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D I L I G E N T I A 
N A T U U R KU N D I G E V O O R D R A G T E N .  
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D R. J .  H .  H. HÜLSMANN : 
l ets over Zon n en · Phys i ca. 

Geen ligchaam bn i ten de Aarde heeft ooit meel' de 

aandacht getrokken van de bewoners dier planeet  dan 

het gl'oo te  hemelligchaam , de Zon , he tzij van leeken 

om hare indrukwekkende en levenwekkende verschij n

selen van lich t en warmte , he tzij van de geleerden , 

die hare verschijnselen waarnamen en de geheimen daar

van trach tten te doorgronden . De afwisseling van dag 

en nach t ,  de j aarge tijden , he t  licht en de warmte , die 

h e t  dierlij k leven onderhouden , het sap der planten in 

beweging brengen en naar de verschillende deelen op

voeren , waaraan het blad zij n kleur ontl een t en he t  

dierlijk l igchaam z ijn  levensproces : - al  die verschijn

selen geven den mensch een ins tinc tmatig gevoel van 
de waarde der zon voor den aardbodem en zij n e  be

woners . 

Geen wonder dat de wa9Jrnemingen van de weten .. · 



schap zich ten alle tijde op dat hemelligchaam gerigt 
hebben , maar zoolang haar de hulpmiddelen ontbraken , 
onmisbaar tot  het doen van ontdekkingen , bleef zij zich 
in een kring van hypothesen bewegen. Immers op elk 
gebied van het wetenschappelijk onderzoek is de uitvin
ding van instrumenten vooraf moeten gaan , om tot  
practische resultaten t e  leiden. Geen vooruitgang van 
de theorie , zonder dat daaraan voorafging een vooruit
gang in de techniek. C o l  u m b !ll s zou zich niet vaardig 
hebben gemaakt om naar het onbekende westen door 
te dringen en Amerika te ontdekken , als hij niet had 
kunnen steunen op het kompas , door welk instrument 
de aardrijkskundige wetenschap gegrondvest werd en 
regt van bestaan verkreeg. De kijker moest geconstru
eerd zij n ,  alvorens G a l i l ë i dien kon rigten op de zon , 
en de kennis van de eigenschappen der lens stelde L e e  u
w e n h o ek in s taat aan zijne instrumenten die volmaakt
heid 'te geven , waardoor hU de geheimen eener wereld 
van nieuwe organismen ontsloot voor tijdgenoot en na
komeling. Vele ontdekkingen op het gebied van elec
triciteit zijn insgelijks eerst mogelijk  geworden met 
behulp van den galvanometer , en op het gebied der 
warmte na de uitvinding van de thermo-zuil . 

Al deze instrumenten vlugtig opsommende , s tond de 
heel' H ü 1 s m a n  n uitvoeriger s til bij den spectroscoop , 
het instrument dat de ·wetenschap leerde doordringen tot 
de bron van licht en warmte , dat als het ware de brug 
mag genoemd worden , welke Je geleerden in de laats te 
j aren bezig zijn  te leggen van onze aarde naar de zon. 
De stralen , die ons van dat hemelligchaam worden toe
gezonden , zijn schijnbaar eenvoudig wit gekleurd, althans 
dien indruk maken zij op ons gezigtsorgaan j maar wel''' 
�elijk bestaat de straal van het zonlicht uit een onein .. 



digr, reeks van verschillende  kleuren , welker bestaari 
men ontdekt door het  verschijnsel waar te nemen van 
een bund'el stralen , die op een driehoekig siuk glas ot 
prisma vallende , voor een gedeelte terugkaatsen , voor 
een ander gedeel te door dat prisma gaan en in tal van 
ldeuren ontleed worden , welke op een scherm opge
vangen het bekende kleurenspec trum : rood , oranj e ,  geel , 
groen , blauw J indigo en v iolet  te aanschouwen geven. 

Deze eigenschap van .het  prisma om het l ich t in zijne 
kl eurschakeringen te ontleden , leidde to t de zamenstelling 
van den spectroscoop , in hoofdzaak bestaande uit een 
prisma J geplaatst tusschen een bui s met naauwe spleet 
en Jens aan de eene z ijde , waardoor het  l icht intreedt , 
en een kijker aan de andere zijde , die d en door het 
prisma gepasseerden en in het  kleuren-spectrum verdeel
den straal doorlaat en zjgtbaar maald voor het  oog. 

Zietdaar in hoofdtrekken de zamenstel ling van een 
werktu ig , waarmede m en reeds  de gewigtigste ontdek
kingen heeft gedaan en nog s teeds voortgaat te doen 
omtren t de �amenstel1 iil g  van v ers chi l l en d e  stoffen . 

Het kleurenbeeld , he twelk het  oog opvangt van lich
tende ,'o orwerp en , is v eran derlij k  en wordt bepaald door 
den aard van die voorwerpen .  Zoo hebben herhaalde 
proefnemingen geleerd ; dat het l icht van gloeijende vaste 
ligchamen een onafgebroken spectrum geeft ,  met andere 
woorden een kleurenbeeld , waarin geen enkele van de 
reeks der zoogenaamde regenboog-kleuren ontbreekt. 

Alleen vaste gloeij ende l igchamen zenden dus een 
licht ui t , dat een continu sp ectrum oplever t. Hetzelfde 
verschijnsel openbaart zich , wanneer l igcharnen in den 
vloeibaren agregatie-toestand gloeijen .  

Evenals  men bij he t  geluid spreek t van tool1en , zoo 
kan men een dergel�k spectrum ook beschouwen al� 
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een zamens tel van li chttoonen , niet slechts zeven i n  
getal , maar ecn oneindige reeks i n  elkaêr overgaande 

en op het oog d en indruk makende van slecl1:ts zeven 
nuances. Zelfs die nuances zijn in den gewonen toestand 

van het licht niet zigtbaar. He t  oog is niet gevoelig ge
noeg om ze van elkaêr te onderscheiden , zoodat ze op 

het netvli es den indruk maken van een wit licht. Zij 

smelten dus zamen tot een harmonisch en indruk. 'V elk 

een contrast met het geluid ! Stellen we ons toch voor ,  

dat  een octaaf in eens wordt aangeslagen , dan geeft 

dit een onaangenaam geraas , een d isharmonie , waarin 

geen enkele toon zuiver kenbaar is .  
De vraag deed zich nu voor , bij het voortgezet spec

troscopisch onderzoek , of we , bij het zien van een on

afgebroken spectrum , daaruit mogen afleiden , dat de 

lichtbron afkomstig  is van een vaste of van een vloei

bare stof. 
Herhaalde proeven met aardsche lichtbronnen ant, 

woordden bevestigend op die vraag , en toen men nu 

het zonlicht  door den spectroscoop liet vÇLllen en een 

onafgebroken spectrum waarnam , leidde men daaruit 
de gevolgtrekking af, dat dit licht afkomstig is van een 

bron , die zich in gloeij enden vasten of vloeibaren toe

stand moet bevinden . Daar nu andere feiten bewezen 

hadden , dat de digtheid del' zon viel' maal geringer i s  

dan die  der  aarde , mogt aan een vas t ligchaam niet 

gedacht worden maal' veeleer aan een v loe.ibaar gloei

j ende massa. 

Als men ij zer in dampvorm doet gloeij en , door het 

in aanraking te brengen met koolspitsen , di e door elec
triciteit in gloeij enden toestand worden gebragt , ver

toont het geen continu spectrum , maar slechts een aan

tal strepen van verschil l ei1de kleur . Elk metaal , in damp-



vormigen toestand gloe ij ende , werp t zulk een s trepen� 

spectrum , maar elk van v erschillende en geheel karak� 

teristieken aard , waaruit volgt dat bij waarneming van 

een s trepen-spectrum ,  men zeker kan zijn , dat de licht

bron zich bev indt in een gloeij enden dampvormigen 

toestand.  

Evenals op hrt gebied van het  geluid de toon op een 

piano a.angeslagen , een harmonisch zamenstel van too

nen vertegenwoordigt , omdat zij allen door een ver� 

schillend aantal trillingen worden voortgebragt , die 

echter in een eenvoudige rede tot elkaêr staan , zoo 

wij s t  ook het  l icht  van verschillende stoffen op bepaalde 

s trepen of lichttoonen , overeenkomende met de zamen

s tellende to onen , w elke ach tereenvolgens aan een zelfde 

snaar ontleend worden en op het gehoororgaan slechts 

den indruk maken van één toon. 

Op h e t  gebied van het licht zijn  die zamenstellende 

toonen zigtbaar ; zoo herkent men aan drie karakteris

tieke strepen de lichttoonen van de gloeij ende waterstof. 

Een geheel overeenkomend s trepen-spectrum , en dus 

geen doorloopend kleurenbeeld , verkrij gt men door den 

spectroscoop naar den rand van de zon te rigten , zoo

dat de spleet  van de buis onmiddellij k  de zon schijnt  

te raken,  Deze waarneming leidde to t  de ontdekking 

van de chromosfeer , die de kehl van de zon omhul t ,  welke 

beiden gesch eiden worden dool' een oppervlakte , welke 

int ensief wit licht uitstraalt. en p�l o tosfeer genoemd wordt. 

Toen men deze belangrjjke  s tappen op den weg van 

het onderzoek van de zon had afgelegd ,  kwam men 
tot  .de  ontdekking , dat door wij ziging van de tempera

tuur en de drukking, ook gassen in een toestand gebrag t 

kunnen worden , waarin z ij een  doorloopend spectrum 

v crtoonen.  :Men hD;d clus nu voor de natuqr der zamen-



stelling van de zon de keus tusschen den gasvormigen , 
den vloeibaren en den vasten toestand , ofschoon gelijk 
daar even reeds is opgemerkt , het bes taan van den 
vasten toes tand aan redelijken twijfel onderhevig is. 

De kennis van de temperatuur moest de wetenschap 
nu verder op weg helpen . 

Reeds maakte spreker 't ons duidelij k ,  hoe gloeij ende 
kool een doorloopend spectrum geeft , gloeij end damp
vormig ij zer daarentegen een strepen-spectrum op een 
scherm afteekent. Voegt men echter beide gloeijings
processen bij elkaêr , met dien verstande , dat bij den 
gloeij enden ij zerdamp de kool lichtend wordt gemaakt , 
dan worden sommige strepen van het continu kleuren
spectrum van de kool opgeslorpt door de corresponde
rende strepen van den gloeij enden ij zerdamp , e venals 
bij het aanslaan van de C van een piano , ook de ove
rige C's en geen andere toon en in trilling geraken . 
Het spectrum , hetwelk zich doo l' die combinatie vormt 
en zwarte s trepen vertoont op die plaatsen , waar an
ders de nu opgeslorpte s trepen zich zouden hebben af
geteekend , noemt men een ,omgekeerd of ook wel 
absorptie ·  of opslorpings-spectrllm. Onderzoekt men nu 
het zonlicht , dan ontwaart men inderdaad een zoodan ig 
doorloopend spectrum , maar met opslol'p ingsstrepen. (1) 
De opticus Frauenhofen bepaalde het eers t de j uiste plaats 

(1) S preker wees ons hier op een proj ecti e-toestel , hetwelk hem 

zou dienen om z ij n  verhandeling over het  zonne-spectrum en de 

onderzoekingen n aar h e t  wezen van de zon door een reeks v a n  

beel den toe t e  lichten. E e n  d e r  l eden v an Diligcntia , d e  heer 

b aron van \�Tassenaal' van Catwij k  , heeft een bewij s  van ware 

belangstelling i n  de Maatschappij gegeven , door de f 200 van het 

h em toebehoorende en uitgeloot aandeel te bestemmen voor d en 

aankoop van dien toestel ten behoeve van het  G enootschap.  



van die zwarte strepen , die naar men weet voor elke 

stof zoo k enmerkend is , dat d e  scheikundige derge� 

lijke s tof slechts in d e  vlam behoeft te h ouden , om uit 

d e  plaats van de op het spectrum verschij n ende z warte 

s treep den aard van de stof af te leiden. 

Zoo zie t  m en in h e t  zonne-spectrum de drie z warte 

waterstofstrepen , de strepen di e op n atrium , barium en 

andere metalen wij zen , k ortom d e  spectroscopie heeft 

h e t  bewij s geleverd , dat de zon omgeven moet  zij n  

d o o r  e en glo eij enden dampkring ,  waarj n verschillende 

s toffen in gasvormigen toestand vo orkomen , die overeen 

komen met de bes tanddeelen , waaruit onze aarde bestaat. 

Heeft men hierom trent dus zekerheid , minder een

s temmig �ij n  d e  geleerden o mtrent het w ezen v an de 

zon .  D e  voortgezette  waarneming van de zonne-vlekken 

en van alle v erschij nselen , die op het zonne- oppervl ak 

door de h ulpmiddelen der telescopie kunnen waargeno

men w orden ) zal ook die kennis v oor ons ontsluiten 

van h e t  altij d  n o g  geheimzinnig wezen van de zon , 

waaromtrent men zich n u  nog in hypothesen v erdi ept. 

Drie h o ofdtheoriën treden hierbij op den voorgrond. 

Volgens de eerste worden de zonne-v lekken beschouwd 

als scheuringen in de pho tosfeer der zon , door w elke 

het mogelij k  w ordt d e  donkere : in gasvormigen t o e

stand van h o oge temperatuur zich bevindende kern t e  

z ien  (th eorie v an S ECCIG e n  FAY I�) j de tweede n eemt 

aan , dat de zonn e-vlekken als het w are donkere wol

ken zjj n in de chrom osfeer der zon , waardoor het licht , 

van de photosfeer uitgaande ) in ho ogere mate opge

slorpt w ordt (theorie van KIHCHHÛF:F') ; ei ndelijk m eent 

ZÖLLNER de v erschijnselen der zonne-vlekken te kunnen 

v erklaren door de onderstelling , dat zij zijn slakken 

op de oppervlak te der lichtsfeer , w elke vol gens dien l1,a-



tuurkllndige zich in vloeibaren gloeij enden toestand be
vindt. Ter loops werd ook het denkbeeld van HERSCHEL 

aangevoerd , die de kern der zon voOr donker en vast 
hield bij een lage temperatuur. 

Hoogst interessant is de s tudie van die zonne-vl ekken .  
Door het  naauwgezet volgen van haar gelijkmatige be
weging in ongeveer 1 3  dagen over het oppervlak der 
zon , waarna zij ongeveer 13 dagen onzigtbaar blij ven 
en dan aan den oostelij ken rand weder te voorschijn  
komen , door hare perspectivische vormveranderingen 
naarmate zij van het oosten naar het midden en van het 
midden naar het westen voortspoeden ) is  men tot de 
wetenschap gekomen ) dat ook de zon in een gelijkma
tige beweging in dezelfde rigting als de aarde om haal: 
&s wentelt. De meest afwisselende gedaanten bieden die 
zonnev lekken aan en ook in aantal verschillen zij bij elke 
waarneming .  Enkele malen is het  zonne-oppervlak eT 
geheel van ontbloot , dan weêr vertoonen zjj zich in 
grooter aantal met een periodieke afwisseling van '1 0 
j aren. Spreker wees verder op de verschillende ver
schijnselen , welke een naauwgezet te waarneming bij 
de zonnevlekken heeft ontdekt : de donkere kern met 
de penumbra , de bruggen:, de sluij ers ) de veranderin
gen , welke zij ondergaan ; en bragt daarmede de fakkel s ,  
die i n  d e  nabijheid worden waarge nomen ,  i n  verband. 
Die zonne-fakkels zij n  voortdurend in beweging. 

Nie t  minder gewigtig voor. de s tudie van het wezen 
der zon zijn de protuberanzen of lichtende uitsteeksels 
van het zonne-oppervlak I die bij totale zonsverduis te
ringen , als de donkere schij f  der maan den binnenrand 
der zon raakt , uitstekend waargenomen worden. Ook 
dit verschijnsel , dat eerst voor een buitengewoon licht 
efIect i s  gehouden , werd in de laatste j aren in ver-



band gebragt met de stroomingen , die tllsschen de gloei� 
j ende gassen van het oppervlak en de kern voortdurend 

plaats vinden. 
Een welverdiende hulde bragt spreker aan b e t  slo t  zij 

ner rede aan KIRCHHOFF e n  BUN SEN, d e  Columbussen onzer 

e euw , daar zij met krachtige hand een brug hebben gesla

gen van de aarde naar h e t  groo t e  hemelligchaam , waar

door h e t  terrein is voorbereid ) dat ons z eker een geheel 
nieuwe wereld van kennis zal ontsluiten omtrent het or
ganisme en de werkingen van het c entl'aal-ligchaam , 

waarom de aarde en de overige plane ten zich bewegen.  



I J. 

DR. P. Q. BRONDGEES�r : 

Over d e  Phys i o l o g i sohe  Reg i streer -method e n , toegepast o p  

d e  versch ij nse l e n  v a n  d e n  B l oedsom loop • 
. � 

De heer BnONDGEEST J dien wij reeds meermaleu m et 

het meeste genoegen mogten hooren J beschaamde de 

b educhtheid v an velen J die welligt niet v ermo ed had

den J dat achter het  woord registreer-methoden zooveel 

schoons verborgen lag J hetwelk door den U trech tschen 

lector m e t  gro ote h elderheid zou worden ui teengezet .  

Evenals de vorige keer bij dr .  HÜLSi\UNN'S  voordragt , 

werden wij ook thans weder ingeleid in de schoone open

baringen van een dier baanbrekende ontdekkingen J welke 

in vorige eeuwen gedaan of vo orbereid J door het voort

gezet onderzoek in onze wetenschappelijke eeuw bij 

uitnemendheid tot  haar volle regt k omen. Gelij k  KEPP
LER dool' zij n  ontdekking van de ,vetten J welke de banen 

en de oml oopstij den der planeten beheerschen J voor de 

sterrekunde de baan brak tot een krachtige ontwikke

ling J gelijk na de open baring van de wet der zwaarte

kracht door NEWTON de natuurkunde reuzenschreden 

aflegde J zoo werd ook de ontdekking v an het wezen 

en de w erkzame krach t d er zuurstof in de gassen door 

PREASTLEY en LAVOJSIER h e t  uitgangspunt der nieuwere 

ontwikkelings -phase voor de scheikunde en de physiologie.  

Deze korte herinnering aan spreker
J
s j ongste op tre-



den , toen hij laats tgemeld onderwerp behandelde , bood 
hem een geleidelijken overgang tot het uitgangspunt 
v an zijn tegenwoordig ontwerp. 

Immers niet minder gewigtig voor de  physiologische we
tenschap dan de ontdekking v an de zuurstof , is die van den 
bloedsomloop bij de gewervelde dieren , reeds meer dan 
twee en een halve eeuw geleden het  schoone resultaat del' 
onderzoekingen van den Engelschen geneesheer HARVEY. 

Eigenaardig v ergeleek HARVEY den loop van het bloed 
met den kringloop der planeten rondom de zon en met  
de regelmatige beweging van het  water , dat , van de 
bergstroomen aangevoerd , de aarde voedt en verkwikt ,  
in zee uitstort en aan haar oppervlak verdampt ,  om , 
zamengepakt tot wolken , van daar op nieuw dienzelfden 
regelmatigen kringloop te beschrijven. Zoo volgt ook het 
bloed zij n  weg door het ligchaam . 

Het verrigten van vivisectië'n of de onderzoekingen op 
levende dieren , welke HARVEY tot de gewigtige ontdek
king v an den omloop van he t bloed leidde , behoeven 

' gelukkig niet meer de regtmatige ergernis op te wek

ken van den beschaafden mensch. De wetenschap heeft 

het zoover gebragt , dat de verschijnselen van den bloeds.

omloop thans ook zonder bloedige operatiën waarge

nomen kunnen worden . Dank zij de regis treermethode , 

kunnen nu , zonder he t  dierlijk ligchaam eenig leed te  

berokkenen , de  beelden der  verschijnselen , die zich 

binnen het  organisme voordoen , op papier overgebragt 

en daaruit beoordeeld worden alle kenmerkende bewe

gingen en werkingen van de onzigtbare organen. Uit  

hetgeen die v erschjjnselen , langs den graphischen weg 

opgeteekend en aanschouwelij k gemaakt , voor de ken

nis van den bloedsomloop leerd en ,  werd HARVEY'S ont

dekking volkomen bevestigd . 



Spreker gaf ons nu eers t  een algemeen overzigt van 

den bloedsomloop } met  name van hetgeen men onder 

bloedsomloop b ij de hoogere gewervelde dieren heef t  

t e  verstaan , trad vervolgens i n  een heldere beschdjv ing 

van de organen , die voor de circulatie van het  bloed 

dienen en verk laarde ons eindelijk de verschijnselen , 

welke bij deze gewigbge levensfunc tie  op den voor .. 

grond treden . 

Teekeningen aan den wand gav en aan spl'ek er's 

v o ordragt een gro o te mate van dllidebj k h eid. Ook met  

behulp van onze figu ur A wi l len w ij trachten de voor

s telling bevat tel ij k te maken . Naar men weet  bestaat 

het  hart uit twee eleelen , he t  linker- en het  regterhart . 

Van uit het  linkerhart stroomt  het bloed dool' he t  ligc]-mam 
naar h e t regterhal't , w elke b e weging de gJ'oote bloedsomloop 
wordt genoemd ; van uit b e t  regterhar t zet  het  bloed 

z ijn  w eg voor t  naar de longen , van w aal' het terugkeert 

naar het  linkerhart. Deze l aats t e  of voort.gezet te  be

w eging , tusscben het hart en de l ongen , noemt men 

den kleinen bloedsomloojJ .  
De organen , bij den bloedso i l l loop werkzaam , zi.i n 

van drie ërlei aard . Het ge'vvigt,i gste  orgaan , waar

aan de beweging v a l! he t bloed baar impulsie on tl een t, 

is het  har t ,  dat ; gelijk  daareven  reeds gezegd w erd , bij 

de hoogel'e dieren z n,menges teld is .  In de tweede plaats 

ontmoeten wij in de diens t  van den bloedsomloop de 

buizen of shgaderen , die he t  b loed door  he t  l igchaam 

voeren naar het fij n georgan iseerde s tels el van h aarv aten , 

ontelbare buisj es over he t  geheele ligchaam verspreid , 

die z ich op hun beur t w eê r  v ereenigen to t  aderen , \v el l\.c 

het aderl ijk geworden bloed terugvo eren n aar h e t  hart.  

Z i e tdaar de bew eging van den groo ten bloedsomloop. Dij 

den k leinen bloedsomloop Ireffen w ij dezelfde organell aa n .  



Keeren wij nu tot het  hart terug , dan zien wij de 
twee deelen , het regter- en het linkerhart , als twee holle 
spieren aan èlkaêr verbonden , zonder nogtans gemeen
schap met elkaêr te  hebben . Elk deel heeft een kamer 

en een voorkamer , die met elkander in verband staan. 
Het spierweefsel , dat den wand vormt van de hartka
rners , i s  veel sterker bij het linkerhart , terwij l  het 
regterhart e en veel dunneren wand heeft. 

Het  hoofdorgaan bij de gewervelde dierBn is dus het  
linkerhart , dat den meesten arbeid moet  verl'igten. Aan 
de linkervoorkamer 'mondt uit de groote  slagader of 
a1'teria aorta , die het bloed voert door het ligchaam ; 
terwij l  de regtervoorkamer of boezém zijn afvoerkanaal 
h eeft in den long-slagader of a?'teria jJ1dmonalis , die het 
aderlijk  bloed niet vot'rt door het l igchaam , maar d oor 
de longen. 

Behalve h e t  bloed , dat wij straks nader zullen be
schouwen , treft men in die hartekamel's nu nog iets 
anders aan , een stelsel van organen , bes taande uit een 
menigte pee3j es aan het oppervl ak van den spi erwand , 

die op de grens van de linkerkamer en voorkamer twee 
vliesj es gespannen houden en een drie tal vliesj es bij 
den o vergang van de regterkamer to t  de regtervoor� 
kamer. De functie van die v liesj es , die evenals  d e  
kleppen van een luchtpomp d e  gemeenschap tusschen 
kamer en voorkamer kunnen afsluiten , is een gewig
tige ; i mmers wanneer het  bloed bij de zamen trekking 
van he t  hart in de slagaderen wordt gepers t ,  belet ten 
z ij , door de voorkamer af te sluiten ,  dat het voch t 
weêr terugvloeit .  Zie tdaal' wel een all ermerkwaardigs t 
anatomisch bewij s voor den bloedsomloop . 

Gelij ksoortige organen zijn  de halvemaansgewij ze 
klapvliez en , d i e  als rokj es den wand van het  hart om-



geven , daar waar de groote slagader (aorta) en de 
l ongslagader ontspringen. Zij moeten beletten , dat het  
bloed van uit de a1'teria aorta terugvloeit in het linker
hart , of van uit de a?'teria pulJnonalis in het regterhart. 

Na deze kennismaking met het zamenstel der orga
nen van den bloedsomloop , volge hier een korte, naar 
wij ons v leij en , duidelijke beschrijving van de rigting , 
welke het  bloed uit het hart (fig. 1) dool' het ligchaanl 
neemt. De groote bloedsomloop , die het  tot  voeding 
geschikte vocht naar alle deelen van het ligchaam zendt , 
geschiedt door de linkerhelft (llc) en wel zoodanig , dat 
bij de zamentrekking van het hart het helroode slag
aderlijk bloed (in -de teekening gea1'çeerd voorgesteld) 
uit de linkerhartekamer in de aorta 8 a treedt en zi ch 
door de vertakkingen van dezen slagader in alle rig
tingen verspreidt. 

Deze slagader vertakt zich meer en meer en die 
takj es loopen eindelijk uit in uiterst fij ne slagadertj es , 
die in aanraking komen met de nog fij nere zeer dun
wandige haarvaten , waarin het bloed langzaam en ge
lijkmatig voortstroomt. 

Deze laatste haarvaten verzamelen zich weder tot 
grootere t akj es ,  fij ne adertj es ,  die ten slotte in een groo
ten aderlijken stam (a) zmnenkomen , waarlangs het 
nu donkergekleurde bloed naar het hart en wel naar 
den regter harteboezem (1' h b) terugkeert. 

De kleine bloedsomloop , die het  donkere voor voeding 
ongeschikte  aderlijke bloed naar de longen brengt , heeft 
te gelijker tijd  met  den grooten omloop plaats en gaat uit 
van de regterkamer (1' lc) . Bij de straksgenoemde zamentrek� 
king werd namelijk het in de regterkamer aanwezige 
bloed door den in twee takken zich verdeelenden longslag
;;\der (Z 8 a) naar de longen geperst,  het zuiveringsorgaan 



waar het  aderlijke bloed door middel van de ademha
ling van het  onbruikbare koolzuurgas wordt gezuiverd J 
dat het  op zij n  reis door het ligchaam had opgedaan 
en weder zuurstof opneemt. In de longen loopt de long
slagader in uiterst fijne  takj es uit en het  bloed, behoor 
lijk gezuiverd , gaat van deze over in dergelijke fijne takj es 
van den longader (l a) , waardoor het  den linkerhart
boezem (l h b) bereikt. D e  takken van den longslagader 
bevatten dus aderlijk , die van den longader slagaderlijk 
bloed.  Het tegenoverges telde is bij den groo ten bloeds
omloop het geval .  Na elke zamentrekking verslapt het 
har t ,  de klapvliezen van den grooten slagader en van 
den longslagader (voorgesteld door m) sluiten zich , om
dat he t  bloed van hier naar de door de ontspanning 
verruimde holte (a ó) wil terugkeeren , de klapvliezen 

van den slagaderwand afdrukt en tegen elkander doet  
sluiten. 

Intusschen zijn  de klapvliezen , die boezems en 

1 
m 

kamers gescheiden houden 
geopend, en het  bloed stroom t  

u i t  d e  beide boezems in d e  

beide kam ers. 

Om den kleinen en den 

grooten bloedsomloop duid e
lijk voor te stel l en , verwij -

a b zen wij ten slotte nog naar 
fi.g. Z ,  waarvan wij hier de namen laten volgen van 
de zamenstellende deelen : 

a. Regter harteboezem.  
b.  Linker 'J) 

c. Regter hartekamer . 
d. Linker J) 

e. Klapvli ezen, 



J ij 

f. Groote slagader (Arte?'ia ao?'ta) . 

g. Groote ader , die het bloed naar het regter hart 
terugvoert, 

h. Longslagader (A?·t�ria p'ldmonalis) . 

i. Longader . 

k. Haarvatenstelsel van den grooten bloedsomloop , 

over het geheele ligchaam verspreid. 

