter , 
ondanks die achteloosheid , niet t e  1001' , want in het 
laatst der vorige eeuw vertoonde prof. CHA.RLES te Parijs, 
op een wetenschappelijke bij eenkomst , aan zijne toe
hoorders silhouetten van personen , met  behulp van de 
Camera obscura gevormd op een met  chloorzilver be·  
s treken papier. Niet alleen die beelden wekten be
vreemding, maar ook de omstandigheid , dat  zij weêr 
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wegsIIlolten , zoodra het daglicht de duisternis v:erving. 
De aandacht van de geleerde wereld was nu krach

tig opgewekt. In Engeland zette men de proeven voort, 
maar voor twee Franschen , geen van beiden geleerden , 
maar eenvoudige beoefenaars der natuurkunde,  was het , 

nu 35 j aar geleden , weggelegd hun naam te vereeuwi
gen door de bestendiging van door het licht geworpen 
beelden. 

NrcoPHORE NIÈPCE kwam het  eerst door Sennefelder , 
die omstreeks dien tijd de steendrukkunst uitvond , op 
het denkbeeld om het licht zelf op daartoe geschikte 
zelfstandigheden te laten teekenen . Ofschoon hij zeel' 
geheimzinnig bij die proefnemingen te werk ging , weet 
men toch dat hij zijne metalen platen in de Camera obs

cura , bestemd om het beeld van voorwerpen daarbuiten 
op te vangen , vooraf bedekte met een laag asphalt , 
waardoor na langdurige blootstellin g aan het licht , in .. 
derdaad teekeningen werden verkregen , waarbij d e  licht
partij en gevormd werden door de verharde asphalt ,  de 
schaduwpartij en door de na wassching ontbloote deelen 
van �e metaalplaat , terwij l  de tusschentinten ontstonden 
door slechts gedeeltelijke oplossing van de gevoelige 
laag. 

Zoo had Nièpce weêr een schrede verder gedaan. De 

resultaten waren nog wel zeer gebrekkig , aangezien 
door he t langdurig exposeren aan het licht de licht
effecten gedurig veranderden , waardoor een verwarde 
teekening moest ontstaan , maar Nièpce had toch het  
middel gevonden , om de lichtbeelden , die door Charles 
maar even vertoond . waren , te bes tendigen. 

Spreker leidde ons nu op den boulevard St. Martin te 
Parij s  een andere werkplaats binnen van een even be .. 
scheiden man , D.A.GUERRE , evenals Nièpce toegerust met 
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noeste vlij t e:r;l stalen volharding. Reeds h;:td de j eugdige 
artist Dagu�rre zich te Parij s een naam gem�akt door 

het hoogst indrukwekkende diorama , dQor hem met 
Horace Vernet geschilderd en voorstellende een reek$ 
van natuurtafereelen . en wereldwonderen, elkaêr in 
bonte afwisseling opvolgende , toen hij door het gedudg 
raadplegen van zijn Camera obscura , welke de natuur 
in al hare kleuren teruggeeft ,  op het denkbeeld kwam 
om de tafereelen van zijn  diorama ook op het glas te 
bestendigen. 

Hij l�gde zich daarbij ijv;�rig toe op ,natu�r- en schei
kundige studiën , en elk uurtj e ,  dat hij kon afzonderen , 
besteedde hij in zijn werkplaats aan zijn  geliefd onder
�oek. �p zekereI!- dag had D�gu�rre een zilveren eet
lepel laten liggen op een plaat , die met j odium was be
handeld , en terugkomende vond hij het beeld v,an dien 
lepel door het licht op de plaat afgebeeld. Dit bragt 
Daguerre tot  de ontdekking dat het aldus gevormde 
j oodzilver de vatbaarheid heeft om lichtindrukken aan 
te nemen. 

Het asphalt van Nièpce , dat deze nog met  zekel,'e 
stijfhoofdigheid vasthield , liet DaguelTe thans geheel 
varen , en hij bepaalde er zich uitsluitend toe om de 
aan j ooddampen blootgestelde zilv �rplaat steeds lichtge
voeliger te maken , waarin hij eindelijk  na elf j aar vol .. 
hardens volkomen slaagde , door de gej odeerde plaat 
uit de Camera abscura bloot te stellen aan kwikdam
pen , waardoor ten slotte het  lichtbeeld 11le t  e.en ver
wondei'lijke fij nheid en volkomenheid verscheen en 
duurzaam bleef. 

Van dit gewigtige tijdstip ( 1839) , kan UIen zeggen 
dat de geboorte der photographie dagteekent. Spreker 
mogt hier .met regt hulde brel,lgen aan de twee be-
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toe.md� m�m:wn , wie�' :n�W�� P1et goud�n le,H�r�p �p 
de o.olkonden der 'Yetensc�ap gegrift zijn. 

l\'Ie t  de ont9.ek�i�g q.er on,tw��feling$vocht�n was de 
photog�aphi� nu de b el angrij kste  plla&e d<:;r tl'apsgewij � e  
v erbetering e n  v olmaking ing�tred en. E r  kle�fden uit 
den aard der zaak nog v ele  gebreken aan DagucI'l'.e'p 
vinding. De aanzienl�j �{e tij d van 1 5  minuten , w elke v�r
eischt w erd voor . h e t  vormen der beelden , werd wel 
spoedig door de ontdekking van de zo ogenaamd v er
snellende zelfstandigheden , waartoe broom- en chloor
verbindingen dienden , tot enkele secunden verminderd ; 
maar nog m eer bezwaren vielen te overwinnen , o .  a. de 

lichtspiegeling , welke bij de daguerréo typie-pQrtretten 

zoo sterk was , dat men � e  in alle s tanden moest w en
den en keeren , om ze goed t e  zien ; o ok was h e t  

gebruik van kwik oorzaak d a t  het beeld , tengevolge 
van verclamping , na v erlo op van tij d  v eel aan zuiver
heid en kracht verloor en eindelijk was het daguerréo

tyPie-beeld niet voor vermenigvuldiging vatbaar. 
Inmiddels zaten de Engelsche natuurkundigen o ok niet 

stil , en men kan w�l zeggen van de pho tographie ) dat 

de Franschen en de Engelschen een wedstrij d  hielden 
o m  die edele kunst tot de meeste v olkomenheid te bren

gen. Nu w�s het weêr de beurt van een En,gelschman , 
T.ALBDT , om een belangrijke ontdekking te doen door 
d e  t oepassiqg 4er photographie op papier , dat hij eers t 
bed�kte met j, oodzilver , waarna hjj met galnotenzuu r 

e en flaanw lichtbeeld ontwikkelde. 

De be��de.n van Talbo t  waren zoogena�mde n�gatieve 
b.eelde,n , w�SLrop de lichtpartij en v an het  v oorw erp 

zwart · de donkere licht voorkomen. Er werd voor deze 
" , . . .  . . . 

�et�o�e op papier qus nog een tweede bewerking 

�erei�cht , 
. 

l?e t  verkrijgen van het  positieve beeld of het  
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eigenlijke portret .  Daartoe bevestigde Talbot achter het 
transparente papieren negatief een eveneens met chloor
zil ver bereid papier , liet  de zonnestralen toetreden door 
de lens van de Camera , en het papieren negatief liet 

het licht alleen door op de wit gebleven plaatsen , zoo
dat  nu de lichte en de donkere partij en op het achter 
geplaatste positief haar natuurlijke plaats weêr innamen. 

Het groote voordeel van deze vinding van Talbo t  
was de  vermenigvuldiging , daar men nu een willekeurig 
aantal afdrukken kon makeil. De beelden moesten in
tusschen in zuh-el'heid en schakering van tinten verre 
onderdoen voor die van Daguerre , hetgeen wel niet 
anders kon , daar metaalplaten veel gladder van oppel'
vlak zijn.  Men zocht nu naar een stof, even lichtgevoe
lig als papier, maal' in gladheid en fijnheid de metaal .. 
platen evenarende.  

Wederom stond een merkwaardige figuur op , die dat 
nieuwe raadsel van de photographische wetenschap zou 
oplossen. Spreker schetste ons de eenvoudige , maal' 
krachtige persoonlijkheid van NrÊpc:E DE ST. VrcToR , de 
soldaat-natuurkundige , die eerst cavalerie-officier , daar
na bij de garde municipale te Pal'ij s , bij zijne onder
hoorigen zèei' gezien én geëerbiedigd was , zoodat hij 
hooit straffen behoefde uit te deelen , dientengevolge de 
politie-kamèr over dag te zijner beschikking had om 
ze tot  laboratorium en studeer-cel te  maken voo.r zijne 
proefnemingen en studiën , terwijl  hij '8 nachts voor dê 
rust der burgers waakte.  

In die eenvoudige omgèving kwam Nièpce op het 
grootsche denkbeeld om negatieve beelden te vervaal'';' 
digen op glas , hetwelk hij vooraf bestreken had met 
een dunne laag eivvit met een weinig opgeloste j ood
potassium , waardoor

' de plaat een volkomen glad en 
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homogeen oppervlak verkreeg � dat vervolgens val1 
j oodzilver werd voorzien. In de Camera e-ebraO't werden '-' ;:" 
op ' die manier negatieven op de plaat ge teekend , welke 
door scherpte en zuiverheid uitmuntten. De posi tieven 
moesten natuurlijk nog veel beter uitvallen , daar het 
doorschijnen van het licht hier niet belemmerd werd 
door de vezelachtige papierstof , maar ongestoord zijn  
weg naar het achter de plaat geplaatste papier kon 
vinden. 

Sedert de vinding Van de photographie op glas werden 
in het  eerste j aar , in Amerika alleen , reeds 10; 0 00 
kippen gebruikt voor de eiwit-bereiding. Aan de vinding' 
van Nièpce , die to t  op den huidigen dag nog niet ver

beterd is , ontbrak nog de vervanging van het ongerie� 

felijke eiwit door collodion , een stof die verkregen wOl'dt 
door schietkatoen in een mengsel van aether en alcohol 
op te lossen , welke oplossing na verdamping een min 
of meer klev erig organisch v liesj e achterlaat , dat bedekt 
met een zilververbinding de aldus geprepareerde plaat 
uiterst ge voelig maakt voor het  licht. 

De vervaardiging del' negatieven afgeloopen zijnde , 
ging spreker over tot he t  afdrukken del' positieve beelden , 
verkregen door onder het negatief een blad papier , met 
chloorzilver bereid , te leggen en aan het zonlicht bloot 
tè stêllen . Het zilverzout op de glasplaat werd door het"  
licht ontleed en alle lich t.spelingen van het voorwerp wer
den zuiver , doch in omgekeerden zin op het  glas terugge
kaatst ,  zoodat z ij een negatief beeld op het glas vormden , 
dat echter onder de werking van de l i ch  ts tralen , die hun 

weg vervolgen , door de volkom en gel ij kmatige negatieve 
glasplaat weêr op nieuw werd omgek:eerd en i n  zeel' 
fijne nuancering van wit , zwart en  tusschenti n ten op 
het papier achter de plaat te voo rsch ij n  trad. 

I )  V 
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Alvorens tot  de  ve];vaardig'ing der positiev.e beelden 

mag worden overgegaan , moet  eerst het overtollige 
zilver , dat gel n'uikt is om de plaat lichtgevoeli� te maken , 

van deze verwijderd worden. De  glasplaat met het nega

tieve beeld do mpelt men daartoe in een duister vertrek 

in een bad van onderzwaveligzure natron , welk zout 

de eigenschap heeft om het  niet aan het  lich t  verande11d:e 

j oodzilver op te lossen. Tel' v erwijdering van het pas 

gebruikte zou t ,  wascht men vervolgens de plaat tin 

helder water af .  Het negatieve beeld is  dan gefixeerd. 

Het positieve beeld ondergaat later op zijn beurt ook 
een gelijksoortige bewerking. Intusschen s tuit men op 

het bezwaar , dat niet alle zwaveligzure natron verwij derd_ 
�an worden , zoodat dit na verloop van tijd gelegenheid 

vindt om het zilver van het beeld om te zetten in zwavel .. 

zilver. 

Dit zout heeft . ook weêl' groote verwantschap tot 

zuurstof, slorpt  die uit  de lucht op en vormt een 

zwavelzuur zilverzout , dat zich· door de vochtigheid van 

den dampkring gretig laat oplossen. 
Onze waterleiding , merkte spreker op , kan aan onze  

pho tografen een groote dienst bewij zen dool' ten minste 

door zuiver wasschen de duurzaamheid van het beeld 
te verhoogen. 

De gebreken van weinig duurzaamheid , kostbaarheid 

van bewerking door het  gebruik van edele metalen en 
betrekkelijk langzame productie van beelden , deden weêr 
naar een andere me thode zoeken , en niet lang duurde 

het of POIl'EVIN legde den grondslag tot  de J)hototypie of 
onveranderlijken lichtdruk. H ij ontdek te namelijk , dat 

bij het blootstellen van een mengsel van gelatine en 

chroomzure zouten aan het licht , die gedeelten van de 
organische stoffen , ,vaal' het licht heeft ge t,r0 ffen , druk-



inkt vatten , terwij l  de niet dool' h e t  h c h  t geraakte deele -' I  

van de laag , daarentegen geen inkt aannem en. Een 
aldus geprrepareerde steenplaat w erd achter h et negatief 
geplaats t en nadat het licht  had gev,rerk t en het p o si t i e v e  

beeld gevormd was , d e  plaat ge wassc hen e n  m e t  drukinkt  
bestreken , d a t  n u  aanhechtte o p  de v er h arde de elen v al t  
de gelatine , waarop h e t  beeld i n  al zij n  zuiverheid prij kte.  

Zoo verkreeg men de eerste onv eranderlijk e  lich t
drukken , die sedert trapsgewij ze verbeterd werden , 
vooral te München onder leiding van kapt .  Albert , in 
wiens atelier de fraaiste portret ten langs d ien weg wor
den v erv aardigd ten getale v an 2 0 0  afdrukken in 1 2  uur. 
Op deze m etho de heeft zich , naar m en weet , onze v er
dienstelij ke stadgeno o t ,  de heer Maurits Ver-veer , fil e t  
de borst to egelegd en d e  voortreffelijk geslaagde proeven , 
w elke dezen zomer de aandacht trokken op de vVeener
t ento onstelling , ook v an de j ury die ze m et het  eeremetaal 
b ekroonde , waren door dien heel' wel willend ter bezjg� 
tiging gest eld en lokten lTHm ige kreet van bewonde
l'ing uit.  

V erpl aatsen we ons n u  weêr aan gene zij d e  Van h e t  
Kanaal , want Engeland i s  thans w e ê r  aan d e  beurt 0 1'1 1 

een uieu,wen ,sc hakel toe te v o egen aan de reek s v a n  

v erbeteringen i n  de p h o t ographie .  
De Engelsche natuurkundige WOOmDURY slaagde èr in ) 

om door de vinding der zoogeNaam d e  med1anische  
methode ; vele m o e ij  elij, kheden aan het b ehande len v an 

de glasp laat eig'en ) weg 'te nemen en beelden te vor
m en ; die wat betreft duurzaamh eid ) zuiverheid v an tin t en 
en rij k e  s c h akering van licht- en s c h aduwpar tij e n ) d e  

schoonste posi tiev en door zilverzo u ten v,crl' vaatdi gd ,  v ene 

o v ertreffen. Dubb el c broom zure p o tasch is wederom b e t  
medium , waaro.p d e  l ichtstralen mechanisch i n w e rk e n .  



Daar deze luethode de rij van de verbeteringen sluit en 
de resultaten daarvan te Parij s op groote schaal ver
kregen , allermerkwaardigst mogen genoemd worden , 
zullen wij wat uitvoeriger bij den aard van dien me
chanischen lichtdruk stil staan. 

Een huidj e van gelatine , gedrenkt met dubbel chroom
zure potasch en overgoten met collodion , wordt met de 
collodion-z�de vastgehecht aan de glasplaat , waarop het 
negatieve beeld staat van het portret of eenig ander te 
reproduceren voorwerp . Zoo lang het huidj e  nog niet  aan 
het licht bl oot  gesteld is geweest , bestaat dit uit een 
geheel homogeen zamengestelde massa , ter dikte van 
een blad karton. 

Zoodra men echter de lichts tralen , hetzij van de zon 
dan wel van electrisch o f  ander kunstlicht , door het ne
gatief op hd gelatine-huidj e laat werken , verhardt dit in 
gelijke mak als het licht meer of minder toegang ver
krijgt door de beschaduwde gedeelten van het negatief 
op glas. Deze blootstelling duurt onder het zonlicht een 
half uur , bij gebruik van kunstlicht van ;2 tot 4 uur. 
Het huidj e wordt bij kaarslicht zeer voorzigtig van het 
cliché afgenomen , daarna aan de zij de tegengesteld aan 
die , waarop de zonnestralen hebben gewerkt , . afgewas

schen in een bad van warm water , dat op een vaste 
temperatuur wordt gehouden en 24 uur lang bij tus� 
schenpozen wordt vernieuwd. 

Dientengevolge laat het huidj e  de minder verhatde ge
latine-deelen , waarop het licht minder sterk heeft ge
w�rkt , los ; daar waar het licht in 't geheel niet is 
doorgedrongen , bl ij ft slechts een zeer dun vlies , doch 
tel' plaatse van de volle werking der lichtstraling behoudt 
het huidj e de oorspronkelijke dikte : - - zoodat het resul
raat is , dat ten laatste het huidj e een teekening en 
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l'elief vertoon t , waarbij de dikkere deelen overeenkomen 
met de licht- , de dunnere gedeelten met de schaduw
partij en van het  gebruikte negatief op de g:lasplaat. 

Wij zien hier dus een eigenaardige toepassing van de 
verhardingsmethode . Het eigenlijke wonder vangt echter 
nu pas aan.  Het huidi e  dat , hoewel dun , een onbeo 
grijpelijke taaiheid bezit , moet thans , na geheel ge .. 
droogd te  zijn , door hydraulische kracht in metaal woro 
den geperst waartoe het gelegd wordt in een pers tus
schen een harde s talen plaat en een weekere looden 
plaat. Niettegenstaande den ontzettenden druk van 3 0 0 , 0 0 0  

kilo' s , die o p  de teedere gelatine wordt uitgeoefend , 
biedt zij taaij en weêrstand , doch wordt door het hardere 
staal met geweld gedreven in de weekere loodplaat. 
Als de pers wordt geopend , ziet men met verbazing 

dat het relief van het  huidj e  zuiver in het letterrnetaal 
is afgedrukt , terwijl het  huidj e zelf niet het minst heeft 
geleden en onmiddellijk  weêr in een volgende plaat van 
le ttermetaal kàn worden gedreven. 

"Valineer wij thans met de vervaardir: te  metalen 

cliché de ateliers van Lemercier binnentree: �n , waar de 
eigenlijke afdrukken worden verv aardigd , zien wij 
daar , boven een verwarmingstoes tel, een soort van tafels )  
op het midden draaij ende , allen ingerigt voor  zes persj es ) 
eigen lijk met een deksel gesloten ovens ) in elke waar
van j uist één metalen cliché past , zoodat e l' zes komen 
op één tafel ) die te zamen slech ts door één werkman 

worden bediend. De verrigtingen van dien man her
inneren onwillekeurig aan de mi lde hand ) die van h e t  
h o o g  gestoelte een er poffertj eskraam , m e t  een j uist oog , 

het beslag uit het  koperen meelvat mikt op den gl oei
j enden pan . Naast iederen drukker tooh staat een klein 
fornuis , waarin een vaatj met een mengsél van duul'� 



� a l n e  v e r w s tof  e n  gelatine.  Een zekere hoeveelheid van 

die materie wordt gego ten op de metalen cliché in het 

persj e ,  "waarboven het positief, al s ware het een poffer , 

bij een bepaalde temperatuur zal worden gebakken. 

De drukker legt lUl op de aldus besproeide cliché 
een s tuk goed geljj md papier en sluit daarop de oven
deksel , zijnde een zuiver op alle plaatsen sluitende 

s taalplaat , ten gevolge van welken druk de inkt 

a lle v erdiepingen van de metalen cliché vult en zich 

ge l ij k ma, tig' over die metaaI.p l�at v erspreidt ,  terwijl 

de overtollige vloeis tof zijwaarts wordt weggeperst. Ver

v olgell � draai t de werkman de tafel zooveel om , dat 

een tweede persj e of oven V O é)l' hem kemt , voorziet die 

eveneens van beslag en papier , en gaat zoo met de 

bewerking voort , tot alle zes persen zijn  voorzien. 
Is de tafel eens omgedraaid , dan is ook de vloeistof 

in de pers , die het eerst aan de beurt was , ges tolt en 

en kan de ee rs te afdl'l1k worden uitgei1omen.  Het beeld 

vertoon t zieh nu en relief op het papier ; ter plaatse 

van de donkere schadn wpartij en ligt de vloeistof dik , 

e lders d u n n er , waardo or h e t  eigenaardig transparente 

vo() rkomen dezer produc ten w ordt veroorzaakt.  Men 

v e rlujj gt op deze w ij ze telkens zes afdrukken . Een 

ee nigzins geo e f e n d  werlu11tan v ervaardigt el' Z O O  pel' 

\ l U l'.  Alle afdrukken w orden op een tafel uitgespreid 

om vol kome n te dl'n ogen ; immers zoo lang zij nog 

vochtig z ij n , i s  d e  bloote aanraking met den vinger 

reeds voldoeude om de gelatin e te doen zamenv l o eij en. 

Na v o l komen droog ing vermindert het relief aanzienlijk  

e n  w ordt te lt s l o tte onder een  zware drukking geheel
· 

w eggenom en.  

Op ei ken afdruk , zooals die uit de pers of oven kOllr t, 
h 1 iJ ft  aanv a, n k eJ ij k  een di kke rand. van uitge:perste g�-



latine , welke later wordt weggenomen . Om te vo orkomen 

dat de gelatin e door warmte op nieuw opl osbaar mogt 

worden , fixeert men de afdrukk en in een bad van aluin . 

Zij w orden dan op nieuw gewassc hen , gedro ogd , afge
sneden en op karton geplakt en zlj n  gereed voor den 
handel. 

Tot dusv er slaagde men er bij toepassing van deze 

methode nog slechts in om p ortretten , l'eprodüc tiën van 

schilderij en en kuns tzaken te vervaardigen in klein for

maat. Intusschen zij n de pogingen o m  o ok lichtbeelden 

van groote afm e tingen te reproduceren aanvankehjk 

reeds m e t  go eden uitslag bekro ond.  

Deze methode van Woodbury wordt op gl'oo te sch aal 

to egepas t in de ateliers van de hem'en G o u p ü  en Lemor

cier te Parij s  en spreker l eidde ons die werkplaatselI 

binnen en beschreef ons op aanschonweljjke  "\vij ze de 

inrigtingen, d e  werk tnigen en de materi alen , waarvan 

• door Iniddel van s to o m- en e l e c trisch e kra� h t  wordt  

gebrui k  gemaak t , o m  de  fraaiste resul taten van lich tdruk 
volgens de daare v en verkl aarde niellwste w e thode te 
vervaardigen.  

De fraaij e platen , die in de n l aatsten t ij d  u i t Parjjs 

t o t  o n s  kwamen ,  voor ' t  meel'endeel rep rodu�ti ë n  n aar 

bekellde schilderjj en , z ij n  vervaardi gd v olgens de me thotle 

der plwtofjtyptie , zooals vVoodbnl'y's v indin g geno e l. nd 

w ord t . Wanneer nu. nog maar he t  middel ·word t ge
vonden om h are p roduc t en op boekdrukp ersen te ver

vaardigen , zoodat de  vermen,ig v uldiging bij duizenden 
ex emplaren kan geschiede n ,  dan sch ijnt  w el de v o l ko

m enh eid i n  deze k uns t b ere i k t , üeboudens aWjd de s teel l  

der w ij ze n  d e r  pho togl'afe n J d .  w .  z .  het  middel om de 

natuu r l ij k e kl e l l ren te b e h o n de n .  

Ten g IoUe w i el'p spreker I J  u g  e e n  v l llgtige n )  m è,\,Gt,r 
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hoogst intm'essanten blik op de veelzijdige toepassing 

en het onbegrensde nut der photographie , waarvan 

in het afgeloopen j aar door de geleerden uit alle oorden 

der beschaafde wereld , naar Azië en Aus tralië en den 

Indischen Oceaan zaêmgestroomd , gretig gebruik werd 

gemaakt als van een magtig hulpmiddel , om met naauw

gezetheid het intreden van Venus aan den rand der 

zonneschij f  waar te nemen , een probleem waarvan de 
naauwkeurige berekening afhangt van den zonneaf

stand to t de aarde , en de oplGssing van wie weet hoe 
v ele andere vraagstukken. 



IV. 

". , 

KAPITBIN P. VAN DER BURG : 

Over d e  se i n i n r i gt i n g en o p  onze  Spoorwegen  i n  gebru i k. 