1 .  Haarvatenstelsel van den kleinen bloedsomloop in 

de longen. 
Na ons met deze kennis toegerust te hebben , werd 

ons thans door den heer BRONDGEEST de registreer-me

thode verklaard ) die alle vragen heeft opgelost om

trent de werking van het hart en de rigting van 

den blo edsomloop. Een stelsel van lucht-hefboomen ligt 

aan die methode ten gronds1ag. "'\Vanneer men van 

twee met lucht gevulde gutta-percha ballen , die in ge

meenschap met elkaêr staan , de  een drukt , zal in de 

ander de lucht en daardoor ook de wand zich uitzetten ; 

en de beweging van dien wand kan op een hefboom 

worden overgebragt J welke op zijn beurt weêr een graphi

Behe voorst.elling van de beweging kan geven , wanneer 

haar uiteinde in aanraking wordt gebragt met een 

zwart gemaakten cilinder. 
Op dit beginsel rust  de sonde ca?'cliaq'lte van Mareij j 

bestaande uit twee  met lucht gevulde gutta-pel'cha-bol

let j es vereenigd dool' een buis , die insschen de bolletj es  
ongeveer de lengte heeft  van het hart , zoodat , \vannee1' 

de adel' aan den nek ,'an een paard wordt opengesne .. 

den en men den toestel in dien adel' laat afdalen to t in 
het  hart ,  het bovenste bolletj e  j uist in de voorkamer , 

het onderste in de kamer van het hart komt te liggen . 

Beide bolletj es staan nu , elk afzonderlij k ,  in gemeen

s�hap met een ander lucht .. compartiment , aan welks 
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oppervlak een hefboom met een scherp uiteinde elke be.:. 
weging van de lucht opteekent op een ronddraaij enden 
cilinder. De zamentrekking van het hart , zoowel van dè 
kamer als van den boezem , wordt nu onmiddellijk  overge� 
bragt en opgeteekend : de aldus voortgebragte tracé's leer;. 

den , dat de spierwanden van de linker- en de regter helft 
van het hart zich te gelijk zamentrekken , maal' dat in 
beiden de contractie eerst p laats heeft van de voorkamer, 
en onmiddellijk  daarop, terwjj l  de wand van de voorkamer 

zich weêr uitzet , de contractie intreedt van de kamer. 
Deze rythmische beweging bean twoordde volkomen aan 
de werkin g van he� hart naar de beschrijving van HARVEY. 

Het is genoeg bekend , dat het hart van gewervelde 
dieren , n og een poos blijft voortkl oppen , nadat het uit 
het ligchaam genomen is ; een bewij s  dus , dat het hart 
een eigen zenuwstelsel heeft , onaf hankelij k  van de 
groote zenuw-centra van het dierlijk ligchaam , maar 
toch in verband staande met het centrale zenuwstelsel 
door middel van den ?ze1'V'll8 va(J'lt8 . Dit verband wordt 
namelijk  overtuigend bewezen door prikkeling van die 
zenuw , hetgeen onmiddellijk  den stil stand van het hart 
ten gevolge heeft .  Dit v erband geeft een verklaring van 
eenige psychologische verschijnselen , b. v. het flaauw 
vallen na een geweldigen schrik , waardoor een zoo

danige werking op den nervus vagus plaats heeft , dat 
het hart een oogenblik stilstaat. 

Bij aangename gewaarwordingen voel t  men het bloed 
dikwij ls krachtiger stroomen , ook een gevolg van invloed 
op die zenuw uitgeoefend , maar nu van dien aard , 
dat die zenuw voor een oogenblik haar beheerschenden 
invloed op het hart verliest , dat daardoor sneller slaat. 

Het is verbazend , welk een som van arbeid het hart 
verrigt , dat dag en nacht gedurende he l: geheele leven 

2 
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voortklopt. Bij elke zamentrekking wordt een arbeid 
verrigt overeenkomende met 0,362 kilometer (elpond) , 
d. w. z. bij elke c ontractie verrigt het hart een arbeid .. 
gelijk staande met de kracht , welke vereischt wordt voor 
de opheffing van 3 /1 0 kilo één metm' hoog. Als men nu 
aanneemt , bij een gezond mensch , 70 zamentrekkingen 
in de minuut , dan verrigt het hart in dat tijdsverloop 
een arbeid , gelijkstaande met de kracht , om 2 5,34 kilo 
één meter op te heffen j in een uur wordt die arbeid 
1 520,4- 0 kilo-meter , in 24 uur 3 6,489 kilo-meter. 

Den gemiddelden levensduur stel lende op 50 j aar , 
kan men uit de vermenigvuldiging van het product der 
beide laatste cij fers met 3 6 5  zien, welk een kolossale kracht 
het hart in dat tijdsverloop ontwikkelt. Geen wonder, dat 
in vele gevallen het hart een van de eerste organen 
is , welke bij den mensch ziekelijk worden aangedaan . 

Uit het hart  treedt het bloed in de slagaderen , die 
om hun merkwaardige zamenstelling een nadere be· 
schouwing over,waard zijn. De wanden van deze slag
aderen of buizen zijn niet vas t ,  maar elastisch , en 
elasticiteit is een der gewigtigste  eigenschappen voor 
den bloedsomloop . De voortstuwende kracht van de 
contractie van het hart raakt allengs uitgeput , maar de 
elastieke wanden zijn te gelijker tij d  door die kracht 
uitgezet en , hun vorige plaats weêr pogende in te 
nemen ; helpen zij het vocht verder voortstuwen , ook 
nadat de directe invloed van de contractie reeds heeft 
opgehouden. 

Nog een andere eigenschap van die elastische slag
aderen is hun contractiliteit. Het spierweefsel , waaruit 
de elastische buizen bestaat , kan zich zamentrekken en 
verslappen , waardoor de holte verwijd  of vernaauwd 
wordt. Die eigenschap is vooral in hooge mate ontwikkeld 
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aan . de  uiteinden , waar d e  buizen overgaan i n  het 
haarvaten-net. Naarmate de verwij ding van de buisj es 
grooter i s , met andere woorden naarmate het spier
weefsel minder of meer door de vaat-zenuwen ge
prikkeld wordt , stroomt het blo ed met grootere kracht 
en in breedere goh"en door de vaten. Sp�'eker toonde 
ons die con tractili teit van het slagaderen-weefsel bij 
een konijn , welk dier nj et het minste letsel had onder
vonden van het doorsnijden van de zenuw , die con'es
pondeerde met de bloedvaten van het oor .  

Duide lij k zag men de rood gezwollen slagaderen en 
voelde men de meerdere warmte ,  die het bloed over 
dat ligchaamsdeel verspreid had J terwij l  het andere oor 
de normale bleeke kleur had behouden. V an groot  ge
wigt . voor den bloedsomloop zijn  deze vasamotorische 
zenuwen , die de verdeeling van het bloed door de 

weefsels van het  ligchaam beheerschen. 
Dat het  bloed aan een tamelijk  hooge drukking on

derhevi g is J blijkt  duidel ij k  bjj het opensnijden van een 
slagader , wanneer het b loed met kracht uitspuit. Een 
bjj zonder ingerigte manometer geeft ook hier het  mid
del aan de hand om die drukking te registreren , en 
ons te doen zien J dat zjj overeenkomt met  een kolom 
van 15 centim. kwik , dus met een kolom bloed , welke één 

meter hoog is. Dat de beweging van het bloed door 
het  ligchaam met ongelijkmatige snelheden plaats heeft ,  
bleek reeds uit het voorafgaande. In breede vaten stroomt 
het  minder snel dan in de haarvaten. Die inpersing van 
het bloed verhoogt ook de drukking en onder den in
vloed dier hoogere drukking openbaart zich het  kloppen 

van de slagaderen of de polsslag. Op Vérschillende 
plaatsen van het ligchaam J niet alleen aan den pols van 
de hand , maar ook aan den voet ,  aan de d\j en aan 
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den nek , voelt men dergelijke polsen , welker snelheid van 
voertplanting naauwkeurig geregistreerd wordt door 
een even eenvoudig als vernuftig werktuig, de sphyg
mograaph. 

In regelmatige perioden volgen die polsen elkaêr op , 
en wel zoodanig , dat zjj allen eenmaal kloppen bij 
eIken gang van het bloed door het ligchaam. Do or de 
waarneming van het oogenblik , waarOp de pols in den 
slagader van de dij slaat en het dOOl' middel van een 
stemvork naauwkeurig bepalen van het aantal trillingen , 
hetwelk de stemvork gedurende dien polsslag aan de 
dij en den daaropvolgenden aan den voet op den papieren 
cilinder afteekent , heeft men gezien , dat  deze laatste 
pols gemiddeld 7/100 secunde later intreedt dan de pols 
van de dij .  

Het eenvoudig werktuig , dat ons i n  staat s telt alle 
verschijnselen van den bloedsomloop zoo naauwkeurig 
te controleren , op te teekenen en voor ieder aanschou
welijk te maken , bestaat uit een min of meer lange 
buis , aan het eene einde voorzien van de meermalen 
beschreven lucht-hef b oompj es ,  aan het  andere einde 
uitmondende in een met lucht gevuld koperen bekken .. 
tj e ,  bespannen met een vlies , waarop een s tift rust .  
Die stift tegen den pols drukkende , wordt de bewe'
ging overgebragt op de lucht in bekken en buis en 
van daar tot aan de registrerende en opteekenende 
hefboompj es. 

Dank zij de onderzoekingen van onzen SWAMM:ERDAM ; 

later uitgebreid door prof. M:\LPIGI te Padua , is de weten.:. 
schap tot zekerheid gekomen van het wezen en de 
belangrij ke werking voor voeding en stofwisseling dier  
microscopisch fijne  weefsels , de haarvaten ) waarin de  
bloedvaten zich in  he t  ligchaam verdeelen. Daar neemt 



�1 

het bloed in die buisj es de voor  d e  voeding niet m e er 

dienstige bestanddeelen op , w ordt daardoor van frisch 

slagaderlij k bloed in aderlij k  of  bedorven bloed veranderd 

en voert  dat vocht  in ontelbar e  adertj es n aar den 

groo teren ader, waarvan de buis niet  zulk een dikken wand 

h e ef t ,  omdat z ij een mind ere drukking h e eft te v erd uren. 

Ook deze buis is v oorzien van klap vliezen , om h e t  

terugvloeij en van het  aderlij k  bloed t e  beletten.  

Wat i s  nu hier d e  kracht ,  w elke h e t  aderlijk bloed 

terugvo ert  n aar de regter-vo orkamer ? Vooreers t d e  nog 

overblij yende kracht van de impulsie van h e t  h ar t ,  

dan de zuigkrach t v an de bors tkas en eindelijk d e  

spierwerking. Uit de regter-vo orkamer treedt t hans dit 

aderlij k  bloed door de kamer en w ordt van d aar n aar 

de lÎl1ker-vo orkamer teruggezonden , na op dien weg 

de longen gepasseerd te zij n , waar het  op nieuw ge

zuiverd w erd door de wisseling v an Twolzuur en zuurstof. 

In deze schoone rede moest spre k er , blijkbaar t o t  zijn 

l e edwezen , een wanklank mengen , te onaangenamer 

o mdat o ok onze v o orouders tot h e t  trillen van dien klank 

h ebben m eêgewerkt. H.A.RVEY , de gro ote man , die ons 

den schoon en kringl o op van het  bloed heef t  verklaard , 

s tierf op h o ogen leeftjj d als e en arm gen eesheer t e  

Londel! ' D e  bitterste  nij d  en wangunst  van zij n e  geleerde 

tij dgenoo ten waren zijil deel gewees t ; met v erontwaar

diging was de gel e erde w ereld bezield tegen een man , 

die h e t  gewaagd h ad hare  theoriën dool' iets nieuws te  

v ervangen ; tegen b eter w e ten in w erd tegen HAnVEY 
te v elde getrokken en omstreeks 1 636  schaamden zich 

twe e
' 

Leidsche professoren n ie t ,  om brutaal weg v oor 

hun n e  l eerlingen bedrog te  plegen , door hun het  zamen

gesteld h art  voor te h ouden , w elks beide h elften , n aar 

zjj b e w eerden , m e t  elkaêr in gemeenschap stonden. Op 
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het oogenblik van de demonstratie s taken zij dan be
hendig het stilet  door het middenscho t en riepen tl'ium
fantelij k  uit : Ziet ge nu mijne hem'en , dat H A R  V E Y een 
leugenaar is ! 

De Leidsche Hoogeschool heeft die smet echter uit
gewischt , want zij mag inderdaad , dank zij den ijver 
van eenige uitstekende hoogleeraren , de ( propagatrix ) 
van H A  R V  g y '  s ontdekking genoemd worden , evenals zjj 
op zoo v elerlei gebied van de wetenschap getoond 
heefst , liefst vooraan in het geli.d te  willen staan, 
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Een bezoek aan � e  N ie�we Opera te  Parijs. 

Het onderwerp , door onzen geachten stadgenoot , den 
heer DE BAS , in IJiZigentia in een even zaakrijke als 
grondig bestudeerde verhandeling ter sprake gebragt , 
was de belangstelling overwaard van het buitengewoon 
talrijk auditorium dames en heeren. 

In een zeer eigenaardige inleiding betoogde spreker , 
hoe  de grondwet van orde en regelmaat en van de 
herhaling , waaraan alles in het Hee1al onderworpen is , 
ook de menschelijke gewoonten beheerscht van alle 
eeuwen en in alle vakken van kunst en wetenschap. 
Sedert den zondvloed heeft de Goddelij ke openbaring 
aau Noach , dat zaaij en en oogs ten , koude en warmte , 

zomer en winter , dag en nacht elkander geregeld zou
den opvolgen en afwisselen , nooit gefaald ; de natuur 

heeft  zich j aarlijks met bloemen getooid en een sneeuw· 
en ij skors t bereidde haar voor tot nieuwe vruchtbaar
heid ; zoo ook gehoorzaamt het  menschelijk organisme 
aan onafgebroken en regelmatige afwisseling , die bij 
storing den dood ten gevolge moet hebben ; niet minder 
het in oneindige nuances gevariëerde mensclieljjk karak
ter, dat in alle tijden en onder alle volken gierigaards 
to t sch raapzucht heeft verleid ) ij verzuchtigen tot  moord 
gebragt ) naas t liefelijker uitingen van den menschelijken 
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hartstogt , als vriendschap en liefde , die echter even als 
de ondeugd , op straffe des doods , levensbehoefte heb
ben aan een gedurige wisseling van die goede en kwade 
gaven. 

Op het  gebied van kunst en wetenschap heeft men 
door alle eeuwen heen die zelfde onveranderlijke wet 
ván de herhaling zien heerschen. De groote schilders 
van de oudheid , van de scholen der 1 7 e eeuw en van 
den nieuweren tijd hebben zich altij d weêr laten inspi� 
reren door de aandrift om de natuur zoo getrouw mo� 
gelijk terug te geven. Gingen zij buiten dat spoor , zoo
als WIERTZ te Brussel , die met  zij n schrillen humor 
verschrikt maar niet beschaaft , dan volgde de straf op 
de daad, want hunne werken maakten slechts een voor� 
bijgaanden indruk. 

Niet minder dan de beeldende kunst levert de m1l7oÏek 
een aanschouwelijk voorbeeld van de kracht dier alles 
beheerschende wet. Maar nog duidelijker tot de massa 
spreken de monumenten der bouw kunst uit alle eeuwen , 
de Indische pagoden en de overblij fselen der Egyptische 
bouwkunst , de Romeinsche gedenkteekenen en de Griek
sche tempels , van de onv erander lU ke wet der herha
ling ; en de geniaalste bouwmeesters , zoo van den oude
ren als van den nieuweren tijd , openbaarden hun ver
nuft in het  oordeelkundig overnemen en te zamen 
brengen van de oude , eeuwig j ellgdig blij vende bogen 
en lijnen. 

Van al le monumenten der bouw kunst hebben kerk 
en tooneel door alle eeuwen stand gehouden en zul len 
dat blijven

· 
doen , omdat de mensch J op welken trap 

van beschaving ook geplaatst J .altijd een innerlij ken 
aandrang gevoel t  tot aan biclding ,  en als medespeler op 
's werelds schouwtooneel behoefte heeft aan beschaving , 



25 

leering en ontspanning , welke het tooneel hem kan 

verschaffen .  

Spreker verplaatste ons  thans naar Parij s , waar hij 

in den afgeloopen zomer een bezoek bragt aan het 

nieuwe wereldwonder, de schepping van CHARLES GARNIER, 
het gebouw van de nieuwe Opera. Als wij spreker op 

den voet  wilden volgen i�l z ij n  heldere beschrijving 

van de menigte interessante détails , zouden wij ons 

bestek verre overschrij den. Wij willen echter trachten 

een gelukkigen greep te  doen in den overvloed van stof 

en ons v ooral bepalen tot de wetenschappelij ke  ontdek

kingen , w elke de geniale bouwmeester bij zijn werk 

in toepassing heeft gebragt , om het zooveel m ogelijk 

te doen beantwoorden aan alle eischen van kunstzin , 

weelde en comfort .  

In 1 86 0  werd de eerste spade in den grond gestoken 

en een begin gemaakt met de funderingen , die op zich 

zelf reeds een reuzenwerk waren , daar men te kampen 

had met een bijzonder waterrij ken bouwgrond. Een 

massa water moest worden uitgepompt , van welks 

volumen men zich een denkbeeld kan vormen door 

spreker ' s  vergelijking met den inhoud van een reser

voir , waarvan de bodem het oppervlak beslaat van het 

Haagsche Plein , en de hoogte gelijk is aan anderhalf maal 

de Jacobstoren aldaar. Het werk slaagde echter , dank zij 

de 8 s toomwerktuigen van 48 p.k. , zoo uits tekend , dat 

alle vochtigheid week en de geschilderde doeken van 

BAUDRY benevens de cartons van LENEPVE U, die in de uitge

strekte onderaardsche gewel ven tij dens het beleg en de 

commune een veilige bergplaats hadden gevonden , on

verlet en geheel gaaf wederom te voorschij n  werden 

gehaald. 

In Oogstmaand 1 � 6 7  achtte men den bouw voldoende 
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gevorderd , om het reusachtig getimmerte , dat den vol

tooiden voorgevel voor het oog verborg , weg te nemen. De  

voorgevel maakte een magtigen indruk en  he t  was reeds 

een goed voorteeken voor
. 
den architect , dat zijn  werk 

op heftige wijze  werd aangevallen en gecritiseerd. Spoedig 

bleek ook hier , dat slechts nij d  en afgunst de drij fveren 

waren geweest van die critiek , daar het aantal verdedi

gers allengs grooter werd , 
'
die aan het monument regt 

lieten wedervaren. 

Wat het eerst de aandacht van den toeschouwer treft 
en hem aangenaam aandoet ,  is de kleur van het 

gebouw , de heerlijke harmonie van de meest  verschil
lende grondstoffen , waaruit de voorgevel is opgetrokken. 

Boven de leiblaauwe treden van het perron verheft 

zich de rez de chaussée met zeven boogvormige ingan
gen , versierd met beeldgroepen en standbeelden. Dan 

volgt de loggia of eerste verdieping met zestien twee 

aan twee geplaatste , schitterend witte zuilen , uit

komende tegen een fond van rooden Jura-steen en onder

ling verbonden door balkons , welke gedragen worden 

door groen marmeren pij lers. Die pijlers rusten weér 

op achttien perzik-kl81u·j ge marmeren zuilen met ver

guld bronzen kapiteelen. Boven deze schitt erende en 

veelkleurige zuilengroep van de eerste yerdieping , ver

heft zich de nie t minder weelderige kroonlij st , voorzien 

van de heerlijkste beeldgroepen , w elke uitkomen tegen 

een met verguld mozaïek ingelegd fond , aan welks 

arabesken en figuren zon- en maanlicht een tooverachtig 
effect geven. De beide hoeken van deze kroonlij s t  

worden beheerscht door twee  bronzen beeldgroepen , de 

Ha1''J'}wnie en de Dl'a?1ZatisclUJ kunst. 
,Vat meer achteruit tredende , vertoont de façade zich 

geheel aan ons oog , daar van achter de . kroonlij s t  de 
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schitterende koepel t e  voorschijn komt , die de schouw

burgzaal kroont en op welks hoogste punt de groep 

van lYIillet , de Apollo met de gouden lier troont. Nog 

ie ts verder achterwaarts en men ontwaart de gevleugelde 

rossen , die geheel aan de achterzijde boven het tooneel 

zijn aangebragt. 

Den indruk van een bepaalden s tij l  of bouworde 

geeft het gebouw niet .
' 
Men zou het bevallig zamenstel 

van lijnen en bogen s tij l-Garnier kunnen noemen. Geen 
scherp afgeteekend karakter openbaart zich hiel' , eer 

een fusie van de Grieksche en Romeinsche orden op 

even smaakvolle als oordeelkundige wij ze vel'eenigd 

met de bevallige ornamentatie van de renaissance en 
latere bouwstij len. 

Het geheele gebouw is opgetrokken van s teen en 

ij zel' , de s toffen die , het meest bes tand zijn  tegen het  

vuur , dien erfvij and van alle schouwburgen . GARNIER 

heeft in het  gebruik van groote blokken steen de alge

meene ,bouwwij ze gevolgd , wel ke tegenwoordig in Frànk
rijk in zwang is en die hare grondstoffen put uit niet  

minder dan 1 0, 0 0 0  steengroeven , waarin 1 00, 0 0 0  werk

lieden hun bestaan vinden. De muren van de Opera 

werden uit de hards te graniet en porphyr-soorten opge

trokken , die op een 0 centime ter oppervlakte 2 000  kilo

meter kunnen torschen. Een der zij -muren van het  

tooneel , 1 1/'2 meter breed , kos tte alleen 300, 0 0 0  francs. 

Bij het  gebruik van de zachte s teensoort had men dien 

muur , om een zelfde draagkracht er aan te geven , tel' 

breedte van 12.  meter moeten optrekken . Hij had clan 

0 0 0, 0 0 0  francs  gekost .  

Marmer en brons heeft GARNIER overvloedig gebruikt 
en men mag wel zeggen , dat h ij hierm ede een belang

rijke omwenteling h eeft inge leid in de uit- en inwendige 
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versiering van monumentale gebouwen. Men kent de 
voorliefde van Grieken en Romeinen voor het marmel' , 
welke geliefkoosde grondstof zij uit alle oorden wisten 
magtig te worden om er hunne heerlijke paleizen en 

monumenten van op te  trekken. Nog treft men ten hui
digen dage niet minder dan 7000  marmeren zuilen te 

Rome. 
Voor de nieuwere tij den schij nt die luxe in de 

bouwkuns t echter te magtig te  z jj n geweest .  Zelfs Ül 

de gouden eeuw van Lodewij k XIV bleef het marmel' 
buitengeslo ten en vóór den bouw van de Opera telde 

Parij s naauwelij ks een 50 · tal manneren z uilen. Sedert 

GARNIER m e t  kwistige hand die edelste van alle bouw

stoft'en gebruikte voor de v ersiering van zijn gro otsche 

schepping , zal de bouwkunst , waar zij over een ruime 
beurs te  beschikken heeft , waarschijnlij k n i e t  in gebrek e  

blij ven dat voorbeeld t e  volgen . 

De rij kdom en verscheidenheid van de marmersoorten , 
waèirvan de façade is opgetrokken , w ordt m e t  ongeëven

aarde l uxe binnen het gebouw voortgezet .  Het v erblinde 

oog ontmoet van alle zg den een schitterende m engeling 

van goud , glazuur ,  malachiet , j asphis en agaat , w ed

ij verende met  de meer ernstige kleur van h e t  porphyl' 

en het  graniet der zuilen en bogen . 

Alle oorden van Europa leverden hun contingent van 
marmerso orten , de steengroeven van I talië met hare 

geel e ,  violette , blauwe en schitterend ,vitte vari ëtei ten , 

h e t  groene marmer van Genu a , h e t  roode pOJ;phyr van 
Finland , de onyx van Algerië � de m enigvuldige steen

soorten van de Vogezen , h e t graniet van Schotland , 

en nog zoo vele andere soorten , welke hier vertegen

woordigd zij n .  

Al die bl okken marmer hebben een on tzaggelij k e  
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som van arbeid gekost aan vervoer , proefnemingen 
naar h e t  weêrstandsvermogen , afwerking en polijs ting. 
De liefeljjke eigenschap van deze meest poëtische van 
alle grondstoffen voor de bouwkunde , om scherpe lijnen 
te breken en te ronden en als den spot  te drijven met 
alle mogelijke hoeken , draagt hier op ' t  voordeeligst 
bij to t  een heerlijk  ensemble van harmonische en wel
dadige indrukken voor het  oog.  

Achtereenvolgens beschreef de heer DE BAS ons de 
accessoires van het gebouw , die allen op zich zelven 
monumenten zijn van weelderige bouwkunst. Na ons 
eerst het geheele gebouw te hebben rondgeleid , langs 

den oostelijken vleugel met het pavilj oen als toegan g 
voor het  rij dend publiek , J angs den westelijken vleugel 
met het nog onvoltooide pavilj oen voor het Hoofd van 

den Staat en eindelij k  langs de adminjstratie-bureaux 
aan den achterkant , geleidde spreker ons het  ejgenlijke 
gebouw binnen en stond geruimen t ij d  stil op den 
Eere-trap , die op zich zelf reeds GARNIER'S naam zou 
vereeuwigd hebben. 

De breede marmeren trappen , onders teund door een 
prachtige zuilengroep , gel e iden naar de eerste loges , 
van welker balkons men een indrukwekkend gezigt 
heeft op het bonte gewemel der met zijde en fluweel 
en kostbare gesteenten getooide vrouwenschaar , die hier 
een geliefdkoosd oord heeft gevonden voor toevallige of 
meer opzettelijke ontmoetingen met galante cavaliers ; 
Van het eerste portaal van den Eere-trap loopen twee 
smallere trappen naar de t weede rij loges. 

Van den Eere-trap begeven wij ons naar den Grooten 
foyer , na alvorens in den Vo or-foyer het heerljjke  
mozaïek-plafond te hebben bewonderd , welk kunstwerk 
naar men weet  wordt uitgevoerd door blokj es marmer,  
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email of verglaasde kalk met cement naauwkeurig zamen 

te voegen. Het plan was . eerst om alle geschilderde 

plafo nds , ook in den groo ten foyer in dien geest uit te 

voeren , maar de rampen van Frankrij k  hebben GARNIER 

ln zijne weelderige plannen belemmerd. Behalve de 

grootsche scheppingen van BA UDRY , die de vakken en 

plafonds met allegoriën heeft beschilderd , allen betrek

king hebbende op de kunst ,  bewondert men hier de 

galvano-plastische beelden , cariatidcn en groepen . 

Ook in de oneindige reeks van lus tres , candelabres , 

lantaarns en lampadaires heeft de galvano-pl astiek een 
uitstekende toepassing gevonden. De ves tibules , couloirs 

en alle toegangen en portieken wemelen daarvan. Men 

ziet dus , dat als de accessoires van dien aard zijn , de 

vraag wel gewettigd is , wat dan de eigenlijke schouw

burgzaal wel moet wezen . 

Niets meer en niets minder dan een oog verblindende 

aaneenschakeling van kleuren en goud , zoodat een spot

vogel beweerde , dat ELEAZAR , wanne81; hij plotseling zoo

veel goud aanschouwde , zich zelf niet meester zou blij 

ven , zjjn rol vergeten en in aanbidding voor dien Mam

mon zou neêrknielen. Dat glansrij k  effect  is  op even ver

nuftige als betrekkelijk goedkoope wijze  verkregen : van 

de drie lagen verguld zij n  er twee verkregen door gebruik 

te maken van geele ocre , alleen de uitstekende deel en , 

bas -reliefs , enz . z ijn  werkelij k verguld j de uitgave voor 

dit verguldsel � dorure à effet ) bedraagt dan ook niet 

meer dan 17 « SOUS :D (f 0 .4.25) per strekkenden meter 

van de zaal : te zamen 4 7 2 5 0  francs , d. i .  5 . 750  francs 

minder dan vroeger, besteed werd aan de zaal der oude 

Opera in de rue Le PeleFer. 

De zaal is  niet te groo t  en dien indruk maald zij 

vooral , als men haar binnen treedt , na de ruime couloirs 
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en foyers bezocht te hebben. De bouwmeester heeft 
echter rekening moeten houden met het spreekwoord : 
Ce q�te femme veut , Dieu Ze veut. De Parisiennes willen 
toch vóór alles zich zelven laten zien en door anderen 
gezien worden , des noods op gevaar af van door ijver
zucht ten doode toe gemarteld te worden. Zij stellen 
zich niet tevreden met haar buste te kijk  te hangen ; 

zij moeten minstens haar toilet tot het  midden of tot  
de knieën , als  't kon tot  de v oeten , laten zien. 

Daarbij had GARNIER te  voldoen aan den eisch , dat 
overal in ' t  gebouw goed gehoord en goed gezien moest 
kunnen worden , voor hen , die ook om de muziek en 
de uitvoering komen. En als men al die eischen in 
aanmerking neemt en men weet  dan dat de zaal nog 
voldoende ruimte voor Q,500 menschen bevat ) 7,al m en 
dit resul taat nog kunnen loven. Met de grillige nukken 

van de acoustiek schijnt  de zaal gelukkig niet veel te 
strij den te hebben. De stemmen klinken er vol to t  alle 
rangen door ; alleen de ins trumen ten ) vooral de violen , 
hebben iets  dofs in hun geluid , waarvan een te  lage 
plaatsing van het orchest de o orzaak is. Over de venti
latie en verwarming wordt een verschillend oordeel 
geveld , maar daarbij moet men rekening houden met  
de  omstandigherd , dat  de toes tellen in dergeljjke ge
bouwen meestal in goede orde zijn , maar dat men 
tegen de kosten opziet om er behoorlijk  gebruik van 
te maken. In dien zin waren reeds dikwij ls t e  Parij s 
ongegronde klagten of l iever klagten aan een verkeerd 
adres opgegaan . 