T oen ik voor het  eerst dit onderwerp in den kring 

van lezers van het IJagbZctd besprak , viel het  mij moeij e

ljj k daarvan een duidelij k  en eenigzins volledig ovcl'zigt 

te schrij ven. Zonder de hulp van figuren mogt ik slechts 

gebrekkig slagen in mij n  s treven om een heldere voor

stelling te geven van de inrigting en werking der toe

stellen , welke ons achtereenvolgens door den begaafden 

spreker , den om zijn kunde ook in Diligentia's kring hoog

geschatten artillerie-officier . P . VAN DER BURG , op zeer 

bevattelijke wij ze werden verklaard, Door de welwill ende 

inlichtingen van den heer van der Burg zie ik mij thans 

in sta�Ü gesteld om , naar ik mij vlei , met meer succès 

den lezer een kijkj e aan te bieden op een terrein , dat 

ons allen uit een oogpunt van zelfbehoud de leven

digste belangstelling moet  inboezemen. Sedert het spoor

wegnet over de geheele beschaafde wereld zulk een 

enorme uitbreiding beeft gekregen en elk j aar de be

drijvigste landen w edij vereü in het aanleggen van bj 

nen , zoodat de spoorban en hoe langer zoo  meer in 

elkaêr grjjpen , is voorzeker de afdeeling seiniTlrig�jngen 
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w.el de  belangrijkste geworden van a lles wat tot den 
bo'uw en de exploitatie der spoorwegen behoort. 

H et bevorderen en tot den hoogsten graad van zeker· 
heid opvoeren van de veiligheid van personen , is zoo
wel in het belang van het reizend publiek , als in het 
finantieel belang der betrokken maatschappij en .  

Men huivert biJ de gedachte aan de mogelijkheid eenel' 
bo tsing tusschen twee treinen en de vreesselijke rampen , 
welke daarvan het gevolg kunnen zijn ; en wanneer een 
spoo'rwegramp heeft p.laats gehad en de schrikmare 
daarvan zich door het land verspreidt , openbaart zich 
veeltijds bij de publieke opinie de neiging om op de 
meest losse gronden de schuld te we'rpen op de spoor
wegbeambten of de ,Maatschappij , zondel' te r�d.e. te 
gaan Ulet de omstandigheid , dat deze er �ooY:�el rno� 
gelijk op uit zijn  om den toestand van de b�an der .. 
mate veilig te maken , dat de �ansen op ongeh-dd{en 
tot een minimum gel'ed,llce�rd wotden. Tot een mini� 
mum zeggen wij , w�nt ook op dit terrein zij n  de wÇ1ak· 
zaamste beambten en de vel'nnftigst uitgedachte teekens 
niet onfeilbaar. 

Wanneel,' het sprekers doel is geweest , om dool' het 
ver�preid�n van kennis omtrent de groote voor�Qrgen , 
die voo).' de veiligheid van het verkeer genomen WOl;.,. 
den , ligtvaardige meeningen en oor�eelv ell ingen op te 
heffen , dÇl,n mag hij zich wel beroemen dat doet bereikt. 
te hebben. 

Als inleiding werd dool' spreke}:' de ge;�Qhiedenj6, mecle
gedeeld der signalen , voor zoo ver zij bij onz� spoonyeg� /t 

maatschappij en in gebruik zijn .  
Ofschoon GEORGE STEPHENSON reeds in 1 � 14 z ij n  eerste 

locomotief als vervoermiddel op kort
,
e traj eçten toopaf3 tB , 

dagteekent het eerste werkelij ke spoOl'\Yegsitel��I ) de 
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Live-rpool-Manchester-lijn , eerst van ' t  j aar '1 829 en op 

dat tijdstip vangt ook de geschiedenis der signalen aan. 

De middelen om signalen te g'even kunnen in twee 

hoofdgroepen verdeeld worden ; tot de eerste categorie 

hehoo-ren de middele"n 0.m bepaalde denkbeelden met 

vere:Ï.schte naauwkeurigheid op bepaalde afs tanden zoo 

snel  mogelijk  mede te deelen (het teleg'l'aphe?'en) , t o t  de 

tweede rekent men de middelen ü m  een bepaald begrip 

op ze:ke,re afstanden door middel van bepaalde vooraf 

onderling overeengekomen teekenen kenbaar te maken 

(het ge1Jen vam 80g(}Z{J)t.en) . .  

Het duurde echter geruimen tij d , alvorens de tele-· 

graphie lDijl het geve.n van signale'R werd toegepas.b. 

Reeds Stephenson begreep , dat hij- , naarmate de m,eer

dere v<ü;}making zijner locomotieven hem in staat s telde 

de treinen sneller te do en loopen , tevens op midde-, 

len bedacht moest zijn  om op nog snellere wij ze  de 

komst van een trein aan het baanpersoneel mede te 

deelen , ten einde zoodoende een dreigend gevaar aan .. , 

s tonds aan den geleider van den trein te kunnen mede

deelen. Daarop berrustte z ij n  denkbeeld om op bepaalde, 

afs tanden hooge s tangen üp d e n  weg te plaatsen , aan 

den top voorzien van twee ronde schijven , aan de eene 

z ij de rood en aan de andere zij de groen gekleurd , welke. 

schijven door een onder aan den paal geplaatst, rader

werk zoodanig bewogen konden worden , dat zij bij een 

v eiligen toestand van den weg haar scherpen kant aan 

den machinis t vertoonden , de groene z jj de daarentegen 

als deze to t voorz jgtigheid , tot J angzaam rij den moest 

w orden aangespoord , de roode zijde , als hij den brein 

wegens onveilighei d  van den weg moest doen s tilstaan . 

Toen nu zeven j aar nadat de spoorwegen VOOl! ' t  

eerst voor het publiek gebruikt werden , �ok Llachttreinen 
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begonnen te loopen , verving men de evengenoemde 

signalen des avonds door roode , groene en witte lichten, 

die respectivelij k  gevaar J aansporing tot  voorzigtigheid 

of veiligheid aanduidden. 

Aan dit primitieve stelsel van Stephenson was echter 

het groote bezwaar verb onden , dat het bedienend per

sonee] te talrijk was. Dit bragt hem in 1840 to t de in

voering van de afstandsignalen , die zoodanig waren 

ingerigt Pon geplaatst , dat meerdere hunner door één 

persoon konden bediend worden. 

Diezelfde signalen , als daareven zij n  vermeld , werden 

met de afstandsignalen gegeven . 

Deze verbetering werd spoedig door een aantal andere 

wijzigingen in de vei ligheidsignalen gevolgd. Van al 

die signalen is de stoomfluit , van 1 835  dagteekenend , 

het meest doordringende en onfeilbaarste signaal geble

ken en heeft dan ook tot  op den huidigen dag stand 

gehouden. Het voorziet natuurlijk slechts ten deele in 

de veiligheid. Zoo laat de stoomfluit zich hooren bij 

vertrek en aankomst ; maar ook om de seinen " rem

men vast" , "remmen los// ,  of " er is gevaar " aan te  

duiden , kan de  geleider der locomotief het snerpend 

ge1uid van den ontsnappenden stoom meer /' of mindere 

malen doen hOOl'en. Hoe onaangenaam dat schelle en 

doordringende geluid ook zijn moge voor het gehoor , 

wij moeten er ons maar aan gewennen , want de stoom

fluit Îs werkelijk  een van de meest practische signalen . 

Van de verschillende signalen , waarbij het geluid 

een hoofdrol speelde , werd spoedig het onpractische bij 

stormweêr ingezien. Zij werden niet altij d geho ord J ter

wijl de mede ingevoerde belsignalen , die tot deze cate

gorie behoorden , dikwijls door het roest&n van het 

ij zerdraad niet  altij d  met volkomen zekerheid konden 



worden gegeven. Van daar de invoering van de vleu

gelsignalen , insgelijks afs tandsignalen , doch waarbij de 

schij f vervangen is door een arm , die in verticalen , 

schuinen , op- of neérwaarts gerigten s tand geplaatst ,  

den treinbegeleider inlichting geeft omtrent den meer 

of min veiligen toestand van den weg. 

VVILHELM WEBER drong reeds in 1 8 3 5  aan op het in toe

passing brengen der telegraphie op de spoorwegdiensten . 

Hij verkeerde evenwél in den waan , dat het voldoende 

zou wezen , den eenen rail als heengaanden , den an

deren als teruggaanden draad te gebruiken . De wet van 

Steinhell omtrent de aardgeleiding was destij ds nog niet 

bekend. Door Gauss werd teregt beweerd , dat de assen 

der locomotieven met  de rail s een geleidende gemeen

schap v ormden , en van verdere pogll1grn langs dien weg 

moest dus afgezien worden , vooral ook om de hooge 

kosten aan de toepassing verbonden . Het duurde tot '4 1 ,  
vóór WHEATSTONE met goed gevolg den elec trischen 

stroom toepas te op de Engelsche l ijnen , welk voorbeeld 

eerst twee j aar later navolging vond op het vas t  land .  

Aan de wij zer-telegraaf , d ie  sedert \Vheatstone ook 

weér belangrijke wij zigin gen had ondergaan , werd nu 

op bijna alle spoorwegen de voorkeur gegeven , om de 

eenvoudigheid van het apparaat en de gemakkelijke 

wij ze van behandelen . 

Zooals bekend is bestaat de ontvang- en sein toestel 

tlÎt een wij zerbord waarop 1 of 2 malen het alphabet 

is aangebragt , benevens de cijfers tot  h et seinen van 

getallen en de leesteekens tot het  beh oorlij k afsch eidel1 

der volzinnen. Een wij zer kan op beide toestel l en zich 
in gelijken stand voortbewegen , zoodat de seingever 

den wjj zer b .  v. op A of M enz .  s tell ende , ze ker .i s 

dat ook de wij zer op den ontvangtoes tel z i ch gel ijk. 
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tijdig op A of M enz .  zal bevinden. Dergelijke toestel

len z ijn nog op enkele takken van de Hollandsche 

Spoorweg-Maatschappij in gebruik. 

Maar het wordt tij d , dat wij tot  de veiligheidsigna

} en terugkeeren. Eerlang waren er zoo vele inrigtingen 

. ) au dien aard aangeprezen en toegepast , dat reeds in 

1841 alleen in Duitschland 1 6 6  verschillende vormen 

van signalen in gebruik waren. Het mogt dus wel een 

verblijdend verschijnsel genoeIl1d worden , toen in dat 

j aar te Birmingham een congres bij eenkwam , met het 

doel om algemeene regelen te  s tellen omtrent het geven 

van signalen voor de veiligheid langs de spoorwegen. 

Op die bij eenkomst werd vooral de wenschelijkhcid 

betoogd om het personeel tot een minimum in te krim

pen van in telligente , goed bezoldigde en vertrouwbare 

beambten. Als algemeene regel werd gesteld het behoud 

van de roode, groene en witte signalen en het pl aatsen 

der baanwachters op een afstand van 2 ) 0 0  meters. 

Groote beteekenis werd gehecht aan de afstalldsignalen ; 

welke als de basis voor alle signaalstelseis beschouwd 

werden. Aan de stations , de bruggen , bij diepe terrein

insnijdingen ; overal werden afstandsignalen geplaatst .  

Voor de  gevallen ; dat door mist; regen of sneeuwj agt ; 

de signalen niet hoorbaar waren of niet begrepen wer� 

den ; paste men fakkellicht toe of bengaalsch vuur of 

bezigde knalsignalen , welke laatste verkrr.gen werden 

door met slagkruid gevulde doosj es op de rails te be� 

vestigen. Deze doosj es ontploften ; indi en de trein daar

ov'er reed en zoo doende werd aan den machinist dOOl' 

middel van een bepaald aantal slagen kenbaar gemaakt 

waar hij zich bevond en hoe hij moest handelen. 

Het heilzame van de nav olging der algemeene bepa 

lingen op het zooeven genoemd congres vastg.esteld , bleek 



ai speedig uit de s tatistiek der spoorwegongelukken. Z'Oo 
wordt o . a. in het  voor eenig'e j aren verschenen werk 
van .J ames 'Brunlees over de Railway accidents , geconsta

teerd , dat v an de 540 ongelukken tllsschen de j aren 
1854-60 in Engeland voorgevallen , slechts 1 7  pCt . op 
rekening v an de signalen m oesten gesteld w orden. 

Spreker stond nu uitvoerig s til bij de wissels , w aar
door op de stations de treinen op andere sporen worden 
gebragt. Ter bevordering v an de v eiligheid is het ook 
in dezen tak van dienst wederom een groo t  v ereischte, 
dat het  aantal wisselwachters zoo ldein mogelij k  zij . In 
de v oorzorgen om deze dienst zoo eenvoudig en veilig 
m ogelijk te maken , heeft de practij k  h eft al zeer v er 

gebragt. Op de Rhij nspoor zij n  de wisselstelseIs n aar 
h e t  systeem-Saxby voor de wissels en de daaraan v er
bonden signalen , in gebruik ; en w el op de stations 
Harmelen ; Gouda , Breukelen , Utrech t enz . 

Zulk een s telsel , dat met  zij n  reeks hefboomen , die 

allen corresponderen op de verschil 1 ende  wissels en de 
daarbij behool' ende signalen ; v eel  gelij k t  op een klavier, 

kan nu dO'or één m an met gemak bediend wOl�den . H e t  
is z o o  ingerigt , dat o m  b v �  e e n  trein V ODr h e t  3.e ge
deelte van een perron te ·doen stilho uden ", de alge
meen e  wissel wachter e er.s t  ov.erhaalt den hefboom ; 
gemerkt IIIe perron � waarop;alleen die hefboomen over
,gehaald kunnen w orden , noo.d.ig 'om de wissels ·den v el''' 
eischten s tand .te .geven " ten einde den trein voor het 
3e  p erron te kunnen breng.en ., terwij l. gelijktijclig ·de ,sig,na" 

len in z o odanigen stand worden geplaats t r dat d·e mach'1uist 
zich op den v ereischten afstand kan overtuigen 'VHn den 
,goeden B,tand dier wissels. 

E en der merkw.aa'l'digste verbeberingen in deze at

deeling der spoorwegdiensten is zeker wel het blokstelsel , 
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welks uitvinder , COOKE , in 1842 van het beginsel uitging 

dat elk punt van den weg als on,Teilig moest worden 

beschouwd. Van daar de verdeeling in baanvakken. Om

trent dit blokstelsel zullen wij echter straks nog gelegenheid 

hebben eenige mededeelingen te doen , als wij de stel

seIs , op onze spoorwegen in gebruik , bespreken. 

Na dit algemeen overzigt sloeg spreker met ons een 

blik op eigen terrein en behandelde in ' t  kort, met het 

oog ook op het « Algemeen reglement op de Spoo?'wegdiensten; » 

wat men op de verschillende lij nen in ons land aantreft 

als geheel overeenkomende , en wat nog afzonderlijk  op 

enkele lijnen de aandacht verdient .  

De seinen met de ro ode ; witte en groene vlaggen ; 

des avonds vervangen door licht , zijn  zeker wel het 

�envoudigst. De roode kleur wij st dan weêr op gevaar, 

de groene maant aan tot voorzigtigheid , de witte geeft 

het teeken van veiligheid . 

Behalve de afstandsignalen ; waarbij over dag de mine 

dere 01 meerdere veiligheid wordt aangeduid door een 

horizontaal of ach ter den paal geschoven arm ) des 

avonds door gekleurde lantaarns ) zij n  op de Hollandsche 

en Rhijnlij nen de kloksignalen in' gebruik zoowel op 

de s tations als in de wachthuizen. 

Spreker koos als vo orbeeld voor de toepassing van 

die verschillende veiligheidsignalen het zeer gevaatlijke 

kruispunt van de Holl. en Rhij n-spoorwegen. Op dat  punt 

staat een signaal , zijnde een paal met twee schijven die ;  

zoo zij zigtbaar zij n , de onveiligheid van den weg aan

toonen . In den regel staat het signaal onveilig voor 

de Rhijnspoor , welk signaal alsdan ook wordt aangegeven 

door de afstandsignalen op eenigen afstand v�n het 

kruispunt gesteld. Zoodra echter de paal op het kruispunt 

voor een bepaalde lijn  op veilig wordt gesteld ; worden 



oök de armen der afstandsignalen behoorende bij die lijn 
gelijktij dig ingetrokken en dus de baan als veilig ge
signaleerd , terwij l  alsdan de signalen op de kruisende 

baan wederom gelijktijdig op onveilig zijn  ges teld , zoodat 

het op elkander loopen van treinen bij he t in acht 

nemen der signalen tot de onmogelij kheden behoort. 

In d e  onmiddellijke nabij heid van het kruispunt bevindt 

zich een wachtershuisj e met twee wachters , een voor 

de Holl. eh een yoor de Rhijnspoor ) en wektoestellen , 

voorzien van schijf  toestellen , waardoor bij het wekken, 

door middel van een schij fj e ,  tevens wordt aangewezen , 

door wien gewekt is. 

De paal met twee schij ven op het kruispunt s taat 
den wachter nu weêr ten dienst om den weg voor 

de Hollanclsche of voor de Rhij ntreinen op veilig te 

zetten. 

Spreker trad thans in een uitvoerige verklaring van 
het b loks telsel langs den Rhij nspoorweg in gebruik. 

Als voorbeeld voor de verdeeling in blokken werd het  

lijntj e  den Haag-Gouda aangehaald , hetwelk in negen 

sectiën of blokken is yerdeeld , onder toezigt van even 
zoo vele blokwachters . Aan elk blokhuisj e bevindt 

zich een bloksignaal geheel overeenkomstig met een 

afstandsignaal , en in het  huisj e , behalve  Morse·seintoe

s tellen , ook blok-toestellen. De blokhllisj es s taan onder

ling in electrische verbinding. De machinisten behoeven 

slechts te letten op den arm tel' regterzij de van het blok

signaal. Op die bloks tations , waar geen Morse - toestellen 

in gebruik z ijn , bij v. tusschen Harmelen en Breukelen 

bevinden z ich schij ftoestellen , bes taande uit een i n  

een kas tj e gesl o ten verticaal geplaatsten magneetnaald ,  

die zic h  l inks en regts be w ege n kan . Een l i nksche  
beweging van del !  magnee tnaald i s  het  se j n  d.at de  weg 

4, 
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vrij ' is  , . een rêgtsche .· dat er een trein op het spoor is , 

hetgeen duidelijk zigtbaar wordt , daar bij deIY regtsçhen 

s tand voor het regter venstertj e (zie fig. 1 )  een rood 

veld komt , waarop staat b·ein op spoor , terwij l  ter lin

kerzijde op een wit veld
. 
wordt aangegeven SPOO'J' vfn}. 

Is de toestel in rust , dan verschijnt voor he t  midden

vakj e of Tenstertj e een half rood , half wit figuur. 

Onder deze venstertj es zijn  respectievelij k een roode 

en een witte knop aangebragt , die door . den bloki

wachter naar beneden worden gedrukt en vastgezet 

om in het volgend blokstation het  roode of witte tee

ken te doen verschij nen. Overeenkomstig dit signaal 

wordt daarop door den blokwachter het  bloksignaal op 

de spoorbaan op halt of veiZig gesteld. 

Ten einde een j uist begrip van de werking van een 

zoodanig blokstelsel te verkrijgen , voegen wij aan dit 

verslag toe een schetsteekening (zie fig. 1) , voorstel

lende het blokstelsel met schijf toestellen , waarvan de 

werking zoo aanstonds is toegelicht ; de roode velden 

en knoppen zijn daarin zwart .  Een enkele blik op deze 

teekening d oet zien dat de treinen zoowel voor op- als 

voor afgaand spoor , in de schetsteekening zoowel voor de 

banen als voor de schijf toestellen gemakshalve respec .. 

tievelij k  aangegeven door de teekens I en II , geheel 

veilig zich tusschen twee blokstations kunnen bewe .. 

gen , daar de bloksignalen op de spoorbaan gesteld 

zij n  overeenkomstig de seinen , door de s chijftoestellen 

aangegeven , en dus de toegangen tot een blok , zoo

lang zich een trein in dat blok beweegt , door haltsi .. 

gnalen zijn gesloten. 

De teekening stelt voor het dubbele spoor van station 

A tot station B ,  met daartusschen gelegen blokstations 

n°, 1 en n°, 2 ;  in drie verschillende gevall en : 1° als de 
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treme3.il zi'e'lil aan ; de. eind'statimlsJ in beweging stellen ,en 
het. eerste! blokrstatien naderen ; 20 als d:e' treinen op af:. 
en opgaand spoor. elkaêr ontmoeten op ' t  mid<ilenJ van: 
denl wIeg ; 30: alS' de' trei�l;e!l1 de tegeno'Vle'Fgestelde eind
s ta tions zij n  ingetreden . 

Velgen wij' nu , ter nadeTe t'Oelichting van' het  eerste' 
geval , de v en'igtingen in de blok huisj es , terwijl de 
trein zich o.p baan II in, beweging stelt. Bij: zijn ver
trek v.an , station A wordt eerst het, belsignaal (één slag), 
gegeven : trein op spoor , en van den s.chijftoestel II de 
roode- knop- <drein' op spoor » neêi'gedl'ukt. D'e' b10kwach
ter v an het) blokstation nO�  1 geeft nu het- belsignatal, 

terug en zet  den rooden knop van zijli1 toestel :H zoo
lang vast , tot  de trein zij n:  huisj e  gep.asseeTd is. 

Zoo.d.ra de treiJ.r1 zijn huisj e nader t ,  wisselt hij met 
het  o.pvolgend bloks tation dezelfde seinen als s tation A 
met hern g,ew isselc1 heeft , waartoe  h ij , zich nu bedient, 
van den schij,ftoes tel II aan de· andere of tegenû;Ymrge4 
stelde zij de van ziJ n  huisj e. Daarna en· nadat de tr·ein 
zijn blok!'misje 200  meters g,epasseerru is" geeft hij; na-a-l' 
A h e t; belsignaal (drie slagen) : SjJOo.1.' vriJ , maakt van 
den schij ftoestel II " die met station A in gemeenschap 
staat , den rooden knop. los en drukt den witten knop 
« spoor vriJ )) ne êr ,  w elk signaal door A moet worden 
terug gegeven ; de schij f  zal daarna half rood , half wit 
hangen , g,ereed voor een v olg,end signaal . 

Het zal den aandachtigen lezer niet mOBjj el ij:k vallen , 
om nu den loop v an den trein in verband met  de, si .. 
g.na1en v erder t e  v erv01 gen. Voor den trej n , die zich v an 
station B op de lijp I in beweging stelt ;: geldt dezelfde 
redenering j met dit ondel'scheid ; dat hiel' de con;espon./l 
derende schij f  toes tellen , gemerkt I ,  i n  bewegjng komen,  

Nadat de heer van del' Burg nog gelegenheid, had g,è14 



vonden om mede t e  deelen hoe men er door middel 
van bliksemafleiders in geslaagd is om den schadelij 

ken invloed van d e  luchtelectriciteit t e  w eren , b esprak 
hij met een enkel woord het  Morse-s telsel en noo
digd e ons verv olgens uit , met h em een uitstapj e te 
doen op den Rhij nspo orweg van 's  Rage naar Breukelen. 
Dat namen wij gaarne aan , t e  meer daar wij nu als 
zaakkundigen k onden reizen en ons vo orstelden , aan 
eenige interessante zaken onze aandach t te wijden , die 
we vroeger onopgemerkt lieten. 

Wij namen eerst den trein in oogenschouw , welke 
des morgens ten acht ure naar Utrecht en Amsterdam 
moet vertrekken. 

Onmiddellij k  achter de locomotief en den tender vol .. 
gen de wagons , die blij kens het daarboven geplaatste 

bord , voor Utrecht bestemd zij n  j de wagons voor Am
�terclam , welke het tweede gedeelte van den trein zameI:l'" 
stellen , zij n  van de voorste wagons gescheiden door 
een go ederenwagen , die slechts door middel van een 
haak aan de voorafgaande wagoll is bevestigd en waarbij 
dus de twee koppelkettingcn niet zijn ingehaakt. Van 
de bevestigingshaak loopt ech ter een touw naar het  
compal'tement voor den remmer in -het vool'gedeelte 

van den hierbedoelden goederenwagen. De toegang t o t  
dit vertrekj e  is voor h e t  publiek gesloten. 

Wij worden nu vervolgens attent gemaakt op de doel
matige inrigting del' w agons , de dubbele sluiting , o m  

den passagiers het uits tappen vóór den tij d  t e  bele t .. 
ten , de verbindin gswij ze der wagons en in verband 
�aarmede vernemen wij ook , dat de aan elkaêr ge .. 
haakte kettingen van den achtersten wagon aangeven , 
dat geen wagen onder weg is losgeraak t.  'Vïj wachten 
nu het oogen blik van vertrek af , maal' informeren on s 
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eerst bij den stationschef , welke voorzorgen er genoo 
men worden , om ons zoo veili.g mogelijk naar de plaats 

onzer bestemming te laten stoomen . 

N adat eerst het  weksignaal aan het kruispunt is ge� 

geven en terug ontvangen , zien wij de signalen na
bij het kruispunt op veilig gesteld voor de spoorbaan 

van de Rhijnspoor. Vervolgens zien wij de werking 

van de bloksIgnalen. Aan den waGhter van het eerste  

blokstation wordt van hier geseind met Morse-toestel en 
belsignaal , of het  spoor vrij is , waarop de wachter , 

als er geen beletsel is , bevestigend antwoordt. Het 
tweede sein volgt thans , om den wachter t e  berig

ten , dat er een trein op het spoor is , waarop weêr 

het antwoord volgt , dat de wachter het sein begrepen 

heeft en dienovereenkomstig zij n  bloksignaal heeft ge

wij zigd en den volgenden wachter in kennis zal s tellen 

met den toestand van den weg , zoodra de trein zijn  

blokhuisj e is  genaderd . 

Even vóór het  vertrek wordt nog een sein gegeven 

m et de bel , van stati.on den Haag to t  s tation Gouda. 

Ook de blokwachters vernemen dat sein. Dit sein bestaat 

in twee maal tien belslagen voor opgaande treinen , dat 

z ijn treinen , die vertrekken in de rigting van Arnhem , 

of wel bij afkomende treinen in éénmaal tien belslagen. 

Zoodra de stationschef het t ij ds tip van vertrek ziet ge

naderd , geeft hij door middel van de klok , op het 

perron aanwezig , een kloks lag. De  machinist hoort  thans 

het  schrille  Iluitj e van de conducteurs en opent de 

stoomschui f , waarop de trein zich in beweging zet. 

Even vóór Harmelen wordt het  voor Alnsterdam be

s temde gedeel te van den trein vaü het voorste geschei

den of .'Je.'Jlipt. Op dat pun t van den weg moe t de man , 

zich bevindende . in den goederenwagen, waarin het straks 
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vermelde touw is bevestigd, en 'krachtens zijn ,eigenaardig.e 
werkzaambeid beambte-glipper genoemd ) een groote 
mate van activiteit ontwikkelen. 

De haak w:aarmede zij n  wagon aan de daarvoor ge
plaat�ten is ;verbonden , is zoodanig ingerigft ,  dat de  
beambte glipper door  het trekken aan het touw , clat 
aan dien haak beves tigd is , het voorste gedeelte ,v an 
,den trein geleg·enheid geeft om zich los te trekken , 
terwij l  ter be\Tordering daarvan door dien beambte het 
achterste gedeelte wordt gerem.d. Dat glippen moet op 
het j uiste punt en een .geschikt moment 'geschieden , 
.opdat de locomotiefLooze achterhoede j uist genoeg heeft 
aan haar trapsgewij s verminderende snelheid , om he't 
station Harmelen binnen te rollen en zich behoorlijk  
.aan te sluiten aan den voor Breukelem en Amsterdam 
bestemden trein. Zt>odra evenw.el de beambte-glipper het 
niet  raadzaam oordeelt dit  glippen te  venigten , waar

schuwt hij den machinist , om te .Harmelen te stoppen. 
Na dit uitstapj e  werden dool' den spreker nog eenige 

mededeelingen gedaan omtrent uitvindingen tot ver

meerdering van de veiligheid op de spoorwegdiensten , 
waarvan de toepassing nog slechts in het buitenland 
wordt aangetroffen. 

Zoo is het h. v. een groote waarborg van veiligheid , 
.als de chef vàn een hoofdstation elk oogenblik naauw
keurig ingelicht is omtrent den stand der afstandsi
gnalel1 , waardoor. wordt aangegeven of een trein het 
station al of niet mag binnenrijden . Door de onlangs 
uitgevonden , zeer vernuftig ingerigte , electrische con
trOle voor afstandsignalen van SCHELLENS kan de stati
onschef in een oogopslag controleren of de signalen 
staan op veilig of onve,ilig. Deze controle is nog maar 

alleen van toepassing op de Rhein.-l!}i8cnbah?t. 
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Nog werd een beschrijving gegeven der werking van 
den 1/ sifflet electrique I! van LARTIGUE en FOREST , ten 
doel hebbende om bij mis tig- of' s tormwedel' den machi
nist te waarschuwen , dat hij zich in de nabijheid van 
een afstandsignaal bevindt. Hiertoe is dit signaal in 
gemeenschap gebragt met een contact stuk , dat op eeni
gen afstand tusschen de rails is gelegd. Zoodra nu eenige 
metaalbors tels , die zich onder aan d'e locomotief bevin
den , m,et d,l,t stuk contact maken , wordt door een eigen
aard�ge inrigting de hef boom van de stoomfluit ontspan
nen en doet de stoomfluit het schel geluid hOOl'en , zoo
dat d!e machinist weet waar hij zich bevindt en wat 
hem te doen staat. (1) 

(1)  Terwijl ik dit werkj e voor d e  pers gereed maakte l werd i n  de 
Welenseh. Bladen m ijn aandacht gevestigd op een nieu we vinding 
op dit  gebied van de h eeren Grubmann en Mitschri te St. Petersburg. 
Het hoofddoel van de uitvinders was het vervaardigen van een z ich 
zelf regelenden toestel , die zoowel den machinist op den trein als 

-den stat-ionschef waarschuwt als er een wissel verkeerd staat , en 
gemeenschap tusschen die ambtenaren mogel ij k maakt, ook als de 
trein in b eweging is. D e  toestel bleek echter spoedig n og voor 
andere toepassingen vatbaar , om de snelheid van b eweging van den 
trein na t e  gaan en aan d e  n aastbijgelegen stations kennis te geven 
van de plaats , waar de trein is  bl ij ven stilstaan. 

Een en ander w ordt door vier tamel ijk eenvoudige toestellen ver
kregen : 1 11  Een toestel op het station , b estaande in een electrisch 
uurwerk , dat op het station aangeeft de oogenblikken wanneer de 
trein vertrekt en wanneer deze h et volgend station n adert, de snel
h eid van b eweging a anteekent en bovendien gelegenheid geeft om 
den trei n  op i eder punt van den weg te doen stilhou den ; 2° een 
d ergelij k toestel , die op de l ocomotief zoodanig geplaatst is , dat 
de m a ch inist er voortduren d h et oog op kan houden ; h ij kan er 
op zien , op welken afstand h ij van h et station verwij d erd is , en 
hoe groot de snelheid i s  van den trein , terwij l h et l uiden van 
een klokj e  h em op ge vaar opmerk zaam maa k t ,  tij d i g  genoeg om 
den trein tot sta a n  te brengen ; 311 een m an ipulator, die van m ij l  
tot  m ij l  Lu ssehen de sporen is a a ngehragt 1 en u i t  twee deelen be .. 
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Wegens het v ergevorderde uur kon spreker nog slechts 
ter loops melding m aken van de belangrijke verbetering 
door Siemens en Halske te Berlijn aan de toestellen 
voor de bloksignalen aangebragt , ten doel hebbende 

om de blokwachters te verpligten de signalen op de baan 

te stellen overeenkomstig de door hen electrisch ont
vangen bevelen , waardoor bijv.  het moedwillig geven 
van een verkeerd sein oogenblikkelijk wordt ontdekt 
dool' de wachters van de naastliggende blokstations , die 
zich dan in staat zien gesteld om het voorgenomen on
geluk te voork o men. 

Het is ons ten slotte een aangename taak , aan den 
heer van der Burg den dank van zoo velen te vertol
ken , die door hem werden ingeleid op een gebied , dat , 
hoe interessant ook v oor elk in 't bij zonder en voor 
de maatschappij in ' t  algemeen , veel meer dan eenige 
andere zaak van publiek belang een tefra incognita is .  

staat,  die  met  el kaêr gemeenschap hebben door middel van elec
triciteit ;  en eindelij k 4° een metalen borst el , die onder aan de 
locomotief is  aangebragt en door twee geleiddraden met den onder 
2 aangegeven toestel ve;bonden is ; eindelij k nog een haak , d ie  
aan den achtersten wagen is  bevestigd. 

Met een beschrij ving van de werking van dezen t oestel z ullen w ij 
den l ezer liever niet vermoeij en. Het geloof aan de practische bruik
baarheid zou er trouwens niet bij winnen. De heeren Grubmann 
en Mitschri hebben intusschen in bij n a  alle landen patent genomen 
en door een technische commissie te Oc1essa is een proef met den 
toestel genomen , die zeer voldoende u itkomsten heeft opgeleverd. 
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Dr. P. H. SCHOUTE : 

Over g raph i scbe  voorste l l i n gen.  

Ofschoon het  aan de meeste lezers niet onbeke nd zal 

geweest zij n , wat men te verstaan heeft onder g r  a p h  i

s c  h e  v o o  r s t  e 1 1  i n g e n , daar deze methode meermalen 
in h e t  dage1ij ksch leven gebruikt wordt , zoo mogt toch 
het  denkbeeld van den heer S chonte zeer gelukkig ge

noemd worden , om een algemeen o verzigt te  geven van 
het veelzijdige nut en de uitgebreide toepassing van dit 
hulpmiddel der wetenschap , om waarnemingen op meel' 
eenvoudige wij z e  op te teek enen en onderling te v er

gelij ken. 

De spreker , eers t kort aan de Hoogere Burgersch o o l  

te  's Hage v erbonden , h ad b]jj kbaar veel studie gemaakt 

van het onderwerp zijner ve rhandeling , welke door 

zaakrij kheid en degelij ke voorbereiding uitmun tte . 

In zij n  inleiding deed spreker uitko men , hoe  de 
groote  vorderingen der wetenschap op elk gebied ) de 

verdeeling van den wetenschappeljj ken arbeid no odza
kelij k  hadden gemaakt. Terwij l het vroeger zóo vreemd 

niet was , dat een Gemma Frisius aan de Leidsc11e 

Hoogeschool de Oostersche talen en tevens de sterre-
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kunde doceerde , is  op het tegenwoordig standpunt der 

wetenschap het arbeidsveld van elk harer onderdeelen 

zoo omvangrij k  geworden en breidt zij hare grenzen 

nog dagelij ks zoo zeer uit , dat een beoefenaar der 

wetenschap meer dan genoeg heeft aan de studie van 

een dier vakken. Hij zorge slechts , dat hem dit niet 

tot eenzijdigheid leide , waarvoor hem het naauwe ver

band der verschillende takken van wetenschap niet altijd 

even deugdelijke en vertrouwbare waarborgen biedt. 

Bestaat er dus mogelijkheid , dat de onderzoekingen en 

waarnemingen op ander gebied dan het door hem be

oefende , op overzigtelijke wij ze in een kort bestek 

worden opgeteekend , dan vindt hij in dat middel een 

magtige hulpbron ,  om de keerzijde van de medaille der 

arbeidsverdeeling voor hem onschadelij k  te  maken. Ziet

daar het doel van de graphische voorstellingen. Laten 

wij ons · thans bezig houden met het principe , dat er 

aan ten grondslag ligt en vervolgens eenige van hare 

practische toepassingen in het dagelijksch leven de revue 

laten passeren. 

Wil men de plaats van een willekeurig punt aangeven 

in een plat v lak , dan kan zulks onder anderen geschieden 

ten opzigte van een paal' lij nen in dat vlak (Zie fig. 2) .  
Trekt men in dat vlak twee hulplijnen , XX l en IJIJ 1 , 

die elkaêr regthoekig snijden en van het snijpunt 

af in een aantal gelij ke deelen , bij v . decimeters , 

zijn  verdeeld , dan is het duidelijk dat een willekeurig 

pun t P in dat vlak , hetzij in of buiten die lij nen ge

legen , kan bepaald worden door de afstanden P A en 

PB van dat punt tot die lijnen te meten ; n8 tuurlijk  

kan men voor de loqdlijn PA den afstand O B  op  

OIJ , voor de loodlijn PB den  afs tand OA op OX in  de  

plaats zetten. Zoo  bepaalt men bij v. de  plaats van een 
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I,etter in een :manuscl'ipt of een vel druks , door den 
zooyee;lsten -regel aan te wij zen en de zooveelste letter 
in dien regel. De verplaatslJng van de stukken op een 
8chaa:kbord wordt ,op gelijke wij ze aangegeven , dool' 
de JhQrizontale Jen verticale  lijnen te volgen , welke van. 
de  plaats van het stuk getrokken worden naar de randen 
van ,het bord , waar de vakj es van den eenen rand 
aangeauid worden door l etters , die van den anderen 
rand door .cij feTs. Zoo maakt men een paardensprong 
v.an D 3 naar C 5 ,  enz. 

Hierbij verklaarde spreker verder , hoe men genood
zaakt is aan de afstanden tot de lijnen X X l  e n IJ IJ l ; 

teekens toe te kennen , zoo men er voor zorgen wil , 
dat de beide afstanden slechts een enkel punt aan
wij zen. Zonder er meer bij te voegen , zou men onder 
het punt  dat door de afstanden Z en :'3 bepaald wordt , 
behalve P ook nog P 1 , P 2 en P 3 kunnen verstaan. Re
kent men evenwel die afstanden positief of negatief, 
naarmate de punten · aan de eene of aan de andere zijde 
van de lijneR gelegen zijn , dan vervalt dit bezwaar. 

Na deze duidelijke verklaring van het  beginsel der 
graphische voorstelling , zette spreker ons verschillende 
toepassingen uiteen , ten doel hebbende statistieke ge
gevens op aA1nschouwelijke wjj ze aan te geven. Aller
.eerst werd onze aandacht bepaald bij twee gl'aphische 
tabellen van grooten omvang , welke geprijkt  hebben op 
de in ' 7 2  te  Utrecht gehouden tentoonstelling van 1eer
·middelen ten gebruike bjj het middelbaar onderwij s .  
Zij waren vervaardigd door den amanuensis van de Han
delschool te Amsterdam en geven het s c  h o o I  b e  z o e k 
op ,de verschillende Boogere Burgerscholen van de j aren 
1 864-72  zeer naauwkeurig aan. Van u i t  den beneden
hoek links loop en twee lijnen , de eene horizontaal , 
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de  andere verticaal. De  horizontaJ e i s  in gelijke deelen 
verdeeld en uit de deelpunten zijn  lijnen evenwijdig 
aan de verticale getrokken. Elke verticale  lijn stemt 
nu met een bepaald lemj aar overeen , de eerste met 
den cursus 64/6 5 ,  de tweede met den curS llS 6 5/66, enz . ;  
voor een bepaalde school wordt n u  o p  elke vertical e  
lijn een aantal gelijke stukj es uitgezet , j uist overeen
komende met het aantal leerlingen , dat gedurende den 
cursus , waarbij de verticale  lijn behoort , de school 
bezo9ht. Door nu de uiteinden van de opvolgende ver
ticale lijnen door regte lijntj es te v ereenigen , ver
krijgt men een gebroken lij n , die voor de bedoelde 
school een beeld geeft van het schoolbezoek gedurende 
den tijd , waarover de tabel zich uitstrekt. Is bijv .  het  
schoolbezoek voor een bepaalde plaats in het tweede 
j aar v erminderd , dan zal het punt op de tweede ver· 
ticale lijn lager gelegen zijn , dan het punt op de eerste 
verticale lijn .  Die twee punten worden vereenigd door 
een nederwaarts gerigte lijn , terwij l  bij vermeerdering 
van het schoolbezoek de verbindingslijn opwaarts loopt. 
Zoo verkrijgt men dus voor elke plaats een afzonder
lijke lij 11 ,  die , naarmate zij daalt of klimt , schielijker 
naar boven schiet of op een bescheidelJ.er hoogte blij tt , 
naauwkeurig voor elk j aar het  schoolbezoek . aangeeft 
en in één oogopslag een vergelij king toelaat tusschen 
den stand del' verschill ende Hoogere Burgerscholen op 
een bepaald tij dstip . 

Het spreekt van zelf, dat men bij het vergelijken van 
die lijnen het zielental del' verschillende steden in aan
merking moet nemen. Zoo komt de lijn van de Haag
sche Burgerschool zeel' vool'deelig uit , met die van de  
Nijmeegsche vergeleken j maal' de v erhouding van de 
bevolking van Nijmegen en ons zielen tal moet als factor 
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'Van vergelijking w el degelij k  i
,
n aanmerking worden gè" 

ilOmen. 
� 

Een tweede voorbeeld , waarbij het bepalen van een 

punt in een plat dak te pas werd gebragt , is de gra

phische voorstelling van den l o o p  d e r  t I' e i n e  n ,  die 

zeer eenvoudig en te gelijk  zeer j uis t alle bij zonderheden 

vermeldt, in verband s taande met de aankomst het ver

trek en het  oponthoud der treinen aan verschillende 

s tations. Een schets van zulk een graphische tabel voor 

den Noorderspoorweg h ing aan den wand en werd ons 

door spreker uitgelegd. Een gedeelte van zulk een 

kaart van den Rhijnspoorweg Arnhem-den Haag , zomer'" 

dienst 1 8 74 , is in fig. 3 gereproduceerd. 

Wederom treft men hier de twee uit den beneden 

hoek links ontspringende lijnen , de horizontale en de 

verticale lijn  aan ; op deze laatste z ij n  de verschillende 

stations aangeduid , van boven Arnhem , van onder den 

Haag en daartusschen op behoorlijke  afstanden , behalve 

Utrecht en Gouda , de kleinere s tations ; op de horizontale 

ljj n worden de 1Jren van den dag aangeteekend ,  waarop 

de treinen van de s tations vertrekken. S telt men zich 

nu voor , dat van uit de s tations op de verti cale  l ijn 

horizontale l ijnen worden doorgetrokken, dan is het  duide

lij k , dat de beweging van een sneltrein , die bjj v .  om 

l Ou 44m uit Arnhem vert rekt ,  en om 1 1  u 4.0m te Utrecht 

aankomt , aangeduid kan worden door de schuin e l ijn ; 
hoe een personentrein , die om 6 11 45m uit  Arnhem 
vertrekt en om Su 1 5m te Utrech t aankomt , door een 

schuinere lijn  2 aan geduid kan worden ; hoe ejnde

lij k  een goederentrein > die 7 u  20m ui t  Arn h em ver

trekt > 8u 3 5m te Veenendaal aankom t , gu 5m weêl' 

van Veenendaal vertrekt en 1 0 11 5 0m te Utrech t aan

kom t ,  door een  nog schuinere n i t  t w e e  deelen bes taaude 



lijn 3 kan worden aangegev;en. Hoe, st,ijlex de, lijpen 
zij n , des te grootel'e snelheid de trein derhalve · bezit ; 
Zo.o is de trein 4 van den Haag n aar Arnhe'm, weêr 
een sneltrein , de trein 5 een p.erson.entrein. 

Uit z ulk een tabel kan men dus. niet alleen zien , 
welke stations deze of gene trein aandoet , maar ook 
hoe lang hij daar stilstaat , op w elk uur van den dag 
men ter bestemde plaatse aankomt , of men hier of daar 
moet wachten of in e ens doorrij dt , of m en onder weg 

in andere rigting loop ende treinen ontmoet en w aar 
dit gebenrt , . of dez.e luuisiJJ.g,en het organiseren van een 
extra-trein toelaten , al te maal vragen , waarop e en 
eenvoudig spoorboekj. e  geen bevredigend antwoord geeft. 

Op gelij ke wij z e  heeft men tabellen gemaakt van de 
verandering del' g e m  i d d e l  d e t e m p e r  a t u u r op' be

paalde tijdstippen van den dag ; uit de kromme lij n ,  
welke die verandering aanduidt ,  blijkt , dat ongeveer o m  
kwart over tweeën o p  den middag de. temperatuur het 
hoogst is , hetgeen schij nbaar in strij d is met  het feit , 
dat op den middag het  aardrij k de m e este w armte ont
vangt. Toch is het  zoo , om de eenvoudige reden. , dat 
het warmte-verlies of de uitstraling van w armte van d.e 
aarde tot  2 uur toe nog kleiner blijft dan de warmte
winst van de zij de der zon. 

Ook de o p l o s -b a a r h e i d  v a n c h e m i s c h e  z o u t e n  
wordt door een graphische tabel in teekening gebragt , 
Waaruit blijkt , dat voor sommige zouten , als glauber

zOllt , de oplosbaarheid tegen den algemeenen l'egel in 
weêr vermindert , zoodra de temperatuur een zeker' aan
tal graden heeft ov erschreden, Zoo is bij laatstgenoemd 
zout de oplosbaarheid het grootst bij 33.0 , terwij l  een 
volmaakt  heldere oplossing ,  op die wij ze verkregen_ , 
door slechts een weinig te schudden " onmiddellij k  kris-



talIiseert. Spreker v oegd� de daad bij het w oord ; dool' 
even a�n h e t  fleschj e te schudden , schoo t  de heldere 

oplossin g  o nmiddellij k  kristallen. 

vVe êr op een geheel ander gebied wordt van deze 
gl'aphische voorstel l ings-methode gebnük gemaakt , o m  

h e t  bij een bepaalden ouderdom behoorende cij fer van 

l e v e n s d u u r  of s t e r f t e  aan t e  geven. Hiertoe raad

pleegt men twee lij nen , de lij n  van den levensduur , o m  
h e t  vermoedelij k  aantal j aren te  kennen , d a t  men o p  

zek eren leeftij d  nog t e  leven heeft ; de sterftehj n  om te  

weten , hoeveel in h etzelfde j aar geboren menschen van 
een b epaald aantal een zekeren leef tij d bereiken. 

Het spreekt van z elf, dat dergelij ke tabellen eerst na 

veelvuldige vergelij king van gelij kso ortige gevallen op

gemaakt kunnen w orden . De gemiddelde temperatuur 
op een b epaald uur van den dag w ordt in  het ruwe ge

vonden door het aantal graden , hetwelk de thermome

ter op dat oogenblik van den dag aanwij st , dagelijks 

op te teekenen en de som van al die temperaturen te 

deelen door 36 ,1 .  Even z o o  w ordt het sterfte-cjJ fer , dat bij 
e en bepaalden leeftij d b e hoort , gevonden door in de 

sterfte�tabellen na te . gaan , h o ev eel in een zelfde j aar 
geboren p ersonen ,na verloop van dien bepaalden tijd 
percentsgewij z e  overleden w aren , dit voor een zeer 
groo t  aantal verschillende j aren te doen en dan weêr 

het  gemiddelde van alle uitkomsten te nemen. 

Natuurlij k  berust de v ertrouw baarheid van de nu 
verkregen gemiddelde uitkomst  op he t feit ,  dat die 
uitkomst bij het vermeerderen der in de besch ouwing 
opgenomen gevallen een standvastige waarde yerkr\'j gt. 

Dit feit w ordt door de kansrekening aangetoond. 
Zoo kan het de vraag w ezen , wanneer ons een zak 

m e t  5 z w arte , 4 gro en e  ballen en 1 roode bal wordt 
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Voorgelegd , hoeveel kans wij hebben om eén zwarten 
bal u it , den hoop te nemen en niet een gekleurden . 
Aangezien het aantal zwarte ballen gelijk is aan dat 
der gekleurden , zegt de berekening , dat we evenveel 
kans hebben om een z·warten als om een gekleurden bal 
te  trekken; zoo we tweemaal trekken en na de eerste trek
king den getrokken bal weer in den zak werpen , moeten 
wij dus volgens de berekening , eenmaal een zwarten 
en eenmaal een gekleurden bal te voorschijn brengen. 
N u verlangt de berekening niet dat dit bjj twee trek
kingen absoluut gebeuren zal , maar zij begeert dat de 
vermeerdering van het aantal trekkingen hoe langer zoo 
meel' zal leiden to t de gelijkheid van de twee getallen , 
welke aanwij zen ) hoeveel maal een zwarte en hoeveel 
maal een gekleurde bal verschenen is .  Inderdaad nadert 
de verhouding van die twee getallen ) zoo als proef
nemingen aantoonen , hoe langer zoo meer tot de een
heid. 

Zoo is bij het quadrille -spel de berekening gemaakt , 
hoeveel keer gasco , quatJ'e caffes en tJ'ois cartes in het 
spel voorkomen. Elk speler heeft gemiddeld éénmaal 
gasco in de 17 spellen ) éénmaal trois cartes in de 1 0  

spellen , terwijl , o ver d e  vier medespelers gerekend , 
in 5 spellen quadrille tweemaal trois cartes wordt ge
maakt. 

Zoo is men ook tot een zeer j uist normaal cij fer ge
komen van de huwelijken tusschen j ongmans en j onge 
dochters ; tusschen weduwnaars en j onge dochters , tus
sohen jongmans en weduwen en tusschen weduwnaars 
en weduwen. Te dezer s tede werden in het j aar 1874  
van d e  100  huwelij ken wederom 84 gesloten tusschen 
j ongmans en j onge dochters , 3 tusschen j �ngmans en 
weduwen , 9 tusschen weduwnaars en jonge dochters 
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é n  4 tusschen w eduwnaars e n  weduwen. Die cijfers 
komen j aarlij ks vrij constant  terUg J e v enal s  er ook een 
w erkelij k  standvastige verhouding is waar te n emen 
tusschen het aan tal man n elij ke en dat del' v rouwelijke 
geboorten. 