D e  ondervinding zal ongetwij feld leeren , ·d at GARNIElt 
ook hier de nieuwste ontdekkingen op het gebied van 
de luchtverversching en verwarming met vrucht geraad

pleegd . en toegepast heeft. De groote kolom koude lueht , 



die een onafgebroken kouden s troom veroorzaakt van 
het  tooneel naar het kroon-gat in het plafond , waardoor 
in de meeste schouwburgen tot  heden het plaats nemen 
in den bak ondragelij k  werd gemaakt , schijnt  hier door 
het oordeelkundig zamenstel van af- en aanvoerbuizen , 
onzigtbaar in de muren gemetseld , zoo veel mogelijk  
vermeden. In  elke loge monden dergelijke buizen 
uit ,  welke de verwarming en de luchtverversching 
ond erhouden . Al die toestellen strekken zich natuurlij k  

ook over het 1 5  meters breede e n  2 7  meters diepe 
tooneel uit.  

Alvorens het tooneel te "  betreden , iets over de ver
lichting van dezen eleganten kolosSllS .  Niet minder dan 
g,200  pitten verlichten het gebouw. Alle gasfabrieken 
te Parij s  - en dat beteekent  iets , als men weet  dat 
het kunstlicht door Parij s  geproduceerd , op een hoogte 
van 2000 meter in ) t  midden van de s tad , tot één licht
bron geconcentreerd , het geheele Departement van de 
Seine zou verlichten gelij k  de zon de aarde bij een 
bewolkte lucht � al die fabrieken staan met haar 
buizennet in verband met den hoofdader van de 
Opera , een 25 kilometer lange (van hiel' tot  Alphen) 
buis , die de s traks genoemde 9 ,200 pitten voedt. Voor 
gebrek aan gas behoeft men dus niet te  vreezen , of 
el' moest plotseling een Egyptische duisternis te Parij s 
ontstaan. 

Dat te midden van al die gasvlammen de voorzorgen 
voor brandgevaar op uitgebreide schaal genomen zijn , 
behoeft wel geen betoog. Wij hebben het  in den aanvang 
reeds gezien , dat GARNIER drie groote beginselen op den 
voorgrond stelde : vermeerdering van den weêrstand , 
vermindering van gewigt, en vermij ding van brandge
vaar. Die zorg heeft zich vooral ook to t  het tooneel 



uitgestrekt. Dank zij de vinding van Duboscq , beschermt 
nu de ZamjJe à jlaJ1tn�e ')'enve?'sée de sylphiden van den dans 
tegen vlam vatten , altijd  in physieken zin. Een zeer 
sprekende proef lie t ons de inrigting van die lamp zien , 
die voornamelijk berust op een lucht-zuigtoestel , onder 
de rij voetlichten , waardoor een sterke zuigkracht op 
de vlam wordt uitgeoefend. ('1 )  

Na een vlugtige beschrijving van de loges voor d e  
artisten , niet minder dan 8 0  i n  getal , elk i n  drie ver
trekken verdeeld , van den c( foyer du chant ») , van de 
loges en werkplaatsen voor kappers , barbiers , costu
miers , modisten , bloemenmaaksters , de magazijnen voor 
costumes , wapenen en oudheden , het  laboratorium voor 
het bereiden van helsche minnedranken , het  veran
deren van danseuses in vlinders , het lappen en opknap
pen van gedeukte helmen en ander ridder tuig , beschreef 
spreker ons uitvoeriger den foyer de let danse , vlak ach� 

1 )  Dezer dagen werd voor ' t  eerst brandalarm gemaakt b ij het 
gebou w van d e  Groote Opera. Een concierge van de rue Scribe 
liep voor z ij n e  woning op en n eêr , tocn h ij uit  de vensters digt b ij 
h e t  toonee1 vlammen z a g  oprij zen. Op 's m ans alarmkreten waren 
d e  pompen in een o ogenbl ik  in beweg'in g  gebra gt en dank z ij den 
kolossalen waterdruk was het gevaar binnen eenige min uten bezworen. 
Het bleek dat de brand was u i t gebroken i n  een magazij n  van de derde 
verdiepin g ,  m aar door wel ke oorzaak b leef tot heden een raadsel. 
Waarschij nlij k moet deze gezocht worden in zelfontbrandi n g  van 
de door d e  zonnewarmte verhitte décors. 

Een b ij zonder toe val wilde dat  men j u ist  i n  d e  Opera d e  alge .. 
m eene repetitie hield van de l aatste acte van ie ProphèLe , waari n  
de brand-scène voorkomt. Een dubbele  post p o mpiers was voor
zi gtigh eidshal ve ter plaatse  gecommandeerd e n  kon nu onmiddel
l ij k  h ulp verleen en , zoodat betrekk elij k. slechts weinig schade werd 
toegebragt. Dat  het gevaar ernstig was ,  bl ij kt uit  het getuigenis 
van den officier der brandwach t , dat zoo de eerste hulp slechts 
tien minuten ware vertraagd , de Academie de musique met zekere 

vernieling ware bedreigd. 

3 



ter het tooneel , waal' zoo mogelijk  een nog weelderiger 
en wellustiger luxe heerscht , vooral wanneer de vlinders 
er bezig zijn  zich met poudre de riz te  bes tl'ooij en en hunne 
passen te proberen voor de spiegel s ,  in afwachting van 
het schelletj e ,  terwij l  de hooggeplaatste mannen van de 
officiële wereld , met breede witte ves ten en dito haar, 
gedwee en argeloos de rol van caricatuur vervullen ! 
Ziedaar wel de keerzijde van de medaille.  

Wij zijn  overtuigd , dat wij een al te  vlugtigen blik 

op dit (?) sIc wereldwonder geslagen hebben , evenwel 
ruim genoeg om met den heer DE BAS te mogen con
s tateren , dat dit gebouw v an de Nieuwe Opera weder 
getuigt van de Fransche natie als van de natie bij uit
nemendheid van den smaak en den vooruitgang. 1) 

1) Met verwIJZlllg naar onze l Ilaat , waar de l ezer in  fig. 3 een 
platten grond van de Nieuwe Opera vindt afgebeeld , l aten wij 
hier nog volgen een vergelij kenden tabel van de oppervlakte en 
den inhoud der voornaamste schouwburgen in Europa : 

Nieuwe Opera 
Groote Schouwburg van St. Petersburg 
Groote Schouwburg van Munchen 
Al exandra-Theater te St. Petersburg 
Theater Carlo Felice te Genua 
Groote Schouwburg van Bordeaux 
Groote Schomvburg van Turijn  
Nieuwe Schouwburg van Berlijn  
Schou wburg van Versailles 
Schouwburg van Marseille 
Opera te Berlijn 
Het Odéon te Parij s  

O P P E R V L A K  I N H OUD 
in vierk. meters. in  kub . meters . 

1 1 ,237 m, 70 
4,559,-
4,522,� 
4,01 8,-
3,988,-
3,776,50 
3,67ö,50 
3,3'1 7,-
2, 1 1 9;-
1,921 ,40 
1,891,80 
1 , 88G,-

428,666,� 
1 1 4,288,-
1 29,480,-
1 28,576, -
1 00,132,-
105, 742,
] 02,9,(2,-

86,014',50 
65, 787,80 
57,703,-
35,000,-
29,000,-
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DR. A. VAN HASSEL T : 

Over Veenvorm i n g  en Veen - i n d ustr i e .  

Gezeg hent is h e t  Zant 
vVaer ) t kint zijn moer verbrant. 

VONDEL.  

De vaderlandsche turf was het  onderwerp , dat Dr. 

VAN HASSELT , leeraar aan de Hoogere Burgerschool te 
Assen , in den kring van DiZigentia behandelde .  In v ele 

opzigten was deze lezing een zeer belangrijke .  Zaken 

van dagelij ksch gebruik , voorwerpen waarmede wij 

voortdurend in aanraking komen ) zjjn dikwjj ls he t  meest  

onbekend in hun oorsprong en hun aard. Dit  geldt 

vooral van de  brands tof , zoo geestig door VONDEL be

zongen , van zoo gro o te beteekenis voor de huishouding 

en de  industrie , doch waarvan de geaardheid en be· 

reidingswjj ze nog m aar zeer weinig bekend zijn  bij he t  

groote publiek. De  verhandeling had dus het aantrek

k elijke  waas der nieuwheid , nog verhoogd door een 

ll its tapj e op geologisch t errein , dat door toevallige om 

s tandigheden slechts zelden in D7:Z1:gentia's Genootschap 

be treden werd. 

Spreker schetste ons eers t , in een aanhaling ui t PLINIUS , 

he t  kommervolle leven van de oude Germaansche s tammen 

in het noorden van D uitschland ) die te  midden eener 

van allen plantengroei verstoken landstreek p zonder de 



hulpbronnen , welke landbouw en veeteelt het leven bie 
den , hun treurig bestaan voortsleepten. Van den veenach
tigen heidegrond , waar geen boom eenige beschutting 
aanbragt tegen de verzengende stralen van de zon , een 

grond ,  die des winters dus ook geen hout kon leveren 
om de stramme leden te verwarmen , werd het s lij k 
met de hand uitgegraven , gedroogd en to t  klonters 
bereid , welke als brandstof dienden voor het toebereiden 
van de maaltij den en tel' verwarming van het ligc haam . 

Een gelijke leefwijze zullen ongetwij feld ook de  vroegere 
bewoners van onze noordelijke heidev e lden geleid hebben .  
En als men dan dien toestand van weleer vergelijkt 
met het welvarend voorkomen van de streken in ons 
Vaderland , waar de hooge en lage veenen worden 
afgewisseld door vruchtbaar bouw- en weiland , dan 
herkent men eerst wat de mensch vermag , die met zijn  
kennis wee t  t e  woekeren en door noeste vlij t en  stoeren 
arbeid o ok het  weerbarstigste plekj e gronds, hem to t  
woonplaats gegeven , to t  vruchtbaarheid doe t  gedij en .  

Een wandeling in  Drenthe bood spreker de gelegen
heid , ons een .landschap te schetsen , geheel vreemd 
aan onze streken , waar haast geen plekj e onbewoond , 
geen akker onbebouwd is .  Daar, in ' t  noorden, ontmoet het 
oog veeltijds slechts onafzienbare zandvlakten met  een 
kommerlijken plantengroei j afwisselelld met  die heide , 
l igt hiel' het veen , welks weeke bodem trilt  onder den 
voet , en plekken bevat , waar de wandelaar gevaar 
loopt in den modderigen humus te verzi nken. Hier en 
ginds wordt het  oog weldadig aangedaan door eenige 
verspreide w oningen , omgeven van ui tgeveenden , reeds 

in vruchtbare akkers herschapen gro nd .  Men zou weinig 
vermoeden , dat niet mind er dan 600, 0 0 0  hectaren , 
ongeveer 1/6 van N eêrlands bodem , uit dergelijke woeste 
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gronden , zandvlakten en veen bestaat , voorwaar een 
arbeidsveld voor den vaderlandschen landbouw , dat 
nog een veelbelovend verschiet opent. 

Om trent de zamenstelling van den veengrond behoefde 
sp l'eker nie t in vele  bijzonderheden te treden . Het  is 
bekend , dat d ie  veenlagen , soms 5 à 6 metei's diep , (op 
enkele plaatsen heeft men zelfs 1 0 meters gepeild) , 

geheel bes taan uit overblij fselen van planten , doorsneden 

met  nog gave s tammen van boomen : elzen en berken, 
eiken en soms geheele dennen bosschen , die dikwij ls ,  
hoewel vols trekt niet algem een , 'worden aange troffen 
liggende in een l'igting van het  noord westen of westen 

naar het  zuidoos ten o f  oos ten . Minder bekend is de oor
sprong van die veenv orming ) waaromtren t in vorige 

een wen allerl ei mythische verhalen verspreid werden , 

die zelfs than s nog in het volksgeloof van onze noor� 
delijke plattelands bewoners z ij n ingeweven. 'iVanneer 

en hoe ontstond dit veen ? Ziedaai' twee vragen , welke tot 
velerlei hypothesen aanleiding gaven. Er wal'en er , die . 
zeel' ernstig meenelen , dat het  u i t  n iets  z ij n aanzijn  t e  

danken had e n  sedert de schepping der wereld had be

s taan ; terwjj l weêr anderen de vloed- theorie voorst.onden , 

die zelfs to t  op den huidigen dag hare aanhangers heeft .  

Van de noordsche kusten waren boom en , plant- en 

struikgewassen aangespoeld en hevige orkanen hadden 
er het hunne toe  b jj gedragen ) om periodieke vernielingen 
van den pl an ten groei op aarde te weeg te brengen , 

waardoor in den loop der t jjden de veenlagen zouden 
z ij n  gevormd . Tot  de  aanh angers van deze vloed- theorie 

behoorde ook de Coevorder predikant PrcCARD , die over 

deze quaes tie z ijn  lich t meende te moeten doen schijnen 

en een boek schreef , waarin hij betoogde dat he t  land

s chap Drenthe een gelijk lot w edcerv�ren had als de steden 
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Sodom en Gomorra en bezocht was geworden door een 

zwaren vloed , dien hij een tweeden zondvloed noemde. 
Maar deze vloed-theorie gaf geen verklaring van het 

ontstaan van het veen ) dat ) zoo niet hier ) dan toch 

elders een oorsprong moest gehad hebben. Het was aan 

de geologische wetenschap voorbehouden om , langs 

den weg der eenvoudige waarneming van den tegen

woordigen plantengroei , het bewij s  te leveren ) dat wel 

degelij k  het veen op de plaats zelve ontstaat en aangroeit. 

Reeds DE B ERCHEIJ onderscheidde zich in de vorige 

eeuw door belangrijke onderzoekingen naar de gesteld

heid van onzen bodem , speciaal naar de yeenformatie )  

welke haar oorsprong heeft in den humus of de teelaarde , 

naar men weet het  product van het ro ttingsproces der 

j aarlijks afvallende bladeren en plan tendeelen , die in 

het naj aar onze wandelwegen in bosch en veld met  een 
digt tapij t bekleeden. ,Yanneer die rottende werking 

vrij spel heeft ) dat wil zeggen wanneer de zuurstof van 

de lucht vrij kan toetreden , worden de waterstof en 

de koolstof van die rottende zelfstandigheden omgezet 

in water en koolzuur , die de nieuwe flora-generatie 

gretig tot  zich trekt j maar zoo ver de humus die vol

ledige omzetting niet ondergaat , blijft hij liggen en 

verdikt de laag , die reeds van vorige j aren is over

gebleven. Het water doe t  intusschen z ijn werking meer 

en meer gevoelen tot  vervorming van den humus in veen. 

Op plaatsen , waar het water hetzjj natuurlijke , hetzij 

kunstmatige afvoerkanalen vindt , treedt die veenformatie 

niet in, maar blij ft de teelaarde als zoodanig liggen. D e  

plantengroei gaat daar ongestoord voort , terwij l  i n  s tre
ken waar de veenfol'matie bevorderd wordt door ge

brek aan afvoer van het overtollige water , boomen en 

planten langzamerhand gaan kwijnen en slechts enkele 
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lagere soorten ten slotte in den weeken grond nog 
blij ven tieren. 

Een interressant schouwspel biedt in dat opzigt helt 

Schwarzwald aan , met zijne tl'otsche stammen, die hunne 

bloeij ende kruinen fielt' in de lucht verheffen , terwijl niet 

ver van daar ) waar de weeke bodem den last van 
den mensch te  naauwernood kan torschen , ellendige ver

schrompelde s tammen zich treurig naar den grond bui

gen om er s traks in te verzinken. D e  reeds genoemde 

de BERCHEY ) de kamergeleerden van zijn  tij d willende 

overtuigen ,. nam tusschen de j aren t 1 5 5 en ' 60 een 

merkwaardige proef in he t  Haagsche Bosch. Op een 

moerassige plek achter het Paleis plaats te hij in he t  

eers te j aar der proefneming een kerfstok , die to t  een 

bepaalde lengte boven den grond uitstak , en elk j aar 

den s tok onderzoekende ) bespeurde hij in het j aar 1 7 6.0 ,  
dat h ij geheel verdwenen was onder d e  inmiddels aan

gewonnen formatie , welke b ij onderzoek bleek uitste.

kend brandbaar veen of turf te z ij n. In een ander ge

deelte van het bosch , waar het water een beteren uit

gang vond , geschiedde die formatie niet. 

De hooge veenen en de lage veenen treft men in ons 

land in groo te verscheidenheid aan. Bij de eerste ligt 

de diluviale- ondergrond. altij d boven den waterspiegel , 

bij he t  lage en moerasveen daarentegen lig t de bodem 

beneden de gemiddelde waterlijn. Z ijn  de hooge veenen 

voornamelij k uit bosschen ontstaan" die op de s traks ver

luelde wij ze werd en vernield en waarvan de. in den onder

grond gewortelde boomstronken en de afwissel ende lagen 

van boomstammen de afkomst duidelij k bewijzen :. de  

lage veenen danken aan waterplassen hun. oorsprong. 
Het oppervlak van s tils taand water is een welige 

kw eekplaats voor tal van planten ) welke in verbazende 
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hoeveelheid groeij en en j aarlijks haar humuslaag vormen. 

Die lagen raken van den ondergrond los en daal' deze 

materie ligtel' wordt dan het water , s tijgen zij naar het 

oppervlak , w�ar zij zich vertoon en als de bekende drij f
tillen , die op nieuw een vruchtbaren bodem zijn  voor 

allerlei moerasplanten en na verloop van tij d met den 

humus van die planten verzwaard , weder naar den bo

dem zinken , van waal' zij gekomen zijn .  Op die wij ze 

is  het laag-veen ontstaan , waarop ook eertij ds bosschen 

hebben gegroeid , getuige' de  boomstammen , die er in 

worden aangetroffen. Terwij l  na de vergraving der hoo
ge veenen de zandige ondergrond, met de bovenste  veeno 

laag en met mest vermengd , weldra een vruchtbaren 

bouwgrond oplevert , veranderen de lage veenen in uitge

strekte waterplassen , waarvan de droogmaking alleen 

beloond wordt als de ondergrond bestaat uit een vette 

kleilaag , zooals werd bloo tgelegd bij de droogmaking van 
de Haarlemmermeer, een verveening van onze voorouders. 

Het moerasveen is in ondiepe wateren of moerassen ge

vormd en heeft dan een veel geringere dikte. Langs 

vele beken en rivieren is het  door vermenging met 

zand en door goede bemesting in vruchtbaar weiland 
veranderd. 

Ieder kent de schatten van de oudheid , die onze mu

sea aan de veenen hebben ontleend. Merkwaardig is de 

gaafheid dezer voorwerpen , die , na eeuwen in het veen 

bedolven te zijn  geweest . bij de uitgraving te vo orschijn  

komen, .  Nu  eens zijn  he t  voorwerpen van Germaan

sehen , dan van Romeinschen oorsprong , die met inder

daad verrassende zuiverheid van l ijnen en vormen zij n  

bewaard gebleven. Verscheidene vo orwerpen , hem wel
willend ui t het  museum te Assen afgestaan , liet spre
ker rondgaan , o. a .  een lederen geldtas ) die in het,  
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zuid-oosten van Drenthe , in het Emmel'veen , gevonden 

was , gevuld met Carol ingische munten , waarvan de 

indrukken duidelijk  in het  nog uiterst gave leér zigt� 

baar zijn , - een bewij s  van de krach t  del' veenmassa , 

die op het  leêr gedrukt had. Het merkwaardigste even

w el , vooral met het  oog op de u itmuntende conserva

tie , is he t  zoogenaamde kienhout , waarvan het veen 

rij k  doortrokken is. 

Geheele  bosschen van onderscheiden boomsoorten lig

gen daar bedolven in het  veen , hier te lande in die 

volgorde , dat de dennen in de onderste lagen liggen ; 

hooger treft men de eikenstammen aan , en in de bo

vens te formatie de berken en elzen.  Veeltij ds , wan

neer hout van een bepaalde soort in het veen wordt 

gevonden , wordt dat hout in den lateren plantengroei 

naauwelijks meer opgemerkt .  Zoo schijnt  de oppervlakte 

van Denemarken, waar nu rij kelijk beuken groeij en, in 

vroegere tijden door uitgestrekte eikenbosschen over
dekt te  zij n  geweest. In Drenthe vindt men uitges trek

te dennenbosschen begraven ) terwijl nog in de vorige 

eeuw dennen er zeldzaam waren. 

Ook van dit hout liet spreker enkele monsters rond

gaan en wij overtuigden ons van den uitmuntenden 

staat , waarin het in den moerassigen bodem de eeuwen 

had getro tseerd. In het veen l iggende , is het  kienhout 

week als was , en erlangt eers t bij s terke drooging 

de hardheid van het gewope hout , maar altij d in veel 

mindere mate , zoodat het  s lechts in enkele gev::tllen in 
Drenthe voor timmerhout wordt gebruikt , ov erigens 

meestal to t  brandhout en ter bereiding van teer en pa

rafine .,  hoewel het laatste geen voordeel meer schijn t  

af te  werpen. De  Dren tsche boeren maakten vroeger en 

ook nu nog veel gebruik van het lichtgevend vermogen 
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van het kienhout , dat door zijn helder , . vrolijk licht 
de lange winter-avonden in de: veenen helpt verkorten. 
Sp,reker beschreef ons een Drentseh interieur' van 
vro egere dagen en zeker , met enkele wij zigingen , nog 
van onzen tijd :  het hoog opvlammend kienhout op de 

vuurplaat " de boerin aan het spinnewiel en naast haar 
de dommelende boer , die bij gemis aan andere bezig
heid voor den geest den tijd doodt met kousenbreij en. 

Een vlugtigen blik wierp spreker thans over de· ei� 
g,enlij ke tlu'fbereiding uit de lage en hooge veenen , hoe 
het uitgegraven veen , met water vermengd en tot een 

fijne brei gemaakt , ter bepaalde dikte over de vlakte 
gespreid , gedroogd en gesneden wordt , en hoe de zoo� 
genaamde lange turf in die hooge veenen wordt gesto� 
ken. Hij schetste ons het eent.oonige veenlandschap , 
doorsneden dool' tal van regtlijnige kanalen , wij ken 
en raaij en , die voor aan- en afvoer van het water 
dienen , t erwij l  slechts hiel' en daar de eentoonigheid 

wordt afgebroken dool' groepj es woningen , opgetrokken 
op den uitgeveenden en in vruchtbaar land herschapen 
grond. 

Water is een onmisbaar vereischte ; een veen te ont� 
ginnen zonder een kanaal , tot afvoer van de turf en 
aanv(').er van de mest yoor den laterj te  bebouwen dal� 
grond , die op het veen veroverd zal ,worden , is meest
al (len onmogelij kheid en een onbegonnen werk. 

Reeds van het begin del' lezing had een geheimzin
nige , lange kist onze aandacht getrokken , die op haal' 
smallen kant naast spreker op tafel stond.. vVat mogt 
die kist wel bevatten ? Een turfkist of een kist turf 
konclen we el' niet in. vermoeden , want daarvoor was 
het ding te plat. Spreker hielp ons u i t  den droom , door 
den deksel afteligten en ons een geheel gave doorsnede 



te ve�'toonen van de  veenformatie van het Emrnerveen. 
Een magnesium-lamp wierp een helder licht over de 

verschillende lagen ; die nu zeel' duidelijk van elkaêr 

te onderkennen waren : eerst het ligt graauwe veen , 

de j ongs te formatie , waarop nog de heide bloeide , dan 

de reeds Ineer verwerkte  vorming van het donker 

graauwe veen, geleidelij k  overgaande in het weêr die pel' 

liggende zwarte veen , en eindelij k  de oudste formatie 

van het blaauwe veen , welke zich uitstrekt over den zan

digen ondergrond. Van de variërende zamenstelling en 

consisten tie van die reeks van oudere en j ongere lagen 

kan m en zich he t  best een voorstell ing maken , als men 

het soortelijk gewigt k ent ) dat bjj luchtdrooge turf uit 

het blaauwe veen iets meer dan 1 bedraagt , zoodat 

deze dan ook in water zinkt ) terwij l  de graauwe turf 

niet hooger komt dan 0 .2 .  

Van de turfmassa , die uit onze veenen wordt getrok

ken , kan men zich een denkbeeld vormen door zich 

de 8 millioen kub. meter )  welke j aarlij ks in ons land ge

produceerd worden , opgestapeld te denken over de geheele 

oppervlakte  van de Haagsehe :Maliebaan tot een hoogte 

van 80 m eter. Drenthe lev ert van die massa alleen 2/5 • 

in 1 8 6 3  o .  a. 1 7  millioen ton j Overij ssel is de tweede 

voorname leverancier j dan komen Friesland , Groningen 

en Zuidholland , welke laatste provincie op een j aarlijk

sehe productie kan wij zen van p . m.  520, 0 0 0  ton turf. 

Geen wonder ) dat waar de turf in zoo groote hoe

veelheid uit den bodem wordt gewonnen , de  industr.i ëlen 

bedacht zijn geweest  he t  hittegevend vermogen van die 

brandstof to t  een maximum op te voeren , opdat zij 
concurrentie kunne bieden aan de veel droogere en 

rijker met kool beladen s teenkool . Men trachtte de tud 

voor den halldel voordeeligel' te maken door het veen 
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zamen te persen , ' t  zij na de massa in natten toestand 
fijn te hebben verdeeld, of, na de fijngemaakte grond
stof scherp te hebben gedroogd , nog warm , aan hevige 
drukking te onderwerpen. Eerstgenoemde methode wordt 
reeds sedert jaren met v eel succes toegepast in een 
inrigting in Drenthe. 

Het fabriekaat 'van den heer RADI-IER , te Hoogeveen, 
wel bekend hier te lande , wordt bereid in een eigen
aardigen toestel , hoofdzakelijk bestaande ui t een verti
caal geplaatsten cilinder , waarin het  veen krachtig 
word t bewerkt door een in 't midden geplaatsten spil , 
die een zamenstel van scherpe messen draagt. De  spil 
met de messen wordt door de veenmassa gewoeld door 
de stoomkracht van een locomobile ,  waarmede de spil 
door een riem zonder eind in verbinding is gebragt. Het  
fijn verdeelde veen val t  in  den bak onder den c ilinder 
en wordt daal' dool' een schroef v oortgeduwd naar het  
naauwer uitloopend einde van den bak .  Daar bevinden 
zich twee scherpe tusschenschotten , welke de opening in 
drie deelen verdeelen , waaruit de turf in den bekenden 
Radher-v orm de machine verlaat .  Ziedaar in hoofdtrek
ken den toestel beschreven , "\vaal'van er v ier in  de 
fabriek werkzaam zijn , die dagelijks elk 2 0, 0 0 0  turven 

kunnen lev eren. RADI1ER produceert op die manier 8 
millioen tunTen van zijn fabrikaat in het  j aar. Spreker 
liet eenige soorten van die turf rondgaan , waarvan 
het  soortelijk  gewigt 0, 94 bedraagt. 

De tweede grondgedachte voor de machinale turf be
reiding wordt in Beij eren gevolgd . De bewerking , welke 
het veen daar ondergaat , zou men het best kunnen v erge
lijken met ploegen. De van he t  veld fijn afgeschaafde massa 
wordt in zeer zamengestelde ovens gedroogd en nog 
warm sterk zamen geperst .  Dat deze zeer sterk gecom.,. 
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primeerde turf uitmuntende qualiteiten bezit , bewij s t  

he t  gebruik , dat men van d ie  brandstof maakt voor  de  

locomotieven der  Be ij ersche S taatsspoorwegen. Deze 

Be ij ersche turf, waarvan een exemplaar wegens z ijn  

zwaarte en o ok om z ij n  eigenaardigen 8-vorm zeer de  

aandacht trok , heeft in  uiterl ijk  voorkomen veel van 
s teenkool en komt in haar soortel ij k  gewigt (1 , 14) de 

steenkool dan ook zeer nabij . In hittegevend v ermogen 

doe t  z ij echter nog verre onder , daal' 13 k ilo van 

clie turf in dat opzigt gelij k  s taan met  7 k ilo s teen

kool. De  onguns tige  verhouding , wat den aard del' s t of 

betref t , blij f t  dus met  deze comprimeer-methoden altij d 

bestaan en een andere weg moet  worden ingeslagen 

om hierin verandering te brengen. 