Zeer curieus is  h e t  fei t  J dat e r  j aarlij ks J percents
gewij s  b erekend J s teeds hetzelfde aantal brieven worden 
v erzonden zonder adres.  Hieruit kan wel het  best blij ken 
h o e  bij vermeerderi n g  van h e t  aantal pro efn emingen J 
all e wisselvalligheden op den achtergrond treden j zoodat 
de  b erekening ook toepasselij k  wordt in die  gevallen , 
w aar h e t  onmogelij k  is d e  oorzaken van de v erschij l l 
s el en en dus nog minder de ge tallenwaarde van hun 
waarschij nlij kheid eenigerm ate aan te geven.  

Nemen wij n u  w e êr een k ij kj e op natuurkundig ge
bied J dan zien wij Regnault  v an de gl'aphische voor
stellin g g ebruik maken tot het naauwkeurig opteekenen 
en keuren van zij n e  pro e v en ter  bepaling van de m a x i 
m u m s p a n n i n g  v a n w a t e l · d a m p . \Vaterdamp h e eft, 
n aar m e n  w ee t ) bij een bepaalde temperatuur een be
p aalde spankracht  j maar e en e e n \Toudi ge betrekking is  
daarvo o r  nie t aan t e  gev en.  Regn aul t ging  dus proef
ondervindel\jk te  w e rk en v erzamelde op die wij ze de 
gege v ens voor  een experimentele wet .  

Zij n tabel bestond ui t  een koperen plaat, éen m e te r  
lang en e ve n  breed J in  beide rigt i l lgen i n  2 0  deden 
verdeeld ) de hori zontale l ij n  aan w i j  zende de te m pe
ratu ur )  de verticale de span n ing.  Regnau l t  n am bij Ve l''' 
schi ll ende ternpel'atul'en de max i m u m  -span n i n g  waar en 
teekende het resu l taat aan dool' een pll n t  te p laatsen op 
d e  bepaaÎde ho og te . Dool' be t  trekken v an een luo rnm e 
lijn, die zooveel mogelij k  h e t  midden hi eld tusschen de 
aan weêrs kan ten gel egen pun ten op de p laat , schif t te  

5 
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Regnault z ijne waarnemingen ; hij v erwierp die , welke 

punten opleverden vel' van de kromme bjn verwijderd , 

en beschouwde de andere als vertrouwbaar . 

Het ligt voor de hand , dat deze tabel en de daaruit 

opgebouwde experimentele wet  van onberekenbaar nut  

z ij n  geworden voor het  stoomwezen. 

Het maken van graphische tabellen is zeer vereen· 

voudigd sedert de toepassing van z e  l f-r e g  i s  t I' e r e  n d e  

t o e  s t  e 1 1  e n ,  welke den proefnemer in h et dagelijks bij 

bouden en opteekenen van waarn emingen aanmerkelij k 

t e  genlOe t  komen. Voor de w a a r n e m i n g  d e r  t e m

p e r  a t u  l' e n  op bepaalde uren van den dag , bestaat de 

toes tel , die het op teekenen zelf v errigt , ui t een trommel , 

welke om een verticale spil bewogen kan worden ; tAgen 

liet met papier overdekte oppervlak rust een potloodstif t ,  

die i n  verband s taat m e t  een hefboom , welke i n  ver

ticalen zin in bew eging ",,rordt gebragt , door een paal' 

!Z inken s taven , aan weêrs:t;ij den van ' het  steunpun t 

van den hef boom geplaats t .  B ij verwarming en uitzet

ting van die beide s tav en , we lke  voor thermometer 

fungeren , wordt de h ef boom op waarts bewogen en 

teekent de s tift op den trommel een pun t  aan ; de 

hoogte v a n  dit punt  doet  dan de temperatum' , de 

p laats van de verticale l ijn , waarop he t  punt hgt , 

doet  dan h et oogen blik van den dag kennen . 

Zoo men den draaij enden trommel tot  he t  aanteeke· 

n en der t.ij c1s tippen v an \vaarnemingen , van s t e r  l' e k  II 1 1 -

d i g e w a a r n e m i n g e n  "bij v. , gebruikt ,  zU n el' ge"woon 

1 ij k twee s tiften aal lgebl'agt ; de eene s taat dan in  v er"band 

met een uurwerk en teekent  bij h e t  begin
. 
van e1ke 

secunde een s tip aan ; de andere , onder de eers t e ,  dient 

dan om den tijd van waarneming zec:r j uist  te  bepalen. 

Spreker verklaarde ons de s p  h y g 111 0 g l' ft a f , het inge · 
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hieuse appäl'aat o m  hét v erloop v an den pol s op te 

t eek enen . Is h e t  toes tel op de j uis te wijs me t den arm 
van den p atient in v erband ge bl'agt , dan w ordt aan 
e'en s tift door de w erking van een hef boom een op 

en neêrgaande bewegi n g m edegedeeld , die met de be

w eging V an de po ls gelij ken tred h oudt ; ten,vij l  he t 

m e b  l'oo k z w art bedekte glacé-papie}' , w aarop deze stift 

een witte  l ij n  aan teeken t , doo L' een uurw erkj e i n  

h orizontal e rigtin g  w o rdt vüürtb e w oge n .  Bij eIken 

p ülsslag .o n ts t aat  dan .op h e t  papier eene krümme lij n , 

die eel's t in sch uine l'igting .oploopt en v er volgens in 
even schuine rigtin g ,  maal' l1 aar de andere z ij de , weêr  

afdaal t ,  overeenko m en de m e t  de üp w aar tsc he beweging 

van de!'} slagadel' wand , die dool' den bloedstoüt  w o rdt 

v ero orzaak t , en m e t  de neder waartsche be weging van 

d'en slagader , die daarop volgt .  Bij de ne êrdaling van 

de s tift gaat z ij ech ter , op 't m idden van haar weg' , 

n og e v en n aar de ho ogte ) o m  dan w eel' pl o tsel i ng ne&r 

té dalen.  D e  figLlu r van den normal en polsslag heeft 

dus v eel  van een berg ) di e aan den eenen k an t  een kleiil 

hel1v e'l ti e  draagt. B ij den abnol'mal en p o l ss lag,  die spreker  

v er toonde , was de opg,aande zij de volkümen gel ij k aan 

de afgaande. 
Op gel ij k e  w ij ze w ordt o o k  de h EL  r t s l a  g in teekell ing 

gebragt ,en de l i g c h a a m s t e m p e r a t u u l' aangew ezen 

van den z i e k en en van den gezondeil m e n s c h .  

H e t  afw ij ken van d en m agnee tn aald , onder  den in ri  
vl üed van h e t  11 o o r  d e r li c i J  t ,  d e n  Z4, · t" f1 'Oc t ,  1 8 7 U  opge

teekend , m aak tE' spre k e r  ons du ide l ij k ,  do o l ' een c op i e  

V an de teek en i n g  te t o o n e n ) d i e i n  U tre c h t  l angs den 

gl'aphischen weg verkregen was . T w ee s t i ften hadden 

zi ch w e er voort bewoge n langs een ; o m  een horizon

tale as ronddraaij enden > tromm el ; de élene s ti l t  aan .. 
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gevende de lijn naar het  noorden , d e  ander i n  verband 

met den magneetnaald opschrij vende de w estelijke 

afwij kin g of de declinatie v an dien naald. 

Het m e t e n  v a n d e n  t ij d  door middel van s t e m
v 0 r k e n is met zeel' veel succes toegepast.  Daarbij neemt 

men een b epaalden toon tot grondslag , ov ereenkomende 

met een bekend aantal trillingen in de seconde , die we êl' 
opge teekend worden op een met  papier bedekten trom
mel. Het behoeft geen be to og , h o e  uiterst precies de tij d 

do ol' dat middel waargenomen kan worden . In de prac
tijk h eeft men van dit middel te Parijs gebruik gemaak t ,  

o m  d e  j uiste plaats aan t e  wij zen , w aar d e  pakket ten 
dépêches , die van de v �rschillende ministeriën door 

onderaardsche buizen verzonden worden , dool' ' t  een 

of ander accident z ij n  blij ven steken. 
Om het las tige en z eel' kostbare bezwaar van h e t  

geheel blo o tleggen der lange buis weg te  nemen , kvvam 

een Parij s c h  ingenieur op het vernuftig denkbeeld , om 

in geval dat zul k een ongeluk gecönstateerd werd en 
men de j uiste lllaats wilde kennen j waar het pakket 

was bhj v en steken , van de methode gebruik te maken ; 

die Regnault bij h e t  b epalen van de snelheid ,der ge .. 

luidsgolven heeft aangewend. Hij opende de b uis aan 
het eene uiteinde en slo o t  ze daar met een vliesj e  a 
(fig. 4) , dat naar buiten van een kl eine uitstek�nde punt 
v o orzien was ; in de onmiddellij k e  nabij heid daarv an 

plaats te h ij den ronddl'aaij enden trommel b en liet  een 

stemvork c op dezen zijne trillingen aanteekenen. Toen 
schoot  h ij in een zij d elingsc h e  opening d v an de b u is 

een klein pis tool af , w aardoor de lucht in de buis in 

trilling geraakte en het vliesj e a naar bui ten uitw eek , 

zoodat de stift een stip aanteekende tussc11en de golf

lijnen op den trommeL Hij wachtte toen , tot dat de 
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in  de buis ontstan e  luchttrilling zich naar het pakket e 
had voortgeplant ,  daar was teruggeka.ats t , den terugweg 

had afgelegd en de uitwijking van het v liesj e een tweede 

s tip op den trommel had aangebragt en von d '  toen in 

den tij d ,  w elken de stemvork noodig heeft om het  tusschen 

beide s tippen op den trommel gelegen aantal golven 

voort te brengen , den tij d dien het geluid to t het afleg

gen van den dubbelen weg ae behoeft , waaruit hij na

tuurlij k ,  omdat de snelheid van het geluid bekend is , 

gemakkelij k  den afs tand (te kon bepalen . 

Hoe de toestel werkt zal aan velen wel bekend zijn .  

Door  een  s toomm achine wordt de lucht  in de buis ver

dund , waardoor het pakket ) dat niet eens in de buis 

behoeft te passen ) door de drukking van de buitenlucht 

aan de andere z ij de snel wordt voortgestuwd naar de 

plaats z ij ner bes temming. B ij de beschrij ving van dit 

toestel en de vernuftige verbe tering ,  welke er op toege

past is ) herinnerden w ij ons levendig H i ldebrands praatj e 

met  den veerschipper over den Onderact1'Clschen schietblaas

balg en den brief, door hem eenige j aren later aan dien 

zelfden schipper geschreven ) w aarin hij h em meldde dat 

he t  "idée l' )  hetwelk in he t  brein van den schipper ge

boren was , reeds ten deele z jj n  toepassing had gevon

den ) zoodat nu andere n m e t zijn e veêren pronk ten . 

Arme schipper ! arme l-lildebrand ! Waarom uw idee 

niet  uitgewerkt en  e l' oc trooi voor genomen ) hetwelk 

toen n og niet was afGeschaft. D e  p opulari tei t van de 

Camera obscura heeft de uitv inding , waarvan gU l . in d e n  

Onderaardsclten 8chietblaasha�r; h e t  gro nddenkb e eld aan

gaaf/; , to t over de gren zen gedragen . Dit bele t even

w el niet ) dat Hil rlebl'and en zij n sc h i p p er alt ij d zullen 

leven. 

vVij h ebben ons een kle ine u i tweiding veroo rloofd, 
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;1�S vergoeding yoor .den lezer , die een b�s,chrjj ving 

II).o.�t missen van den indicator van "\Vatt , een zeer be

l:;tngrijk ep practis ch toestel , waardoor het mogelij k 

wordt , dat eer;t stoomwerktl1ig zelf zij n gang el) tevens 

.çl,e,B v�,rrig;ten �rbei(i op t�elq:m t, Zonder e�n I'llenig.te 

pg�u'en z ien wij echter g�en kan.s ,  om d�, Ü1l'igting en 

w�r�il)g van die.n in teress�pten toestel dl1içl�l ij k voor t �  

s.tel len .  

Met dien inclic:;ttor was de spreker gekomen aan he�  

slot van z ij n  verho,ndeling ,  ,die m.et zeer veel belang

s tel l ing door ,het  talój k darnes� en heel'e�l -publiek tot 

het  einde w :;t,S gev olgd . 
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- Dr. L. BLEEKRODE : 

Over d e  n i euwere i n r i g t i n g  d e r  E l ectr isee rmach i ne .  

Een voordragt over electriciteit is in zeker opzigt 

een waagstuk ) o ok voor den meest ervaren en geoefen� 
den natuurkundige. De proeven luisteren zoo naau w 
en het  welslagen er van hangt van zoo  v elerlei  niet 

t e  v oorziene of te berekenen o mstandigheden af , dat 
het .dikwerf meer ' geluk dan wij s heid is ) welke als 
bondgenoot  optreedt van den spreker om zij n  voor
dragt naar wensch te doen slagen. Het mag intusschen 

wel opmerkelij k  heete n , dat w anneer dl' .  Bleekrode 

zich op dat  gladde ij s van proefnemingen begeeft , al 

zeer weinig teleurs tellingen zijn deel zijn .  Reeds meer
malen mogten wij getuigen wezen van zij n tact , tech
nische vaardigheid , of hoe  m en ' t  noemen w il .  Ook 

ditmaal gelukte weêr de eene proef n a  de andere op 

éclatante wij ze ) tot satisfactie v o or den spreker en to,t  
geno egen en leering vo or zjj n  gro o t  geh oor van dames 
.en heer.en . 

A an h e t  eigen l ij k  onderwerp , de nieuzoc'J'e inri!Jtin!J 
der elect'riseermacltine )  liet dr. Bl eekrode een duidelij k e  
v erklaring voorafgaan van hetgeen men onder h e t  be-
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grip 1/ el ectrische v erschijnselen 11 te v erstaan heeft .  

Reed vóór 2000 j aren werden zij ontdekt b ij het  barn

steen , een so ort v an fo ssiele h ars , door de ouden 

elektron genoemd j v an daar de naam electriciteit voor 

het  v erschij nsel , hierin bestaande dat  het  ligchaam , 

nadat h e t  gewreven is , ligte voorwerpen in zij n n abij 

heid aantrekt. 

Eerst  in 1 6 0 0  ontdekte m en in Engeland , dat alle 

voorwerpen , als zij gewrev en worden , h etzelfde ver� 

schijnsel in meerdere of mindere m ate vertoon en. Bij 

sommige vo orwerpen kan reeds door eenv oudige wrij 

ving m e t  de hand electrici teit w orden . opgewekt , bij 

anderen is daarto e een s terk ere w rij ving n oodig. Een pij p  

lak , warm gemaakt e n  daarna m e t  e e n  kattenv el ge

wreven , trok een van collodion v ervaardigd bolletj e  

naar zich t o e  j maar nog v e e l  sterker deed zulks een 

blad eboniet (een zeer harde compositi e , bestaande uit 

gutta-percha met z wavel doortrokken , dat , n a  slechts 

even gewreven te z ijn , door aantrekking van h e t  col

lotlion·bolletj e  aantoonde , dat daarin electriciteit was 
opgewekt .  Over eenige op elkaêr gelegde blaadj es dun 

papier wreef spreker even n1e t  de han d ,  en de blaad

j es bleven aan elkaêr hangen , een bewij s  dat het ge

wreven blaadj e in de overigen electriciteit h ad op

gewekt .  

Een m e tal en plaat , door  spreker gewrev en , o efende 

echter niet den m insten invloed uit op het bolletj e ,  

hetgeen s traks duidelij ker zal w orden , als wij het  me

taal i n  een toestand heb ben leeren bren gen , waarin 

het wel , evenals  de hars , het papier en het eboniet , 

electriciteit kan opw ekken . 

Reeds b�i de proef m e t  de blaadj es papier zagen wij 

de electriciteit zich voortplanten , een m erkwaardige 
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eigenschap , die e e n  gr.wigtige rol speelt bij de elec tri

sche verschij nselen. Alle vo orwerp en zij n  intusschen 

niet even geschikt om de elec triciteit te geleiden tus

schen twee metalen s taa(j es ) w aarvan he t eerste elec

trisch werd gemaak t , w erd een derde n eu trale s taaf 

geplaats t . D o or een aantrekkende en afstoo tende be

w eging van het b olle tj e voor het einde v an de derde 

s taaf geplaatst ) bemerk t e  men dat in deze s taaf elec

triciteit was opgewekt. Van w aal' kon die electriciteit 

alleen afkomstig zij n  ? Natuurlij k  van de eerste  s taaf 

en zij moest dus ) om t o t  de derde te komen ) haar 

weg genomen hebben dool' de middels te .  Metaal v er

toonde zich
' hier dus als een !Joule geleide r yan de 

electriciteit.  Legt m en nu ) in plaats van m etaal ) een 

s tuk hars t llsschen de beide stav en ) dan ziet  men bjj 

opw ek king v an elec triciteit  in de eerste s taaf ) niet  

de  minste beweging van het  bolletj e  aan het  einde van 

. d e  tweede s taaf. ·Hars n o e m t  men dan ook een slechten 

geleider van de elec triciteit .  In dezelfde categorie  vallen 

glas ) luch t ) eboniet )  en z . , terwij l  waterdamp en de 

vloeistoffen , me talen , de aard e ,  zic h als goede geleiders 

v ertoonen.  Ook het  m ensch elij k ligchaam is een goede 

voortplanter v an de elec trici te i t .  

\ an die eigenschap van s o m mige ligcham en , dat  z ij 

de elec tricitei t sle c h t  geleiden , m aakt men gebruik 

om vo orwerpen in den electrischen toes tand te h ouden. 

In de gewreven k operen plaat , w elke wij daar s traks 

volstrekt geen invloed zagen uitoefenen op h et lig te  

c ollodion -bo l le tj e ,  was even goed elec trici tei t opgewekt 

als . in h e t pap i er en h e t  ebonie t ,  die h e t  ball e tj e w el 

t o t  zich trokken ; maar daal' koper een ui ts tekende 

geleider is , was de electriciteit  door aanraking m e t  de 

hand door het menschelijk ljgch aam naar de aarde 
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w eggeleiel. Omwikkel t m e n  h � t  handvatsel echter m e t  
e e n  slechten geleider bijv.  eboniet ,  dan blijft o ok h e t  

koper in d e n  electrisch e n  toestand , e n  even goed als 

het  papier trekt h e t  thans v oorwerpen aan en maakt 

ze electrisch.  Een slechte geleider dient dus om een 

go eden te isolere'ih 

Spreker n am thans een reeks van proeven om d e  
opwekking , en mededeelin g van electriciteit nog aan� 
schouw elijker te maken en t ev ens de oorzaak op te  
sp oren van de afstoo tende werking, w elke wij daar straks 

reeds h ebben waargenomen. 

Een gewreven pijp lak en .een blad eboniet ,  waarin 
dus electriciteit was opgewekt , werden bij een zeer 

ligt voorwerp gebragt , een bal van collodion. Het 
verschijnsel van aantrekkin'g h ad onmiddellijk plaats , 
maal' zoodra een tweede dergelij ke bal , door er even 
met de warme hand over te w rij ven , ele ctrisch was 

g,emaakt , s tieten beide ballen elkaêr onmiddellijk af. 
Bragt m en el' echter een derden bal bij , waarin elec tri� 
citeit was opgewekt , dan zag men op h etzelfde oogen
blik een v an de twee v an elkaêr afwijkende ballen 
tot dien derden naderen. El' mo esten hier dus twee 
soorten van electriciteit werkzaam zijn opgetreden , die 
hetzij een aantrekkende , hetzij een afstootende w erking 

uitoefenen. De beide eerste ballen ,  die op dezelfde wij z e  

geëlectriseerd waren , stieten elkaêr af , terwij l  de op
w ekking van een andere soort electriciteit in den derden 
bal de aantrekkende werking v eroorzaakte . 

Om die twee v erschillende so orten een n aam te  
geven . noemt men de eene positieve , de tegengestelde 

negatie'/Je el'ectriciteit. Van daar ook de naam v an polair,e 

kracht , wannee:r rnen de elec triciteit een plaats onülel' 
de o,verige n atuurkrachten inruimt. 
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Deze beide electriciteiten komen n u  in  alle lig
,ehamen voor , ,en men noemt - een voorwerp uit een 
ele� ,trisch oogpunt -neu traal , wanneer het de beide soor
ten in gelijke hoeyeelheid bevat ,  zooda t  de een de 
werking van de ander ophe ft. Elke oorzaak nu , die 
in s taat is om de beide elec trici teiten t e  scheiden ) geeft 
aanleiding tot een el ectrisch  verschij nsel. Daar even za
gen wij reeds menig vo orbeeld van het o n ts taan van 
electrische verschijnselen door middel van wrij ving. Laat 
ons thans zien hoe o ok door opwek king of indu c tie  de 
negatiev� van de positieve electriciteit gescheiden en de 
neutraliteit van het ligchaam opgeheven kan worden. 

De pr.oef, welke dit verschijnsel duidelij k maakt ) s trekt 

tevens tot b ewij s , hoe in elk voorwerp dezelfde hoe 

veelheid negatieve en  positieve electriciteit aanwezig i s .  

Om he t  ons  aanschou w el ijk te  maken had spreker 

a,an d e  beide uiteinden en in 't midden van een me

talen staafj e )  een paar papi eren schij fj es aan draad j es 

opgehangen , en d e  s taaf zelve in de n abij h eid geplaatst 

va:J+ den conductor eener elee tl'i seermachin e .  Werd nu 

in deze laats t e  dOOf wrij ving elec tricitei t opgewekt , 

clan zag men niets gebeuren Ine t  de twee schij fj es in 

)t midden v an het s taafj e )  maar de schij fj es aan de 

beiçl e  uiteinden weken van elkaêl' af ) een b ewij s dat 

zij b eiden deze lfde s o o rt van e lec tric i tei t on tvangen 

hadden .  S tel , dat zich aan den bol  v an den co ndu c t or 

posüieve electriciteit had opgehoop t , dan h ad deze al 

de negatieye uit  het  s taa ij e naar zich t o e  getrokken , 

terwij l de positieve n aar het an dere u i teinde van d e  

s taaf was  geweken . Aan het  e e n e  e i n d e  w e rd dus  

alleen positi eve  aan de beide sch ij fJ es medeg,edeeld , 

aan het  andere einde alleen n egatie v e  aan de zich 

daar bevindende schjj fj  es. Beide paren s tieten elkaêr 
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af, maal' het  middels te paar bleef in rust , omdat het 

midden van de staaf van elec triciteit was ontbloot Het 

verschijnsel hield onmiddellijk op en de schijfj es kwa

men weêr tot elkaêr , zoo Ira de hand aan den bol werd 

gelegd eü daardoor de uitstroornende positieve electrici� 

teit afgeleid. 

Plaatst men nu een tweede en een derde staaf j e 

naast het eerste , op gelijke wij ze toegerust met schijfj es, 

dan oefent het eerste op 't tweede staafj e dezelfde 

werking uit als wij daar straks van den koperen bol 

van den conductor zagen. In een geheele reeks lig

chamen kan op die wij ze elec triciteit worden opge

wekt. De keten der opgew ekte en geïnduceerde elec

triciteit sluit dan zoodanig aan , dat de tegengestelde 

electriciteiten , posi tief en negatief, zich tegenover el

kander bevinden. 

Laat men de tegengestelde polen van twee electri

sche staafj es digter tot  elkaêr naderen , dan vertoont 

zich het verschijnsel der electrische vonk. De spanning 

tusschen de beide soorten is zoo groot geworden ,
' 
dat 

zij den weêrstand van de lucht o�erwinnen en de lig

chamen verlaten. De vereeniging heeft dan plaats onder 

het lichtgevend verschijnsel , waarvan spreker ons n og 

veel . merkwaardigs zou leeren kennen. Het  spreekt van 

zelf dat de inductie in beide ligchamen krachtig moet  

gemaakt worden , wil men het verschijnsel in ' t  leven 

roepen , dat de beid e electriciteiten de drukking van de 

lucht overwinnen en zich met elkaêr vereenigen . 

Ook de lucht biedt hier de behulpzame hand , daar zij 

een slechte geleider is en derhalve als isolator optreedt 

voor de electriciteiten , wanneer zij de polen verlaten . 

De electrische vonk is dus de vereeniging van tegenge

stelde electriciteiten te midden van een slech ten geleider. 



Reeds door den beroemden FRA NKLIN werd de wei\,:. 

king waargenomen , welke spitse geleiders uitoefenen , 

wanneer zij t egenover e en electrisch ligchaam worden 

geplaatst .  Dat ligchaam verliest dan zij n  electrisch ver· 

mogen ; de spits laat de tegengestelde electriciteit uit� 

s troomen op het inducerende ligchaam , dat daardoor in 

den n eutralen toestand geraakt .  Een tij van die koperen 

spitsen tegenover de schij ven eener elec triseermachine 

versterkt in hooge nlate de werking van de conductors , 

waaraan zij bevestigd zijn .  

De  inrigting van een gewone wrijvings·electl'iseer� 

machine , de glazen plaat , zich tusschen de lllet  schel.;. 

lak voorzien e kussens bewegende , mogen wij als vol· 

doende bekend onderstellen. In den bloeitij d van 

kunsten , w etenschappen en let teren , was ook de na· 

tuurkunde in Nederland een geliefd vak v an beoefeniilg 

en een huisgezin , dat op beschaving aanspraak wilde 

lnaken , had alligt een electriseermachine in huis , 

waarmede in de winterav onden ph!Jsique a:'fJzusante druk 

werd beoefend. Spreker toonde ons eenige van die 

klassieke tours d' électricité met de oude wrij vings-ma

chine verkregen . Aan den omtrek van een op een 

s tandaard geplaatste schij f  hingen veel klem'ige reepj es 

dun papj er ) die zic h  tot  een waaij er ui tbreidden ) zoo

dra in het t oestelletj e door verbinding met den con ... 

ductor der machine  electri citeit werd opgewekt. 

De  bekende reusachtige wrij vings-machin e  van VAN 
MA RUM ) in Teyler's museum te Haarlem , is zeker he t  

grootste exemplaar van di e soort. Hare  gla7,cn pl aten 
hebben een middell ijn van 1 m. 6 5 , en vier arbeiders 

zijn noodig om den t o es tel in beweging te krij gen eri 

de electricitei t op te wekken . 

HOL'fZ te Berlijn vervaardi gde i n  1 86 5  b e t  eers t een 



toestel , waarin de electriciteit niet  dom' wrijving i m aal' 

v ooral do ol' de andere , daar s traks besc lll'èvëfl me

thode van inductie w ordt �pgewekt .  Zéèr èénvoádig 
ingerigt bestaat die nieuwe toestel uit twe'e digfi b ij 

elkaêr geplaatste glazen schij ven , waarvan de gl' dotstè 

vast is en van twee groote openingen v oorziei1 ; waa'l'bij 

zich kleine papierbelegsels en papierspitsen b evindël1 ; 

de kleinere .. schij f  kan draaij en .  Tegenover beide schij 

v e n  staat een rij spitsen , v erbonden aan een: stel COIÎ:' 
ductors of  electroden , 

In de t e ekening (fig. 5) is dit een en ailder aange

wezen. De onbewegelij ke schij f aa is in het  midden 

do orbo ord ten einde de as el dour te laten , waatop 

zich de beweegbare plaat bb be vindt , die do'Or d'e 

snoerinri gting M kan bewogen w orden. Voor haái

staan de beide conductoren P en Q met een tij v an 

spitsen n aar de schij f gekeerd. 

Brengt men nu op één der papierbelegse'ls  bij �r. C ,  
van de vaste plaat , een kleine hoeveelheid electriciteit 

(hetzij positieve ,  he tzij negatieve) door el' een ge'wl'even 

voorwerp tegen te h ouden , dan zal in de ondersJtelling , 

dat het  negatiev e is , deze door inductie w erke'n op 

tegenoverstaande spitsen van P ,  de p ositieve electrici

teit daarvan op de losse plaat doen s troomen (die men 

te gelij ker tij d in bew eging brengt) , en de  n egatieve 

electriciteit blij ft op den c onductor achter. Nu k o m t , 

na een h al v e  omwenteling (in de rigting van h e t  pij l tj e) 

deze positieve elec triciteit tegenover h e t  tweede papier

belegsel van de v aste plaat , doet  daarvan de nega

tieve tegen de losse plaat stroom.en , waardoor nu di t 

b elegsel o ok electrisc h  wordt , en w èl p ositief. Daar

door werkt h e t  nu op zijn beurt induceerend op de tegen

o v ers taan de spi tsen v an Q ,  die p o s i tief electrisch wordt 



en zijn negatiev e telectrici
.
teit op de bewegel ijke plaat 

zendt
"
, welke de daarop aanwezige positi eve electricitei t ,  

door den eersten �onductor afgegeven , i1eutraliseett. 

Op deze wij ze  zij n  nu de beide conductors met tegen

overgestelde electriciteit geladen geworden. Maàr nu 

is de toestel tevens er op ingerigt om de eerste hoe

veelheid electriciteit te v ersterken. vVant komt nu , bij 

voortgezette beweging � de losse schij f  met  de daarop 

achtergebleven negatieve electriciteit (afkomstig van het 

belegsel d) tegenover het  eerste belegsel c ,  waarop 

zich nog de eerst aangebragte inducerende electriciteit 

bevindt , z oo  wordt deze laatste  vermeerderd ) omdat de 

p ositieve van het belegsel c aangetrokken wordt door 

de  n egatieve der plaat , en het krij gt zelf nu daar

door ) n a  de tweede omwenteling , ongeveer de dubbele 

lading negatieve electriciteit. De1,e dubbele lading oefent 

nu weder de in het begin beschreven werking op de11 

conductor P uit , en na  een derde omwenteling wordt 

de lading op de belegsels nog eens vermeerderd. Dit  

geschiedt zoolang tot  dat de spanning der electriciteit 

op de belegsels z oo  groot  wordt , dat deze in de lucht 

uitstroomt.  Dan is de grens der werking in den toel.  

stel bereikt. 

Het merkwaardige van dit apparaat i s  derhalve ) dat in 

het papier van de vaste schij f slechts een kleine hoeveel .. 

h eid electriciteit opgewekt behoeft te worden ) welke dan 

door draaijing van de losse schij f door den toestel 7,elf 

wordt omgezet en v ermeerderd tot een aanzienlij ke 

hoeveelheid ) die gestadig door inductie werkt op de 

conductors . Dat door die v ersterking de spanning der 

electriciteit aan de polen zeer groot  wordt ) behoeft na 

al het voorgaande geen betoog. 

Slechts onder zeer guns tige omstandigh eden bereikt 
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hlen met dezen to estel uitstekende resultaten . De glazeü 

schijven mogen niet te groot  zijn ) om overal een ge

lijkmatig oppervlak te houden ; dan heeft m en ook veel 

te kampen met de waterdamp ) die zeer spoedig op 

glas neêrsla,at en naar m en weet een goede geleider is 

van de electriciteit. D e  heer Bleekrode was dus eenig

zins huiverig geweest om met dezen toes tel zijne  verdere 

voordragt door proeven toe te lichten. Hij had zich 

de moeite gegeven ) om zelf een geheel nieuwe inrig

ting van een inductie-electriseel'machine te vinden en 

wij genoten den primeur van een eerste kijkj e op dien 

toestel ) welke om zijn voortreffelijke werking zeer de  

aandacht  trok. 

De proeven slaagden er allen uitmuntend mede .  Het 

glas had spreker venTan gen door het  ondoorzigtige , 

veel gelijkmatiger en droogel' eboniet ) waardoor hij zich 

tevens in staat had gezien de platen grooter te  maken. 

De straal beliep nu tusschen de 25 en 30 centimeter. 

De spanning van de in deze machine opgewekte elec

triciteit was zoo groot ) dat er in den loop van den 

avond vonken verkregen werden ) welker slagwij dte tus

Bchen de 20 en 25 centimeter afwisselden. 

Reeds deden wij opmerken ) dat het menschelijk  lig .. 

chaam een goede geleider is, Maar ook de .aarde is het  

niet  minder. Spreker moest  dus vooraf op een bankj e 

met glazen voeten gaan staan ) om zich te isoleren ) en 

toen hij nu de hanel legde op den cunductor van zij n 

toestel en de andere uitstrekte naar eenige stuki es 

papier ) begonnen deze te  dansen ) als bewij s  dat zij 

electrisch waren geworden. Door eenvoudige aanraking 

aan de schijf  met  de veelkleurige reepj es papiet ) s trek

ten deze zich als een vi Taaij er uit . Dat de verschijnselen 

in het menschel ijk  ligcllaam en aan zijn oppervlak zich 



niet anders vertoonen als in alle  andere electrÎsche 1Îg--. 
chamen , bew ees spreker door uit de vingers zijner vrij e 
hand (de ander rustte nog al tijd  op den conductor) von
ken op een ander ligchaam te laten overspringen . 

. Ta ) zijne haren zouden te berge zijn gerezen , als ze 
hem niet te glad op J t  hoofd hadden gelegen. Een dame 
had die proef met meer succès kunnen nemen , maar 
v eel  lief hebberij scheen er niet te bes taan. Het  te berge 
rij zen van haren , d at in den mond van het yolk als 
bestorven ligt , ofschoon niemand zich herinnert het ooit 
waargenomen te hebben , zou anders wel eens interessant 
z ij n  geweest om te z i en .  Het verschijnsel is bij de elec· 
triciteit zeer verklaarbaar. 

Dat de electrische vonk ook warmte ontwikkel t ,  
toonde spreker ons in een  eclatante proef. Een schaaltj e  
met spiritus werd door hem met den vinger aangesto
ken. Aan iemand , die Js nachts last heeft van zijne 
lucifers niet  te  kunnen vinden , mogen wij dus wel 
aanraden Zich een inductie-electriseermachine aan te 
schaffen. Probatum. 

Keeren wij thans nog e ven tot  de electrische vonk 
terug. Reeds hadden wij gelegenheid de verschillende 
vormen op te merken ; waarin zij zich voordoet. Wij 
zullen er echter nog meerderen leeren kennen. Zijn  de 
uiteinden der electrische voorwerpen , tusBchen welken de 
electriciteiten zich onder dat lichtverschijnsel vereenigen ; 
digt bij elkaêr geplaats t , dan vertoont de vonk zich 
als een regte streep . Plaatst men de polen verder van 
elkaêr ) dan neemt de vurige streep van de vonk een 
zigzagsge wij ze gedaante aan , en vertoont zich als een bfik· 
semstraal , wat naar men weet niets anders is als een 
reusachtige on tlading en vereeniging van negatieve en 
positieve elec triciteit. Spreker verkreeg op die wijze 

6 
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met zijn  toestel vurige s trepen van 20 centimeter lengte . 
In een anderen v:orm vertoont de vonk zich bij het 

uitstroom en van spitsen als een pluim, terwijl de derde 
of gloed vorm optreedt in het luchtledig , of liever in een 
luchtverdunde ruimte , want de electriciteit vereischt 
altij d  een middenstof om zich voort te planten .. 

Die v lam is vooral merkwaardig geworden sedert de 
bekende glasblazer G e i s s I e r  ( 1 ) , te Bonn , de naar hem 
genoemde buizen uitvond , ,,�elke reeds meermalen de aan
dacht van de ])7;lig�ntia-Ieden gaande maakten. Zij zijn  
gevuld me t  verdunde lucht , waters tof, s tiks tof o f  een 
ander verdund gas , die de vonk in een prachtig ge
. kleurden gloed doen overgaan : - wel een bewij s  dat 
er ook vaste deeltj es in de electrische vonk moeten 
zweven , anders zou het gas geen invloed kunnen uit
oefenen op de kleur van de vonk. A chtereenvolgens 
werden violet-roode en groenachtige , of fraa� e kleuren
mengelingen van deze beiden v erkregen , door de vonk 
te geleiden door met verschillende gassen gevulde Geiss
lersche buizen. 

Na zoovele interessante kijkj es op het gebied der s ta
tische electriciteit , kon spreker niet nalaten nog even 
de bekende Leidsche tl esch te behandelen als een krach
tig middel om een groote hoev eelheid electriciteit , door 
wrij ving of door inductie verkregen , te verzamelen of 
opeen te hoopen. Het laden van zulk een Leidsche flesch 
of van een batterij van Leidsche flesschen geschiedt dan 
op de gewone �vij ze ,  door den knop in verband te bren
gen met de positieve pool van den conductor der ma
chine. Dat een aanzienl� ke hoeveelheid electriciteit zich 

(1) D e  universiteit te  Bonn vereerde hem uit erkentelij l\ heid 

den doctoralen graad. 
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op die wij ze kan opeenhoopen , toonde spreker bij 
de ontlading aan, waarbij hij rellsachtig'e vonken ver
kreeg , die met een knetterend geluid oversprongen. 

Zulk een vonk - en spreker toonde het ons - is 
in staat, niet alleen om den web'stand te overwinnen 
van de lucht ,  maar ook dien van een glazen plaat , welke 
op den weg van de vonk geplaatst wordt. Die plaat 
wordt doorboord. 

Spreker w as nu aan het einde zijner verhandeling 
gekomen , w elke door een interessante en zeer duidelijk 

toegelichte proef zou bekroond worden. Reeds meerma
len werden wij er op gewezen , dat el' geen s tofj e  in 
de natuur verloren gaat en dat , sedert het  Opperwezen 
aan het Heelal he t aanzij n sehonk , niets meer geschapen 
wordt , maar alle nieuwe verschijnselen een omzetting 

' zijn van de  eene s tof in de  andere s tof , van de  eene 
kracht in de andere kracht. 

De groote L a v 0 i s i e r  h ad 80 j aar geleden de�e stoute 
s telling reeds op scheikundig gebied u i tgesproken en sedert 
de we tenschap op uitges trek ter terrein hare waarnemingen 
en ontdekkingen voortzette , werd die s Lelling onom
s too telij ker Qevonden. Kracht is de omze tting van 

andere kracht en de  schoone wet  van het  behoud van 

arbeidsv erm ogen s taat met  die ui tspraak van de  weten
schap in ' t  naauws t v erband . 

Aan het einde der zaal s tond een kleine 8toom� 

machine , w aarin de warmte van het kolenvuur den 
w eb's tan d v an he t  water als vloei s tof  iu den ke tel over

wonnen h ad. Er was dus s to o m  v erk regen , die op zij n beurt 
gebruik t w e rd o m  beweging te  v ero orzak e n  dool' o v er

winning van de wrij ving , en die beweging werd door 

e en snaar zo nder eind o verge bragt op het  drij frad van 
de  electriseermachine. Zietdaal' d llS , zonder v erdel'en 



menschelijken arbeid , warmte in electriciteit omgezet. 
En behalve  deze verschijnselen zagen wij ook het lich t  
en  he t  geluid optreden , die beiden he t  verschijnsel van 
de electrische vonk kenmerken. 

A l e x a n d e r  v a n  H u m b o l d t  ontmoette eens op 
zij ne reizen door Zuid-Amerika ,  aan den oever der Ama
zonen-rivier , eenige kinderen , die zich vermaakten met 
drooge kruiden , welke de eigenschap vertoonàen van ligte 
voorwerpen gemakkelijk aan te trekken. De omgeving ,  
waarin die kinderen leefden , was nog in denzel fden toe
stand als vóór 2 0 0 0  j aar, toen de Phoeniciërs of Grieken 
de eigenschap van het barns t.een vonden ; de afstand van 
de ontwikkeling der Zuid-Amerikaansche boschbewoners 
tot die der beschaafde Europeanen is dus dezelfde als 
de afstand , welke ons van de ontdekkers van het barn
steen scheidt. Spreker concludeerde daaruit , wat de 
beschaving vermag , als zij door de wetenschap geleid 
wordt. 



VII. 

Dr. J. D. VAN DER WAALS : 

De  i nv loed van mag n eten o p  e l e ctr i sche  stroomen  en I n  
't b ij z onder  o p  e l ectr isch l i c ht. 

De zevende lezing mogt in zekeren zin een v o ort
z etting worden genoemd van de j on gste v o o rdrag t ,  in 
IJili(Jentia o ver hetzelfde onderwerp gehouden. In tusschen 
had d e  heer dl' . VAN D E R  WAALS een geheel ander ter
rein gekozen , waarop zij n audi torium hem te b e ter kon 
v olgen , o mdat de bij z onderheden v an dr. Bl eekl'ode's 
v o o rdragt nog levendig voor den gees t s tonden.  D e  
fei ten , d i e  medegedeeld } en de p ro ev en } d i e  t o t  toe
l ichting s trekten } h adden ditmaal meer dan ooi t  een 
v errass ende n ieuwheid } en ge tuigden , gel ij k  dl'. van 
der Waals in zijn inleiding opmerkte ) van den sn ell en 
vo oruitgan g )  welke zich  in dezen tak van we tenschap 
in de l aats te j aren geopenbaard heeft .  

O e r s t e d  e n  A m p è r e  zij n de gro o té mannen, wier b e 
langrij ke onderzoekingen en ontde kkingen o n s  v erklaard 
werden in een v oordragt ! w e lk e  v an h e t  begin tot  
het  e ind opgel u isterd werd door de  schoonste  proefne
mingen , 
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Trachten wij spreker's gedachtengang zoo duidelijk 
mogelijk  weêr te geven. 

Oersted v estigde het eerst zijn  aandacht op den in
vloed van een electrischen stroom op een magneet , 
zonder evenwel de verklaring van dat v erschijnsel te 
geven. Door Ampère werd op dien grondslag voortge
bouwd en aan hem is  de wetenschap de verklaring van 
genoemd verschij nsel v erschuldigd , benevens het com
plementair gedeelte , de wei'lüng van magneten op elec
trische stroomen , waarmede spreker zich hoofdzakelijk  
zou  bezig houden. 

Aan de toelichting van het eerste verschijnsel , den 
invloed van s troomen op magneten , ging een korte her
innering vooraf aan de eigenschappen van het metaal . 
ij zer om magnetisch te worden en dien toestand ook 
aan andere neutrale ij zeren voorwerpen mede te deelen. 
Andere metalen bezitten die eigenschappen niet. Koper 
bijv .  i s  ongevoelig voor een magneet. Zoodra lnen echter 
een electrischen stroom door een koperdraad heenleidt , 
ziet men dezen draad onmiddellijk een w erking uit
oefenen op een in  de nabij heid geplaatst s tuk mag
netisch ij zel'. Die werking verschilt naar gelang van de 
rigting van den stroom. In een bepaalde rigtillg , bij v . 
van regts naar links , dool' den draad gaande , oefent de 
s troom een zoodanigen invloed uit op den magneet, dat 
deze een stand aanneemt loodregt op den draad en dus op 
den stroom , die er door heen loopt ; wordt de stroom 
daarentegen omgekeerd en .loopt h ij van links naar 
regts , dan draait de magneet en blijft loodregt in even
wigt , maar met de noordpool naar de andere zijde.  

Ook de plaats van den stroum oefent invloed ui t  op 
den stand van de magneet ten opzigte van den stroom. 

Liep daar even de stroom onder den magneet , bij 



e en verplaatsjng daarboven zien wij onmiddelUj k  een 

tegenov ergestel de werking . 

vV iJ zien dus z o owel de rigting van den s troo m  als 

den b etrekkelij ken stand van den draad invloed uito efenen 

op d en m agneet.  Daar het aantal standen ) waarop men 

e en draad en een magneet  ten opzigte v an elkaêr plaat

sen kan , legio is , v olgt daaruit een geheele reeks v an 

v erschij nselen.  H e t  behoeft  geen betoog dat het  een ver

eischte i s  o m  in al die verschij nselen een zekere har

monie en regelmaat te kunnen opmerken ) waardoor 

het  mogelij k  wordt , onmiddellij k  de oorzaak te weten, 

waarom het verschijnsel zich z o o  en niet and ers open

baart .  

Als  de  waarnemer zich slechts  een j uist  en eenv ou

dig en v ooral onv eranderlijk st
'
andpunt gekozen heeft ,  

is v ergissing niet  m ogelij k ) z o o  redeneerde Amp ère bij 

h e t  v aststellen vau zijn  regel , die bij het  waarnemen 

van de w ederzij d sche w erking v an stroomen en mag

neten op elkander al tij d in acht w ordt genomen .  

Van een gew o o n  Bunsensch elemen t k an e e n  stroom 

gaan van de  kool n aar het zink door een draad , w elke 

men onders t el t  te  loopen nabij en e v enwij dig aan een 

vrjj opgehangen magn e e t j  denkt men zich nu geplaatst  

in de rigtin g  v an den s tr o o m , z oodat de stroom de 

v o e ten inkom t , en m e t  h e t  gezigt n aar den magn eet ) 

dan zal , zoodl'a de stro o m  grslo ten wordt, de noord

p o o l  l inks afwij ken.  H ieruit l eidt men gemakkelij k  den 

complemen taü'en regel af , dat namel ij k  de  stroo m  door 

den magneet  Ü1 tegeno v ergestelde rigting wordt ge

sto ten. D e  res u l taten v an die w ederzij ds c h e  werking 

van bij elkaêr geplaatste s tro o m en en magneten moeten 

dus aan den be wegel ij k e n  draad , waardoor die stroom 

loopt , een bepaalden stand geven. 
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Om die werking te laten zien van magneten op s troo
men , werden door Ampère bewegelijke s troomgeleiders 
uitgedacht , die in de nabijheid van den magneet geplaats t, 
her- of derwaarts bewegen naarmate van den s tand del' 
geleiders en van de rigting van den s troom , welke dool' 
de windingen van den magneet loopt. Proeven met deze 
toestellen zouden echter niet duidelij k  zigtbaar zijn  ge
weest ; daarom had spreker een anderen weg ingeslagen, 
waarlangs hij meel' bevredigende en .. wij schromen 
niet het te zeggen - zeel' schitterende resultaten verkreeg. 

Voor de beide polen van een ho efmagneet (zie fig .  6) 
werd in de rigting van die polen een dunne platina
draad geplaatst ,  waardoor een galvanische stroom liep , 
welke de dl'aad gloeij end en dus op grooter afstand zigt
baar maakte. Liep de stroom in de rigting van de zuid
naar de noordpool , dan week de platina-draad in een 
S-vorm af , van de noordpool regts en van de zuidpool 
links. Zoodra de stroom werd omgekeerd , had het tegen
overges telde plaats. 

Plaats t  men den draad zoo ten opzigte van den mag
neet ,  dat de stroom dwars of equatoriaal door de polen 
loopt,  dan is de werking van den magneet van dien 
aard , dat de draad een doorloop ende en niet afgebroken 
bogt vormt ,  van holle of bolle gedaante , naar mate van 
de rigting van den stroom in den magneet of  in den 
draad. 

In beide s tanden van den draad , al s de stroom even
wijdig liep aan de lij n  die de polen verbindt, of in een 
loodl'egte l'igting , d.  w .  z dwars tusschen de polen door, 
zag men onmiddellijk bij het keeren van den stroom , 
hetzij in den draad of in den hoefmagneet : den gloeij en
den draad zich wringen in de straks beschreven bogt. Het 
was een treffend gezigt , s.rreker's duidelijke verklaring 
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zoo schoon dool' deze inderdaad schitterende proeven te 
zien toegelicht. 

Van den gloeij enden platina-draad ging spreker nu over 
tot een reeks verdunde gassen , welke op hun beurt den 
merkwaardigen invloed van magneten op electrische 
stroomen zouden vert.oonen. Alvorens daartoe over te 
gaan , .maakte spreker ons eerst duidelij k ,  van welken aard 
het licht is , hetwelk zich vertoont in een met verdund 
gas gevuld buisj e ,  in welks uiteinden de einddraden van 
een stroomgeleider uitloopen. Een aantal buisj es met gas 
gevuld bragt hij om beurte op die manier in verbinding met 
den inductie,-stroom van zijn  Ruhmkorff- toestel. Bij het 
afwisselend doen beginnen en doen ophouden van dien 
stroom zag men onmiddellijk  den inhoud van het buisje 
met een helderen , golvenden en fraai gekleurden gloed 
verlicht. 

We zien hier het gloeij en van de stof , veroorzaakt 
door de warmte , welke de uits troomende electriciteit 
ontwikkelt , wanneer zij , op haal' weg een weêrstand 
ontmoetende , zooals hier bij het gas , dien weêrstand 
tracht te overwinnen. Het gas verkeert hier in gloeij en
den toestand en van eigenlij k  electrisch licht kan dus 
geen sprake zijn.  

Wil men daarvoor nog meer bewijs , dan schroeft 
men de draden aan het tweede buisj e ,  waarin zich een 
ander soort van gas bevindt. De kleur van het licht 
verandert onmiddellijk ,  o vereenkomende met de stof, 
die door de warmte ontwikkelende electriciteit in gloei
j enden toestand wordt gebragt. Zoo zagen wij nu 
achtereenvolgens waterstof met een helder roode kleur 
gloeij en ; stikstof, die vooral in de middenlagen van 
de buis goud-geel gekleurd was , terwij l de ui terste ge
deelten meer roodachtig getint  waren ; koolzuur onder-
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scheidde zich door een groen licht van gelijke tint als 
de kern der Bunsensche ga.svlam j zwaveligzuur ver
toonde weêr een blaauwen gloed, maar dat blaauw 
moest in glans onderdoen voor het schitterend blaauw, 

( 
dat ons ten slotte getoond werd in het gloeij ende kie-
zel-fluor. 

Die kennis van de kleur , waarmede waterstof gloeit, 
oogenschij nlijk zoo onbeteekenend , heeft toch inderdaad 
de gewigtigste gevolgen gehad. De drie afzonderlijke 
soorten van licht , waardoor de gloeij ende waterstof zich 
onderscheidt , werden later gevonden in het spectrum 
der zonne-atmospheer , en de onderzoekingen , die men 
op dezen grondslag voortbouwende , naar de constitutie 
van het groote hemelligchaam reeds met zoo veel  vrucht 
en verblij dende resultaten heeft ingesteld , beloven aan 
de geleerde wereld waarschijnlijk in dat opzigt een nog 
grootere kennis van de Zon , dan van haar voedster
kind, de Aarde .  