Spreker was in de gelegenheid , ons een zeer aan

schouwelijke voors Lel lir. g  Le ge \' cu 1':111 de yv lj zc .; W lLi1i' ·  

op turf door het clrooge d estillati e-proces wordt gecar

boniseerd of verkoold. E en k l eine gastabriek Vlas voor 

ons op tafel opges teld , me t  c ondensat or , kalkbak , 

gashouder , kortom een gasfabl'iekj e in optima (oTma. De 
turfkool of  turfcokes kan toch op dezelfde wij ze worden 

verkregen als de cokes i n  onze gasfabrieken .  In pl aats 
van steenkool had spreker de re tort gevuld met s tukj es 
turf, die bij s terke verhi t ting vlugtige bestandd eel en 

opleverden. De teer  zette zi ch af in de bui zen van den 

condensator j de waterach tige v loe istof werd insgel ijks 

opgevangen , en het turfgas v erzam e lde zi ch boven h e t  

water I n  den gashouder . vVat  bij de gasfabrieken 

een hoofdproduct  is , kom t hier slechts in de l aatste 

plaats i n  aanmerking , ofschoon het turfgas toch ook  

zeer goed brandbaar i s , maar me t  een slechts weinig  

l ich tgevend e vlam ) gel ij k spreker ons l ie t  z ien dool' 

h e t  ui ts troomende gas aan te steken. Hij een doel � 



matige inrigting d er retorten , waarbij de teer aaii. 

s terke hitte wordt blootgesteld , kan het lichtgevend 

vermogen aanmerkelijk  worden vergroot. De cokes , 

het nevenproduct van de gasfabrieken , is bij het  

carboniseren van turf hoofdzaak. De  turfteer wordt , 
even als de steenkolenteer , voor velerlei ' doeleinden 

gebruikt , o. a. tot het bereiden van photogeen en 

andere oliën en van parafine , bekend in de wel helder 

brandende parafine-kaarsen , maar die toch voor de 

hardere stearine-kaarsen geen gevaarlijke concurrenten 

zijn gebleken. De kool van gewone turf is te los , die 

van zamengeperste schijnt echter een zeer goede brand

stof op te leveren en wordt o. a. in Frankrijk v eel 

gebruikt.  Merkwaardig is het groot  opslorpings-vermogen 

van turfkool voor sommige gassen. Hierin doet ze  voor 

houtskool niet  onder . Spreker toonde door een proef 

die eigenschap aan . Een lange glazen buis was met 

ammoniak-gas gevuld en van onderen in water geplaatst ,  

dat met een laagj e petroleum was bedekt , zoodat het 

gas niet door het water kon worden opgelost . In het 

bovenste gedeelte van de buis werd een stuk turfkool 

gebragt en daarop de buis gesloten. Spoedig toonde 

de rij zing van het blaauwgekleurde water de opslorping 

van het gas aan. 
Ook deze eigenschap kan voor den landbou'w en 

voor desinfectie van ruimten nu ttig worden toege

past. 
Eindelijk heeft men de veenstof nog gebezigd ter be

reiding van papier. Spreker toonde  eenige stukken bord

papier , die in een fabriek te Leer waren vervaardigd 

en op het oog van gewoon bordpapier moeij elijk  te 

onderscheiden waren. 

Aan het slot van zijn belangrijke verhandeling veront .. 
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schuldigde spreker zich , dat het  industrieel element 
onwillekeurig in zijn onderwerp was ingeslopen. Dit 
uitstapj e op het gebied der nijverheid was echter moeij e
lij k  te  vermij den en mogt te meer geappreciëerd worden 
n a  de  uitstekende natuurwetenschappelijke beschouwing , 
die el' aan vooraf was gegaan. 



v. 

J. A. SNIJDERS C.J.ZN. : 

Over hef !(o m pas. 

Een half duistere zaal , een groo t  scherm in het mid

den en de proj ectie-lamp met toebeho oren op de tafel 

voor den spreker duidden genoegzaam aan , dat de pro 

j ecteer-methode aan spreker en zij n geho or weder uit

stekende diensten zou bewij zen in het bevattelij k v er

klaren en opnemen van de gekozen s tof. 

De Heer SNIJDERS zou spreken over het aard-magne· 

tisme en , in v erband met deze natuurkracht , meer in 

J t  bij zonder de werking en het nut van het kompas 

verklaren. 

Alleen door een y"lûste kennis van de wetten der Natuur 

kan de mensch de in haal' aanwezige krachten aan zich 

ondergeschikt maken en de s tofTen , welke zij aanbiedt ) 

tot  zijn  voordeel aanwenden. De  magneetnaald of he t  

kompas is van deze  onomstootelijke s telling een der 
sprekende bewij zen. Reeds eeuwen lang wordt dit 

instrument door de zeevarenden gebruikt als een mag

tig hulpmiddel , waar andere middelen falen , to t h erken

ning van de hemelstreek , ,vaal' het vaartuig zich be

vindt, en van de regte koers, die het v oor zijn bestemming 

moet  inslaan. \Vie zal echter bepalen hoeveel menschen

Ievens j uist het gebruik van het kompas gekos t  heeft , 

omdat men nie t volledig genoeg bekend was met de 
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werkingen , waaraan de magneetnaald onderworpen is ? 

Eerst in onze eeuw is het  gebruik van dat werktuig tot 

zekeren graad van volkomenheid gebragt door de onder

zoekingen van ALEX. VON HUMBoLDT en GAUSS naar den 

magnetischen toestand der aarde , en door de kennis 

van de oorzaken �er s torende invloeden , welke bij de 

waarneming van het  kompas in rekening behooren ge
bragt te worden. vVij zullen straks zien , hoe op dit 

laatste gebied de zeevarende natiëIi ,  met name de Engel

sche , zich bij zonder verdiens telijk  gemaakt hebben. 

Re eds de oude Grieken waren bekend met het mine

raaI , dat door hen 19tagnes , en naar dezen naam later 

magneetsteen genoemd werd. Het werd het eerst in Klein

Azië gevonden en sedert zijn in verschillende deelen 

van den aardbodem uitgestrekte diepe lagen van dit 

ij zererts gevonden , die onder anderen in Europa , in 

Zweden , bewerkt worden en menigvuldig worden aange

troffen in Mexico , de Vereenigde Staten en andere 
deelen der Nieuwe Vl ereld. Het erts dient voornamelijk  

t o t  bereiding van ij zer. 

Dit magneetij zer bezit nu , naar men weet , de eigen� 

schap om kleine d eel tj es gewoon of week ij zer aan 

te trekken en stukken van dit -erts , in een koperen 

hulsel  omsloten , komen in den handel voor onder de 

benaming van natüurlijke magneten , in onderschei� 

ding van de kunstmagneten , die , gelijk  wjj s traks 

zullen zien , l angs den kunstmatigen weg verkregen 

worden. 

Dompelt men een tnagneet-staafj e in ij zervjj lsel , dan 
verzamelen zich de deel �j es op het oppervlak ) maar 

niet overal in gelijke hoeveelheid. Aan de beide uitein

den van het s taafj e plaatsen zich de meeste deel tj es en 

blijven daar hangen , terwijl naar het midden toe de 

4, 
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ophooping van het ij zervij lsel afneemt. De beide plaat
sen , waar de aantrekking van het ij zervij lsel het sterkst 
zich vertoont , noemt men de polen van den mag
neet ; het middenvak heet het neutrale gedeelte. Spre
ker opende de rij beelden op het scherm met een aldus 
in ij zervijlsel gedompelden magneet, In bosj es hadden 
zich de ijzerdeelen op het magneetstaafj e  zaêmgepakt , 
maar het digst bij de uiteinden , waar de magnetische 

werking dus het sterkste is. 
Een aan beide einden spits uitloopende magneetstaaf , 

een zoogenaamde magneetnaald , vrij kunnende draaij en 
om een verticale spil , zal na een aantal zwenkingen 
links en regts eindelijk een bepaalden stand inn emen , 
waartoe de naald altijd  terugkeert. De eene spits van 
den naald wijst  dan naar het noorden en wordt daarom 
noordpool genoemd , de andere naar het zuiden , van 
daar de naam zuidpool. Brengt. men nu twee dergelijke 
magneetnaalden met de gel ij knamige polen bij el�ander 
dan stooten zij elkaèr af , terwij l  het tot elkaêr nade
ren van magneetnaalden met hunne ongelijknamige 
polen onmiddellij k een aantrekking ten gevolge heeft .  

De werking ,  die een magneet op een staafj e week
ijzer uitoefent , is hiervan in zóó vèrre onderscheiden , 
dat een zelfde pool van den magneet aantrekkend werkt 
op de beide einden van het weekijzeren staafj e en omge
keel'd een zelfde uiteinde van dit 'laatste door de beide 

polen van den magneet wordt aangetrokken. :Th'len 
verklaart dit dool' aan te nemen , dat n het weekij zer , 
alleen dool' den invloed , dien de magneet  door zijn  
nabb'heid el' op  uitoefent , een magnetische toestand 
wordt opgewekt , die aan het  weekijzer ten allen tijde 
het voorkomen geeft van een magneet , welke de  
o?tge1iiknamige pool keert naar den pool , die deze 
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zoogenaalnde incluce?'ende werking heeft uitgeoefend, 

Het weekij zer wordt dus zelf een magneet door de 

inducerende werking van de oorspronkelijke magneet

staaf An is nu op zijn  beurt in staat om door zijn indu

cerAlld vermogen neutrale ij zeren staven tot magneten 

te maken. 

Zoo worden alle ij zerdeeltj es J waarin we daareven 

een magneetstaafj e zagen dompelen J dool' onderlinge 

inductie tot zoo vele magneetj es gemaakt J elk met hun 

vaste noord- en zuidpool .  Het zich verspreiden van die 

deel tj es in regelmatige l ijnen en figuren rondom de po

len van de oorspronkelijke magneetstaaf J verklaart zich 

thans ook dool' de omstandigheid J dat de magnetische 

kracht in de staaf zich hoofdzakelijk bij de polen ver

eenigt , Een dergelijk magnetisch spectrum werd ons 

zeer fraai op het scherm vertoond. 

Wanneer men nu twee magneet-s taafj es van gelijke 

kracht zoo op elkaêr legt, dat hunne ongelij knamige polen 
te  zamen komen J dan blij ft ij zervij lsel niet meer aan 

de staafj es hangen. De magnetische kracht van het eene 

staafj e schijnt die van het andere te hebben opgeheven. 

Wel in mindere mate J maal' toch zeer duidelij k  is dat 

verschijnsel merkbaar bij staafj es van ongelijke kracht , 

die ook met de ongelijknamige polen op elkaêr zijn  

geplaatst. Twee staafj e s  J die men met  de gelijknamige 

polen op elkaêr legt J versterken elkaêr en het magne
tisch spectrum , dat thans door het ij zervij lsel te  VOor

schijn werd geroepen J was zooveel te scherper getee

kend,  Deze proeven zijn dus wel een bewij s J dat in 
eIken magneet twee geheel tegenovergestelde krachten 

werkzaam z ijn. 

Wij zagen daareven , hoe een magneet door inductie 

de magneetkracht in een stuk ij zer kan opwekken. 
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Spreker gaf ons  daarvan een proefj e , door  op  het scherm 

te proj ecteren een magneet-staaf , waaraan hij achter

eenvolgens een geheele reeks van weekijzeren staafj es 

vl'ij ophing. Het eene staafj e voor , het andere na was 

een magneet geworden. Door bij de inducerende mag

neetpool , waaraan de staafj es waren opgehangen , de 

tegenovergestelde pool van een anderen magneet te bren

gen , ging onmiddellijk de magneetkracht te 1 001' , de 

ketting viel uiteen.  

Eigenaardig voor de verklaring van het wezen van het 

magnetisme is ook de proef met een dunnen stalen naald, 

bijv. een breinaald, die magnetisch is gemaakt, zoodat aan 

beide uiteinden of polen bosj es ij zervijlsel blijven hangen. 

Verdeelt men nu den naald in eenige, bv. in drie deelen , 

dan vertoont elk van die deelen dezelfde eigenschap , 

een bewij s  dat alle drie volkomen magneten , elk met 

twee polen , zijn geworden. Verdeelt men elk van die 
deelen weêr in onderdeel en , dan verkrijgt men een ge

lijk  aantal nieuwe magneten , enz. tot in het oneindige 

toe.  
Aan deze verschijnselen heeft men de hypothese te 

danken , dat de kleinste ij zerdeeltj es elk twee magne

tische polen bezitten en dus elk op zich zelf kleine 

magneten zijn , die echter Eeer onregelmatig door elkaêr 

liggen en wel zoodanig , dat zij elkaêrs werking ophef

fen. Brengt men bij dat s tuk ij zer de noordpool  van een 

magneet , dan zullen de gezamenlijke deeltj es in oproer 

geraken en zich met hun zuidpool voelen aangetrok

ken tot de noordpool van den magneet , terwijl hunne 

noordpolen afgestooten worden. De deeltj es 'rigten Zich , 

en het effect van deze veranderde ligging , waarbij alle 

deeltj es hun noordpool naar ee.n zelfden kant , hun 

zuidpool naar de tegenovergestelde zijde gekeerd hebben , 
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is  dit, dat de s taaf nu naar bui ten magnetische werkingen 

vertoont. Door deze verklaring wordt het ook duidelij k ,  

dat ij zer zich gemakkelijker laat magnetiseren dan staal. 

De deeltj es van het zachtere ij zer zijn meer bewegelijk 

en worden dus gemakkelijker uit hun positie gedreven , 

terwij l  die van het hardere s taal een krachtiger aanspo

ring vereischen om zich zoodanig te schikken , dat  de 

magnetische kracht van de deeltj es werkzaam optreedt. 

H e t  voordeel s taat hier tegenover , dat s taal , eenmaal 

to t een kunstmagneet gemaakt , minder spoedig zij ne 

magnetische eigenschappen verlies t ,  terwij l  bij week

ij zer daarentegen de deeltj es meel' geneigd zijn  om alras 
hun vroegere , ordelooze positie weder in te nemen. 

vVanneer wij nu de werking , die een magneet op zij n 

omgeving uitoefent , wat van naderbij beschouwen , dan 

zien wij dat die werking een bepaalde grootte heeft ' en 

zich in een bepaalde rigting openbaart in elk punt van 

het magnetisch veld , zooals men het rayon noemt waar

in de magneet zijn  beheerschenden invloed op de om

geving uitoefent. 

Denkt IIlen zich een ij zerdeel�j e dat noordmagnetisch 

is en dat op zoodanigen afstand van een magneetnaald is 

geplaatst J dat het j uist tweemaal verder van de noord

pool dan van de zuidpool is gelegen , dan weet men 
dat de zuidpool van den magneet een aantrekkende 

werking op het deeltj e uitoefent , die viermaal sterker 

is dan de afs too tende werking van de noordpool. Het 

deeltje  rigt zich clan met zijn  magnetisch e as volgens 

een zoogenaamde krachtlijn, die gevonden wordt dool' , 

volgens de wet van het parallelograrn van krachten , de  

resultante te  zoeken van de werkingen , welke de noord

en zuidpool van den magneetnaald in ongelijke mate el' 

op uitoefenen. 
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Het magnetisch spectrum , daareven kortelijk bespro

ken , wordt nu duidelijk .  De fraai en regelmatig gebogen 

lij nen , waarin het  ij zervijlsel zich plaatst rondom de 

polen van den magneet , zijn  het zamenstel van rigtin

gen , waarin de ij zer- deeltj es in het magnetisch veld zich 

plaatsen , gehoorzamende aan de bepaal de kracht, welke, 

naarmate van den afstand to t de polen , dool' den mag

neet op elk van de deeltj es of kleine magneetj es wordt 
uitgeoefend. De stand van een magneetj e in het magne

tisch veld wordt nu bepaald : ten eerste dool' de decZincdie 
of afwijking van de verticale vlakken , dool' den indu
cerenden magneet in het kleine magneetj e  gebragt en 

ten tweede dool' de inclinatie of helling op het v lak , dat 

men zich horizontaal dool' den inducerenden magneet 

gebragt denkt .  Spreker had het in zijn magt om beide 

afwijkingen duidelijk voor te stellen dool' op het scherm 

een horizontale en een verticale proj ectie del' beide 

magneten voort te brengen. 

Zooals wij d e  werking van een magneet op zijn om

geving hebben leel'en kennen werkt ook de aarde. Reeds 

hadden wij gelegenheid op te  merken , hoe  een vrij 

hangende magneet steeds van het  noorden naar het 

zuiden wij st , een bewij s derhalve van de magnetische 

kracht , die in de aarde l igt opgeslo ten. vVerkelijk is 
onze aarde één groote magnee t ,  waarvan de polen 

evenv\rel niet op de zelfde plaats vall en als de aardpo
len.  Deze magneet beeft natuurlij k ook zijn  magnetisch 

veld en in elk punt daarvan heeft de werking van de 

aarde op een magneetnaald een bepaalde l'igting en 

groo tte. Het verticale vlak , dat op een bepaalde plaats 
op aarde dool' de rigting dezer resul terende werking 

aldaar gebragt wordt , heet magnetisch meridicta?lv ZaJc en 

maakt een grooteren of kleineren hoek met het vlak 



5 5  

van den ast'l'o?wmischen meridiaan , dat  zich in de rig

ting van het  ware Noorden en Zuiden uitstrekt. Deze 

hoek is  hier de declinatie , die ons dus de  afwijking 

leert k ennen van den magneetnaald van het  ware 

Noorden. 

Bovendien openbaart zich hier ook de  bovenbesprokene 

tweede afwijking door een bepaalde helling of inclinatie 

van den naald ten opzigte van het horizontale vlak. 

Bevindt de naald zich op den magnetischen aequator , 

dan worden noord- en zuidpool door de magnetische 

polen der aarde even sterk aangetrokken en afgestooten. 

De naald zal dan een inclinatie aanwij zen van 0°. Bij 

he t  naderen van een der polen wordt de helling (inclinatie) 

merkbaar ; zij wordt sterker naarmate de naald digtel' 
bij die pool komt , to t  bij een der polen de naald een 

loodregten stand met betrekking to t  het aardoppervlak 

heeft ingenomen. 

Zoowel ter bepaling van de grootte der declinatie als 

van die der inclinatie ,  welke een magneetnaald op een 

bepaald punt der aarde vertoont , heeft men uitmuntende 

instrumenten weten zamen te stellen . De uitkomsten 

dezer bepalingen zij n  graphisch voorgesteld. door op de 

kaart lijnen te trekken , die de plaatsen vereenigen , 

welke àf alle e en zelfde declinatie àf alle eèn gelijke 

inclinatie hebben. De lijnen der eerste soort heeten 

isogonen , die der tweede soort isocl1nen. Toegerust met 

een kaart , waarop de isogonen zij n aangegeven , kan 

nu de z eevaarder , de declinatie of 1niswYzing van het 
kompas voor de plaats , waar hij z ich bevindt , opzoeken 

en daaruit in verband met de wel'keljj ke  aanwij zing 

van zij n kompas , de rigting van het ware Noorden en 

Zuiden afleiden. 

Zoo werkt het kompas en het �ou niet falen , den 
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zeevaarder den regten koers te wij zen , wanneer er 
geen s torende in vloeden werkzaam waren , die men 

door compensatie moet trachten weg te nemen. 'iVanneer 

een schip ' geen ij zel' aan boord had , zou de s toring zoo 
groo t  nie t  zijn .  In  de  meeste geval len gehoorzaamt het  

kompas echter niet alleen aan de magnetische kracht 

der aarde, maal' ook aan het ij zer , dat zich aan boord 

bevindt. 'iiV anneer twee kijkers zoodanig zijn geplaatst , 

de een aan boord van een schip , de ander op de kus t , 

dat de waarnemers hunne kijkers op elkaêr kunnen rigten , 

en zij daarna de hoeken bepalen, welke deze gemeenschap

pelij ke rigting maald met de rigLingen van den kom

pasnaald aan boord van het schip en van een tweeden 

naald , die zich op den oever bevindt , dan is men in 

staat het j uiste verschil te constateren \Tan de aanwij zing 

van den magneetnaald op het land en van dien op zee. 

Dit verschil , dat voor verschillende standen van het 
schip moet bepaald worden en dat op relcening komt 

van de inducerende werking , welke de aarde op het 

weeke ij zel' aan boord van het  schip uitoefent ,  moet 
gecompenseerd worden en tot  dat doel heeft BAl\,LOW 
een toes tel uitgevonden , een me t drie rij en gaten door
boorden trommel , waarboven het kompas wordt ge

plaatst .  Naar gelang van de werking van het ij zel' aan 

boord , wordt een koperen staaf van een weekij zeren 
schij f voorzien , regts of links of wat hooger of lager i n  
een dier gaten gestoken.  

Is het schip geheel van ij zel' gebouwd , vvat tegen 

vvoOl'dig nog al aan de orde van den dag is , dan dienen 

andere maatregelen genomen te 'v orden om dien stol'cndcn  

invloed op  te heffen, Men heeft dan n . l .  nie t alleen t.e 
doen met de inducerend e werking van den aardmagnee t 

op het weeke ij zel' aan boord van het  schip , maal' ook 
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met  het magnetisme van meer  permanenten aard , dat 

in het hardere ij zer en s taal van het schip is opgewekt , 

voornamelij k  tij dens het  op s tapel stond en onder aan

houdend hameren en in trilling brengen van zijne deeltj es 

aan de inducerende werking van de aarde was bloot

gesteld. D e  richting , waarin het schip op s tapel stond , 

is dan ook op dit blijvend magnetisme van het schip 
van groo ten invloed. De Engelschman Amy heeft zich 
op dit terrein zeer verdienstelijk gemaakt , en zijn com

pensatie-methode om in de rigting van de lengte en 

van de bree� te van het schip horizontaal geplaats te 

staalmagneten aan te brengen , is zeer doelmatig be

vonden. Nog andere invloeden heeft men trachten weg 

te nemen en is daarin met meer of minder goed gevolg 
geslaagd . 

In elk geval is onze tegenwoordige kennis met  

betrekking tot  di t gecompliceerde vraags tuk op een 

zoodanige hoogte gekomen , dat de zeevaarder zich met 
gl'o o te gerustheid op z ij n  gecompens eerd kompas kan 

verlaten , to t  de j uiste bepaling v an den koers , dien hij 
moet  stevenen.  
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I)R. A. E. VAN ROljEN : 

Over Phosphorus - zij n e  p hys ische en G h em ische  

e i g enschappen e n  z i jn  g e b ru i k. 

Een buitengewoon talrijk auditorium was in Bitigentia 
zaêmgekomen om dr. VAN RO rJEN , van Haarlem , te 

hooren spreken over den Phospho7"lts , zijne  eigenschap

pen en gebruik. Alvorens in het wezen van zijn  onder

weJ'P door te dringen , liet de geleerde spreker een 

korte algemeene beschouwing voorafgaan over het ken

merkende van onzen tijd , die bij e en studie van de 

wetenschap in al hare onderdeelen en bij het kennis

nemen van de vorderingen op dit uitgestrekte gebied 

van kennis en weten , geheel iets anders leert dan de 

wel eens verkondigde st�lling , dat de beschaving van 

den menschelijken geest nie t vooruitschrijdt. Wel waren 

er nu en dan perIoden van schijnbaren s tilstand , maar 

zij bleken telkens slechts de voorbereiding te zij n  ge
weest voor een gewigtige ontdekking , welke dan , als 

met een plotselingen schok , v ele raadselen oploste en 

verrassend vruchtbaar was in toepassingen op velerlei 

gebied van wetenschappelijk onderzoek .  

Dergelijke ontdekkingen kwamen in de laatste j aren 

vooral veelvuldig voor bij de s tudie van de scheikunde. 

De overvloed van de op dat gebied te verwerken s tof 

is dan ook zoo groot , dat die wetenschap slechts wacht 
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op de ontwikkeling van de menschelijke kennis op an· 

der gebied , om in de  ruimste mate haar toepassing te 

vinden tot  voordeel van de maatschappelijke bedrijvig

heid. Als onderdeel van de leer der krachten van de 

natuurkunde , heeft de scheikunde in de laatste j aren 

aan deze haar zuster ruimschoots de diensten vergol

den , welke zij van haar genoten heeft. Spreker schet

ste in groote trekken den snellen on twikkelingsgang 

van de scheikundige wetenschap , het verlaten van ' t  

ui tsluitend z ich bewegen op het  veld der  theoriën voor 

het veelzij diger :onderzoek van verschijnselen en de toe

passingen van de ontdekkingen in de practijk.  

Een geheel nieuwe dageraad brak aan , toen men 

door het voortgezet  onderzoek tot de  overtuiging kwam 

van het innig verband tusschen de bewerktuigde en de  

onbewerktuigde wereld , toen men , "vel langzaam maal' 
zeker , de analyse hand aan hand deed gaan met de 

synt�lese .  \Vas men tot heden m eestal gelukkig geslaagd 

in het  ontleden van stoffen ) niet zoo gemakkelijk  geluk
te het , ze zamen te stellen uit hare elementen , en 

het axioma , dat het gemakkelij ker  is af te bre ken dan 

op te bouwen , liet zich hier  me t  volle kracht gelden. 

Een klein kijkj e met ons willende nemen in de  schei

kundige werkzaamheid van de  laats te j aren , had spre

ker tot onderwerp gekozen de on tdekking van den phos

phorus , de  eigenschappen en het gebruik van dat lig

chaam. De  naam , e en zamenstelling van twee Griek

sche woorden , die . licht en clra!Jer beteekenen , wij s t  

reeds op de  belangrjj ke eigenschap van licht te versprei

den in he t  donker. Naar men weet , is dat lichtgevend 

vermogen ook eigen aan de glimwormen , aan eenige 

soorten van aard wormen , t erwij l men het verschijnsel 

insgelij kfl opmerkt aan o nze  kus ten , waar kwallen en 
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zees terren het  ,,,,atervlak dikwij ls met  myriaden vonken 
doen schitteren . 

Het schijnt  zeker dat de naam phosphorus reeds in 

zeer vroege tij den aan lichtgevende s toffen gegeven is , 

die in eigenschappen van den phosphorus geheel ver� 
schilden en slechts het vermogen van in 't duister te 

lichten daarmede gemeen hadden. Een schoenmaker te 

Bologna maakte zich verdienstelijk  dool' op de lichtge

vende eigenschap van den zwaarspaath te wij zen , in 

de verwerij bekend onder den naam van p ermanent 

wit .  Een algemeene vermaardheid verwierven w eldra 
de zonnesteenen , lapides solares , die als Bolognezer 

lichtsteenen wij d  en zij d  ve�'spreid w erden. Eerst in 
1622  werden te Bologna e enige bij zonderheden bekend 

omtrent de bereidingswij ze van dien steen.  
Nog andere s teenen kregen vermaardheid wegens 

het lichten in 't donker , o .  a .  de preparaten van e en Ha

liaan en een Duitscher , die respecti velijk in 1640  en 

1 6 7<.1 een b ereidingswijze  voor  lichtsteenen vonden , 

waaraan zij de weidsehe namen gaven van plwsphontm 

lwrmeticum en mag nes lwninaris . 

Genoeg om te doen zien , dat de naam van phospho

rus vroeger aan de meest uiteenloopende stoffen werd 

gegeven. De  eigenlijke  phosphorus i s  dool' e en zonder

lingen zamenloop van omstandigheden ontdekt. Een 

Duitsch scheikundige , JOHA �N KUNCKEL) verhaalt in een 
werk , hetwelk na zijn  dood 'ln 1 7  l(-» werd uitgegeven , 
dat een koopman uit Hamburg , BR4-NDT genaamd , hem 

e en s tof had getoond , die in he t  donker licht verspreid
de .  Koopman BRANDT had , uit liefde voor de chemie , 

ziJne zaken laten loupen en toen KUNCK EL h em in ken
nis had gebragt met een vriend in Dresden , stond hij 

dezen voor een paar honderd thaler zijn  geheim af , 
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evenwel onder de  uitdrukkelijke  bepaling ,  dat d i e  vri�nd 

het niet aan KUNCKEL zOll mededeelen. Dit belette in

tusschen niet dat KUNCKEL zich met den meesten ijver 

en ook met veel succes op de bereiding van phosphorus 

toelegde. Dat BRANDT met  den verkoop van z ijn  geheim 

zeer ligtvaardjg te werk was gegaan , blijkt uit den prij s 

. van 1 0 0  dukaten , welke in die dagen voor een hecto

gram phosphorus bedongen werd. 

De ontdekking van den phosphorus baarde natuur

lijk  groot  opzien. In 1 6 7 6  vertoonde KRAFFT de kenmer

kende e igenschappen van de s tof aan den Keurvorst 

van Brandenburg te  Berlijn ; het volgende j aar v erbaas

de men het  Hof van Karel II van Engeland met de 

interressante proeven en het duurde niet lang , of ook  

een  Engelschman , de bekende BOYLE, had de bereidings
wij ze  ontdekt en handelde daarbij , naar ' t  schijnt , vol

gens de zelfde methode als KUr-; CKEL. Van zjju hand 

verscheen een beschrijving v an den phosphorus , bijna 

te gelijker tij d met de beschrij ving van prof. KIRCHMEIJER 

te Wittenberg , die zijne  beschouwingen in 't licht zond 

onder den titel : » Ligchaam , dat in het donker voort
durend licht geeft , van tij d  to t t ij d  met s terken glans ; 

lang gezocht , eindelijk gevonden . :. Ook LEIBNrr z ,  die o .  

a. het leven van B RANDT beschreef , bemoeide er  zich 
meê in z ijn  BerliJnsche Mengelingen van 't j aar 1 71 0 .  