Wij hebben dus gezien , dat  de s tof gloeit en niet de 
electriciteit , hoógstens zouden wij het verschij nsel van 
het licht in de buizen kunnen noemen een electrisch 
gloeij enden s troom. Denken wij ons nu  zulk een glazen 
buis in den boven beschreven stand van den platina
draad evenwijdig aan de ,polen van den magneet ge
plaatst , dan verwachten wij ook hier een buiging van 
den stroom , welke door de buis passeert , bij het af
wisselend sluiten en openen van den stroom. Die v er
wachting werd niet teleurgesteld , want inderdaad zagen 
wij den s troom , welke hier duidelijk  zigtbaar was door 
het straks beschreven gloeij ende gas , zich wringen in 
de winkelhaakvormige bogt. Zoodra men den stroom in 
den magnee t  omkeert , draait onmiddellijk die bogt , 
het gedeelte van den winkelhaak , dat boven gelegen 
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had , komt nu onder , het ;andel'e g edeelte rij s t  van onder 
naar boven .  

H�tzelfde draaij ende verschij nsel openbaart zich , als 
de stroom w ordt omgekeerd. Eigenaardig is het  bij zulk 
een electrisch gloeij enden stroom , dat men altij d  kan 

zien , waar de stroom intreedt ) namelij k  bij het  rood .. 
ach tig uiteinde van de buis , en waar hij de buis u it
gaat , want daar is h e t  gas meer blaauwachtig getint. 

Plaatst men den magneet in vertica:l e  houding met 
d e  beenen omhoog , en leidt men de buis en dus den 
stroom dwars door de beenen h een , dan ziet men w eêr 
aan het concentreren van het licht naar een der wan

den v an ;de glazen buis , den invloed van den magneet 
op den stroom en wel geheel overeenkomende met den 
stand van den magneet en de rigting van den stroom. 

Het  licht concentreert zich onmiddellij k naar den tegen

o vergestelden glaswand , wanneer de stand der polen 
v eranderd , of d e  rigting van den stroom omgekeerd 
w ordt. 

E en combinatie van beid e standen van den stroom , 
w anneer men bij v . de buis zo odanig ops tel t , dat zij met 

het  vlak der p olen e en h o ek v an 45° v orm t ) v eroor
zaakt tevens de combinatie van de daarme ê  gepaard 
gaande verschij nselen , en wij zien den lichtstroom zich 

dan wringen als d e  windin gen van een touw. 
Onverklaarbaar was in den aanvang h e t  v erschij nsel, 

dat wann eer aan den stroom e en beletsel op zij n weg 
werd gelegd , bij v .  een s tuk glas , waarvan hij den weêr
s tand moest  overwinnen ) niet alleen de s tof in  d e  buis 
uit den aard der zaak minder heldèr glo eide , maar geen 
onderscheid te bespeuren was aan de beide uiteinden , 
we lke , gelij k  wij daar e v en opmerk ten , in den normalen 
toestand van den stro om , blaau w- en ro odachtig gekleurd 



zijn,  naarmate de  s troom uit- of intreedt. Vanwaar dit 
verschijnsel ? pe natuurkundige P I  ü c k e r  helderde het 
ons volkomen op en de heer van der Waals volgde zijn  
voorbeeld , door  een magneet onder de buis te brengen. 

Vooraf zij herinnerd , dat onder die buis een stroom 
liep , die op zijn  weg den tegenstand van een stuk glas 
ondervond. Het stuk glas bestond hier uit een Leidsche 
flesch , waardoor de tegenstand wel niet verminderde , 
maar -de electriciteit onverzwakt weêr terugstroomde 
en een grooter lichteffect uitoefende in de buis. 

De Leidsche flesch wordt hier geladen en onmiddel� 
lijk  weêr ontladen ; de stroom loopt nie t door , maar 
keert op zijn weg terug naar de buis , welke hij een 
oogenblik te voren gepasseerd is , en waar zijn licht
effect nog aanwezig is. De ongehoorde snelheid van de 
electriciteit geeft wel regt om te zeggen , dat die tegen 
elkander opgestelde stroomen tegelijkertijd ontstaan. 
Aan elke zijde van de buis treedt dus nagenoeg op 
hetzelfde oogenblik een der recurrente stroomen in , en 
het verschijnsel , dat beide uiteinden van de buis onder 
die omstandigheden gelijk gekleurd zijn ,  was verklaard. 

Het juis te oogenblik voor spreker was thans geko
men om zijne reserve-troepen te doen aanrukken om 
daarmede de kroon te zetten op zijn reeks van uit
muntend geslaagde proeven. Voor de helft van een 
reusachtigen magneet - de andere helft moest weg
blijven om het gezigt niet te bel emmeren - werd de 
groote buis van G a s  s i 0 t geplaatst ,  die hier fungeren zou 
voor Leidsche flesch , waan·oor de oorspronkelij ke ont
werper hem zeker niet vervaardigd heeft. De weêr
stand wordt hier in de buis zelve op den stroom uitge
oefend dool' een glazen bol , die , binnen de wanden van 
de buis geplaatst ,  haar met een ander gas gevuld uit-



einde van de  overige ruimte afscheidt. Daar s tuit de 
s troom dus en keert op zijn  weg terug, welk optreden 
van beide recurrente stroomen zich onmiddellijk open
baart onder den invloed van den magneet , door de ophoo
ping van den schitterenden gloed van het gas naar de 
beide tegengestelde wanden van de buis. 

Ten slotte nam de h eer van der 'IV aaIs nog een 
curieuse proef om ons een denkbeeld te  geven , welk 
een invloed het aardmagnetisme k an uito efen en op de 
van den aequator naar de polen s tij gend e electl'i sche 
s troomen , een invloed , die bij  een meer volledig on
derzoek waarschijnlijk tot een j uiste v erklaring zal 
leiden van het bekende noorderlicht. 



VIII . 
� . '. 

Dr. A. E. VAN ROYEN: 

Over h et Water en z ij n e  e i g enschappen , d o o r  p roeven toeg e l i c ht. 

Dr. VAN ROYEN zou ons voor de acht�te spreekbeurt 
in niZige?ttia onderhouden over het geliefkoosde element 
van alle regtgeaarde Nederlanders , het water. 

In een inleidend woord wees spreker op de gewig
tige rol , welke het water in de natuur vervult. Zeker 
geleerde noemde dit element 1/ de ziel van de aarde 1/ 

en die uitdrukking is niet overdreven , als men let op 
de levenwekkende kracht van deze stof op al de voort
brengselen der aarde , als men den invloed nagaat , dien 
het water uitoefent op alle werkingen in en op de 
aarde en het alom ziet optreden als den gewigtigsten 
factor voor den rijkdom en de welvaart der volken. 
Meer dan andere natiën is de N ederlandsche  met dat 
element vertrouwd geworden , door strij d  op strijd en 
zegepraal op zegepraal , steeds bekroond met de rijkste 
zegeningen voor de welvaart van ons Vaderland. Het 
water droeg onze handels- en oorlogsvlo ten en daarmede 
onzen naam naar vreemde kusten ; het beschermde ons 
tegen aanvallen van buiten ; den vaderlandschen land
bouw deed het bloeij en en het voedde de nijverheid en 
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alle daarmede in  verband staande takken yan nationaie 
welvaart. 

Het mag daarom wel vreemd 'genoemd worden , dat 
de aard van het water zon lang onbekend is gebleven. 
Sinds onheugelijke tijden bleven zijne eigenschappen voor 
de menschheid , waaraan het zoo v ele weldaden bewijst , 
een ondoorgrondelij k  geheim. De groote B o e  r h a v e  moest 
in hef begin der l8e eeuw nog de opmerking maken 
in zijn  Elementa Chimiae , dat dit element ,  waarmede men 
van alle stoffen wel het meest in . aanraking komt , in 
zijn  aard en kenmerkende eigenschappen nagenoeg niet 
was toegelich t  noch zelfs onderzocht. 

De  oude Indiërs en Egyptenaren beschouwden het 
water als de grondstof bij uitnemendheid ; ook T h  a l e s  
en A I' i s  t o t  e l  e s wisten er niets meer van en nog eeuwen 
lang  bleef men in den waan , dat het water geen za
mengestelde s tof, maar een element was. Eerst op het  
eind del' vorige eeuw gelukte het  aan C a v e n  d i s  h in 
Engeland en aan L a v 0 i s i e I' in Frankrijk om het water 
in zijne zamenstel lende deelen , waterstof en zuurstof , te 
scheiden. Met behulp van M e  u s n i e r  onderzocht Lavoisier 
uit hoeveel deelen waterstof en zuurstof een bepaalde 
hoeveelheid water ongeveer bestaat. Die beide gassen , 
welke v ereenigd water vormen , zij n  zeer v erschillend 
in eigenschappen. Zoo is de waterstof bijv .  een kl eur-, 
reuk- en smakeloos gas , negenmaal ligter dan de lucht 
en daarin zeer goed brandbaar, terwij l  de zuurstof zelve niet 
brandbaar is , maar de verbranding levendig onderhoudt. 
De beide onderzoekers vonden dan, dat 1 deel waterstof en 
8 deelen zuurstof water vormenj en wat de volumina betreft, 
welke de gassen van een zekere hoeveelheid water in 
nemen, deze staan tot elkander als Z tot één ; waarbjj de 
waterstof de dubbele ruimte inneemt van de zuurstof. 



De bekende proef met den Volta-meter toonde Ons 
die verhouding van de volumina duidelijk aan. Aan de 
negatieve pool van de omgebogen buis verzamelde zich 
de positieve waterstof en nam een tweemaal grootere 
ruimte in dan de negatieve zuurstof, die zich daarnevens 
aan de positieve pool van de batterij afscheidde. 

Om nu de v erschillende eigenschappen van die beide 
zamenstellende deelen van het water aan te toonen , 
moeten wij de gassen opvangen , waarvoor andere me · 
thoden worden gevolgd dan de daar straks beschreven 
electrische ,  die slechts kleine hoeveelheden waterstof 
en zuurstof te gelijk  geeft. Bij aanwezigheid van ' t  een 
of ander zuur werkt zink ontledend op water en wel 
met het  gevolg , dat de zuurstof aan het  zink wordt 
vastgelegd , en de waterstof ontwijkt. Wanneer men dit 
ontwijkende gas over chloorcalcium leidt om het  te 
droogen en het  aan ' t  einde van dien weg aansteekt,  
dan verbrandt het  met een weinig lichtgevende vlam. 
Het resultaat van die verbranding is natuurlijk  weêr 
water , daar de waterstof verbrandende , zich met de 
zuurstof van de luch t  veruindt. Spreker ving dan ook 
waterdamp op , door . een klok boven de vlam te 
plaatsen. 

Van de ontledende werking van sommige metalen 
op water werden ons merkwaardige proeven getoond 
door kalium en natrium beurtelings met water in aan,;. 
raking te brengen. Die werking is zoo krachtig , dat 
natrium onmiddellijk in 't water smelt , terwij l  de hevige 
verbinding van het kalium met de zuurstof van het 
Water gepaard gaat met de  ontvlamming van de daal" 
bij ontwijkende waterstof , die , door aanwezigheid van 
gloeij ende deeltj es kalium , nu met een schitterend 
violette vlam verbrandt. Beide verschijnselen , waarbij 
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een enorme hooge temperatuur ontwikkeld wordt , gaan 
gepaard met een eigenaardig sissend en knetterend ge
luid. 

Dat d e  zuurstof geheel andere eigenschappen heeft 
dan de  waterstof , toonde spreker ons door een vruchte
looze poging om dat gas te laten branden. Brengt men 
er echter een brandend voorwerp bij , dan wordt de 
verbranding daarvan onmiddellijk  met een veel leven
diger gloed en veel sneller voortgezet. Een ijzerdraad , 
in een fles eh met  zuurstof gedompeld , verbrandt en 
smelt daarin met een schitterend licht .  

Maar evenals wij het water kunnen ontleden , zoo 
zijn wij omgekeerd in s taat om deze s tof uit  zijne 
zamenstellende deelen weder op te bouwen. Met der
gelijke proeven moet echter zeer veel voorzigtigheid 
in acht genomen worden , daar de verbinding met 
groote hevigheid geschiedt. Spreker had een eigenaardig en 
toestel om daarvan een schitterend proefj e  te .geven. 
Het bestond uit een blaas , verbonden aan een ko� 
peren mOrituur , waaraan de beide draden van een 
galvanische batterij vastgeschroefd waren. Die dra .. 
den liepen tot binnen de blaas en waren daar ver
bonden àaii de uiteinden van een kleinen platinadraad. 
Zoodra nu die blaas met  een meng·sel van waterstof 
en zuurstof gevuld was , sloot spreker de electtische 
s ti'oom en de blaas sprong met een hevigen knal aan 
flarden. Na onderzoek van het  koperen montuur , bleek 
het , dat de platinadraad door den s troom gesmolten was. 

D e  s traks beschreven eigenschap der zuurstof om de  
verbranding vee l  levendiger te  maken ) heeft men to t  
velerlei toepassingen In  de  praktijk  dienstbaar weten te 
maken. Zoo wordt de hoogste temperatuur verkregen, 
door een waterstofvlam met een coris tanten stroom zuur� 

7 
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stof t e  voeden. De  metalen , die het  moeij elijkst smeltbaar 
zij n ,  als platina en iridium , bieden geen weêrstand aan 
de enorme hitte van de oxy-hydrogeenvlam. S tukj es 
platina-blik , die van de grootste vuren niet het minste  
letsel zouden ondervinden , smolten in  deze vlanl als 
was. Deze proef , die voor ous in ' t  klein werd geno
men , werd onlangs te Parij s  op groote schaal toege
past om het mengsel van platina en iridium voor het  
gieten van de s tandaardmeters te smelten. Een bundel 
ij zerdraad smolt oogenblikkelijk.  Vervolgens werd de 
vlam gerigt op cylinders van krij t ,  magnesia en zir
konaarde , en men zag deze wit gl oeij end worden en 
een licht verspreiden , in kleur en s terkte aan het 
zonlicht gelijk.  

Na aldus de eigenschappen van de zamenstellende 
deelen onderzocht en toegelicht te hebben , keerde 
spreker weêr tot het water terug. In scheikundig zui
veren toestand is het water een doorschijnende , reu
keloozl! en smakelooze vloeistof. De afwisselende kleur , 
die het dikwij ls  zulke fraaij e tint en geeft , wordt ver· 
oorzaakt  door den bodem , het lichteffect en in het wa
ter zwevende vaste deeltj es .  Merkwaardig zijn  de onder· 
zoekingen van T y n d a l I  naar de . tinten van het water , 
die op meeren en zeeën door rijke kleurschakeringen 
dikwijls de verrassendste effecten doen ontstaan. 

Even als ieder ander ligchaam is ook het water za
mendrukbaar. Elke atmospheer drukking doet het water 
1/41 millioenste deel van zijn volumen inkrimpen. Bij 
een constante drukking bevriest het water bij 320 
Pahrenheit , overeenkomende met 0 °  Réaumur en 00 

Celsius. Het water kan echter 8°  onder het nulpunt 
dalen , zonder vast te worden , maar bevriest het dan , 
zoo stij gt onmiddellijk  de temperatuur tot 0 °, In zeel' 
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naauwe buizen heeft men het  water tot - ISO  C .  afgekoeld. 
Wanneer men een zekere hoeveelhejd water van 0°  

voegt  bij een gelijk gewigt water van 7 go , dan er
langt dat mengsel de gemiddelde temperatuur van 39 112 0, 
maar door toevoeging van ij s van 0° bij een gelijk 
gewigt water van 7 9° , verkrij gt de aldus vereenigde 
hoeveelheid water geen hooger temperatuur dan 0° , 
waardoor bewezen wordt dat het aantal warmte-eenhe
den , welke een zeker gewigt ij s behoeft om te smelten , 
even groot  is als dat hetwelk een zelfde gewigt water 
van OOop 79°  zou verwarmen . Het water dat bij 4° C. 

zijn grootste digtheid bereikt , zet zich uit , als men 
het verder afkoelt ; dit is de reden , dat ij s op water 
,drij ft ;  daar he t bij gelijk volumen ligter is .  

Op aanschouwelijke" wijze toonde spreker ons de 
eigenschappen van het' tot  ij s gestold of gekristalliseerd 
water. Voor onze oogen werd het ij s in verschillende 
vormen zamengeperst , waaruit bleek dat geperst ij s 
een zekere mate van plasticiteit bezit. Van de gewel
dige kracht van het ij s en de hevige bouleversementen , 
welke de gletschers doen ontstaan , kregen wij een staaltj e  
, te hooren e'n t e  zien , waarbij de Orsini-bommen slechts 
kinderspel lijken. Spreker liet toch niets minder dan 
een bom in of  liever even buiten de vergadering sprine 
gen , en wel onder de volgende omstandigheden. 

Een ij zeren kogel van 1 5  c. M. diameter met een wand 
van 1 c. M. was te voren met water gevuld en werd 
nu gedompeld in een zeer koud mengsel van 25° onder 
nul (Ammonium-nitraat en ij s) , waardoor de kogel der
mate afkoelde , dat het daarbinnen vervatte water be
vroor en een grooter volumen eischende , den enormen 
weêrstand overwon van den dikken ij zeren wand , die 
met donderend geweld aan s tukken sprong. 
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De specifieke warmte van het water , waaronder metl 
verstaat die hoeveelheid warmte , welke het noodig 
heeft om 10  in temperatuur te s tijgen , is tweemaal 
grooter dan die van het ij s en grooter dan die van 
eenige andere vloeistof. Bij een bepaalde drukking heeft 
het water een vast kookpunt .  De waterdamp , die bij 
het koken ontwikkeld wordt , heeft naarmate van de 
temperatuur een bepaalde spanning , welke laatste 
echter in verhouding veel snel ler stijgt dan de tempe
tatuur. Zoo is de spanning van waterdamp van 1 0 0° 

te  vergelijken met 1 atmospheer j terwijl zij reeds bij 
1 200 tot 2 atmospheren is gestegen. Welk een groote 
spanning de waterdamp hebben kan , bewij zen de s toom
machines. 

Ook bij lagere temperatuur kan het water onder be
paalde omstandigheden tot den · dampvorm overgaan. 
Vaste s toffen verhoogen het kookpunt van het water , 
gassen daarentegen verlagen het , en dit kan ons niet 
bevreemdr-n , als wij bedenken , dat het vaste ligchaam 
moet smelten , het gasvormige v erdigt moet worden.
Is er afwijking van dezen regel , dan is er scheikun
dige werking in het spel. Ter verwijdering van gasserl 
uit het water , kookt men de vloeistof ; q.e vaste s toffen 
blijven dan bij destillatie achter. 

Niet alleen metalen , maar ook zamengestelde ligcha� 
men gaan met water scheikundige verbindingen aan , 
welke dan gepaard gaan met verschijnselen van warmte 
en licht, Zoo oefent toevoeging van zwavelzuur aan 
water van 0° onmiddellijk  een rij zenden invloed uit 
op den thermometer , en het water zou op die manier 
gemakkelijk aan de kook zijn te brengen. :Even als 
vaste stoffen het kookpunt verhoogen en opgeloste 
gassen het doen dalen , zoo daalt de temperatuur als 
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el'  vaste , en  rij st z e  als el'  gasvormige ligchamen wor
den opgelost  in een vloeistof. 

Een gewigtige rol in de kristallen speelt het kristal
water , dat bij v. de fraaij e kleur geeft aan de kris
tallen van koper- en ij zer-sulphaat, van chroom-aluin en van 
de mangaan-chloriden. B ij verlies van dat water ver
weert het kristal en verdwijn t  daarmeê de kleur. Daar 
ij s en water een . verschillende specifieke warmte hebben , 
kan men uitmaken of het water in deze kristallen be
vat is in vasten of in vloeibaren toestand. Het eerste is 
het geval , en wij hebben hier dus het vreemde ver
schijnsel van ij s boven, 0° C .  

Als wij nu eens  nagaan , in welke vormen het  
water over de aarde is  verspreid en welken grooten 
invloed het uitoefent op het menschelijk organisme , 
dan komen ons dadelijk vele soorten van water voor 
den geest. 'Vat is de oorzaak , dat het water van zijn 
zuiveren toestand afwijkt en door vermenging en op
lossing van andere zelfstandigheden , in zout , brak , zoet 
of mineraal water wordt omgezet ? 

De keerkringen , waar de meeste waterverdamping 
plaats grijpt , zijn het groote vereenigings- of brandpunt 
van den cirkelloop , dien het water voortdurend in 
onzen dampkring en binnen de aardkorst beschrij ft .  
Na verdamping van het water brengen de atmosphe
rische neêrslagen het weêr in den vorm van regen , 
dauw , sneeuw of hagel naar het oppervlak , waar het 
water doordringt tot  de diepste lagen en bezwangerd 
met  organische en anorganische stoffen zamenvloeit tot 
bronnen , beken , meren en stroomen , die op hun beurt 
weêr in zee uitstroomen. 

In de eerste plaats verdienen de natuurlijke wateren 
onze aandacht : het regenwater , dat behalve koolzuur 1 



ammoniak en salpeterzuur , bevat , verbonden met nog 
vele andere anorganische en organische stoffen , welke 
oorzaak zijn , dat het regenwater snel bederft ; het 
bronwater , dat zeer uiteenloopt  in zamenstelling 
naarmate van den grond , waarlangs het geloopen heeft 
en die de bruikbaarheid van dat water bepaalt ; het ri
vierwater , dat veeltijds zeer schadelijk voor de ge
zondheid kan wezen , vooral nadat het .. door een stad 
gestroomd heeft en op dien weg verontreinigd is 
door een menigte stoffen in opgelosten en zwevenden 
toestand , die allernadeeligst werken op het organisme. 
Ook de j aargetijden en de regens oefenen op het ge
halte van dat water een zeer merkbaren invloed uit. 

In elk goed drinkwater nloeten minerale s toffen zijn  
opgelost ,  maar niet te veel , daar het "gebruik anders 
tot ziekten aanleiding geeft .  Geheel zuiver drinkwater , 
waarvan het gebruik te ontraden is , komt niet veel 
voor. Het water van de Hooglanden , afkomstig van de 
gletschers , houdt altij d  nog stoffen opgelost en er zijn  
niet veel plaatsen op  aarde , waar het  water zoo rein 
en zuiver is als in het meer van Genève. Putwater kan 
goed zijn  bij een zuiveren bodem. In den regel is het 
hard. Het zeewater loopt in gehalte zeer uiteen , vooral 
wat het zoutgehalte b etreft. In de Middellandsche zee , 
waar de verdamping zeer groot is en die door slechts 
weinig rivieren gevoed wordt , is het zoutgehalte J bijv. 
in vergelijking met den grooten Oceaan , zeer rijk. 
Van daar het verschijnsel in . de straat van Gibraltar 
van een onderzeeschen s troom naar den Atlantischel1 
Oceaan , die het zwaardere zoute water daarheen weg
voert , terwijl  daarboven een oppervlakkige stroom van 
ligter water uit den Oceaan de Middellandsche zee in
stroomt. 
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Spreker lichtte dit verschijnsel zeer eigenaardig toe , 
door middel van e en langwerpigen glazen doos , voor 
de eene helft met  gekleurd water gevuld , wat dan den 
Grooten Oceaan moest vool'stellen , en aan den anderen 
kant van het glazen middenschot gevuld met pekel , 
welke de Middellandsche zee vertegenwoordigde .  Door een 
kleine opening in het middenschot stonden deze minia
tuur-zeeën met elkaêr in gemeenschap en m�n zag nu 
duidelijk de straks omschreven s troomingen intreden . 
H et ligtere rood gekleurde Oceaan-water drong in de  
Middellandsche Zee , terwij l  een hoeveelheid pekel zich 
in een heldere laag onder het roode water van den 
Oceaan plaatste .  

In den Grooten Oceaan is het zoutgehalte 32 gram 
per liter , in de 'l\1iddellandsche zee 40 gr, J in de Oost
zee s lechts 5 gr" terwijl  de Doode Zee en het Elton
meer om hun buitengewoon zoutgehalte bekend zijn. 
Er zij n  tot heden niet minder dan 31 grondstoffen in 
het zeewater aangetoond en de rij schijnt nog lang niet 
geslo ten, 

Het water J mits zuiver en een voldoende hoeveel
heid lucht en minerale stoft'en bevattende J is  de ge
zondste en heilzaams te drank. Het mag geen zilten , 
zoeten of een anderen onaangenamen smaak hebben , 
het moet reukeloos zijn , zeep moet er in oplossen 
zonder grove vlokken achter te laten en groenten moeten 
er in gaar koken , Dat de zamenstelling van het water 
voor het gebruik zoo naauw luis tert , is duidelijk . wan
neer men er slechts op let , dat de daarin vervatte 
stoffen to t onderhoud van het ligchaam moeten bijdragen. 
In landen waar de zamenstelling van het drinkwater 
afwjjkt  van de gewone , laat de gezondheidstoestand 
meestal te wenschen over. Dit kan het geval zij n ,  als 
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het water te veel , maar ook als het te weinig minerale 
stoffen bevat. Water dat niet helder is moet afgekeurd 
worden. De groenachtige kleur , die ons van het water 
afkeerig moet maken , is  afkomstig van microscopische 
planten of dieren. Water mag niet lang staan , wanneer 
men een onaangenamen smaak wil voorkomen. Een 
heilzame werking hebben de gassen en minerale  stoffen , 
als zij in een juiste verhouding in het water zij n  op· 
gelost. Scheikundig zuiver water is ondrinkbaar. 

Maar niet slechts een vloeistof , bij uitnemendheid ge· 
schikt voor drank en dagelijksch gebruik , heeft de 
Voorzienigheid ons in onze bronnen willen schenken. 
Een geheele reeks van krachtige geneesmiddelen zij n  
i n  die honderden van minerale  wateren be\rat. Wie 
Kadsbad bezocht heeft , weet dat de rotswanden getui. 
gen van de dankbaarheid der herstelde kranken.  

Spreker trad hier in talrijke bijzonderheden over de  
warme en koude bronnen en den aard en de hoeveel· 
heden der opgeloste stoffen , waarvan de natuur en de 
werking der minerale bronnen afhangen. Hij gaf een 
soort van classificatie om de natuur dier verschillende 
bronwateren en haar werking duidelijk  te maken. 

Men zou de bronwateren , die een temperatuur hebben 
boven 20°  C. , warme , de  overigen koude wateren kunnen 
noemen. 

1 .  Verder zijn  er , die enkel koolstof-oxyde opgelost 
bevatten of met eenige carbonaten en chloormetalen. 
(Seltz , Condillac.) 

2.  Of ze bevatteN veel koolzure alkaliën , zooals Ems 
en Vichy. 

3. Soms zijn  ze rijk aan chloormetalen , en bevatten 
bovendien soms zwavelmetalen en koper , soms bromium 
en j odium. Voor ziekten der spij sverteringswerktuigen 
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en  bfoedbereidende organen zijn ze  dikwijls heilzaam. 
(Homburg , Kissingen , Bourbonne , Aken , Balarne , 
Kreusnach. ) 

4, vVeêr and ere bronnen bevatten vele  zwavelzure 
zouten. (Carlsbad , Marienbad , Epsom , Püllna , Sedlitz . )  

G . Rijk aan zwavel-alkaliën z ijn Bagnères de Luchon , 
Barèges , Eaux Bonnes. 

Spreker sloot  zijn belangrijke verhandeling met een 
hartelijk woord tot  opwekking , dat wij het water toch 
meer mogten leeren waarderen, en de krachten die moe
der Natuur er in gelegd heeft , volkomener tot ons wel
zijn gebruiken .  

Als men ziet hoe Spanj e ongelukkig is geworden 
daar het  goud gekozen heeft boven water , en hoe daaren
tegen ·Piëmont en Lombardij e hun vruchtbaarheid te 
danken hebben aan de besproeijing van den bodem , 
terwij l  Egypte " dank zij den invloed van het water , 
een gelukkigen s taat van welvaart geniet , dan kunnen 
wij Nederlanders , die nog zoo dagelijks zoeken naar 
nieuwe bronnen van volksbes taan tot  wering van ar
moede en ellende , ook nog veel doen om va.n het wa
ter tot vermeerdering van onzen nationalen rijkdom 
partij te trekken. Ons land is waterrijk  als misschien 
geen ander ter wereld. Niet alleen de landbouw heeft 
daar voordeel van , maar ook de vischteelt , die , goed 
en met oordeel toegepast , over een bepaalde uitge·· 
s trektheid meer winsten belooft dan van een even groot  
stuk bouwgrond te verwachten is .  



IX. 

Dr. HUGO DE VRIES : 

Over d e  bestu i v i n g  van b l oemen doo r  i nsecten. 

Met onverdeeld genoegen volgden wij de wetenschap
pelijke causerie van dr. Hugo de Vries , over een on
derwerp uit het Rijk der Natuur , dat ons de grootheid 
van de Schepping toont ook in de kleinste en schijn
baar nietigste harer voortbrengselen. Onuitputtelijk is 
de verscheidenheid der vormen , waarin de natuur zich 
in hare verschijnselen openbaart en des te  verrassender 
is de eenheid in oorzaak en Joel , welke in al die vor
men en verschijnselen ontdekt wordt , na ze getoetst  
te hebben aan de groote natuurwetten waardoor zij be
heerscht worden. Die eenheid op te sporen en daardoor 
te  geraken tot de verklaring van de verschijnselen in 
de natuur , is het doel van de wetenschap en tevens 
het uitgangspunt van al hare onderzoekingen en he t  
geheim van den rijken schat van kennis op  elk gebied , 
die het kenmerk is onzer eeuw. 

Er zijn zoo vele voorwerpen in de natuur , waarmede 
wij dagelijks omgaan , welker eigenschappen wij kennen 
en gebruiken tot voordeel en veraangenaming van ons 
leven , doch zelden komt het ons in de gedachte om 
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te  vragen naar de oorzaak en het doel van die eigen
schappen , welke dikwijls  een geheel andere beteekenis 
hebben dan die wij daaraan gemeenlijk toeschrij ven. 
Waartoe dienen bijv. in de huishouding der natuur de 
fraaije vormen en schitterende kleuren der bloemen ? 
Verbeelden wij ons toch niet , dat die eigenschappen 
uitsluitend zouden strekken tot veraangenaming van 
den , mensch. De tijden zijn  gelukkig voorbij , dat dit 
hoovaardigste van alle schepselen al het geschapene aan 
zich ondergeschikt waande en zijn  woonplaats kiezende 
in het midden van het Heelal , alle verordeningen in 
de natuur beschouwde als geen ander doel te hebbcn 
dan bij te dragen tot  zijn voordeel en gemak. De we
tenschap heeft het dwaze on overmoedige van deze epi
curistische levensbeschouwing reeds lang aangetoond 
en aan den mensch een juister begrip gegeven van zijn 
s tandplaats te midden der afhankelijke wezens van Gods 
S chepping. 

Eeuwen lang duurde het , vóór de sluij er werd opge
heven , die de oorzaak was van vele vooroordeelen en 
valsche voorstellingen en begrippen. Zoo gelukte het 
eerst in het  laatst der vorige eeuw aan den botanist 
S p  r e n  g e l ,  om meer licht te verspreiden over het 
ware doel van der bloemen kleurenpracht en geuren
rijkdom , waaromtrent dr. de "Vries ons een schat van 
wetenswaardige bij zonderheden mededeelde. 

Als voorbeeld van het aandeel , dat insecten nemen 
in de bevruchting van de bloem , haalde spreker de 
vanille aan , de kostbare plant , welker vruchten , de 
zoogenaamde vanill e-stokj es , zoo zeer gezocht zijn om 
den aromatischen en aangenamen smaak , welken zij 
aan de spij zen mededeelen: Het vaderland van deze 
klimplant is Mexico en N oordelljk Brazilië , waar zij 
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een zeker soort insecten in haar dienst heeft , welke de 
taak op zich nemen om het s tuifmeel van hare meel� 
draden over te dragen naar de stempels , de bevruch� 
tingsorganen van de bloem der plant. 

Welke moeite men zich ook gaf, om de vanille in 
onze Oost-Indische bezHtingen en vooral op Java te  
doen gedij en ,  alle pogingen bleven in  den aanvang 
vruchteloos , daar het bleek , dat alleen het Ame
rikaansch insect en geen ander zich aangetrokken ge
voelt tot de vanille , waarvan het stuifmeel door middel 
van den zuiger van het insect wordt overgedragen naar 
den stempel , vanwaar het op het vruchtbeginsel zijn  
werking uitoefent .  Eind�lijk slaagde men er in , die 
natuurlijke bestuiving na te bootsen door een kunstma
tige. Van elk bloempj e werden de s tuifmeelkorrels met 
een fijn penseeltj e  over den stamper gestreken en wer
kelijk slaagde nu de cultuur , want de verbazende 
arbeid , welken zij vel'eischte , werd beloond door een 
bevredigend gewas. 

Om ons een duidelijk begrip te geven van het wezen 
der bevruchting en van de organen , welke een werkzaam 
aandeel nemen in de voortteeling van de plant , ver
toonde spreker ons het model , op groote schaal ver
vaardigd , van de bloem van een violier , een bloem die 
algemeen bekend is. Van dat model werden de verschil
lende onderdeelen uit elkaêr genomen : eerst de groene 
kelk of buitenste omhulsel , bestaande uit viel' deelen, -
vervolgens de bloemkroon, met hare schitterend ge
kleurde en in een kruis geplaatste bladeren, die nog andere 
organen omsluiten , den eigenlijken kern van de bloem 
uitmakende en bestaande uit de meeldraden , die op hun 
beurt weder om een ander orgaan geplaatst zijn , namelijk 
het vruchtbeginsel , waarin de zaden zullen ontwikke-



109 

1en , als de buitenste deelen van de bloem zijn afgevallen. 
Beschouwen wij die meeldraden en dat vruchtbegin

sel nader , dan zien wij ) dat eerstbedoelde organen be
staan uit een helmdraad en een aan den top daarvan 
geplaatst helmknopj e , waarin het  stuifmeel beslo ten is. 
Op een bepaald t ijdstip van het leven der bloem ) ope'
nen zich die helmknopj es en het stuifmeel ligt bloot ; 
wachtende op de een of andere gelegenheid om van daar 
overgedragen te worden naar den stempel ) welk orgaan 
bestemd is om door middel van dat stuifmeel aan de 
vrucht de mogelijkheid te geven tot verdere ontwikkeling. 

Een model van de bloem der kampertoeli e ) de ftaaij e 
leiplant , die onze tninmuren versiert en gezocht is om 
haar aangenamen geur , diende spreker om ons op 
een bij zonder geval te w1jzen van den stand der 
bloemdeelen. De kelk is hier kleiner ) de bloemkroon 
daarentegen grooter en hare bladen zijn , in tegenstelling 
met de paarsch roode kleur der violier-bladen ) lichtgeel. 
Weêr treffen wij hier de helmdraden met hunne knopj es ,  
maar te midden daarvan verrij st de stamper aan het 
einde van den s tij l , die bij de violier ontbreekt. Ook 
hebben de bloembladen hier niet de regelmatige gedaante 
van een kruis of s ter , maar zij splitsen zich in een 
boven- en benedengedeelte , symmetrisch tegenover elkaêr 
gepl�atst. Dat benedengedeelte wordt de lip gedoemd. 

De organen , die in beide voorbeelden zoo duicleljjk 
uitkomen ) bieden ) wat onderlingen stand · en gedaante 
betreft ) tal van variatiën aan in de bloemen van de 
groote reeks plantenfamiliën. Bij de eene bloem zjjn zij 
duidelijker zigtbaar dan in de ander ; ook is el' verschil 
in de wijze  waarop de organen in den bloembodem zijn 
ingeplant .  

Die bloembodem bevat het lokaas voor de insec ten , 
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den honig , welke afgescheiden wordt door kleine kliertj es 
of wel deze honig wordt afgezonderd in een buisj e , 
spoor genaamd , waarin het insect zijn zuiger s teekt  
om daarmee den honig op te  slurpen. 

Niet alle planten worden vereerd met het bezoek van 
insecten , die haar de hlllpzame hand bieden bij de be
stuiving. De soorten, welke door moeder natuur op andere 
wij ze geholpen worden , onderscheiden zich door de 
bleeke , onaanzienlijke kleur van hare bloemen ; zoo 
heeft men bijv. den hazelaar , de struik , die ons als 
vrucht de hazelnoot geeft en die o.  a .  welig groeit aan 
de boorden der vij vers in het  Haagsche Bosch. De  
bloemen , kennelijk aan haar bleek geele kleur , komen 
reeds vroeg in het voorj aar uit , lang vóór de  bla
deren zich uit hun winterkleed ontplooij en. Zij bezitten 
alleen meeldraden , die in digte trossen tusschen de 
takken hangen. Kleinere bloemen , die uit de nog sl echts 
half geopende knoppen te voorschijn treden , bestaan 
daarentegen alleen uit den s tamper , welke na de bevruch
ting tot een hazelnoot zal uitgroeij en .  

Schudt men een takj e ,  dan ontwikkelt zich uit die 
menigte meeldraden een wolk van s tof, het stuifmeel 
van de helmknopj es , en dat verschij nsel geeft de  ver
klaring , op welke wij ze hier de bestuiving van de  
s tampers geschiedt. D e  wind speelt door de takken 
van den hazelaar , neemt  de enorme hoeveelheid stuif
meel , die elk bloempj e bevat , mede , en

' 
van die my

riadert korreltj es vallen er enkelen op de stampers , 
waar zij een vruchtbaren bodem vinden. 

Dat overdragen door den wind wordt niet belemmerd 
door de bladen, want deze komen eerst na het bloeij en 
der bloemen tot ontwikkeling. 

Een andere plantensoort, waarbij de wind als be-
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middelaar van d e  bevruchting optreedt , is d e  gewonè 
den, kenbaar aan hare lange , dunne en naald vormige 
bladeren en van de fraaij e spar onderscheiden door 
het gemis van den slanken , pyramidalen vorm , welke 
deze boomsoort kenmerkt. In de bosschen van onze voor
malige heidegronden en in de duins treken komt de den 
veelvuldig yoor. Z� bloeit in Mei en wordt dan v er

sierd met geele bloemen , die hoofdzakelijk  uit meel
draden bestaan , welke in digte trossen bij eenhangen 
en hun rijken inhoud van stuifmeel bij de minste 
beweging door wind of andere uitwendige invloeden 
prij s  geven en in stofwolken doen oprijzen. In oude 
tijden hield men die wolken van geel p oeder voor 
zwavelregens , waarvoor werkelijk eenige grond bes tond; 

daar het stuifmeel evenals zwavelbloem brandbaar is . 
D e  Romeinen hielden die zwav elregens voor onheil
spellende boden van een naderend gevaar , maar dank 
zij het wetenschappelijk  onderzoek is ook dit bijgeloof 
evenals reeds zoo vele andere uit den mond van het 
volk verbannen en vervangen door de rationele ver
klaring , welke ons heenwijst  naar het harmonisch ver� 
band en de eenheid in het Scheppingsplan. 

Keeren wij thans terug tot de planten met gekleurde 
bloemen en zien wij welke gewigtige rol de insecten 

bij de bevruchting dier bloemen vervullen. Bij het be
zoek dat de insecten aan de bloemen brengen , om er 
den honig uit te zuigen , komen zij op hun weg naar de 
vergaêrplaats van dat sap met pooten en achterl ij f  in 
aanraking met de helmknopj es van de m eeldraden , die 
het s tuifmeel bevatten , dragen dat poeder tusschen de 
haartj es van die ligchaamsdeelen med.e en s trijken bij 
het bezoek aan een volgende bloem daarmede over haar 
s tamper , welks · kleverig oppervlak de s to(j es van het 



stuifmeel terughoudt. De waarneming zal ons hier te 
hulp moeten komen om te  ontdekken of geen andere 
uitwendige oorzaak als intermediair voor de bestuiving 
dier bloemen te hulp komt. 

Door een regtstreeksche proef te nemen met de ge
kleurde bloemen op een in de open lucht bloeij end 
bloemperk zal men wel het best zijn doel bereiken. 
Over een bepaalde bloemsoort plaatst men dan een 
glazen stolp , om aan de insecten den weg tot de bloe
men af te snij den. Na verloop van tijd verwelken de 
bloemen en vallen af , een bewij s  dat aan het vrucht: 
beginsel geen stuifmeel is toegevoerd , terwij l  de overige 
bloemen op het perk in de onmiddellijke nabijheid van 
de verwelkte bloemen , welig tieren en in het vrucht
beginsel zaden ontwikkelen voor een nieuwe generatie 
van de plant .  

Wisselen wij die proef af dool' de glazen stolp te ver .. 
vangen door een omhulsel van gaas , waarvan de mazen 
juist zoo groot zijn , dat het kleinste insect er niet meer 
door kan. De wind heeft dan echter nog vrij e speling over 
de bloem en hare meeldraden. Intusschen openbaart 
zich hetzelfde verschijnsel : de bloem verwelkt en valt 
eindelij k  geheel af of verdroogt. De andere bloemen 
daarentegen , bij welke het insecten-bezoek niet werd 
belemmerd , zetten rijkelijk vrucht. De moeij elijkheid 
om van bloemen in kamers zaden te verkrijgen , wordt 
door deze proef volkomen opgehelderd. 

Beschouwen we in het vOOlj aar of in den zomer een 
bloeij end bloemperk , waarvan de kl'euren op het fraaist 
schitteren in de stralen van het verkwikkend zonlicht , 
dan kunnen wij ons een voorstelling maken van ' de be
drijvigheid del' gonzende hommels en fraai gekleurde 
vlinders , die van bloem tot bloem fladderen om ze te 
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ontlas t e n  van h aal' voorraad honig en s tu ifm e el. D e  tal

rij ke bij e n , o fschoon klein e n  n ie t f raai gekl eurd )  n e m e l t  
a a n  he t  vergaêl'en van dat  kostbaar yoedsel wel h e t  
w erkzaam s t aandeel.  

Het i s  e en vro lij k ) bedrij vig gezigt ) d e  werk zaam heid 

van die insecten gade t e  slaan op een bed geraniums 
en fuchsia' s ) die mees tal te  zamen gekw eek t  w orden ) om

dat zij in v ormen vrij wel met elkaêr o vereenk o m en . 

vVanneer w ij b ij die blo emen de v erplaatsin g van het  

s tuifmeel uit d e  m e eldraden n aar den stamp er waar
n em en ) k o men w ij to t d e  vol gende m erkwaardige ont

dekking. Bij de blo edgeran iu m  bij v . ) w aarvan de bloem

bladeren vlak ui tgespreid zij n )  verrij zen tien m eel

draden uit den vruch tbodem ,  welke in den aanvang alle 
tien regt op staan ; al spoed ig neigen er vij f  naar de  

blo embladeren al s t e eken da t zij u i tgeblo eid z \j n en hun 
helmknopj es zich hebben on tlast v an he t s tuifm eel ; dc  

andere vij f ) welke t o t  nu t o e meer tegen d e n  s tamp er 

aan s tonden , vo lgen l ater h e t  v o orb eel d  van de eers te 

vij f en w orden o ok tegen d e  blo embladeren terug ge
pogen . 

E erst  nu komt de  s tamper to t voll e  rij pheid.  Zoodl'a 

alle 1 0  m eeldraden zich o ver de bladeren der bloem heb
ben uitges trek t ) open t z ich  d e  s tempel en slaa t z i c l l  

waaij erv ormig om.  M e n  zie t dan dat he t binnenopper

vlak d er lipj es v an dien waaij er klev eri g is en on tvanke 

l ij k  v o or het  s tuifm eel . Ui t de gegeven beschr ij vin g 

blij k t  echter dat de bloem op dit tij ds tip reeds al h aar  

s tuifmeel verloren heeft ) en er dus  een nieuwe v o o rr aad 

uit andere bloemen moet  w orden to egevo erd. Dit kan 

klaarblij kelij k  alleen do or insec ten geschieden ) en zoo 
z i e n  wij h o e  no odzake] jj k  h e t  b e z o ek d e z e r  die ren voor  

d e  bloem is .  Wan t vond di t niet  pl aats ) d an z o n  (Ic 
8 
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vorming van zaden onmogelij k  zij n , en dus  de s o ort , 

in de vrij e natuur , spo edig, uitsterven. 

Als wij thans onze aandacht w eêr vestigen op de insec

ten dan kunll en wij nu beter  nagaan de o orzaak e n  

het  doel v an hunne bezoeken a a n  de bloemen. W a t  z o e

ken de insecten in de blo e m e n ? E en kij kj e in d e  w o 

ningen d e r  bij en zal o n s  antwoord op d i e  vraag geven. 

In den bij enkorf of de holte van een bo omstam , waar 

d e  bij en een natuurlijk omhulsel  vinden voor hare cel

len , zien wij deze op zeer regelmatige wij z e  op en 

n e v ens elkander geplaatst. D e  wanden van die c ellen of 

honigraten bestaan uit  was � welke door de bij uit den 

honig w ordt bereid. Een gedeelte van die cel len dient 

tot  vo orraadschuur v o or de winterprovisie , e en ander 

deel als broed- en kweekplaats v o or de j onge insecten , 

die daar hunne verschillende levensphas en doorloop en , 

vóór zij als bij optreden. De rustelooze bedrij vigheid van 

die diertj es b egint zo odra de lente is  inge treden en de 

e e rs te blo emen hare kelken hebben geop end. Zij flad

deren dan van bloem t o t  bloem en vergaêren den h onig 

uit de  k liertj es in den vruchtbodem, en o ok het stuif

meel  n emen zij mede als v oedsel , ofsch o on enkele in

secten daarvan niet gediend zij n  en zich all een t o t  

den h onig bepalen. Andere w e êr , d i e  d e n  h onig niet  

w eten te  bereiken , vergen o egen zich m e t  h e t  s tuif

meel en fladderen ,  m e t  die s tofj es beladen ) n aar h un 

woning. 

vVanneer de zon niet door de w olken breekt, openen 

v ele bloemen zich niet  en op regenachtige en gure da

gen zie t men veelvuldig het  v eyschij nsel , dat de bloe

men door het sluiten der blaêren het stuifm e el e n  den 

honig beveiligen.  Op die dagen is  er toch geen inseten

bezoek te w achten , daal' deze diertj es door het  gure 
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weêr worden thuis gehouden , bovendien wel wetende 
dat hun de toegang tot de bloemen is afgesloten. 

Op zeer eigenaardige wijze  is de zuiger ingerigt waar
mede de insecten den honig naar zich toehalen. Allerlei 
vormen doen zich hier voor. Sommige insecten hebben 
slechts een zeer korten zuiger ten hunnen dienste ; de 
bij en en hommels zijn in dat opzigt goed toegerust en 
de vlinders , die een zeer langen en bewegelijken zui
ger bezi tten ; kunnen dat werktuig als een horlogeveer 
oprollen ; waarom het dan ook roltong wordt genoemd. 
Na gebruik rollen zij dat orgaan op en bergen het tus
schen twee bewegelij ke plaatj es of dekbladen , die aan den 
kop zijn  geplaatst. Met dien fij n georganiseerden zuiger , 
die verscheiden centimeters lengte kan hebben , kunnen 
de vlinders den honig uit de diepste schuilhoeken der 
bloemen naar zich toehalen. 

Dat de kleur van de bloemen zoo noodzakelijk  is 
voor het insectell-bezoek blijkt reeds hieruit , dat de 
meeste bloemen een of twee dagen of slechts enkele 
uren bloeij en , waarna de blaad] es zich onverbiddelijk 
s luiten. Door de insecten moeten de bloemen dus dade .. 
lijk opgemerkt kunnen worden , wil het wederzijdsch 
hulpbetoon kunnen plaats vinden , het afstaan van den 
honig door de bloem en het bestuiven van den s tamper 
door het insect .  1I1aar hoe verklaart men dan de groene 
bloemen , welker onaanzienlijke kleur door de insecten 
niet wordt opgemerkt ? Aanschouwt de wilde wingerd ; 
de klimplant  bekend om de fraaij e roode kleur , die de 
bladen in het naj aar aannemen. Ook hare bloemen 
worden bevrucht door de insecten , maar het is nie t de 
kIeLl r der bladeren , die aan dezen den weg wij st )  maar de 
s terke geur welken de groene bloemen afgeven. Zoo dan
ken ook de reseda's, waarvan de groene bloem en in trosj es 

8* 
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bijeen staan , haar bestuiving aan den bekenden sterken 
reuk. 

Niet alleen naar de bloemen , ook naar de plaats 
der honingcellen of klieren , wij s t  de kleur aan de in
secten den weg. Bij de vergeet-mij -nietj es bijv .  is het 
komvormig ligchaam , waarin de honig besloten is , om
kransd door een fraai gekleurden ring. De  honig wordt 
uit die kliertj es op den vruchtbodem afgezet in de 
bloembuis , waarin de insecten hun zuiger dompelen. 

Als zij genoeg honig verzameld hebben , verlaten zij 
de bloem , beladen met het stuifmeel , dat zij door hunne 
bewegingen uit de meeldraden geschud h ebben. Bij een 
andere bloem gekomen , waar zij den stamper in volle 
rijpheid aantreffen , strijken zij met de bepoederde 
pooten en den kop langs het kleverig oppervlak der 
stamperlipj es,  welke het poeder overnemen en op die 
wijze  bevrucht worden. Alzoo heeft de bestuiving plaats. 

Voor al die ontdekkingen heeft men natuurlijk  j aren 
lang waarnemingen moeten doen naar het insecten-be .. 
zoek op velerlei bloemsoorten. Uit die waarnemingen 
heeft men lij sten kunnen opmaken van de bezoeken , 
welke bij zondere insecten bij voorkeur aan sommige 
planten brengen en velerlei opmerkingen werden daar
bij gemaakt , o. a. dat zekere planten veel talrijker 
dan andere door de insecten bezocht worden. 