N a  deze historische uitweiding zou spreker m e t  ons 

de verschijnselen van den phosphorüs beschouwen in 

het licht van de hedendaagsche wetenschap . Van de 
stof , die nimmer in vrij en staat voorkomt , kent men 

vier zoogenaamde allo trop ische toestanden , zeer uiteeri

loopend in eigenschappen , maar die , merkwaatdig 

genoeg , in elkaêr kunnen ov ergaan. De scheikunde is 

h ier dus verder gevorderd dan in de koolstof-chemie , 



want , naar men weet , is men tot  heden nog niet bij 

magte om kool of graphiet tot  diamant om te zetten. 

Wij hebben dus vier toestanden van den phosphorus 

en wel witten , zwarten , geelen en rooden phosphorus ; 

welligt bestaat er nog een vij fde toestand , die in en

kele opzigten van den rooden verschilt , maal' toch 

het meest dien toestand nabijkom t. Als de gewone of 
geele phosphorus , onder water bewaard , aan het licht 

is blootgesteld , w ordt hij onder de werking van licht 

en lucht met een witte ondoorschijnende korst bedekt. 

Deze korst is witte phosphorus , die even als de geele 

in het donker licht en ook denzelfden reuk v erspreidt. 

Bij smelting gaat hij weder in gewonen phosphorus 

over zonder gew:igtsverlies , waaruit dus duideljjk blijkt , 

dat wij hier niet met een scheikundige verbinding van den 
phosphorus te doen hebben. Bij ve.dütting tot 7 0° C. en 

daarop gevolgde plotselinge afkoeling , gaat de phos

phorus over in de weekere zwarte soort. Een kenmerk van 

den gewonen of geelen phosphorus zijn de regelmatige 

acht- of twaalfvlakken , waarin de stof kristalliseert. 

De eigenaardige knoflo ok-achtige reuk wordt niet 

door de grondstof zelve verspreid , maar door de zuur

stof , die door den phosphorus in een anderen toestand 

wordt gebragt. In water en alcohol lost de gewone 

phosphorus niet noemenswaardig op ; in aether , vetten 

en aetherische oliën daarentegen wel , en vooral in 

zwavelkoolstof. Op de gewone temperatuur gedraagt de 

stof zich als een weeke massa , die zich gemakkelij k  
laat snij den ; bij lagere temperatuur wordt zij bros en 

tot 44° C. verhit , gaat de phosphorus tot smelting over. 

Het is dan een geel e , olieachtige vloeistof , die in een 

atmospheer van koolzuur overgaat in een kleurloozen 

damp. 



Spreker schetste nu den phosphorus als een der hevigst 
werkende vergiften. In h et dierlijk  ligchaam gebragt , 
veroorzaakt hij ontsteking , brakingen , die gevolgd WOi'
den door verdooving , ijlen , stuipen en eindelijk door 
den dood.  De  toevallige ontdekking van een tegengift , 
terpentijnolie , deed tevens de oorzaak kennen van die 
hevige inwerking op het. dierlij k  organisme. Terpentijn
olie toch belet den phosphorus om zich met zuurstof 
te verbinden. Het lij dt dus geen twijfel , of hij ont
trekt de  zuurstof · aan het bloed , waaraan de boven
genoemde stoornissen in het organisme zij n  toe  te 
schrijven. 

In gewone lucht openbaart de phosphorus zijn  zelf
lichtend vermogen reeds bij 0°, in zuivere zuurstof bij 
2 0° C.  j als men de drukking tot op 1/5 atmospheer ver
mindert , d. i .  de drukking welke de zuurs,tof heeft in de 
lucht , openbaart het lichten zich reeds dadelijk  bij de 
gewone temperatuur. 

Reeds in den aanvang deden wij opmerken, dat phos
phorus niet het eenige ligchaam is , hetwelk in het 
donker lichtend wordt. Vele andere stoffen vertoon en 
die eigenschap . Spreker liet er nog enkele voorafgaan , 
o .  a. de vloeispaath , die bij v erwarming de lichtende 
eigenschap erlangt. 

Een interessante proef nam spreker met een bUIs 
gevuld met z wavel-calcium,  waardoor een electrische 

vonk werd geleid. Zoodra de stroom werd afgebroken , 
hield het schitterend fraaij e licht , hoewel flaauwer, nog 
geruim en tijd aan m et een prachtige groene nuance. De 
Bolognezer steenen bestonden voor een goed deel uH 
zwavel-calcium of dergelijk e  stoffen. 

Tot den phosphorlls terugkeerende , toonde spreker 
ons het lichtend vermogen , door met een oplossing van 



de s tof in zwavelkoolstof op het zwarte bord het woord : 

lJiligentia in vurige letters te schrij ven. Nog langen tij d 

bleven de deeltj es phosphorus fonkelen in het donker , 

waarin het . v ertrek gedurende de proeven gehuld was. 

Een fleschj e  met in olie opgeloste phosphorus verspreidde 

b ij 't  uitgieten , toen de stof dus met de lucht in aanra

king kwam , een zeer helder licht,  wel een bewij s ,  dat 

hiel' oxydatie de v oorname oorzaak is van deze eigen

schap .  Immers , toen spreker in het gevulde glas lucht 

blies , vertoonde zich onmiddellijk dat lichten in het 

duister. 

Van de eigenschap van phosphorus om met  water te 

destilleren maakt men gebruik bij vergiftigingen , om die 

stof te ontdekken tot in de geringste hoeveelheden. De 

proef werd ons zeer duidelij k  aangetoond door water , 

waarin eenige stukken phosphorus geworpen waren , 

zeer s terk te verhitten. Het kookkolf je mondde uit in 

een lange overhaalbuis , die eindigde in een breedere in 

een koelvat geplaatste buis. Bij ' t  ontwikkelen van de 

waterdamp werd tevens eenige 12hosphordamp meêge

voerd , die reeds van het begin een duidelijk lichtenden 

ring in de bUIs vertoonde , waarvan het l icht evenwel 

in sterkte toenam , toen de ring de buis in het koelvat 

was ingetreden. De belemmerende waterdamp was daar 

toch tot  water verdigt. 

De phosphorus verbrandt bij een temperatuur van 6 0° 

C. Onder velerlei omstandigheden is die temperatuur 

eèhter niet eens noodig en v erbrandt de s tof reeds van 

zelf aan de lucht , zoodat men uiterst voorzigtig met het 

ligchaam moet omgaan. In zuivere zuurstof verbrandt 

de phosphorus onder een hevig lichtverschijnsel , even
eens in chloorgas � in bromium , bij toevoeging van j o

dium enz. 



Een merkwaardige t oestand van den phosphoru s  is de 

roode of amorphe ,  aldus genoemd omdat hij niet kris

talliseert .  l\1en verkrij gt den ro oden phosphorus , door 

den gewonen of geelen gerui m en tijd op een tempe

ratuur van 2 5 0 °  C te v erhitten.  Ook het licht doet den 

gewonen reeds tot den rooden toes tand overgaan . 

V erbrandt de geele reeds bij 6 0 ° ,  d e  roode doet  dit 

e erst bij 26 0 °  en gaat dan bij di e temperatuur weêr 

over in d.e gewone soort .  Tegenover de zwavelkoolstof, 

waarin de geel e oplosbaar is , gedraagt de ra ode zich 

onv ers chill ig. D e  roode is onschadelij k , de geele -

zo oals wij zagen - een del' hev igst  w erkende ver· 

giften . H e t  soorte l ij k  gewig t van den geelen , is o ok 

l ager , evenals  z ij n  specifieke w ar m te ; en terwij l  d e  
roode nie t . on tplo f t  m e t  zwavel ) i s  l l Ïj op  z ij n beurt 

weêr een be tere geleider van de elec triciteit .  In één 
w oo rd , in beide t oes tanden vertoont de phosphorus 

geheel andere eigensch appen . 

Eindelij k  verkrij gt men nog e eu vijfden toes tand , 
dien men metallischen p hosphorus zuu kunnen noemen , 

door gew onen phosp horus in een atmosp h eer van ko olzuur' 

te  verhit ten in een to egesmolten buis en dan een w einig 

j odium toe t e  vo egen. El' vertoont  zich dan eeR grij s ,  

kris talhj n ) veel o p  arsen icum gelij kend ljgchaam. 

Van d e  inriige v e rwan tschap van phosphorus tot zuur

stof gaf spreker ons e en bewij s  do o r  s tukj es in een glas 

water te  w erpen , waaraan vervolgens h e tz ij vrij e, hetzij 

aan e en zout ontleende z uurstof w erd toegevo egd. D e  

smel ting en  verbrandin g ges ch iedden onmiddel l ij k m e t  

gew eldige krac ht .  Me t wat ers tof verbin d t de phosphorus 

zich all een lan gs een o mweg . Daaraan moet  e en ver

binding m e t  andere ligch am en b. v. calcium v o orafgaan , 

die v ervol gens door h e t  water on tleed wordt en een gas 
q 



v o ortbrengt , dat zoodra h e t  met de luc h t  in aanraking 

komt met een h elder licht v erbrandt.  D e  zoogenaamde 

dwaallichtj es zij n  niets  anders dan h e t  opborrelen v an 

deze phosphorwaterstof op moerassige plekken. 

De bereiding van den phosp horus geschiedde reeds 

kort na de ontdekking ,  maar de kennis v an d e  s toffen , 

waarin hij zoo menigvuldig over de aarde is v erspreid ,  

geraakte eerst i n  d e  laatste tientallen v an j aren t o t  

d e n  tegenwoordigen trap van v olkomenheid. A I b i n  u s 

wist toch reeds in 1 6 8 8  phosphol'u S t e  bereiden uit  de 

mostaardplant en de waterk ers ; in 1 743 b ereidde M a  r'g

gr af de s tof uit tuinkers en tar we , maar de productie 

w erd eerst van bete ekenis v oor d e  industri e , toen de 

bereidingswij z e  gev onden werd uit  de beenderen . D e  

h o e veelheid phosphorzure z o u t e n  in de beenderen v an 

elk individu moge zeer uiteenloop en , men weet  toch 

dat  alle dierso orten phosphorus in  de beenderen hebben 

vastgelegd , dj e naarmate van den leeftij d in quantiteit 

verschilt. 

Ook h e t  mineraal-rij k  zal misschien zij n  contingent aan 

de phosp horus-fabricatie leveren , w elke thans in Europa 

j aarlijks reeds 2 80, 0 0 0  kilo bedraagt , waanran Engeland 

alleen 8 0, 0 0 0  kilo levert , Frankrij k  en Italië t e  zam e n  

1 0 0, 0 00 kilo en Oostenrij k en de landen v an h e t  Tol

v erbond een gelij k bedrag. Nog een veel gl'oo tere h o e 

veelheid b eenderen , n i e t  minder d a n  0, 5 0 0, 0 00 kilo , i s  

noodig om d i e  j aarlij ksche h o e v e el heid van 2 8 0, 0 0 0  kilo 

phosp horus ,"oor t  te  brengen. D e  afval v an de fabricatie , 

o. a. 32,(), O O O  kilo p hosphorzuur , komt den landbouw 

ten goede. 

Van die massa phosphorus w orden onge v e ei' � 6 0, O O O  

kilo gebruikt door de lucifers-fabrieken ; � h e t  overige 

vindt zijn gebruik in de geneeskunde , in . de chemie , 
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als vergift voor  ongedierte ,  ter bpreiding v an vel'W

stoffen } v an h e t  fraaij e phosphorbrons en ook v o or 

sommige' vuul'wel'ken . 

Bij uitsluiting w ordt de roode phosphorus gebruikt 

bij de lucifers-fabócatie ) v o oral om de eigenschap van 

n i e t  s chadel ij k  te zijn .  Het  zou ander
'
s toch niet mogelijk 

wezen om den phosphorus v o or d i t  veelvuldig dageljjksch 

gebruik aan te w enclen . Ook verdamp t de roode phos

p horus nie t en verbrandt minder s n el .  

- N o g  minder dan spreker zij n  wij thans in de gelegen

heid om vele b � z onderheden mede te deelen o m trent 

de b ereiding van phosphorus in het  gro o t. 

Genoeg zij h e t  mede te deelen , dat na de uitbran

ding van de beenderen , waardoor zij v an de lij ms tof 

worden onrdaan , de behandeling met zuren plaats heeft 

en v erv olgens h e t  destillatie-pro ces me t kool , dat met 

de meeste zorg moet geschieden , wil men een ho eveel.;. 

heid phosp horus verkrij gen , die de mo eite en de kos ten 

lo ont.  Slechts z elden slaagt men er iu om } van den 

aanwezigen phosphorus vrij te krij gen. 

Aan h et slot  v an spreker's verhandeling deed het  ons 

genoegen . t e  v ernemen , dat de heer dr. VAN ROlJEN 
v o ornemens is , ons bij een v o lgende gelegenheid te 

onderhouden o v er het  v uur en de gewigtige ontdekking 
v an de kuns t om vuur te maken. 



v i l. 

�DR. L .  A. J. BURGERSDI,JK : 

Over merkwaard i g e  zeed ieren. 

Het louter waarnemen van feiten en verschijnselen 

in de natuur , de s tudie van elk voorwerp op zich zelf , 

z ou , hoe uitnemend en onmisbaar o ok voor h e t  leggen 

van de grondslagen voor alle  kenni s , de we tenschap 

zeker niet  die belan grijke s chrede v oorwaarts hebben 

gebragt , waardoor onze eeuw zich zoo bij z onder on

derscheidt. E erst toen het s treven zich open baarde om 

feiten en verschij nselen aan elkaêr te toetsen en de 

special e s tudie van elk vo orw erp vruchtdragend te maken 

door een vergelij k end onderzoek , v erspreidde zich een 

helder licht over veel wat onverklaarbaar s cheen en 

vond men den sleutel tot  vel e  tot  dusver onopgeloste 

raadselen in het  rij k  der natuur.  Van verschijnselen J 
welke t o t  heden als geheel op zich z elf s taande beschouwd 

waren , ontdekte men het  innige , onverbreekbare ver

band ; voor feiten , welker zamenhan g m en niet  v ermoed 

had , vond men een zelfde o orzaak , en het vergelij kend 

onderzoek van v oorwerpen leidde tot de ontdekking 

van een gemeenschappelij ken o orsprong en va,n over

eenstem ming i n  de verschillende eigenschappen . Langs 

een veel breeder en gelij delij ker weg bewoog zich nu 

het ond erzo ek in de natuurwe tenschappen en het bleek 
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a l  spo edig , dat dit s treven veel meel' e n  vollediger 

vruchten afwierp . 

V o o r  de plan t- en dierkunde in ' t  bij zonder heeft deze 

vergel Ukende s tudie de sch oonste resultaten opgeleverd. 

"Vel d uurde h e t  nog lang , alvorens de beoefenaars del' 

natlllll'hjke his torie k onden besluiten ) zich ni e t  meer 
zoo ui tsluitend en eenzij dig te bepalen t o t  de s tudie der 

onderscheidende kenmerken van de soo rten : maar toen 

z ij eenmaal hun aandacht hadden geschonken aan het  

onderzoek van enkele natuul'vol'schers J die  een treffende 

overeenkoms t hadden gevonden niet  slechts bij de in

dividuen van een bepaalde soort , lllaar o ok bij de 

afdeelingen en soorten onderling , slo ten zij zich bij dat  

onderzoek aan en werd langzamerhand de blik wat 

ruimer in het  planten- en d ierenrijk ) dan tot  dusver 

een dorre systematische opsomming van namen had 

kunnen geven. Dank zij deze heilzame o mwenteling op 

het  gebied v an het wetenschappelij k onderz o ek , is men 

thans reeds zó6 ver gev orderd , dat o v er bepaalde groepen 

in het  planten- en di erenrij k een afgerond overzigt kan 

gegeven w orden. 

Zoo luidde ongeveer de inleiding tot de v erhandeling 

over merlcwaardige zeedieren, h e t  onderwerp , dat de heer 

Dr. B URGIm8DIJ X , van Deventer ) voor Diligen tia's leden 

ter bespreking had gekozen . Wij zullen s traks zien , als 

wij ge tracht hebben spreker's gedach tengang terug te 
geven ) dat hij , ter toelichting van de kenmerkende 

rigting van het w etenschappelij k onderzoek onzer dagen ) 

een zeer gelukkig v oorb eeld had gekozen. 

Spreker had zich ten doel ges teld een overzigt te 

geven van een groep z eedieren , die t o t  de  laags t ge

organiseerde orden in het dierenrij k behooren. Evenwel 

zijn  er nog lagere dieren , die , ondanks hun nieti ghei d ,  
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onze aandacht i n  hooge mate waardig z ij n . Zij bes taan 

uit  klompj es gel ei , missen elk orgaan om vaste stoffen 

t o t  zich te nemen ; maar , hoe primi tief ook , z ij n  zij 
toch vatbaar voor lichtindrukken . Geheele lagen van die 

gelei-diertj es b edekken den bodem der zee en v ormden 

in dr.n loop del' e euwen de krij tlagen , w elke uit die 

milliarden microscopisch kleine cellen z ij n  opgebouwd . 

Zoo behooren tot  dezelfde soort de sponzen en de infusie

diertj es , mede geheel uit een gelei-achtige z elfs tandi gheid 

bestaande en insgelij ks gevoelig voor h e t  licht .  

Iets h ooger georganiseerd is  de hydra , de type van 

de groep zeedieren , waarbij spreker h eden onze aandac h t  

bep aalde.  Allereerst s tond spreker s til bij de z o e twater� 

hydra's , reeds in 1 7 0 3  on tdek t dool' onzen LEEU'N ENlIO EK , 

later , in 1 7  �W , op nieuw ontdekt of liever teruggevonden 

in de vij v ers van he t nabij 's Grav enhage gelegen buiten
goed ZorgvZiet door den n atuuronderzoeker Tn,E1\f13LEY , 

die als gouverneur van de kinderen v an graaf BENTINCK 

deze plaats bewoonde.  

Tn,Ei\'113LEY vond het eerst een gro en e  hydra en de 

bevvegingen , welke hij de vangarmen had zien maken , 

l eidde h em tot  de onderstel ling , dat hij hiel' geen plant , 
z o o  als de kleur z o u  doen vermo eden , maar werkelij k 

e en dier v oor zich had . In den aanvang ,,,as echter de 
uitslag ,'an de proeven , welke hij m e t  h e t  gro en e  v o or

werp nam , niet  van dien aard om hem in zijn m e ening 

te v ersterken. H ij sn eed het dier ov erlangs door en 

bevond na eenige dagen wachtens , dat b eide h elften 

zich tot  een n ieuwe hydra ontwikkeld hadden. 

Dit  verschijnsel , aan den plantengroei e i gen , zou hem 

op een dwaalspoor hebben geleid , z o o  h ij s taande het  

onderzoek geen andere dierlij ke verschijns elen had ont
(1 ekt , die hem to t v olledige klaarheid om t r e n t  h e l. 
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eigenlij ke wezen van he t  v o orwerp bl'agten . Hij had 
namelijk he t 7,onderlinge vo orw erp bewegingen zien 
maken ; het had zich door het water verplaatst 

in een wentelende beweging , waarbij nu eens de 

vo e t , dan weél' de v an garmen dien s t deden . Een voort� 

geze t ond erz oek , ook van andere soorten , van de veel 

grootere bruin e en van de veelvuldig voorkomende 

bleeke hydra , ontnam hem spo edig eIken twij fel om· 

trent het dierlijk wezen van het  vo orvverp . De vruch� 

ten van dat onderzo ek v erzamelde Tn,EIV I13LEY in een 

merkwaardig b oek , waarvan spreker een exemplaar 

lie t rondgaan . In een blo eij enden stij l geschrev en , kan 

dit  werk , opgeluis terd door uits tekende platen van den 

bekenden N ederlan dschen natuuronderzo eker LIONET , 

tegen wo ordig nog als model dienen van een na,auwgeze t 

natuurkundig onderzo ek. 

Alvorens de resul taten van TH,EUBLE Y'S s tudie verder 

te vermelden , willen wij het vo or werp van die s t udie 

wat van naderbij beschouwen . 

De hydra bes taat uit een lange holle buis , die aan 

de eene zij de begrensd wordt  door een mondopening , 

omgeven van een aantal vangarmen , aan de andere 

zjj de dool' een n aauwere opening. De holte dien t voor 

de spjj s ver terin g . Wij treffen hier geen gelei-achtige 

massa aan ) maar een l igchaam , uit cellen of b laasj es 

zamengesteld ) de elemen taire o rganen , waaruit alle  

plan ten en dieren zij n opgebouwd . De  J igchaamswand 

bestaat uit  drie lagen . De cel len van de buitenste laag , 

die he t mins t duidel ij k zij n , bevatten eigenaardige blaas

j es , waarin een spi raaldraad ligt opgesl o ten . Die spi-

raaldrade n  vero orzaken bij de a,anraking van hydra's 

e n  kwallen he t  bran dend ) p ri kkelend gevoel , dat men 
gewa,a,l' wordt  bij he t  betasten van een brandnetel . Deze 
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blaasj es v a n  h e t  diel' , welke groepsgewij ze  o p  de vang
armen voorkomen , w orden dan ook netel - organen ge

noemd, Beschouw t men de tweede la ag van den lig

chaamswand , dan ziet men ook deze zamengesteld ui t  

cellen waarvan de inhoud contractiel is , zoodat deze 

organen aan spieren in den ' mees t eenvoudigen vorm 

doen denken, Binnen die spiel'laag l igt een derde laag ,  

ook zeer duidelijk uit cellen bestaande. De armen wor

den gebezigd om het voedsel aan te grijpen en dienen 

het  dier ook om van plaats te veranderen . 

Keeren wij thans tot  TREM13LEY terug , die ) zijne on

derzoekingen voortzettende , de merkwaardige wjj ze  van 

voortplanting van deze dieren gadesloeg. Hij nam waar , 
dat zich op den ligchaamswand uitbottingen of knoppen 

vormden , die na eenige dagen van he t  dier losli'e t en en 

zich t o t  nieuwe hydra's ontwikkelden . Ook bleven deze 

j onge hydra's op het moederdier vast zi tten , kwamen 

daar tot  volkomen ontwikkeling en vormden op hun 

beurt knoppen , die nieuvve hydra's deden ontstaan. Zoo 

on twikkelen z ich op een en hetzelfde moederdier dik

w ij ls tot  vier gen eraties .  In een maan d tij ds had op 
die wij ze één hydra 1, 0 á 45 lli euwe hydra ' s voor tgebl'agt .  

Een hvdra ) door  TREIIIl3 LY in  2 0  s tukken v erdeeld , was 

na verloop van enkele dagen to t even zoo vele hydra's 

vermenigvuldigd . Van daal' de naam hydra welke he t  

dier ontleend heeft aan he t  veelkoppig  monster van 

Lernea , dat aan HEl1CULES de s tof leverde voor een 

z�jner twaalf heIdenstukken. 

Een ander dier spreidde TREMI3LEY op de hand uit en 

drukte met een varkenshaar den binnenwand van het  
buis,\rormig ligchaam naar buiten ev enals men dat bij 
een handschoen kan doen. Het  dier scheen door die 

geweldige operatie w el eenige malaise te gev o elen , 



maar n a  verl o o p  van een paar dagen gedro eg h et zich 

alsof er niets  gebeurd ware en had h e t  z ij ne gewone 

levensfunc tiën weêr h ervat.  

Een v oortgezette s tudie leidde TRElIiI3LEY t o t  de ver

rassende ontdekkin g ,  dat de hydra zich nog op geheel 

andere wij ze dan do or knopvorming v o ortplan t. In de 

laats te m aanden des j aars , vo oral in S ep tember eIi Oc
tober , op enbaar t zic h namelij k  in het mo ederdier e en 

vermenigvuldiging door eij eren . De ont wikk eling ge

schied t dan niet  z o o  vlug als bij de knopv orming , maar 

overigens is het i o n ge dier insgelij ks een geslagts

dier , in den aanvang van t rilhaar tj es op den buisvol'

migen ligchaamswand v o orzien ) welke h e t  in staat 

s tellen o m  zich door h e t  water te  bewegen . Allengs 

ontstaan nu de mondholte en de vangarmen . 

Tot een t w e ede gro ep v au de hydroïden behooren de 

onoogelijke  kleine :s tl'uikj es , die zich vas th echten aa,n 

oesters en mosselen en dikwij ls in gro o te menigte op h e t  

s trand worden aan g e troffen .  De weten schappel ij k e  naam 

is Sert'lûa1' ia. Een En gels c ll k o op man ) de heer ELLIS , 
h e eft  van deze dieren een b ij z on dere studie gemaakt en 

ze beschreven in een mel'kwaanlj g uo ek , dat o o k  in de 

Hollandsche en Fransche talen w erd o vergebragt . 

De Ser6ula?'ic{, bes taan uit een reeks van ho ornach tige 

cellen , .regelmatig , a l s d e  bladeren op den bladsteel , 

op e en ge m e e n s c l l app elij k en s tam geplaatst.  In die c el

len bev indt zich een w ez e n ) dat in bouw en ei genschapp en 

v an den l igchaams wand v o l k o men op de hydra gelij kt.  

\Vij tre ffen hiel' dus een kolonie van hydra' s aan , n i e t  

all een in n aam , maar werkel ijk  o n k  in d e  dal1d veel 

o v ereenko mst h eb b ende met h e t  z arn en won en v an h o o 

g e l'  geo rganiseerde dieren.  

D e  verdeeli ng van den arbei d wordt door de h'ydra's 



74 

op ind erdaad verrassende wij ze in practij k gedragt . En 

kele ce lle n op den h ollen s ta m ,  waarmede zij al1en 

gem eenschap h ebb en , dienen uitsl ni tend o m  zich z el v en 

en de geh e el e kolonie van vo edsel te vo orzien , ter"\v ij l 

i n  andere c ellen de b e w oners zich all e en met d e  v er

m enigv uldi gin g te bemo eij en hebb e n .  

B ij e e n  nie t minder merkwaardi ge soort , beho orende 

tot  h e t  gesl acht  Can'lprlJl u'za?'ia , z i e n  wij w ed ero m den 

gemeenschapp el ij k en hollen s tam , die lange ho l l e  stelen 

uitz en dt ,  dragende aan het e inde een Lekerv ormig 

hydl'a -ac h tig ligc haam. Die ges tee lde bek ers w orden 

echter afg e wiss eld door geh eel andere li gcimm en v an 

knop vormige gedaan te , die z el v en h e t  v o edsel niet  t o t  

z i c h  n e men , maal' 'vv eêr  gevoed worden t e n  k o s te v an 

d e  kolonie .  In die v e r m enig v ul digingswezens ontwikke

len zich de j onge diertj es , die als kleine k w allen de 

moedercel verlaten en zich dan Of  v as tl'.ietten aan den 

geme enschapp elij ken s tam Of z i c h  vrij rond bew egen i n  

h e t  water. YVij on tmo e ten hiel' dus vrij e e n  zittende 

geslac h tsdieren. 

Nog een andere s o o r t , w aarvan de koloniën zich als 

e en gel ei- ach tige korst op de zeeho orns afz etten , on t

wikkelt de eij er en in blazen , welke op eigenaardige 

wij ze ovcr d e n  ligchaams waï1 d  z ij n ui tgesp rei d . 

D e  spij s verterings-hol t e  en de aanwezigheid v an n c 

tel -c ellen zij n de kenmerkende eigen schappen v a n  de 
afdeeling del' hydroïden , w e l k e  vvjj th ans vaarwel z e g

gen ) o m  n og enkele bij zon derheden m ede te deel e n  o m 

trent andere gro epen van deze klasse v a n  d i eren.  Van 
d e  z o ogenaamde zuigh.::wallen l i e t  sprekcr ons een ex

emplaar van glas zien v an h e t  bij on ze ;:;eel i erlen h p.

k ende bazaan tj  e (l f �)ortur;cs(J 'l71. an 0/ w ar ) da t (lP jl; j.i 1 I  

opp ervl ak een klej n en kam d l'aagt , die als  een zeil  
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dienst  doet . Verder onderscheidt h e t  ligchaam v an deze 
kwallen zich door lange buizen of zuigers , die het 

vo edsel naar de ligchaml1sholte opvoeren. 
Deze aanhan gsels kunn en dus als i n dividn ë n  op zich 

zelt  beschouwd w orden , die bij drflgen t o t  het onderhoud 

v an he t veelv ormig in divirTu . Na k or telijk te hebben stil 

gestaan b ij een derde gro ep ) de Luce'J'?la1'ia ) ging spre

ker ten slo t te over tot de bespr eking van de kwallen , 

die om bun gel eiacht ige platte  � chij tvormige gedaante 

schjj fkwallen genoemd worden . D e  meestal vierk an te 

mondop enin g bevindt zich in ' t  midden van he t onder

vlak der schij f  en is omge ven door de symme tr is ch 

geplaats te  vangarmen . H e t  merkwaardigste verschij l l sel  

bij d i t  dier  is de vreemdso ortige wij z e  van v o ur tplan
ting , w elke ons een nieuw v o o rb eeld geeft van teelt
of  generatie-wIsseling .  