De kleur van de bloem heeft dus geen ander doel 
dan haar voor de insecten gemakkelijk  zigtbaar te maken. 
Merkwaardig is daarbij de arbeidsverdeeling , die vooral 
bij zamengestelde bloemen , bijv.  de koornbloem , merk
baar is . De buitenste bloemkrans is helderder en leven
diger gekleurd , om de insecten tot  zich te lokken , 
terwijl de donkere kern, den arbeid van de zaadont .. 
wikkeling verrigt. 
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Keeren wij n u  even t o t  d e  insecten terug e n  be· 
schouwen wij die nijvere diertj es in verband met dit 
onderwerp. Sommigen hebben al zeer weinig geschikt
heid o m  den honig te bereiken . 

Zoo weet bijv .  het onze-lieve-heer-beestj e  den honig 
alleen te vergaêren uit geheel open bloemen. Andere 
insecten onderscheiden zich weêr door volslagen gemis 
aan tact om den weg naar het kostelijk sap te vinden. 
Zij gaan op den rand van de blaadj es zitten , met het 
gevolg dat deze afbreken ; de vlieg glijdt dikwij ls met 
den kop langs de blaadj es van de boekweit. Vele an
dere soorten onderscheiden zich echter door grootere 
handigheid , en vooral de bij en en hommels mogen als 
voorbeelden aangehaald worden van het hooge ontwik
kelingsvermogen van sommige insecten in het Yerkrij �  
gen van he t  beste en  he t  meeste voedsel .  

Als hun zuiger niet toereikende ' is om er bij te ko· 
men , ontzien zij zich zelfs niet om diefstal met inbraak 
te plegen , door met hunne scherpe kaken gaatj es t e  
boren t e r  plaatse waar de  spoor o f  de  honigcelletj es 
zich bevinden . Door die gaatj es steekt de schrandere 
hommel dan zijn zuiger en haalt zoo op een buitenge
wone manier naar zich toe , wat hem langs den natuur .. 
lijken weg niet mogelijk was te bereiken. In doovenetels 
en andere bloemen met diep liggenden honig kan men 
in den bloeitij d die gaatj es in groo ten getale waarnemen . 

.Andere insecten leven weêr van den afval van die 
primitieve roof , daar zjj , geen toereikenden zuiger noch 
kaken bezittende , de bloemen met gaatj es opsporen om 
te zien of  er sedert de roof nog wat honig afgeschei
den is. 

Uit nog tal van andere proeven is men met groote 
zekerheid tot  de conclusie gekomen , dat aan de insec� 
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ten niet bij instinct d e  weg wordt gewezen , maar dat 
zij van blaadj e tot blaadj e vliegen , zonder vooraf te 
weten of zij er honig zullen vinden. 

Wij zijn genaderd aan het slot van deze lezing , welke 
wij met zeer veel animo hebben opgeteekend. Het on
derwerp was ho ogst belangwekkend ; en de voordragt 
levendig en bezield. Op nieuw leerden wij in den heet 
de Vries een veelbelovenden geleerde kennen , die den 
N ederlandschen naam op botanisch gebied in den 
vi'eemde , waar hem een wetenschappelijke zending is 
opgedragen , met eere zal handhaven. 



x. 

Dr. H. F. R. HUBRECHT : 

Over het keuren van z i lver  en goud .  

Ter vervulling van de laatste spreekbeurt in het sai
zoen had de heer HUBRECHT , directeur der Amsterdam
sche Handelsschool , tot  onderwerp gekozen de metho
den, welke voor het bepalen van het gehalte der legeringen 
van edele metalen in de praktijk  gevolgd worden. Als 
bekend mogt spreker onderstellen de verschillende eigen
schappen en hoofdkenmerken der metalen , waarvan 
hunne toepassingen in het  dagelijksch leven af hankelijk 
zijn. Met een enkel woord werd ons herinnerd , dat de 
verdeeling van de metalen in groepen berust op de 
overeenkomst in eigenschappen , welke de  metalen , die 
tot een zelfde groep behooren , onderscheiden van de 
overigen , die voor 't oog en bij onderzoek blijken eigen
schappen te bezitten van geheel anderen aard. Onze aan
dacht zou voor deze gelegenheid meer bij zonder bepaald 
worden op de groep der edele metalen , een tien of 
twaalftal in de reeks , waarvan er echter slechts drie , 
het goud , het zilver en het platina , buiten het chemisch 
laboratorium bekend zjjn door de meer of minder ge
gewigtige rol , welke zjj in de dagelijksche beclri�vigheiq. 
vervullen; 
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Een der voornaamste kenmerken van die groep me
talen is , dat zij bestand zijn  tegen den invloed hunner 
omgeving , met name tegen den atmospheer , waarvan 
de zuurstof geen werking op hen uitoefent. Op grond 
van die onveranderlijkheid dragen zij den naam van 
edele metalen. Bovendien onderscheiden zij zich door 
hun aangenaam uiterlijk , de groote mate van metaal
glans en de fraaij e kleur , hetzij zilverwit of de goud
kleur met de talrijke nuances daartusschen. Daarbij 
komt , dat zij alle andere metalen overtreffen in de eigen
schappen , welke hen tot bewerking geschikt maken. 
Zij zijn  toch in hooge mate rekbaar , smeedbaar , plet
baar en hamerbaar , en s taan bovenaan in de reeks van 
metalen , die zich deze bewerkingen met meer of min
der goed ge" olg laten welgevallen. 

De voortreffelijkheid van de edele metalen gaat echter 
gepaard met een betrekkelijk  schaarsche verspreiding 
in de aardkorst .  Van daar de hooge waarde en de 
hooge prij s  van het goud en zilver en de behoefte , die 
zich reeds in vroege tijden openbaarde , om door zamen
smelting met min kostbare metalen de waarde te ver
minderen en daardoor het gebruik meer algemeen t e  
maken.  Te  gereeder kan men dat alliëren o f  zamensmel
ten toepassen, omdat door die bewerking geen schade wordt 
toegebragt aan de eigenschappen van het edel metaal. 
Het kleins te bedrag van een vreemd metaal met 
ij zer zaêmgesmolten verandert dadelijk  de eigenschap
pen van het ij zer , maar edele metalen blijven in het  
wezen hunner eigenschappen door een dergelijke bewer
king ongedeerd. Zij verliezen niets van hun kleur noch 
van hun glans en blijven even bestand tegen den invloed 
van de lucht. "\Vat meer zegt , bij toevoeging van som
mige metalen , als koper bijv., winnen zij zelfs in eigen-
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schappen , daal' een alliage van zilver o f  goud met ko
per aan het edel metaal een grootere hardheid geeft 
.en het dus meer geschikt maakt voor muntstukken , die 
aan groote slij ting onderhevig zijn .  Muntzilver en munt
goud moeten dan ook noodzakelijk geallieerd zijn .  

Te gelijk  met  de toepassing van he t  alliëren open
baarde zich natuurlijkerwij s  de behoefte om het gehalte 
van de alliages te bepalen. Reeds voor geruimen tijd 
heeft men middelen toegepast om daartoe te geraken 
en ofschoon er sedert meerdere en doelmatiger metho
den gevonden zijn , komen toch ook de oudste mid
delen nog veelvuldig in de praktijk voor. 

Spreker bepaalde zich eerst tot de drie methoden 
ter bepaling van het zilvergehalte van zilver-legeringen . 
De eerste nlethode bestaat in het onderscheiden van de 
alliage naar de kleur. Dat lijkt wel een paradox na de 
zoo even gehouden lofrede op de onveranderlijkheid van 
de kleur van goud en zilver , bij zamensmelting met 
andere metalen ; maar w erkeljjk wordt hier dan ook geen 
kleurverandering v an het massieve voorwerp bedoeld, doch 
van de fijne  deelen ) welke er door wrijving op een harder 
voorwerp afgekrast kunnen worden , en waarop het 
lich t geheel anders wordt teruggekaatst dan op het 
oorspronkelijk  voorwerp ) waarvan de fijne deelen af
komstig zijn.  De  kleur van de streek poederzilver , die 
men door het krassen van een zilveren voorwerp op 
een harder ligchaam doet afzetten , zal dus af hangen 
van het gehalte van het alliage of  van de hoeveelheid 
vreemd m e taal , welke aan het zilver is toegevoegd. 

Voor het toetsen v an zilver gebruikt men een zwart 
leis teentj e ,  dat voor de essayeurs veel waarde kan 
hebben , wanneer het de zilverstreek goed vlak en 
effen opneemt. 
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Bij . eenige oefening kan men nu al spoedig zien van 
welk gehalte ongeveer het zilveren voorwerp is , dat 
men beproeven wil. Om de bepaling met grootere j uist
heid te berekenen neemt men zijn toevlugt tot de 
zilvertoetsnaalden , waarvan het gehalte aan zuiver zil
ver bekend is .  Zoo heeft men den naald voor zilveren 
voorwerpen van de zoogenaamde groote keur , waar
van elk gewigtsdeel (gram) 934 duizendste deelen zuiver 
zilver bevat ,  terwij l d e  naald voor de kleine keur 833 
van die deelen op één gram alliage inhoudt. Behalve 
die twee toetsnaalden zijn nog een aantal andere in 
gebruik , waarvan het  zuiver zilvergehalte bekend is .  
De onderlinge verge1 ijking van de streek van het te 
onderzoeken voorwerp met de streek van de toets
naalden kan men nu zoolang voortzetten , to t  een vrij 
groote mate van zekerheid is bereikt omtrent het gehalte 
van het te beproeven alliage . Langs dezen weg zou 
men het gehalte van een zilveren voorwerp tot  op 5 
millièmes of 1/2 pCt. kunnen bepalen . 

Deze naauwkeurigheid is ruimschoots voldoende voor 
het onderzoeken der zilveren voorwerpen op de waar
borgkantoren , wa,ar het  onderzoek , zich niet verder uit
strekt dan to t de bepaling , of het gehal te  van het voor
werp boven ot beneden de groote of de kleine keur ligt. 

:Men kan echter nie t tevreden zij n  met een naauw
keurigheid tot op 5 millièmes , wanneer het geldt een 
onderzoek naar het geha.lte van een zilveren baar , 
waaruit muntstukken geslagen moeten worden. 

Een gerilakkelij keI' proef , die bov endien naauw keu
riger resultaten geeft , is de coupelleer-methode. Een 
bepaalde hoeveeelheid van het te onderzoeken zilver ) 
meesta.l een gram of een half grarn ) wordt zamenge
smolten met 7.ilvervrij lood en dat smeltmengsel onder 
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een tamelij ke hooge , constante temperatuur blootge .. 
steld aan een luchtstroom , die het effect uitoefent dat 
al het lood door de zuurstof van die lucht wordt aan
getast en in loodoxyde omgezet. Het zilver biedt echter 
weêrstand aan de  lucht en blijft vrij . Maar ook het 
koper van het te onderzoeken zilver wordt geoxydeerd 
en onder den invloed van het smeltend loodoxyde wordt 
nu ook het koperoxyde van het vrij e zilver gescheiden 
en weggevoerd , wat zonder het lood niet gebeuren zou. 
Dat wegvoeren van het smeltend lood- en koperoxyde 
geschiedt op een zeer vernuftige wij s .  Het proces qeeft 
namelijk  plaats in een potj e  van een zeer poreuze stof, in 
welks poriën de gesmolten metaaloxyden dringen , ter
wijl  het kleine zuivere zilverbroodj e vrij achterblij ft . 

Spreker voegde de daad bij het woord. Nadat de 
coupel - zoo heet het poreuze potj e - van lood en een 
klein stukj e  zilver voorzien was , plaatste hij het in 
een moffel , een kleine aan eene zijde open retort , 
waardoor de lucht vrij kon toetreden , om weêr afge
voerd te worden door gleuven in het oppervlak van 
de retort. Die moffel werd daarop in een oven geplaatst  
en het  proces nam een aanvang. 

Dat coupelleren vertoont eigenaardige verschijnselen. 
De laatste kleine hoeveelheid loodoxyde , die wordt af
gedreven , zet zich als een zeer dunne laag rondom 
het bolletj ,e zuiver zilver , en zoodra nu ook dat dunne 
laagj e is afgedreven vertoont zich de zilver blik , het sein 
dat het proces is afgeloopen. Na reeds met zooveel zorg 
werkImam te zijn geweest , kan de proef nu toch nog mis
lukken als men het zilvel'broodj e niet uiterst voorzigtig 
behandelt. Daar het zuivere zilver eenige zuurstof me
chanisch opgelost houdt , dus zonder dat die zuurstof 
op het zilver inwerk t ,  mag men het broodj e , nadat de 
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zilverblik is ingetreden , niet te  spoedig afkoelen , om 
te voorkomen dat het bovenste zilverlaagj e reeds hard 
geworden is alvorens de zuurstof is ontweken. In dit 
laatste geval toch zou het bovenste zil verlaagj e door de  
later ontwijkende zuurstof weggespat worden. 

Verkrijgt men echter een gaaf , glad zilverbroodj e  , 
dan behoeft men het  slechts naauwkeurig te wegen 
om te  weten hoeveel zuivel' zilver in het onderzochte 
gram zilverlegering aanwezig was. 

Uit het voorafgaande zal wel genoegzaam gebleken 
zjjn , dat in vele gevallen de uitkomsten van de cou
pelleer-methode niet ten volle te  vertrouwen zijn.  Ter
wij l  de toets-methode dan ook dagelijks te  baat wordt 
genomen , maald men slechts zelden meer geln'uik van 
het coupelleren , ook wel genoemd de methode langs 
den droogen weg. Gelijk wij straks zullen zien , vindt 
echter deze methode voor de bepaling van het alliage 
van goudlegeringen een zeer ruime toepassing. 

Voor het zilver komt het voornamelijk  op de derde 
methode aan , die in 't begin van deze eeuw gevonden 
werd. Er bestaat geen wij ze van onderzoek , welke 
zulke naauwkeurige uitkomsten geeft als het keuren van 
zilver langs den natten weg. Om die methode be
grijpelijk te  maken , zij vooraf herinn erd hoe zilver met 
salpeterzuur in aanraking gebragt , daarin oplost ,  dat 
wil zeggen , het zilver gaat over in een zilverzout en 
deze verbinding lost in water op. Spreker nam de proef 
met een dubbeltj e ;  natuurlij k  werd nu ook van 5 5  

millièmes van het volume aan metaal een koperop-
. 

lossing gevormd. Maal' stellen wij, dat met zuiver zilver _ 

de proef w are genomen en wij dus een zuivere zilvel'
oplossing hadden gekregen. Brengen wij er dan een 
oplossing van keukenzout bij , naar men weet e en ver-
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binding van chloor met natrium , dan werken die beide 
opgeloste zouten op elkaêr in , met het gevolg , dat 
twee andere stoffen gevormd worden : 1°. het chloorzil· 
ver , ' twelk zich in onopl osbare , witte en kaasachtige 
vlokken afscheidt en zich op den bodem van retort of 
flesch afzet , en 2°. de als een kristalhelder vocht op
geloste salpeterzure-soda. 

Nu weet men precies hoeveel keukenzout er noodig 
is om een zekere hoeveelheid zilver neêr te slaan als 
chloorzilver. Als ik bij voorbeeld 58 deelen keukenzout 
heb gebruikt om uit een zij veroplossing al het zilver 
neêr te slaan, dan weet ik dat er 100 deelen zilver 
aanwezig waren. 

Voor de proef maakt men gebruik van een keukenzout
oplossing , waarvan de sterkte , dat wil zeggen de hoe
veelheid opgelost zout per kub. duim bekend is ; en de 
gevolgtrekking ligt nu voor de hand, dat hier een bui
tengewoon hooge mate Tan naauwkeurigheid kan be
reikt worden , daar wij l angs den veel meer zekeren 
weg van het meten , in plaats van het wegen , ons doel 
trachten te bereiken. Droppel sgewij ze en nog wel met 
droppels , waarvan men den j uisten inhoud kent , word t 
de  keukenzout-oplossing in de oplossing van het zilver
alliage gebragt en de grens van het neêrslaan , of van 
het oogenblik dat beide oplossingen elkaêr opheffen , 
kan zeer naauwkeurig worden waargenomen. 

Bij het  onderzoek in de praktijk begint men met 
zoo  naauwkeurig mogelijk door middel van de toets
methode het alliage t e  schatten. Vermoedt men dan 
bij v. een gehalte van 945 millièmes ,  dan berekent men 
door een regel van drieën : 945 : 1 0 00 == 1 0 0 0  : x ,  

hoeveel zilver-alliage genomen moet worden overeen
komende met 1 000  millièmes zuiver zilver. Van de  
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zilverbaar wordt dan een s tukj e van 1 058  milligram 
(de waarde van x) afgewogen , in salpeterzuur opgelost 
en vervolgens de pipet ter hand genomen , die 100 kub. 
duim van de zoutoplossing bevat , een hoeveelheid juist 
groot genoeg om 1 gram zuiver zilver neêr te slaan. 
Nadat men de pipet in de flesch heeft geledigd , moet 
al het zilver opgelos t  en de boven het chloorzilver
precipitaat staande vloeistof volkomen neutraal zijn. 
Meestal zal dat echter niet het geval wezen , want het  
te onderzoeken alliage verschilt gewoonlijk een of meer 
millièmes van het geraamd gehalte .  Men heelt daarvoor 
het middel gevonden om ten slotte , digt bij de grens 
van het ophouden van het neêrslag , zeer kleine drop
pels toe te  voegen van een oplossing , die %0 der 
normale sterkte heeft van de oorspronkelijke zout
solutie. 

Door deze hoogst naauwkeurige methode kan men de 
grens van het zilvergehalte tot op 1J20 millième onge
veer bepalen. Om elke vergissing te  voorkomen en ter 
verkrij ging van nog meerdere waarborgen , laat men aan 
elke proef een getuige-proef voorafgaan , die met zuiver 
zilver genomen ,:vordt. 

Zien wij thans even , hoe het goud-onderzoek plaats 
heeft. Ook hier staat de toets-methode weêr op den voor
grond , waar het geldt de bepaling van het gehalte boven 
of beneden een zekere grens. De kleur van de streek , 
die verkregen wordt door het gouden voorwerp over 
een toetssteentj e  te  krassen , wij s t  ook)üer den weg 
tot de approximatieve bepaling van het  gehalte. Maar 
het goud houdt niet alleen koper , maar ook zilver 
zaêmgesmolten en de verhouding van die deelen zilver 
en koper wij zigt de kleur van het goud , dat naar men 
weet onderscheiden wordt in wit en rood goud. 
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Heeft men nu met den gouden toetsnaald op 't oog 
geschat , dat  het voorwerp ongeveer een gehalte heeft 
van 650 nlillièmes , dan is daardoor nog niet duidelijk  
geworden wat  eigenlijk de zamenstelling van he t  gouden 
voorwerp is. De proef wordt dan aangevuld met salpeter
zuur , dat alleen invloed heeft op het koper en het zit
ver ; maar het goud onaangetast laat. 

Het bepalen van het gehalte boven en beneden een 
zekere grens wordt hierdoor vrij wel bereikt , maar de 
waarborgkantoren en de goud- en zilversmeden kunnen 
er weêr alleen nut van hebben en volgen die methode 
dan ook dagelijks . De naauwkeurige bepaling geschiedt 
hier , faute de mieux , door de straks voor het zilver 
verworpen drooge of  coupelleer-methode. In een po
reus potj e  wordt een half gram van de legering bij 
een kleine hoeveelheid lood gevoegd en de straks be
schreven handeling toegepas t ;  men houdt dan het goud 
met het zilver vereenigd in den coupel over. Het koper 
is met het lood in de poriën opgenomen. 

Hier treedt nu het salpeterzuur op in zij n  eigenaar� 
dige rol van Scneidewasse'l' , zooals de Duitschers het noe
men . Het  zilver moet namelijk  van het goud worden 
afgescheiden en dat geschiedt door het salpeterzuur , 
welke bij tende vloeistof geen werking heeft op het 
goud , daarentegen wel op het zilver. 

Om die bewerking deugdelijk  te verrigten is dè gè
wenschte verhoüding van het zilver tot het goud een 
kwart van het alliage goud en drie kwart zilver. Men 
voegt dus eerst zoo veel zilver toe , dat die verhouding 
werkelij k  aanwezig is eh heeft men dan na de behande
ling met lood een goudhoudend zilverbroodj e verkregen, 
dan wordt dat tot een zeer dun plaatj e  geplet en opge
rold en in dien vorm in salpeterzuur gelegd , waardoor 



1 28 

al het zilver wordt opgelost en het zuivere goud in 
denzelfden vorm van het opgerolde plaatj e achter blij ft , 
dat men bestempelt met den technischen naam van Cor
netj e .  Op die wij ze worden twee proeven genomen 
met halve grammen van het alliage. De beide cornet j es 
worden dan ten slo tte gelegd op de schalen van een 
gevoelige balans en wanneer de naald van die balans 
niet of zeer weinig uitwijkt , kan men eerst gerust zij n  
dat het onderzoek voldoende naauwkeurig i s  geschied 
om tot het wegen van de onderzochte korrels zuiver 
goud over te  gaan. 

De beëedigde essayeur vermeldt nu het resultaat van 
zijn  onderzoek op het essaai-briefj e ,  dat met de baar 
goud verzonden wordt. 

Op de waarborgkantoren en bij de goud- en zilver
smeden daarentegen wordt de uitkomst van de keur op 
het voorwerp zelf gestempeld. De stempels verschillen 
dan naarmate van het verschillend gehalte der gouden 
en zilveren voorwerpen. Van die gehalte-stempels heeft 
men er voor het goud vier als officieel aangenomen , 
voor het zilver twee , ook wel de groote en kleine keur 
genaamd. 

De vier gouden keuren wij zen op gehalten van 916 ,  
833 , 750  en 583 millièmes , de twee zilveren op  ge
halten van 934 en 833 millièmes. 

N aast die gehalte-lnerken heeft men in de tweede 
plaats de waarborg-stempels , die bewijzen dat er voor 
het gouden of zilveren voorwerp belas ting is betaald. 
Die waarborg-stempels zijn  als ' t  ware een quitantie , 
die op het voorwerp wordt afgedrukt . Alleen die voor
werpen worden als gouden en zilveren aangerekend en 
belast , welke boven de 250 millièmes zuiver edel metaal 
bev9,tten. Al wat daar beneden ligt wordt niet aange-
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nomen door den fiscus en dus ook niet gewaarmerkt .  
Men lette dus wel op , dat de waarborg-stempel nog 

geen zekerheid geeft omtrent de qualiteit of het gehalte 
van het gouden voorwerp , want dat voorwerp kan daar
van reeds voorzien zijn  bij het minimum van goudge
halte of 280  millièmes .  Voor het goud ligt tusschen 
2 8 0  en 833 een groote afstandj voor het zilver is die 
afstand van 2 5 0  tot de kleine keur van 833 nog veel 
grooter. 

In fig. 7 zij n ,  behalve de gehalte- merken en de waar
borg-stempels , nog eenige andere merken afgebeeld ) in 
de volgende orde : 

a. Goud , Ie gehalte. - b. Goud , 2e gehalte. - c. 

Goud , 3e gehalte .  - d. Goud , 41! gehalte .  - e. Zilver , 
1 e gehalte .  - f. Zilver , 2e• gehalte. - g. Goud , waar
borg-stempel. - h. Zilver , waarborg-stempel. - �. 

Kleine goudwerken , zonder aanhangsels : 1 e ,  ze en 3e 
gehalte .  - j. Kleine goudwerken , zonder aanhangsels , 
4e gehalte (als d) doch verkleind.) - !c. Kleine goud
werken met aanhangsels .  - Z. Zil ver , kleine werken. 
- m. Goud en zilver , ongewaarborgd gehal te .  - n. 
Goud en zilver , oude werken in den handel terug
keerende. - o. Goud en zilver , groote vreemde wer
ken. - p . . 

Goud en zilver ) kleine vreemde werken . -
q. Goud- en zilverwerken , ten uitvoer bestemd. 

Behal ve deze merken zijn er nog tal van andere in 
zwang. Het meesterteeken bij v. dat den naam van den 
vervaardiger aanwijst  j het j aarmel'k , in een ijkl etter 
bestaande ) die jaarlijks door de Regerjng wordt aan
gegeven j llet plaatsmerk , aangevende de plaats van 
oorsprong j en voorts nog s tempels ) die op de voorw er
pen van buitenlandsch fabriekaat voork0!llen , waarvoor 
invoerregten betaald worden. 
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Ten slotte maande spreker aan om wat meer gebruik 
te maken van de waarborgkantoren , waar men tegen 
een kleine vergoeding het gehalte van zilveren en gouden 
voorwerpen kan laten onderzoeken. 

Het heeft zijn schaduwzij de ,  om in de rij sprekers 
het laatst aan de beurt te wezen ; want die het laatst 
komt blij ft ook het langst in herinnering en heeft dus 
het meest te verantwoorden. J\1:aar de wij ze waarop de 
heer HUBRECFIT zijne toehoorders weet te onderhouden 
is van dien aard. , dat zijn  leerzame verhandeling ons 
voor den geest zal blij ven , ook al ware zij in het be
gin van het saizoen geho uden. 
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