Ui t h e t  ei v a n  den  kwal o n twikkel t zich e en van haar

tj es v o orzien , vrij in zee ron dz vv e m mend diertj e )  van 

dezelfde gedaante als h� t diertj e dat zich uit de hydra 

on twikkel t ; nadat het  zich h e eft vastgez e t , ontwikkelt  
het nie t to t een kwal ) maal' tot  e en v o l k o m en hydra 

met de eigenaaruige b u is en de v a n garm en rondom 

de mondop ening geplaats t .  Na v erlo o p  V<1n tij d v e r m e 

nigv uldigt zich d e 7; e  hydra door knop v o rming en ga a t  

z o o  v o ort h e t  ges l ac h t te v ermenig v u ld i gen ; m aar z jj n  

d e  v o orwaarde n v a n  temp e r<1 tuul' e n  voedin g gun stig ) 

dan houd t de hydra-formatie op ) de hULS k l' U g t  in sn oe

ringen ) die al s c h e rp er e n  scherper w orden en de hydra 

doen gelij k e n  op e e n  aan tal b o v e n  el k aêr gepla<1t s t e  
sch ij v en. Eindel ij k larü èón v a n  die sch ij v e n  l os) v ervolgens 

ook de overigen en het dier heeft 7, i c h  v e r d ee ld in  e e n  
aantal schü f k wn,lle n ) de s o o r t  waaraan h e t  z ij n  on ts taan 

te danken  had. 



Deze schij fkwall en zijn welbekend om hun veelkleu

rige gedaante , maar vooral om het brandend , stekelig 

gevoel, dat hunne n e telorganen bij aanraking veroorzaken. 

Nie t ongestraft komt men dan ook met  zulk een lnval 

in aanraking ) daal' l l i en  zijn  onvoorzigtigheid met eeni

ge dagen koorts moet bekoopen . 

Spreker was hier aan he t  einde zijner verhandeling , 

die ons een vlugtig maal' hoogst i n t.erressan t k ijk.j e  had 

gegeven in  het  dierenrijk , waal' de groo theid v an de 

Schepping in het  kleine zoo  vel'l'assend aan he t  l i ch t  

treedt. 



VII I .  

DR.  J.  C.  VAN DOOREl\'IAAL : 

Over h et Oog .  

Een bij uitstek b evo egd desk undige , de  v erdienste· 

lij k e  o ogarts  DR. D o o R E M A A L ,  trad in Diligentia op 

tel' bespreking van het oog , dit kostel� k kleinood van 

mensch en dier. Ofschoon niet  op de l ij s t  der  sprekers 

inges
'
chr e v en , had de heer D.  de  welwillendheid , op 

nitn o odigin g  van het Bestu ur , in de  plaats te treden 

v an den spreker , die door  familie-omstandigheden nie t 

in de gelegeheid was zij n beloft e  gestand te doen.  

Uit  h e t  rij k e  onderwerp h ad spreker een , naar wij 

m eenen , zeer gel ukk i ge keuze gedaan. Hij bepaalde 

z ich  tot h e t  h o o fds tuk van de physiologie van h e t  oog , 

dat handelt  o v er de refrac tie en de accomodatie. Onder 

refractie verstaat men de v erh ouding der optisch w er

kende d e elen v an het o o g , zooals die ten gevolge van 

h un on tleedkundigen b o uw aanwezig z ij n .  Wanneer  wjj 

ons  een j ui s t  denkbeeld van · die optis che werkin gen 

wil len geven ) m o e ten wij eerst  de  cl eelen van h e t  oog 

aan e en onderzoek onder werpen . 

D e  o ogappel ([jg.  4.) wordt  omsl o ten do o r  een hoorn
ach ti ge h uid  (a) ) van voren overgaande in het do ol'zig

tig en e enigzins g e bogen h o o rnvlies (6) , dat als h e t  ware 
als een horloge-glas h e t  oog dekt.  Achter h e t  h o ornvlies 
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e n  daarvan gescheiden dool' een v\ratel'achtig  vocht  (c) 

ligt , gelij k  de wij zerplaat ach ter het  horlogeglas , de 

regenboog of i?'i:8 (d) , die in J t  midden een kring

v o r m ige opening he eft , h e t  ooggat of de pupil (e) . Ach

ter de ir'is v olgt de kris tal-lens  (I) , die met  haal' gebo

gen ach te rvlak rust op het  glas v oc h t  (g), de geheele oog

bol  vullende to t aan bet  netvlies (h) achter in  het oog 

ui tgespannen , waar de lic hti ndru kk en worden opgeno

men , om duor de gezigtszenu w (i) naar d e  h ersenen te  

worden ov el'gebl'agt. 
,V ij treffen biel' dus twee gewigtige factoren aan , 

die een eigenaardigen invloed uito efenen op de s tral en 

welke de l ichtbron n aar h e t  oog zendt. Vo oreerst de 

kromming v an h e t  l lOOl'nvlies en die van de kristal-lens , 

w elke maak t , d at de s tralen v an hun w eg afwij ken ; 

dan de middens toffen , daareven genoemd als besloten 

liggende tusschen hoorn v l ies e n  iris en tusschen lens 

en n e tvlies , welke op haar beurt h e t  licht breken en zij n 

rigting v eran deren . De lich t s tralen van een op onein

digen afs tand van het oog v erwij derde lichtbron vallen 

evenwij dig  aan elkaêr op het oog en de s traks be

schreven refrac tiewerkingen geleiden die s tralen zoo

danig door het  oogJ dat z ij , de geheele ruimte dool'

loopen h ebbende , zamenkomen in één punt .  

Dit punt  nu kan gelegen zij n  j uis t in de percipiërende 

laag van het n e tvlies in F ,  of er v óór of er achter. 

Komen de s tralen tot vereeniging j uist  in het percipië

rende gedeelte van h e t  ne tvlies , dan h eeft men uit  

een optisch o ogpunt  te  doen met het  normale of ge

zonde oog.  Aan dezen toestand is  dool' DONDERS de 

naam gegeven van Emm,etl'opie. De beide an dere toes tanden 

heeft DOND El1,S vereenigd onder den naam van Ametropie. 

yVanneer de lichtstralen t o t  vereeniging komen vÓÓr 
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zij het  n etvlies bereikt hebben, heeft m en te  doen m e t  

een geval v a n  d e n  algemeen bekenden toestand van 

MijojJia , kortzigtigh eid , bij ziendheid. In h e t  tweede ge

v al , dat de lichtstralen eerst tot vel'eeniging komen in 

een punt , dat achter het n e tvlies  is geiegen , hebben 

wij t e  doen met den t o e stand , waaraan door DONDER'l 

de naam van Hypermetropie , v erziendheid , o vel'verziend� 

heid , gegeven is . 

Wanneer n u  h e t  voorw erp op eindigen afstand van 
het  oog is geplaats t ,  kunnen de s tralen zoodanig ge� 

broken worden , dat een scherp beeld op h e t  netvlies 

w ordt gevormd. De korts te afs tand is dan gevonden , 

waarop wij een v o orwerp scherp zien. Brengen wij 

echter h et voorw erp digter bij , dan wij ken de licht

s tr alen s terk uiteen ; zij kunnen in het  oog niet  voldoende 

gebroken worden , om bet be eld j uis t op het netvlies 

t e  w erpen ; het v ormt zich op eenigen afs tand achter 

dat vlies , m e t  het gev olg dat een onduidelij ke , diffuse 

in druk w ordt w aargenomen . 

Een gezon d o o g  is ech ter z o o  ingeri g t , dat he t s ch erpe 

indru k k en on tvan gt v an de v o orw erp en , die op v er

schi l l end e afstanden van 't oog gepl aatst z ij n .  lIe t  acco

m odatie--vel'ffiogcn v an he t oog komt h iel' t e  hu]p , om 

de breking zoo danig t e  regelen , dat , z o o w el op korte
ren als op v el'cl eren afs tand van het  oog geplaats t , de 

lic h t bron s te eds  e en scherp bee ld  vormt op he t netv lies. 

Physiologen en m edici h e bben zich tot op den l midi

gen dag bezig gehouden met de ij v erigs te onderzoekin

gen naar den zetel  van deze gewi g tige fun ctie in het 

o og. D e  m eenin g ) dat het accomodatie-v enllogen in het 

ho ornvlies ze telde , dat door wijzi ging van z ij n  krom
mings-s traal de l ichts t r al en te hulp zou komen in het 
vormen v an een zuiver b eel d op het ne tvlies )  werd op 
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metkwaardige wij ze door THOMAS YOUNG gelogens traft . 

Het ho ornvlies van het  oog plaatste hij in een bakj e , 

zoodanig , dat h e t  er j uist  in sloo t , de overige ruimte 

van h e t  bakj e vullende met  water , dat  een uitweg kon 

vinden. Toen hij n u  een lichtbron achtereenvolgen s op 

verschillende afs tanden voor h e t  hoornvlies gefixeerd h ad 

bleef het  water in evenwigt ; el' s troomde niets uit h e t  

bakj e , e e n  bewij s  derhahT e , dat het  h o ornvlies geen 

wij ziging v an zijn oppervlak hed ondergaan . Op even 

ingenieuse  wij ze toonde YOUNG aan , dat het  accomoda

tie-vermogen e venmin zijn zetel  h ad in het n etvlies. 

Een v oortgezet onderzoek schonk hem de o v e r tui

ging , dat geen ander orgaan dan de kristal-len s deze 

functie k on verrigten ; bij cataract-lij ders toch , wier 

verduisterde tens uit  het  oog was v e r w ij derd , nam hij 

waal' , dat z ij door die verwij dering h e t  v ermogen om 

te accomoderen totaal v erloren hadden. Aan onzen 

Nederlandsehen gele erde enAMEl\" ges teund door de 

voorlichting van prof. DONDEHS , was het gegeven h e t  

onderzoek naar de oorzaken v a n  h e t  accomodatie-ver

mogen een belangrij ke schrede verder t e  bren gen . 

Bij zij n  onderzoek maakte C I1AMEl\, gebruik van de 

spiegelbeeldj es , die in het oog gevormd worden. Fig. 5 
stelt de b eeldj es voor van het oog dat in de v erte ziet 

en waarbij dus de accom odatie on tspannen i s , lllet  andere 

wo orden van het oog in rus t ,  ingesteld voor de verte .  

a. Is het  spiegelbe eldj e van h e t  ho ornvlies in  N het 

grootste en scherpste del' drie , regt ops taande en de 

beweging del' lichtbron v olgende. 

b. Is het spiegelbe eldj e van de v o orvlakte in N f 

van de kris tal-lens , en e v en als het  vorige een virtueel 

beeld. 

c. Is het beeldj e van de achtervlakte van de kristal .. 
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lens in N" , een omgek eerd beeldj e  (in t egenstelling 
v an de b eide vorige op een hol spiegelvlak gevormd) 
dat b ewegingen m aakt tegengesteld aan die der lichtbron. 
Aan gezien deze beeldj es volgens bekende optische wetten 
gevormd worden, zoo moesten de v eranderingen, welke in 

. den stand en de gro o tte der b eeldj es bij het  zien in de 

nabij heid tot  s t and komen , ons den sleutel geven van 

hetgeen bij h e t  zien in de nabij heid , dat is bij het  

accomoderen , plaats grijpt. 

Fig. 6 stelt de lichtbeeldj es v oor van het  geacco

modeerde oog , met andere woorden van het 
·
oog , dat 

v o or de nabij heid is  ingesteld , dus van het oog dat in 

de nabij heid ziet .  

Uit deze figuur nu blijkt , dat het  h oornvliesbeeldj e  ct '  

geen v eran dering ondergaat. CRAMER bevestigde dus nog 

regtstreeks de stelling v an THOMAS IJ DUNG , dat het  h oo'rn

vlies z o o wel voor het  zien in de verte als voor het zien 

in de nabij heid noch van plaats noch van vorm verandert. 

Het beeldj e bJ daarentegen wordt kleiner , scherper en 

komt m eel' naar voren , b ewij s  dat de voorvlakte van de 

kris tal-lens sterker gewelfd wordt · en meer naar voren 

treedt. 

Aan het beeldj e  c' , afkomstig van de achtervlakte 

v an de l ens J kon CRAMER geen v erandering besp euren ; 

hij besloot  daaruit ten onregte dat h e t  geen v erande .. 

ring ondergaat . HELMHOLTZ , . die met  een meer naauw .. 

keurig ins trument dan dat v an CRAMER zijne onder

z oekingen deed , h eeft gemeten dat ook het achterste 

b e eldj e kleiner wordt , dat dus ook de achtervl akte van 

de lens zich sterker w elft. 

Hiermede was dus voor goed het pleit beslis t en 

boven allen t wij fel uitgemaak t , dat h e t  accomodatie

vermogen t o t  s tand komt door vermeerderde welving 

6 
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van de kristal-lens , met andere woorden, dat voor hèt 
zien in de nabijheid zoowel de voor- als de achtervlakte 

van de kristal-lens boller worden. 

CRAMER had bij zij n  onderzoek gebruik gemaakt van 

een instrument , dat spreker ons vertoonde met  de be

langrijke wij zigingen , welke prof. DONDERS later aan 

het  werktuig had toegepast .  

CRAMER vermoedde toen weinjg ,  dat de naam van 
oogspiegel , zooals hij zij n  instrument noemde , later 

door HELMHOLTZ gegeven zou worden aan een instru

ment , dat sedert een ware revolutie in de oogheelkunde 

heeft gebragt. 

Wij zagen daareven , dat het accomodatie-vermogen 

bij gezonde j eugdige oogen het sterkst ontwikkeld is. 

Mêt den leeftij d  vermindert dat vermogen , de voorwer

pen worden slechts op bepaalde afstanden scherp zigt

baar en onduidelijke beelden worden gevormd van de 
voorwerpen , welke te digt bij het oog geplaatst zijn .  Het 

gebrek van ouderdoms-vèrziendheid treedt tusschen het 

45e en 50e j aar in. 

Door tegemoetkoming aan de . verminderde breking 
zal men dit gebrek natuurlijk  verhelpen kunnen en wa

penen wij dus het vérziend oog met een bolvormige lens 

of brillenglas , dan vereenigen zich de van het lichtpunt 

uitgaande stralen weêr op het netvlies en vormen daar 
een scherp beeld. 

Onwillekeurig rezen ons hier de klagten voor den 
geest van menschen , wier oogen op 45j arigen leeftij d 

aan dat gebrek beginnen te lijden. Aanvankelijk  gaat het 

lezen nog zeer goed ; maar langzamerhand wordt het boek 

al verder en verder van de oogen gehouden , tot dat de 

lamp tusschen het oog en het boek wordt geplaatst. Einde

Jijk worden de noten, die met een kleinere letter gedrukt 
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zijn , o vergesl agen ; de letters w orden flaauwer , onduidè

lij ker en loopen door  elkander ; men krijgt  een gevo el van 

drukking boven de o ogen en is eindelijk v erpligt de o ogen 

t e  sluiten.  N a  de o ogleden cenigen tij d gesloten te hebben 

gehouden , wrij f t  men el' gew o onlij k  eens met de hand 

o v er ; de  drukking neemt dan gaandeweg af en men 

kan op nieuw beginnen te lezen.  In ' t  eerst gaat h e t  

w eêr tamelij k  goed , maal' zoolang als de  v orige m aal 

kan men 't niet uithouden. De leesperiode wordt telkens 

k orter ; eindelij k  werp t  m en mïstroostig het boek 

tel' zij de , en pruttel t t egen het  graauwe p ap'ier , de  

kleine le t ter , d e  bleeke ink t , t erwij l  de v erzekering 

luide v erkondigd wordt : j a ,  in mij n  tij d w erden de 

b o eken ook v e el betel' gedrukt. 

vVanneer men gedurende eenigen tij d veel last v an 

dezen toestand gehad heeft , gaan de onvers tandigen 

naar een brillenwinkel en k o open zich een bril ; de 

v ers tandigen daarentegen begeven zich naar den o ogarts 

en laten hunne o ogen onderzoeken alvorens tot het  

gebruik van ëen bril over te gaan. 

H erhaaldelij k  had spreker gelegenheid op den roem 

te wij zen v an de N ederlanders op dit gebied van het  

physiologisch onderzoek van het  o og. 

D e  ontdekking van de wet del' breking van het  licht  

door mjddenstoffen komt aan onzen SNELLIUS toe .  Naar 

men weet  heeft elke middenstof een eigen brekings-co

ëfficient en SNELLIUS bepaalde haar , dool' den sinus van 

den h o ek V3Jn inval te deelen dool' den sinus van den 

h o ek van breking. To en de Fransche gel eerde DESCAR'l'ES 

aan de Leidsche Ho ogeschool v ertoefde en in de papie

r en van SNELLIUS deze wet vond , deinsde hij el' niet 

v o or terug , die on tdekking zich z elven toe te kennen 

en haar voor de wet van DESCAR'rES te procl ameren. 



Onze HUYGHENS stelde die valschheid wel aan het l icht 
en verhaalde ,  hoe DESCARTES aan die wet  gekomen 

was , maar daar hij in die dagen met N EW'fON in eeil 

heftigen ' strijd was gewikkeld , waarin hij zijn undulatie

theorie verdedigde tegen de emanatie- theorie van NEWTON 

en van bijna de geheele wetenschappelijke wereld, kon hij 

voor SNELLIUS verder den handschoen niet meer opnemen. 

Aan de groote verdiensten van professor DONDERS en v an 

dr. CRAl\iER , liet dl'. DoollEl\fAAL in zijn belangrijke rede 

ten volle regt wedervaren. Een waar woord sprak hij 

ten slotte , dat de uitvinder van de brillenglazen krach

tiger had medegewerkt tot vermeerdering van het ar

beidsvermogen , dan de grootste uitvinding van later 

dagen , zelfs van het stoomvermogen , ooit gewrocht 

had. Eere zij onzen landgenooten , die ook op dit ge
bied N eêrland's naam in de geschiedboeken der menseh .. 

heid met gulden letteren gegrift hebben. 



IX. 

DR. H. J. RINK : 

Over h et O pt isch bedrog . 

SCHILLER heeft eens betoogd - zoo ongeveer begon 

de heer dr. H .  J .  RINK zijn verhandeling - dat de 

natuurwetenschap en de yvij sbegeerte niet kunnen zamen 
gaan) dat beiden haar eigen weg moeten vervolgen , op 

s traffe van met elkaél' in bo tsing te  komen. Deze uitspraak 

van een groo t  denker moge in z ijne dagen veel waarheid 

tot grondslag hebben gehad , sedert den vooruitgang 

op elk gebied van onderzoek en kennis ) die onze eeuw . 

kenmerkt , ziet men de natuurwetenschap to t de philo

sophie toenaderen en ontleent  deze laats te haar licht 

ook aan de bronnen ) welke ons de oorzaken en de ge� 

volgen der natuurverschij nselen openbaren. 

De wij sbegeerte verlaat den onvruehtbaren akker der 

dialectiek en doet haar voordeel met de geheimen haar 

door de wetenschap ontsloten. Aan het slo t  van spreker's 

rede zou het  blij ken , welk verband hier bedoeld wordt. 

De heer RINK wenschte ons te verklaren) wat men onder 

optisch bedrog heeft  te verstaan , of liever wat met die uit

druKking niet wordt bedoeld. Men kent de resultaten van 

het optisch bedrog ) die onder den naam van di88oZ,oing view8 

en gees tverschij ningen op onze kermissen door de heeren 

BASCH c .  s. vertoond worden. Spreker zou die vertoo

ningen laten · rus ten J o mdat hem , ook zoo hij dit  al  
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wilde , toch de noodige toestellen en tev ens de ve1'

eischte vaardigheid ontbraken om er mede te werken.  

Een reeks van and ere v erschij nselen werd ons duide

lij k  voor oogen gesteld en daaruit  v e rklaard , hoe het 

kom t , dat de indruk van voorw erpen bui ten ons veel

tij ds niet overeenkomt met de eigenschappen , wel k e  

w ij o p  andere gronden aan die voorwerp en mogen 

toek ennen. 

Dank zij den vorigen sprek er , die ons over den bouw 

van het  o og had onderhouden , kon de heel' RINK zij n  

inleiding zeer v ereenvoudigen e n  bepaalde hij zich tot 

d e  aanschouwelij ke voorstelling van de do orsnede v an 

het  o og op groote schaal. Door  de brekende storren in 

het oog worden de lichts tralen, welke de voorwerpen daar

buiten uitzenden , zoodanig gebroken , dat zij in één punt 

op het n e tvlies zamel1Vallen . D e  verzameling v an die 

lichtpunten vormt d an h e t  beeld v an het v o orwerp ) 

dat aldus t o t  onze waarneming kom t .  

Van een helder v erlicht vierkant vlak zal een gelijk

vormig beeld v an een bepaalde gro o tte op ons n e tvlies  

vallen , maal' wanneer dat  v erlichte v lak in de nabij heid 

van een donker vlak w ordt geplaatst ,  verkrij gen wij den 

inclruk alsot het verlichte vlak daardoor gro o ter is gewor

den. Aan den s terrenhemel nemen wij dat v erschijnsel 

van de 'Ïr1'adiatie waal' bij vaste s terren , die ons v er

lichte v lakj es toeschijnen , terwij l  zij in wel'kelij kheid 

op dien afstand toch slechts lich tende p unten knnnen 

z ij n , zooals zij zich 'dan o ok aan ons oog zouden v er

t oonen , wann eer wij z e  over dag konden zien. Een 

twe ede vo orbeeld v all irradiatie in de  natuur biedt de 

maan on s aan ) wanneer zij , enkele dagen oud zijnde , 

haal' helder verlichten sikkel ons v ertoont , tenvij l h e t  

overige gedeelte van de s c h U f  een aschgraauwen tin t 
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heeft. Het schijnt  dan , of de helder verlichte sikkel tot 

een groo ter cirkel vlak behoort dan het  overig gedeelte  
dat flaauwer ii verlicht. Spreker proj ecteerde achtereen

volgens twee nevens elkaêr geplaatste lichte en donkere 

vierkante vlakken en een beeld van den maansikkel 
begrensd dool' de donkere vlakte. Ofschoon de vierkang 

ten even groot  waren , was de indruk van he t  verlichte 

toch van dien aard , dat het ons groo ter toescheen , t er
wij l  de verlichte sikkel tot een gl'ooteren cirkel scheen 

te  behoOl'en , dan de overige zwarte ruimte , die toch 

me t  den zelfden straal gemeten was. 

De verklaring van dit verschijnsel , dat zich vooral 

s terk voordoe t , als men niet volkomen accomodeert , 

zocht PLATEAU in de omstandigheid , dat de lichtstralen 

van s terk verlich te voorwerpen , behalve op de punten 

waar zii op het netvlies zamenkomen , ook indrukken , 

al zU het  ook ilaauwere , achterlaten op naburige punten 

van het ne tvlies. 

HELMHOLTZ gaf aan het verschij nsel een andere ver

klaring , hierop berus tende , dat de waarneming van 

he t  verschil van lich t-intensiteit afhangt van del:l:abso

Iu te  lichtsterkte del' beelden. Wordt het  verschil van de 

lichts terkte van twee beelden , waarvan de intensiteit 

met 1 0 0 en 1 0 1 uitgedrukt wordt , nog even waargeno 

men , dan is  dat verschil niet meer merkbaar bij beel

den van 1 0 0 0  en 1 0 0 1  lichts terkte , maal' moet , om 

hetzelfde verschil waal' te nemen , die  lichtsterkte 1 000 
en '1 0 1 0  wezen. 

Dezelfde we t ,  dat gelijke  breukdeelen hetzelfde ver

schil doen opmerken , vinden wjj ook in het  geluid terug. 

Zij geldt o o k  b ij het schatten van afs tanden en het be

palen van het v erschil van twee gewigten . Is het ver

schi l in zwaarte tusschen twee betrekkeljj k kleine ge-



88  

wÎgten gemakkelij k  t e  voelen , dat verschil zal grooter 

moeten zij n , o m  het te constateren , wanneer die geç 

wigten zwaarder zijn.  

De onvolkomenheid van de lens draagt o ok veel bij 

tot het  verschij nsel van de irradiatie . Zendt een lichtend 

voorwerp zijne s tralen door een lens , dan v ereenigen 

zich de randstralen in een digterbij gelegen punt dan 

de centrale s tralen. Door die spherische aberratie wordt 

het scherpe lichtbeeld omgeven door een krans van 

flaauwer licht , en eers t wanne er d ie randstralen dool' 

een c o mbinatie van lenzen worden geab sorbeerd,  wordt 

het zuivere beeld geworpen op het sch erm , gelij k  door 

spreker ons werd aangeto ond. Behal v e  die spherische 

aberratie moet men bij de lenzen ook nog rekening 

houd�n met de chromatische aberratie , die den scherpen 

omtrek van het lichtbeeld met bepaalde kleuren doet 

begrenzen. B ij ons oog h eeft men nu diezelfde fo ut v an 

ue aberratie .  De beelden op het  netvlies  worden o ok 

omgeven door een rand , die het  voorwerp wat gro o ter 

doet schijnen. 

Pl�tst m en nu twee voorwerpen nev ens elkander, 

bij v. twee vierkante vlakken , het  eene l ich t , h e t  andere 

donker , dan zullen beiden door de aberratie een licht

krans erlangen , die bij de aansluitin gslij n  in elkaêr 

zullen overgaan. De lichtere krans van het witte vlak 

zullen wij echter alleen waarnemen , omdat bij het  

zwarte vlak een kleinere licht-in tensiteit bestaat. 

Daal' de lichtincll'uk van een voorwerp eenigen tij d 

duurt , va.n 1/ö tot  1/1 0 seconde , zullen snel achtereen 

herhaalde lichtindrukken van J letze1 fde voorw erp een 

continu beeld op het n etvlies werpen. Spreker wist ons 

deze optische v erschij ns elen met inderdaad zeer fraaij e 

proeven dui.delij k  te maken door scherpe beelden van 
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de voorwerpen te proj ecteren met behulp van het 
schitterende kalklicht van den Duboscq-toestel , die 
zoodanig was ingerigt , dat del schij ven in een snel rond .. 
draaij ende beweging konden worden gebragt. 

Een zwart cil'kelvlak met een enkele w itte ronde 
vlek vertoonde b ij ro nddraaij ing het  continu beeld van 

een graauwen ring. Een half z warte , half witte ring 
maakte bij de snelle omwenteling van het  vlak op ons 

den indruk van een aaneengesloten graauwen ring ; een 

daarop volgende ring , in vier gelijken deelen verdeeld , 

twee zwart en twee wit , verto onde hetzelfde verschij nsel 
van kl eurenmenging . 

. Op dezelfde wij z e  liet spreker ons zien , h o e  h e t  witte 

lich t , dat dool' h e t  sp ectrum val l ende in zij n  reeks van 

kleurschakeringen wordt ontleed , omgeke erd opgebouwd 

kan worden . door een schijf ,  verdeeld in sectoren die 

afwisselend de kleuren van het  spectrum dragen , in 

snel ronddraaij ende beweging te brengen. De kleuren 

w orden dan gecombineerd t o t  de o orspronkehj ke witte 

kleur en de s chij f  vertoont ziçh wit  aan ons oog. Om 

te bewij zen dat de o orzaak van dit  verschijnsel" nie t 

gelegen is in de omstandigheid , dat wij dool' de snelle 

w en teling der schijf den tij d  niet hebben om de ver� 

schillende kleuren te onderkennen , v erli c h te men slechts 

de schij f door een electris che vonk , w aardoor dat  ge� 

deel t e  van de w en telende schij f, dat op het  moment van 

d ie plo tselinge verlichting ons oog treft , kan aangenomen 

w orde n stil  te s taan. De v erschil lende kleuren z ullen 

dan toch gedurende dat korte oogenblik van verlichting 

der sc hij f t o t  onze w aarn e ming komen . 

In verban d  met  het  Y OOl'afgaan d e v estigde spreker 

thans onze aandach t  op de nabeelden ter verklaring van 
een ander versch ij nsel van het  optisch bedrog. Vestige n 
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wij h e t  oog gedurende e enigen tijd  onafgebroken o p  een 

lichtend voorwerp , dan zullen wij bij het sluiten van 

het  oog nog een nabeeld . gewaar worden . Wij hebben 

zelven meermalen die proef genomen door het oog ge:-. 

durende eenige seconden op een helder verlicht  voor

werp te vestigen ,  bij v . een venster , waarop de zon 
hare s tralen werpt. Sluit men het  oog , dan blij ft m en 

het  lichtend v oorwerp , in dit ge val de heldere randen 

van het  venster , nog duidelij1\:: zien , maal' dit positi eve  

nabeeld verdwijn t na eenige seconden . 

De negatieve nabeelden duren langer en z ij n  s terker , 

maal' de helder verlich te punten, ,velke wij eenige oogen

blikken met  he t  oog gefixeerd hebben , vertoonen zich 

daarbij donker , de donkere punten geven den indruk 

van lichtbeelden. Bij het Jlyel'en van gekleurde voorwer

pen verschijnen , in plaats van de eigenl ijke kleuren , 
de complementaire kleuren in het  naoeeld. Neemt men 

bij v. de proef met een rooden lap en houdt men het  

oog gedurende 2 0  à 3 0  seconden daarop gevestigd , dan 

ontwaart men bij he t  zien naar een wit of grij s  vlak 

een groen gekleurd negatief nabeeld. Omgekeerd bij h e t  

beschouwen van groen , v erschijn t  een rood nabeeld ; 
en zoo geeft blaamv een geel en geel een lJlaauw na
beeld. 

Tel' verklaring van dit verschijnsel der nabeelden heeft 

YOUNG een hypothese opgewo l 'pen ,  die later dool' HELM:

HOLTZ werd uitgewerkt . Onze o ogen zijn zoo geboU \vd , 

dat zij he t langdurig beschouwen van enkele punten 

niet kunnen verdragen en dat wij , tel' wille van de 
gezondheid van ons oog , het  nu hier dan daal' moeten 

rigten tel' ontvangst van wisselende lichtindrukken .  Deze 

exercitie van het oog geschiedt meestal. onbewust.  En 
wanneer wij nu tegen de natuur in werken en ons oog 
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lan g fixeren o p  een bepaald voorwerp , dan vermoeijen 

wij het  o og. Bij gekleurde vo orwerpen zal het  zenuw

uiteinde , dat c orresp ondeert m e t  de kleur , ongevoelig 

worden. Die kleur zal ' schij nbaar v erdwij nen en bij h e t  

zien n aar een wit  of grij s vlak n em e n  w ij nog slechts 

de complementaire kleur waar . die o v erschiet , als van 

het witte licht de " geabsorbeerde kleur wordt afgezon. 

dm'd . 

Als vo orb e eld nemen wij de roode kleur. Staren w ij 

lang op een rood vo orwerp , dan wordt de zenuw , wel

ker uiteinde dool' h e t  rood wordt - aangedaan , zoodanig 

vermoeid , dat z ij voor  het o og enblik onvatbaar is  o m  

lichti ndrukken op t e  nemen . N a  het  oog gesl o t7n t e  

hebben zien wij d a n  o ok slech ts i n  het n abeeld de kleu

l'en , die van het wit o verschie ten , als het rood verd we

nen is. E en gro en e tin t is  dan de kleur van het n abeeld. 

Negatieve n abeelden onts taan o ok , als wij den blik 

rigten op v erschillende kleuren vVij hebben hiel' te doen 

m e t  h e t  v erschij nsel van de successieve en simultane 

contras ten. Ges teld bij v . ; dat w ij geel zien na rood , 

dan treft onze gewaar wording een geel nabeeld met een 

gro en ac h tig waas . Het acht ereenvolgen s beschouwen van 

twee andere kl euren zal een ander succ essief con tras t te 

voorschij n roepen . Beziet  men z o oveel mogelij k  de kleuren 

ge l ij k bj di g , dan o efenen z ij , Llij k baar uit het  simul taan 

contras t dat o n s  oog treft , een bepaalden inv loed op 

e lkander lÜ t ,  die het n abeeld met een gewij zi gd e  kleur 

doet  verschij nen.  Van de v o or de o o gen z o o  inspannende 

s tudie van deze v erschij ns e l  en z ij n  de natuurku ndigen 

PLAT E A U  en T.ECHN l� l l  vo ll) lagen b lind geworden . 

Het  s imultaan c o n tras t is ei genl ij k  slechts schij n baar 

s imLLltaan , want wij he bben daar e v e n  reeds aan ge to ond , 

dat o n s  oog niet  l ang op h e tzelfde p u n t  kan l ' l l s ten , 
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vooral niet als het  een  andere kleur digt in  de nabij heid 

ontmoet. Het successief contrast heeft dus a,ltijd de 
overhand . 

Men heeft lang getwist over de vraag , of het wel 

zoo zeker was dat het verschijnsel "an het simultaan 

contras t toe te schrij ven is aan een verkeerde beoor .. 

deeling van de waarneming. Men verzette zich tegen die 

theorie op grond van de bewering , dat wij niet naar 

willekeur de gewaarwording van de lichtindrukken , 

zooals zij op het netvlies vallen , veranderen kunnen. 

Dat de individuële meening omtrent onze gewaarwording 

van een lichtindruk intusschen wel eens geheel anders 
kan zij n  dan de lichtindruk zelf , bewij st ons het  be-

� 
schouwen van zwart fluweel in het zonlicht en van een 

muur in, de schaduw. '\Tij zien het fluweel wit als de 

muur en de muur donker get.int , en toch twij felen wij 

geen oogenblik aan de zwarte kleur van het  fluweel en 

komt het evenmin in ons op ) te meenen , dat de muur 
zwart is. 

Dat nu de verschij nselen van het simultaan contrast 

toe te schrijven zij n  aan een onjuiste beoordeeling van 

onze gewaarwordingen , maakte spreker ons duidel ij k  

door een groene schij f )  afgebroken door een zwarten 

ring , snel rond te draaij en. \\Tij zagen nu geen groenen 

ring , maar duidelijk een rood. gekleurden. 

Een niet minder in teressant verschij nsel van het si

multaan contrast zij n  de gekleurde schaduwen. Men kan 

zelf de proef nemen door in e�n kamer, die zwak dool' 
het daglicht is verlicht , een  kaars te  brengen. De schaduw, 

welke de kaars werpt , en die men zou onderstellen dat 

ongekleurd zou blij ven , daar het daglicht toch overal 

wit lich t  werpt ,  wordt integendeel helblaauw. Spreker 

plaats te een scherm voor het kalklicht ,  dat hij bedekte 
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mèt een rood glas. Hij plaatste de hand zoo , dat zij 

door dat roode licht beschenen werd en op het scherm 

een donkere schaduw op een rooden grond wierp . 

Zoodra evenwel een wit licht nevens het kalklicht was 

geplaatst , dat die schaduw bescheen , werd deze groen 

getint , ofschoon er toch n ergens een spoor van groen 

J icht aanwezig was. 
De roode glasplaat werd verwisseld met  een groen 

glas� Naast de groen e  hand werd nu een roodachtige 
schaduw op het scherm geworpen. Bij blaauw licht ver

scheen een blaauwe hand met een geele schaduw , bij 

een geele hand een min of meer blaauw gekleurde 

schaduw. 

Evenals voor alle zaken , moet  ook hier een oorzaak 

zijn , waarom wij deze gewaarwordingen zeer onjuist 

beoordeelen. De  verk laring maakte spreker duidelijk 

door een algemeene opmerking. Het menschelijk oog 

i s  geneigd de verschillen , welke het waarneemt, steeds te 

overdrij ven , vooral als we geen gelegenheid hebben tot 

vergelijking . met andere zaken , die wij kennen . De roode 

schij f ,  welke in plaats van den graauwen ring , dien wij 

verwachtten , een groenen ring vertoont , is een der

gelij k ' verschij nsel van het  optisch bedrog als de vero 

keerde werking van ons oordeel ook bij het bepalen 

van afstanden en rigtingen. 

Spreker gaf ons daarvan menig sprekend bewij s .  

D e  eene helft van een i n  twp,e even groote deelen 

verdeelde lijn schijnt  ons kleiner toe dan de andere 

h elft , zoodra een der helften in een aantal deelen is 
verdeeld. Vierkanten in gelijke reepen verdeeld schijnen 

uitgerekt tot langwerpige regthoeken , en het sterkst voor

beeld van dit bedrog is de bekende figuur van ZÖLLNER 

(fig. 7) , met hare evenwij dig geplaatste perpendicu�ai l'e 
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dikke zwarte strepen , die elk dool' een aantal kleine 

dwarsstrepen schuin gesneden worden . De lange lood

regte l ijnen schijnen aan het eene einde elkaêr te 

naderen , aan het andere zich van elkaêr te v erwijderen , 

terwij l  de kleine d warss treepj es zich aan ons oog ver

toon en , alsof zij niet doorloopen , maar of de zwarte 

helften aan de eene z ijde der loodlij n  uitkomen tegen

over de witte tusschenruimten aan de andere zijde  
der  lijn .  

De scherpe  hoeken worden hier te groot  geacht en  

de stompe te  klein , omdat men bij een  stompen hoek 
de afvvijking van de 1 800 overschat en dus den hoek 

te klein neemt ; terwij l  bij een scherpen hoek het oog 

zich niet kan accomoderen naar de loodlijn van den 
regten hoek , daar die afwezig i s , en dus den afstand 

tusschen de beide beenen te groot  neem t .  

Spreker wees aan het slot  van z ij n  betoog nogmaals 
op het verband tusschen de wij sbegeerte en de natuur

wetenschap , dat nu door het voorafgaande zeer duidelijk  
was geworden. 



Xc. 
.-' 

Generaal-majoor F. A. T.  DEL PRAT : 

Over n o rma l e  stemm i n g  en k lankfi g u re n  met p roeven. 

Dit opschrift zou niet doen vermoeden , dat de ver .. 

handeling , door generaal DELPRAT in DiZigentia gehouden, 

bevattelij k  en leerzaam en in de hoogste mate boeij end 

en onderhoudend was , zoowel voor den leek als VOOI' 

den deskundige. En toch was dit bij uitnemendheid het 

geval. Wij willen trachten hiervan het bewij s  te geven 

in het volgend ovel'zigt van spreker's belangrijk vertoog. 

De wetenschappelijke V Ool"uj tgang van onze dag
.
en , 

die in het bedrijvige leven aan handel en nijverheid 

ten goede komt , heeft o ok de hulpmiddelen aan de hand 
gedaan om het groot  aantal nieuwe producten , welke 

ten gerieve van de menschheid worden voortgebragt of 

uit andere landen aangevoerd , onderling te toetsen en 

aan een bepaalden maatstaf te onderwerpen ter bepaling 

van de waarde , welke zij in den handel vertegenwoor

digen. Men heeft leeren inzien , van hoeveel gewigt het 

is , waarborgen te  bezitten omtrent de deugdelijkl�eid , 

de hoeveelheid en de hoedanigheid van de voorwerpen , 

die ons ten gebruike in het leven worden aangeboden. 

Zoo bezi tten thans alle beschaafde landen bepaalde 

eenheden van maat en gewigt , ter berekening van de 

lengte , de oppervlakte en den inhoud van voorwerpen. 

Naar men weet dient het metriek s telsel daarbij tot 

grondvorm en uitgangspunt. 
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Dat die aangenomen maat-eenheden een deugdelijken 

waarborg eischen , opdat hare afmetingen steeds onver
anderbjk dezelfde blijven , behoeft evenmin betoog , als 

dat hiel' de Regering moet optreden , om dien waarborg 

tot een onderwerp van haar zorg te maken. Het is 

een andere vraag , meende spreker , of zich die zorg 

wel ligt niet wat ver uitstrekt. Niemand zal het nut be
twisten van den ijk der lengte- ,  v lakte- en inhouds

maten en van meer andere maat- of gewigtseenheden. 

Van den ijk der gasmeters daarentegen zag spreker het 

nut minder in . W el zou het publiek gebaat worden 

door een photometrische eenheid , een eenheid voor 
lichtsterkte , zooals men b. v. in elk arrondissement van 

Parij s  des avonds de lichtkracht van het gas meet j maar 
de inrigting van de t.oestellen tot aanwij zing van de 

hoeveelheid gebruikt gas moge door wettelijke regelen 

om
,
schreven kunnen ,vorden , een ijk in de eigenlij ke 

beteekenis van het woord is gebleken moeij elijk  op 

die toestellen toepasselijk te zijn.  
Hoe dit  ook zij en hoe vreemd het ook klinken moge , 

een feit is het , dat men den ijk ook heeft ingevoerd op 

het gebied van de geluidsleer en van hare even nuttige 

als aangename toepassingen in het dagelijksch leven. 

Men heeft een waarborg willen geven voor het aantal 

trillingen , waarmede een toon to t  onze waarneming 

ko�t. Dat het  aantal trillingen , hetwelk een toon in 

een bepaald t ij dsbestek, bv. in een seconde, voortbrengt, 

de hoogte van den toon bepaalt, mogen wij even bekend 

onderstellen als de oorzaak van die trillingen, de periodiek 

op elkaêr volgende golvingen , welke in de luchtlaag 

ontstaan , waardoor het geluid wordt voortgeplant. Ook 

heeft men zeker wel eens nagegaan , hoe elke toonhoogte 

haar eigenaardig karakter draagt. Bij het hOO1'en van 
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een h oogen toon , die bv. gezongen wordt c1 óor eeri 

sopraan of tenor , zal men m e t  spannin g , gees tdrift 

en v errulcking l uisteren en doorgaans het hoofd:opwaarts 

h ouden , terwijl een lage toon , gezongen dool' een bas

zanger , onzen blik onwillekellrig doet neêrslaan , Den 

z elfden invloed  o efen t  de verschillende toonhoogte op 

de zangeres of den zanger uit .  Zal m en ooi t  een s opraan 

of  e en tenor m e t  naar den grond gewend gelaat een 

h oogen toon zien zingen , of  een bas d en blik opwaarts 

zien h e ffen , wanneer hij zij n  laags ten toon vo ortbrengt ? 

Dat ter wille van de zuiverheid , waarmede een t o on 
. 

w ordt :aangeslagell , een vaste eenheid o ok hier wen-

schelij k  was , h ebben in de eerste plaats de componis

ten ingezien , die er het gro o tste belang bij hebben , dat 

hunne toonzettingen gezongen of  ten gehoore gebragt 

w orden , z o o als  zij geschreven zijn.  Bes tonden er geen 

waarborgen , dat de toonen , door hen aangegeven, s teeds 

op gelijke h oogte werden ten gehoore gebragt, dan zouden 

zij alligt h un werk na verlo op van ;tij d mo eij elij k  

h erkenne n .  

M e n  h e eft dus e e n  bepaalde to onhoogte als grondtoon 

aangewezen , die d� stemming aangeeft .  Vroeger diende 

als norm de ut van de violoncel , tegenwoordi g  de a 

van de derde vio olsnaar. Het  m erkwaardig verschij n sel 

h eeft zich nu in den l o op der tij den voorgedaan , dat die 

toon voortdurend in h o ogte is  to egenomen , niet minder 

dan een geheele toon in anderhal ve eeuw . Van daar de 

tegenwoordige schaars te aan fraaij e s opraan- en tenor .. 

s temmen. D e  m ensch en kunnen die h o ogte niet  meer 

h alen.  

Spreker h ad zich vo orgenomen ons te verklaren I hoe 

die toonho ogte allengs zoo  aanzi enl ij k  ges tegen is en 

welke m aatregel en m en beraamd heeft o m  het verder 

7 
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stijgen te voorkomen. De hooge s temming , die doot 

de stemvork wordt aangegeven , is aan verschillende 

oorzaken toe te schrijven. De eerste is van physischen 

aard. Hoe korter een stemvork, des te hooger toon brengt 

zij voort. Bij het maken van die instrumenten is het 

afveilen de laatste en gewigtigste bewerking , omdat 

de toonhoogte af hangt van de afmetingen. Heeft men 

nu aan de stem vork zoo j uist mogelij k de verlangde 
toonhoogte gegeven , dan treedt de afkoeling in van het 

onder de bewerking warm geworden metaal en -

hoe onmerkbaar ook voor het oor - de toon wordt 

daardoor iets hooger. De kleine fout  wordt natuurlijk  

door vermenigvuldiging allengs grooter en  de stem

vorken wijken op die manier allengs zeer aanzienlijk  

a f  van haar vroegere normale stemming. Van de  tweede 

reden dragen de militairen de schuld. Hun muziek moet 

uit den aard luidklinkend , éclatant zij n  en de koperen 

instrumenten eigenen zich daar uitstekend toe. Tot de 

derde o'orzaak van de rij zende stemming dragen wij 

allen iets bij . Zij is meer van physiologischen aard , en 

ligt in het excelsior-achtige van den mensch , zooals 

spreker zich zeer eigenaardig en j uist uitdrukte. 's1\1en

sçhen streven is, ook op dit gebied, om steeds een hoo� 

geren toon aan te slaan dan stric t  van hem gevergd 

wordt. 
Het werd dus inderdaad meer dan tijd om aan dezen 

staat van zaken een einde te maken en , bij het bera

men van maatregelen om het gedurig stij gen van de 

toonhoogte te beletten , tevens op middelen bedacht  te 

zijn om lueer eenheid in de verschillende stemmingen 

te verkrijgen. Dat die stemming op verschillende plaat

sen nog al uiteenliep , bleek bij het vergelijkend onder

�oek , dat in 1 840  door den acousticus MARLOIE werd 
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ingesteld naal' de stemvorken: , die in Frankrijk de 

s temming. der voornaamste orchesten aangaven. 

In de eerste plaats wendde hij zich tot  de Groote 

Opera te Parij s , waar hij echter te kwader ure aan

landde , daar men j uist b ezig was aan 't instuderen van 

een nieuwe opera. Men verwees hem naar den con
cim'ge , die echter onder zij n rom'mel de stemvork niet 

kon vinden. Bij gebrek aan een officiële vork , behielp 

hij zich toen met de a door een der eerste violen 
aangegeven. Zijn

· 
onderzoek leidde to t  het resul

taat , dat de a van die viool 89'8 trillingen in de 

seconde. yoortbragt. Een vergelij king met de waarrre 

mingen van de SAUVEUR in  1 7 1 5  leerère hem , dat de  

toonhcwgbe sedert dien tij d niet minder dan 88  trillin

gen was' gestegen. Op andere plaatsen bleek het ver

schil nog belangrijker ; te Rijssel was· de sremmJÏng 

zelfs: tot 9 0 1  trillingeH geklommen. 

D e. e erste stap , om tot meerdere eenheid; in' deze 

materie te geraken , werd gedaan door het congi'es�; 

dat in 1834 voor dat diOel te S tuttgardt bijeenkwam. 

De normale stemming of dirtpason werd daar vastgestelcP 

op, tî 8 0 , maar de uitnoodiging om zich naa:r dien maat�· 

staf te. rigten , vond nergens web'klank. De toestand

bleef zoo als hij wàs , . tot  in 1 8'5 5 ,  tijdens de ParijschH 

wereldtentoonstelling ,. de heer LISS.A.lOUS het onderwerp 

weêr ter harte nam en het onderzoek van zijne Wa:ar

nemingen en de middelen tot het wegnemen van het 

kwaad! neêrlegde in een memorie aan den Fransehen' 

Minis,ter van Staat. Hij. smaakte de voldoening , eeD ' 

S taats-co.mmissle benoemd te zien , zamengesteld uit de 

corypheën in de muziekale wereld , als HA'LÉ'VY, ROSSINI , 

AUBER , MEYERBEER , BERLIOZ en eenige we�enschappe

lijke mannen van naam ,. die een rapport overlegden' , 
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waarin zij tot ,  de conclusie kwamen , dat als normale 
la of a moest worden aangenomen de toonhoogte van 
8 7 0  trillingen in de seconde. 

Zietdaar de geschiedenis en den oorsprong van de 
normale a van den Franschen diapason. 

De stemvorken werden naar dien maatstaf ingerigt , 
naauwkeurig gecontroleerd en geijkt en bij de Rijks� 
inrigtingen verpli.gtend ingevoerd. Oppervlakkig zou men 
aan de mogelijkheid twijfelen om de muziekale wereld 
te dwingen , zich conform naar diL voorschrift te ge· 
dragen. In Frankrijk was dat zoo moeij elijk niet. Dam' 
worden vele schouwburgen en muziekale inrigtingen 
door de Regering gesubsidieerd , en deze hadden zich 
dus naar het voorschrift te gedragen , wilden zij haar 
subsidie niet ingetrokken Ûen. Bovendien werd de 
diapason onmiddellij k  bij het Conservatoire en de mili
taire muziekcorpsen ingevoerd , die aldus den toon aan .. 
gaven ; waarmede de overige corporatiën nu wel moesten 
instemmen. 

Geheel vrij van moeij elijkheden. 
was de invoering 

echter niet. Dit was reeds vroeger gebleken bij gele
genheid van de uitvoering van een Te Deum in de 
kerk St. Eustache. Het orgel kon toen onmoge
lij k  lllet de overige instrumenten tot zamenstemming 
gebragt worden. BERLlOZ maakt daar melding van in 
zijn uitvoerig rapport en geeft als oorzaak op , dat het 
v erschil in toonhoogte hier niet was een halve of een 
heele toon , maar een daar tusschen gelegen breuk , 
zoodat de gelijkheid van stemming niet verkregen kon 
worden door het transponeren van de muziek. 

Omtrent het verschil in toonhoogte op verschillende 
plaatsen en in verschillende tij den , vóór de invoering 
Van den diapason , deelde spreker ons eenige interes-t ·  
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sante cij fers mede. Daareven vernamen wij , dat i n  1 7 15 
de ct te Parij s  8 1 0  trillinge!l in de seconde maakte. 
Aan het Conservatoire te Parij s  bedroeg zij in de eerste 
helft dezer eeuw nog 870 en was nu reeds , vóór de  
invoering van de normaal-stemming, tot  884  geklom
men. Aan de Opera te Parij s was de toonhoogte in 
1 834 reeds 8 7 5,5 , in 1856  8 9 8 .  Te Rij ssel bedroeg zij 
piet minder dan 901 . Maar de Guides van Brussel voeren 
den boventoon j zij bereiken niet minder dan 9 1 1  tril� 
lingen in de seconde en zijn  dan ook , althans met de 
door hen gewoonlijk gebruik t e  instrumenten , voor niets 
anders te gebruiken dan voor de uitvoering van hun 
eigen muziek. 

Tot de inlichtingen , welke der commissie op !'laar 
verlangen uit alle oorden verstrekt werden , droeg ook 
bij onze beroemde landgenoot  LUBECK , die de toonhoogte 
hier iets lager vond dan in Frankrijk .  De normale 
a van 8 7 0  trillingen is nu dool' de Fransche Regering 
aangenomen , ingevoerd en aan de overige muziekale 
wereld ten gebruike voorgesteld. Zij heeft echter to t  
heden ' op die  roepstem weinig weêrklank gevonden , 
daar een verstemming van de instrumenten aan groote 
bezwaren en kosten onderhevig is . 

VV èl slaagt men er in o m  violen , piano's en over 
't algemeen snaarinstrumenten tot de j uis te hoogte te 
stemmen , ofschoon zij daardoor altij d iets verliezen , 
maar bij clarinetten , hoorns en andere blaasinstru
men ten ) vooral die van koper vervaardigd zij n ,  gaat 
de transformatie gepaard met een te groo t  verlies van 
zuiverheid. Daar nu tegenwoordig in onze orchesten het 
koper nog al den boventoon voert , zou de gewenschte 
eenstemmige zamenwel'king met li'rankrijk s lechts door 
geheele vernie uwing van de blaas-instrumenten in de 
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orchesten t e  verkrijgen zijn .  :Men begl'ijpt , da t  daar
tegen nog al wordt opgezien , maar even duidelijk is 
het , dat · het  voor de Fransche artisten dikwij l s  een 
marteling is om hiel' tegen de h oogte op te schreeuwen . 

Spreker nam hiel' eenige proeven met stemvorken 
van verschillende hoogte. Eerst liet hij de normale a 
hooren van den Franschen diapason (870) ; ofschoon 
slechts 10 trillingen met die hoogte verschillende , was 
bij 't aanstrijken van de stemvork van Stuttgardt (880) 
het  verschil in hoogte duidelijk  hoorbaar ; nog veel 
hooger steeg de a bij het aanstrijken van de stemvork 
van ' t  Paleis voor VollcsvliJt. 

Vroeger werd ook de ut van de achtvoets orgelpijp 
als maatstaf aangenomen , maar de ervaring heeft ge
leerd dat die dunne metalen pijpen veel van den in
vloed der wisselende temperatuur te lijden hebben , 
vooral bij orgels die zooals het prachtige nieuwe orgel 
van CAVAfLLÉ COLL in J7olksvlb't te  Amsterdam , vrij 
hooge afmetingen heLben en in lokalen zij n gebouwd , 
die aan zeel' sterke verschillen van temperatuur zij n  
blootges teld. De  opstijgende warme lucht veroorzaak t  
daar , ter hoogte van he t  orgel , een verschil i n  tempe
ratuur van 7°  C. "Vat de zamenstemming tusschen even
genoemd orgel en het Paleis-Ol'chest betref t , h eeft men 
daar de gewenschte harmonie weten voort te brengen. 

Eenmaal de normale stemming aangenomen , moest 
men die nu ook trachten te  behouden , m.  a .  w. men 
moest alle stemvorken zoo j uist mogelijk  van gelij k e  
toonhoogte maken. Alvorens ook hier h e t  e i  van COLUM

BUS te vinden , bedacht men allerlei toestellen , in de 
eerste plaats de Sirène , welk instrument hiel' mem'ma
len verklaard werd. Tel' onderscheiding van de toonhoogte 
bleek het echter spoedig niet practisch te zijn.  Een Duitsch 
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geleerde , SCHEIBEL , maakte in 1 836  te Parij s zijn methode 

der zwevingen , het resultaat eener ZO-j arige studie , be

kend. Van twe e  s temvorken , die slechts een klein aantal 

trillingen in hoogte verschilden , bepa alde hij het  j uiste 

verschil door middel van een slingertj e. Bedroeg het 

aantal trillingen van de eene s temvork nu 1 024· en dat 

van de andere 1 0 1 6 , en werden zij beiden te gelijk aan

gestreken , dan trilden zij e lke seconde slechts 8 keer 

te zamen en werd de lucht tusschen de stemvork en 
het slingertj e dus ook niet meer dan 8 maal in dezelfde 

golvende beweging gebragt. Die beweging werd door 

het aan tal zwevingen gecontróleerd , dat overeenkwam 

met het verschil in toonhoogte. Vergeleek hij nu twee 

stemvorken ten opzigte van een derde , dan was het 

ge1 ijk  aantal zwevingen van de slingertj es het  bewij s , 

dat beiden een gelij ke toonhoogte bezaten. 

Zoo slaagde SCHElBEL el' in , met zij ne  stemvorken de 

octaaf in  56  deelen te verdeelen.  Niet minder dan 55 

toonen werden dool' hem t llsschen de c en de C inge

lascht. 

Zij n nlethode , later n og verbeterd dool' de proeven 

van WÖLF , werd echter weinig in toepassing gebragt 

en geraakte in ' t  vergeetboek ) toen LrSSAJO US zijn ver
nuftige methode verklaarde om de stemming van de 

eene stemvork gelijk te maken aan die van de an

dere . De wetten van den s linger werden ook hier toe-

gepast. 
LrSSAJOUS plaatste de twee s temvorken regthoekig 

tegenover elkaêr , voorzag een del' beeFlen van elke 

vork met een spiegel tj e en liet een lichts traal , op het 
spiegeltj e van een der vorken val lende , dool' het spie

gel�j e  van de andere terugkaatsen . De resultante van 

die beide bewegingen werd als een lichtende streep 



1 04 

teruggekaatst op een vlak. Daar h e t  nu bekend is -,-, 

spreker maakt e  het duidelij k  door een figuur - dat bjj 

een in alle opzigten gelij k e  snelheid en tij d  van slinge

ring ) het door beide toestellen teruggekaats te lich tbeeld 

een r egte lijn van een bepaalden sclulinen stand doorloop t 

of een e11i11s , zoo  beho efde men die figuren slecl1 ts op h e t  

vlak t e  zien lichten om zeker te zijn , d a t  beide s te m

v orken in t o onhoogte precies gelij k  w ar en .  Verschil t  de 

snelheid van slingering of  trilling )  dan openbaart zich 

die afwijking in de meest afwisselende ) grillige ) mees tal 

echter Z8er regelmatige en fl'aaij e figuren , die n aar 

LrSSAJOUS genoemd zijn . Deze methode is  bovendien nog 

v eel vereenvoudigd en practischer bruikbaar gemaak t 

door den v ibroscoop , die geheel op hetzelfde denkbeeld 

berust. Daal' echter deze LrssAJous-methode figuren geeft , 

die elk oogenblik v eranderen , kleiner worden en in

luimpen en de totaal beschrey en figuur dus niet ge

fixeerd, dat wil zeggen blij v end in haar geheel opgeteekend 

wordt , zoo heeft TrSLEY , e en mechanicus te Londen , 

in dat gebrek trachten te v o orzien en als resultaat van 

zij n e  onderzoekingen een zee l' v ernuftigen toestel  uit

gevonden , waardoor de figuur blij vend w ordt opgeteekencl 

v an den aanvan g der be"w eging t o t  het  oogenblik van 

s tilstand. Men s telle zich eenvoudig een v ierkante tafel 

v oor. Aan twee aan elkaêr grenzende zij de n  v an h e t  

vlak zijn in ' t  midden messen aangebrag-t , die elk een 

slinger dragen , waarvan het b o v en-einde tot e en gelij k e  

ho ogte bo ven het  vlak uitsteekt. V a n  d i e  beide u iteinden 

loopen twee even l ange s tangen , die elkaêr ontm o eten 

in een punt , boven het vlak gelegen , w aal' zij vrij 

bevestigd zij n  aan een s tift ,  die de gecombi neerde be

w eging van de beide aldus aan elkaêl' verbonden s lingers 

op h e t  vlak afteeke�1 t. 
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De beide slingers bewegen zich hier natuurlijk weêr 

in dezelfde rigting als daareven bij de stemvorken ge

schiedde .  Bij gelij ke slingertij den waarschuwt de stift 

onmiddellij k door een regte lijn  of een ellips op te 

teekenen ; zoodra de slingertij den maar even verschillen , 

verschij nen de fraaiste figuren , waai'van spreker er 

enkelen liet rondgaan , welke hij gracieuselijk  aan de 

dames ter gedachtenis bood.  

Men lette echter wel op , dat  de slingers duizend en 

meermalen langzamer slingeren dan de s temvorken ; 
voor het s temmen van dezen heeft de beschreven wer

king dus volstrekt geen nut , w èl voor de studie der 

figuren . Deze heeft men zich reeds ten nutte gemaakt 

voor het  uitdenken van nieLlwe patronen. Wat het 

s temmen van den diapason be treft , dit geschiedt door 

den vibroscoop van LlSSA.TOUS.  

Het een voudige werktuig , door den heer TrSLEY uit

gedacht om de fraaij e kromme lij nen te teekenen , die 

overeenkomen met welluidende geluids trillingen , v indt 

de lezer op de p laat afgebeeld . Het instrument , dool' 

zjjn uitvinder compound pendulum (zamenges telde slinger) 

geheeten , bepaal t zich niet tot he t  teekenen van maar 

enkele: figuren of b�paalde klassen van figuren. Met 

even veel gemak schets t  het de e legante gebogen l ijnen , 

welke al de muziekale intervallen voorstellen benevens 

een oneindige verscheidenheid van andere curieuse hj 

n en , overeenkomende met de trapsgewijze  v eranderingen 

tusschen den eenen toon en den ander. Behalv e deze 

dour v eranderende v erhoudingen verkregen figuren , 

worden ook  n og anderen beschreven , welke geen 

eq ui yalent  hebben in het r ij k der toonen. In de meeste 

gevallen z ij n  dergel ij ke figuren zeer gecompliceerd , 
maar s teeds in de hoogste mate syrnetriseh . I I e t  



1 0 6  

instrument trekt eerst den elementaü'en omtrek en vult 

daarna de ingesloten ruimte op met reproductiën van 

de zelfde kromme lijnen , die gedurig kleiner worden 

en andere s tanden aannemen , tot  de trill ingen eindelij k  

wegsterven. Z o o  heeft men een serie kromme lijnen binnen 
kromme lijnen gèkregen, welke door haal' eleganten vorm 

en bewonderenswaardige regelmatigheid het  oog s trelen. 

TrSLEY 's toestel is al zeer eenvoudig ingerigt. Fig . 

8 geeft daarvan een naauwkeurj ge schets met de toe

passing voor het vergrooten en reflecteren der figuren 

PP zijn de beide slingers , bijna t meter lang, zeer zorgvul
dig opgehangen i usschen de messen lele en verder door

loopende , boven hun as van ophanging , to t aa . Op 

verschillende punten van de slingerstangen kunnen ge

wigten (b .  v .  zo . )  geplaatst en verschoven worden dool' 

middel van een tegenwigt. 8 , aan een touw bev estigd , 

dat bij het  steunpunt le over een katrol loopt .  Het doel 

van deze inrigting is eenvoudig om de betrekkelijke 

trillings-verhouding te wij zigen , terwijl de slingers in  

beweging zijn en dus óf een klein trillingsverschil meel' 

te verkrijgen, óf zich met  de stiptste naauwkem'igheid �e 

verzekeren van het j uist aan tal t rillingen . Twee dunne 

metalen s tangetj es a. c. loopen van het bovenste ui teinde 
der beide slingers en ontmoeten elkaêr onder een regten 

hoek - namelijk als de slingers in rust tij n - ,  in O.  

Twee draden ft zij n met hun benedeneinde gehech t  aan 

dr, armen ac en met het  boveneinde aan de uiteinden 

van een gebogen drager , die bevestigd is aan een dun 

metalen staafJ e , dat dool' een buisj e  m kan schuiven . 
Deze draad dient om de teekenstift 0 naar gelieven hoo

gel' of lager te plaatsen , zonder daardoor in J t minst 

eenige storende belemmering te geven aan de trillingen 

van de slingers . 
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Terngkeerende tot de beide armen ac , zien wij ein
delijk in het ontmoetingspunt 0 de teekenstift geplaatst , 
s teeds in een loodregte rigting gehouden op het vlak van 
het  onderliggend papier c f  de zwartgemaakte glasplaat , 
door een dunnen cilinder , die door een gebogen koper
draad in een verticale positie wordt gehouden. 

Om nu een van de figuren te beschrijven, heeft men 
slechts de vereischte gewigten aan de slingers te plaat
sen , deze in beweging te brengen en op het geschik te 
oogenblik de stift neêr te drukken. "Vi l  men b. v .  de 
kromme lijn teekenen , die overeenkomt met een octaaf , 
dan moet e en van de slingers twee trillingen maken 
tegen de ander èèn. Het fraaij e figuur 10 wordt op die 
manier yerkregen. Het is werkelijk  een zeel' treffende 
proef , dat onhoorbare en trapsgewij ze verminderende 
zwaaij en van een stift , schuivende

' 
over haal' kronkelend 

pad , gehoorzamende aan de slingeringen van twee 
zaêmgevoegde stangen en voor het verraste oog kromme 
lij nen teekenend , die verward als  een netwerk in el 
kaêr loopen en toch vlekkeloos syrnetrisch blij ven. 

Gelijk in de muziek de eenvoudigs te harmonie de 
aangenaamste is voor het oor , zoo geeft ook bij deze 
figuren de eenvoudigste verhouding tusschen de trillingen 
van de slingers he t  aangenaamste effect in het zamenstel 
van kromme lijnen. De verhoudingen 1 : 2 of de oc taaf, 
2 : 3 of de quint , 4 :  5 of de terts geven liefelijker 
figuren voor het oog  dan de verhouding 5 :  6 of 5 : 9 .  
Wanneer deze eenvo lldige verho udingen del' slÎl:lgertij den 
bijna , maar niet ,volkomen juist , verkregen zijn , ver
pl aatsen de figuren zich langzaam in elkander en doen 
een soort van moiré ontstaan . 

Drukt men nu de s ti f t  op de kaart , j uist op het 
oogenbl ik dat beide slingers gelijktijdig hun beweging 
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äanvangen dan worden figuren verkregen als wij er 

een in fig. 1 1  hebben afgebeeld ; drukt men daaren tegen 

de stift op het oogenblik , dat de eene slinger zijn hoog

ste punt heeft bereikt en de andere zijn  laagste t 

dan verschij nen figuren als 1 2  en 9 ons vertoon en. 

Tusschen deze twee uiterste gevallen n u , kan nog een 

groote verscheidenheid van figuren verkregen worden , 
de meesten uitstekend fraai van vorm. 

In fig. 10 zij n  de kromme lij nen verkregen dool' vol

komen gelij k  trillende slingers. De binnenste luolUme 

lijn is daal' het eerst beschreven . 

De figuren 1 2  en 9 corresponderen met de quin t , 

dat wil zeggen , een van de slingers maakt 2 trillingen 

tegen de ander 3. De verscheidenheid is het gevolg van de 

verschillende wij ze van in beweging stellen del' slingers . 

Worden de beide slingers te gelijk  in schommelende bewe

ging geb ragt , dan ontstaat een geheel ander figuur als in 

fig. 12 , waal' een van de slingers een halve slingering 

vooruit was , ter wij l  in fig. 9 de eene slinger den ander 

een kwart slingering voor was. Fig . 1 1  komt weêr overeen 

met de trillingsv erhouding 3 :  4 .  Het gecompliceerde 
van deze laatste figuren toont helder aan t wat wij daal' 

straks reeds deden opmerken , d,ü een min of meel' 

eenvoudige verhouding in de trillingen een daarmede 

evenredig eenvoudig of meel' ingewikkeld rresultaat 

geeft. 
De kroon op den avond werd gezet door de proeven 

met den toestel , die in 't  midden van de zaal was op

gesteld en reeds lang dool' een geheimzinnig zeil de 

aandacht had getrokken . Dool' wel willende medewer

king van den heel' FIGÉ]<; uit Haarlem was de heel' DEL

PRAT in staat , de figuren van TrSLEY allel' schoonst op 

een sch erm te proj ecteren. De teekeningen ) dool' de 



tÖ9  

boven beschreven stift op een met roe t  bedekte glasplaat 
verkregen , werden door het kalklicht beschenen en door 
de bekende proj ectie-methode op het scherm overgebragt. 
Bewonderenswaardig waren de gelijkmatigheid en zek m'· 
heid der beweging , verwonderlij k schoon de originel e, sy� 

metrische figuren , die aan deze gecombineerde slingering 

haar ontstaan te danken hadden. Achtereenvolgens wel'';' 
den ook de fraai gemoireerde figuren geteekend, overeen

komende met een klein verschil in de zuivere verhou

ding van 2 tot 3 (de quint) , van 1 tot 3 ,  van 1 tot 2 ,  

van 4 to t  '5 enz. 

Blij kbaar maakten deze prachtige proeven grooten 

indruk op het publiek ; dat ongetwij feld veel he�ft ge

noten van deze leerzame voordragt. 



X I. 

DR. A. BRES TER : 

Over het g las. 

Binnen een betrekkelij k  kort tijdsbestek gaf ons de 

heer BRESTER , van Delft , in een aantrekkelijken vorm , 
. 
een algemeen overzigt over het  glas , zijne eigenschappen 

en de glas-industrie op haar tegenwoordige hoogte. 

Vooraf schetste spreker ons de geschiedenis dezer 

belangrijke stof , die haar weêrga wel niet zal hebben 

wat betreft nuttigheid en algemeene toepassing in het  

dagelijksch leven. In welk een mate s trekt het toch' 

tot  verhooging van het  levensgeno t  ; to t opvrolijking 
v an onze woningen , die door de vensterruiten beschermd 

worden tegen vocht en andere schadelijke invloeden 

van buiten , terwijl die zelfde ruiten toch de kostelijkste 

gave , het zonlicht , doorlaten , zoodat zelfs de minst

bedeelde zich , dank zij het glas , in een zeker comfort 

mag verheugen ! Wat zouden onze woningen zij n  zonder 

spiegels , en kunt gij ' u een smakelijk  diner voorstellen 

zonder glaswerk en kris tal P Im�er's de fij nste wijnen 

zouden hun bouquet verliezen , als zij uit aarden kopj es 

genoten moesten worden. Het is wel vreemd , dat de 

Romeinen , die het op ' t  gebied van de gastronomie 
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toch n o g  al ver gebragt hadden , zich den kostelijkett 

wijn van Falel'ne lieten smaken uit gouden bekers . 

Maal' niet alleen het comfort wordt door het glas 

gebaat : het  heeft ook de uitgebreidste vertakkingen in 

wetenschap , kunst en industrie. Ter loops herinnerde 

spreker aan de brillen , aan het zamenstel van een holle 

en bolle lens tot een verrekijker , die ons een blik doet 

werpen in de vers t verwij derde werelden , aan de 

spectraal-analyse en den spectroscoop I die ons de be· 

standdeelen van die werelden doe t  kennen , aan den 

microscoop , waaraan wij de kennis danken van een 
geheele wereld organis.men , en aan zoo vele andere 

toepassingen van het  glas op het gebied van de zuivere 

en toegepaste natuurkunde. 

En toch z ijn  er nog millioenen menschen , die de 
weldaden van het glas in 't  geheel niet keJ!1nen of het 

louter waarderen als  sieraad of ruilmiddel. Bij de on ... 

beschaafde s tammen behoeft zulks geen verwonderiJil.§1 

te wekken ; maar van de Chinezen , die toch w:;tadijk 

geen kinderen zij n  in beschaving en  VooTllÎtgang ,  zou 

men niet verwachten , dat zij hunne dranken nuttigen uit 

aarden kopj es en hunne vensters sluiten me t geolied papier. 

Het  verhaal van onze kindelj aren , dat de Phoeniciërs 

het glas zouden hebben ontdekt ,  wordt tegengesp,roken 

door latere ond�rzoekingen , die geleerd hebben , dat 

aan de Egyptenaren (1500  j. v. C.) de eer toekomt van 

de vinding van het glas. De priesters van V ulkaan in 

Thebe en Memphis schij nen de eerste glasblazers te zjj n  

geweest. Dat h e t  i n  den aanvang een zeer kostbaar 

artikel was en tegen goud opwoog , blijkt  uit het feit 

dat de . Egyptenaren ten tijde van Kei�er AURELIAN lJS 
hun belasting aan Rome in glas opbragten. Uit EgypLe 

vond het glas zijn  weg over GriekenLand naar Rome 1 
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waar onder NERO de eerste glasfabriek werd opgerigt. 
Van de toepassing voor vensterruiten WM toen nog in 
de verste verte geen sprake .  De  Romeinen gebruikten 
daartoe hoorn of glimmer , dat thans ook nog in Siberië 
en op Russische oorlogsschepen voor ,dat doel wordt 
aangewend. 

Van de voorwerpen , die toenmaals van glas werden 
vervaardigd , kon men zich eenig denkbeeld vormen bij 
de opgravingen van Herculanum en Pompej i. Venster
ruiten werden toen niet gevonden. Dat overigens het  
glas eeuwen lang een luxe-artikel bleef , bewij st he t  
inerkwaardig fei t , in de j aarboeken van de Oostersche 
geschiedenis opgeteekend , dat eerst omstreeks 5 00 j .  
n. C .  de Sophia-Kerk t e  Constantinopel met glazen rui
ten werd versierd. Tot het  einde der 1 7  e eeuw waren 
de vensterrui ten in Europa nog betrekkelijk  schaarsch 
en in de laatste j aren van de vorige eeuw waren er 
nog vele woningen , welker vensteropeningen dool' ge
olied papier of traliewerk werden afgeslo ten. 

De beroemde Veneçiaal1sche glas-industrie dagteekent 
van de 1 3 e  eeuw. Zij stond toen zoo hoog in aanzien , 
dat de tro tsche Patriciërs van de Dogenstad het zich 
tot een eer rekenden hunne dochters aan glasblazers uit 
te huwen I terwij l  een vereeniging met een werkman van 
een ander ambacht onverbiddelijk  het verlies van den adel 
stand ten gevolge had. In Frankrijk  was men misschien 
nog meer ingenomen met de glas-industrie ; daal' gold d e  
bepaling , dat alleen edellieden haar mogten beoefenen 
en de gentilahomm,es ve1'J'iers hebben nog lang een min of 
meer gewigtige rol gespeeld. 

Ook de spiegel-fabricatie werd te Venetië het eerst 
in practijk  gebragt en later ook in Frankrijk , onder 
(JoLBERrr , zeer in bescherming genomen. In ons land 



11 3 

heeft de glas-industrie nooit bij zonder gebloeid eh op 
den huidigen dag bestaan er slechts 22 fabrieken in N e

derland , t erwijl j aarlijks nog voor 1 1/'1 millioen aan 

glas voor het inlandsch gebruik moet worden ingevoerd. 

Wat het glas is , hoe het bereid wordt en hoe men 

te werk gaat om het den gewenschten vorm te geven 

en het verder af te werken , de beantwoording van die 

vragen had spreker zich ten taak gesteld. 

Het glas is een door smelting verkregen mengsel van 

kiezelzure zouten van minstens twee metalen , dat tal 

van nuttige eigenschappen op de gelukkigste  wij ze in 

zich vereenigt. Het is  meestal kleurloos en doorschij

nend , hard en bestand tegen de werking van lucht en 
water , j a zelfs tegen de meest.è scheikundige invloeden. 

Een andere eigenschap , dat het glas door hitte ge

smolten kan worden , vindt haar toepassing bij het 

gieten , bv. van spiegelglas. Maar dat smelten heeft 

niet plaats zooals bij het ij s ,  dat plotseling overgaat in 

den vloeibaren toestand : neen ) eerst wordt het glas 

buigzaam en kan in dien toestand geplet , geknipt ) ge · 

bogen worden ) kortom alle bewerkingen ondergaan en 

allerlei vormen aannemen; 

Zoo helder en zoo zuiver als glas zijn spreekwoorde

lijke gezegden geworden ) welke een nieuw bewij s  zijn 

van de kostelijke eigenschappen dier stof. Daartegen

over  s taat echter : zoo  broos als glas , maar die scha

duwzij de is - gelijk s traks zal blijken - tegenwoordig 

o ok al zoo donker niet meer, 
Om nog een eigenschap te noemen , wel een van 

de belangrijkste : het glas is nog al goedkoop , daar de 

materialen niet duur zijn .  Het  gewone en dus het meeste 

glas wordt gemaakt van gewoon zand , kalk en soda , 

welke bestanddeelen in een bepaalde verhouding bij een 
8 
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gevoegd en tot een hooge temperatuur verhit , de s traks 
genoemde scheikundige verbinding met elkaêr aangaan . 
De  temperatuur, welke vel'eischt wordt om het glas te 
smelten , is niet veel minder dan het smeltpunt van 
gegoten staal , zoodat men kan nagaan welk een enorme 
hoeveelheid brandstof dool' de glasovens verslonden wordt. 
Die ovens kunnen het dan ook niet lang uithouden en 
de aarden kroesen , waarin de materialen gesmolten 

. '1  
worden , zijn  reeds na 3 of 4 weken onbruikbaar. Het 
glas-smelten in de fabrieken vereischt een tijd van on
geveer 12 uren en is  verdeeld in verschillende tempo's. 

Zoodra het mengsel van zand , kalk en soda tot zoo
danigen graad van hitte i s  gebragt dat het gesmolten is , 
treedt de loutering in , d. w. z. men zuivert de vloei
bare materie van alle onreinheden , die zij weigert in 
zich op te nemen en die op het oppervlak der massa komen 
drijven. Vervolgens laat men de gloeij ende massa zeer 
langzaam bekoelen , waardoor het gesmolten glas die 
mate van taaiheid erlangt , welke het geschikt maakt 
voor de bewerking. 

Een proef in ' t. klein slaagde uitnemend , dank zij de 
bedrevenheid van den amanuensis van prof. VAN BEM

MELEN te Leiden , die den heer BRESTER bij zijne proeven 
adsisteerde. D e  drie bestanddeelen werden voor onze 
oogen in een porceleinen kroesj e duchtig gemengd , en 
waar in het groot  12  uren over gewerkt wordt , ge
schiedde hier het proces binnen een paar minuten boven 
de glasblazerslamp. Nadat de smelting was ingetreden 
en de heldere glasmassa de vereischte buigzaamheid had 
ve).'kregen , werd daarvan een zeer dunne buis geblazen. 
De transformatie van het zand , de kalk en de soda 
was dus met schitterend succes voor onze oogen geschied. 

Intusschen had de spreker ons nog op menige bij zon-
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derheid gewezen. Daar d e  bestanddeelen , die i n  de 

kroes  v ervormd w erden , vrij zuiver waren , was de 

v o orw aarde v ervul d rom wit glas te maken. Het ge

kleurde glas , van flesschen b .  v . ,  heett  zij n  ontstaan te 

danken aan de meerdere ruwheid en onzuiverheid van 

d e  bestanddeelen . S teeds is  daarmede ij zer vermengd , 

dat aan h e t  flesschenglas de donkere kleur meêdeelt. 

\Velligt i s  dat ij zer de oorzaak van de opmerkel ij ke 

eigenschap v an den wij n , o m  naar mate hij ouder wordt 

aan geurige en smakel� ke qualiteiten tA winnen. ' t  Is 

toch niet  onmogelij k , dat h èt ij zer langzaam door den 

wij n  w ordt opgeslorp t .  

D e  drie bestanddeelen zij n  n i e t  onverbreekbaar , d .  

w .  z .  de s o d a  kan o ok vervangen worden door potaseh. 

H e t  produ c t  onderscheidt zich dan alleen van sodaglas  

door de minder gemakk el� ke s meltbaarheid. ' t  vVordt 

dan ook alleen gebruikt voor de v ervaardiging van che

mische en n atuurkundige ins trumenten , die veeltij ds 

een groote hitte moeten doorstaan. Voor dagelijksch ge

bruik is  h e t  kaliglas minder in tel � vo oral o mdat in 

den regel p otasc h  veel duurder is  dan soda. Vervangt 

m en de kalk door een loo d-verbindj n g , dan verkrij g t  

men h e t  kristalglas , d a t  ,wel het  duurste is , maar dan 

o o k  de meeste en de beste hoedanigheden in ûch ver

eenigt.  H e t  wint in zwaarte , in s meltbaarheid , in licht· 

brekend v ermogen , in klank en in fraaiheid van v oor

komen. Ook de bewerking , speciaal het pol ij s ten , ge

s chiedt bij dit glas veel ,be ter , getuige de kunstmaLige 

edelges teenten , het fraaij e em ail enz .  

Allerlei  fraaij e kleuren kan men aan h e t  glas geven 

door b� v oeging van verschi llende me taaloxyden : zoo  

verkrij gt men rood glas door gou d  of koper , gro en door 

uranium , bl aauw door kobal t enz .  Evenzoo kan men 
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aan de materie stoffen toevoegen , die er niet in op .. 

lossen , b. v .  beendel'enmeel , waardoor de glas-substan tie 

troebel wordt. De witte op porcelein gelijkende lampen

kappen en ballons worden op die wij ze vervaardigd. 

Ook langs anderen weg wordt die troebeling bevorderd , 

door b. v� wat vee] zand te gebruiken en de tempe;. 
i'atuur niet tot  een voldoende hoogte te laten klimmen , 

oorzaken waardoor de volkomen smelting wordt bel em

merd en derhalve de voorwaarde voor een homogeen , 

helder vloeibare massa niet to t  vervulling komt. Eindelijk 
gewaagde spreker nog van een ander soort glas , waarin 

noch kalk noch lood voorkomt , maar alleen zand en 

soda of kali de bestanddeelen uitmaken . 

Dit waterglas , aldus genoemd omdat het gemakkelijk  

in  water oplost en  om die reden voor  vensterruiten en 

dergelijke artikelen natuurlij k  allesbehalve geschikt is , 

heeft echter een aantal toepassingen gevonden , zoowel 

in de chemie als in velerlei takken van kunst en industrie.  

Spreker herinnerde slechts aan het bestrij ken van tooneel

schermen met een oplossing van waterglas en toonde 

het practisch nut van die methode , door een blaadj e 

papier , te voren in waterglas gedompeld , in de v lam 

te houden. Het papier vatte geen vlam en zelfs de letters 
bleven leesbaar. Kalk of cement , met waterglas bestre

ken , verkrijgt een buitengewone hardheid. Bij het Gebou w 

voor K. en W. te 's Hage werd die cement-bewerking 

toegepast ,  zoodat het misschien veel kans heeft de eeuwen 

te zullen trotseren. 

Het  spreekt van zelf dat wij ter aanschouwelijke 

voorstelling van de wij ze , waarop aan het glas z ijne 

vormen worden gegeven , met spreker een glasblazerij 

intraden. Naar hetgeen ons omtrent de fabriek bij Delft 

werd getuigd , leerden wij die inrigting kennen als een 
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del' besten in ons land, die welligt meer dan elke 
andere vorderingen heeft gemaakt in de glas-industrie 
en zel fs Leerdam naar de kroon begint te steken , daar 
men tegenwoordig te Delft reeds vrij goed op de hoogte 
is van de vervaardiging van zoogenaamd hardglas. 

Spreker beschreef de voornaamste handgrepen van 
den glasbiazer , welke voornamelijk  verrigt worden met 
de blaaspijp en ue schaar , de eerste om de gloeij ende , 
weeke en buigzame glasmassa , die bij indompeling van 
de ij zeren pijp aan het uiteinde blijft hangen , voort
durend in een wentelende beweging te houden ; de 
schaar , om het  gedraaide en nog steeds draaij ende weeke 
glas te knippen ) glad te strUken J te polij sten , kortom 
al die vormen te  geven J welke de kunstvaardigheid en de 
bedrevenheid van den glasblazer weten voort te brengen. 
Het komt dus vooral aan op de bekwaamheid van dien 
man , die ook in het blazen en tegelijkertijd  draaij en van 
de pijp een zekere virtuositeit moet hebben bereikt. 

Sprekers beschrij ving werd verduidelijk t  door een 
collectie glazen voorwerpen in de opeenvolgende toe
standen hunner bewerking. 

Zoodra het  voorwerp is geblazen , moet het  onmid
dellij k  worden geplaatst in een koeloven J waar het  glas 
gelegenheid v indt 1angzaam af te koelen . Verzuimt men 
die langzame afkoeling en geschiedt die werking plotse
ling J dan is later de minste aanraking voldoende om 
het glazen voorwerp te breken en zoo te breken J dat 
aan herstel niet meer te denken va] t . Voor overdrijving, 
m. a. \Y. voor al te langzame afkoeling , moet men ook 
op z\j n  hoede zij n , want  het  glas zou dan de eenige 
gelegenheid te baat nemen om te kristalliseren en daar
door natuurlijk z ijne beste eigenschappen verliezen. Op 
zich zelf is dat kristalliseren ) waardoor de bestanddeelen 



1 1 �  

weêr duidelij k aan het licht treden , een nieuwe eigen

schap , die reeds toepassing vond in de nijverheid , b .  v .  

in het RÉAUMUlt'S porcelein , een glas , dat geruim en tij d  

week i s  gebleven e n  daardoor d e  kristrallij n e  structuur 

heeft aangenomen. 

Het onderscheid tusschen beide soorten van glas kan 

men ' t  best vergelij ken met een versche ulevel , en een , 

,die wat lang gelegen heeft en versuikerd is .  

Het klinkt misschien vreemd , dat vensterglas geblazen 

wordt en toch is het zoo .  De glasblazer moet echter 
iemand van aanpakken zijn , want behalve de zware 

b1aaspijp moet hij een daaraan hangend gewigt van 20 

kilo gloeij end glas hanteren. De vaardigheid van z ulk een 

man moet aan het ongeloofelij ke grenzen. Hij zwaait de 

blaaspijp met de glasmassa over het  hoofd en geeft deze 
in zeer snelle tempo's de vereischte grondvormen . Het 
eerst treedt weér een aan beide zijden gesloten reus

achtige flesch voor den dag , die vervolgens geopend 

wordt in den bodem , welke in het verlengde van den 
wand komt te liggen . Eindelij k  verl iest  de flesch ook 

haar hals en heeft 7,ij dus de gedaan te gekregen van een 

hollen ci linder. Een barst in dien ci l inder doet den cilinder

wanel van zel f  zich buigen en uits trekken over een plat 

vlak , waarop het glas later in ruite ll wordt gesneden. 

Spiege1s worden gegoten to t  een dikt.e tweemaal 

grooter dan waarop zij afgeleverd worden , daar nlen 

rekenen moet op een belangrijk verlies bij de verschil

lende bewerkingen . Ter vermijding van de hoogst scha
delijke kwikdampen maakt men tegenwoordig ook veel 

gebruik van platina en zilver , die zeer gemakkelijk 

op het glas worden aangeslagen. Men kent de fraaij e 

verzilverde glazen voorwerpen ,  die tegenwoordig Ül den 

handel worden gebragt : spiegels , galanterie-waren , tuin-
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spiegels , enz. De kunstvaardigheid om 311e mogelijke 
edelgesteenten na te bootsen heeft de  glas-industrie to t  

een verbazende hoogte weten op  te  voeren. Alleen het 

edele opaal bleef tot heden weêrstand bieden. Nog al

gemeener en nuttiger in zijne toepassingen is het ge

makkelij k  smeltbare email , dat v ereenigd met  metalen 

aan de schoonste voorwerpen het aanzijn  geeft. De ge

makkelijke smeltbaarheid van deze glassoort wij s t  weêr 

op de loodhoudende bestanddeelèn en dus op het  gevaar 

van het  gebruik van verglaasd aardewerk. 
Tot  de fijnste draden kan het glas worden uitge

sponnen en geweven tot de sierlijkste en doelmatigste 

artikelen , kantwerk en pruiken niet uitgesloten. Van 
het  vervaardigen van voorwerpen voor de glasblazers

lamp zagen wij eenige welgeslaagde proeven. 

Het hardglas van de Delftsche fabriek trok ten slotte 

nog in niet geringe mate onze aandacht.  Spreker ver

zekerde ons , dat de voorwerpen , waarmede hij de 

bekende proeven nam , voor z ijne oogen in de fabriek 

te Delft waren vervaardigd. Zonder in verdere details 
te treden , deed de heer BRESTER opmerken , hoe het  

glas , tot  zekeren graad van gloeihitte gebragt , in een 

bad van gloeij ende olie of parafine wordt gedompeld , 
waar de verkoeling en te gelijk de harding trapsge

wijze  intreedt. 
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l)r. L .  BLEEKRODE : 

Over de ana log i� tusschen l i cht- , warmte- en g e l u i dsgo l v i n gen .  

Het  zal voor  het  auditorium van dl'. BLEEKIWDE zeker 

een welkomene inleiding zijn geweest te mogen verne

men , dat de laatste voordragt in dit saizoen , w elke 

spreker de eer had in Bili{/entia te houden , uit een 

reeks proefnemingen zou bes taan , door het gesproken 

woord in onderling verband gebragt. Hoe helder en 
duidelijk de toelichting van dl'. BLEEKRODE ook 1110gt ge

noemd worden , zij zou· ons nie t dien ruimen b l ik Ül 
de natuurwetenschap hebben doen slaan zonder de 

verklarende proeven , welke met tact  gekozen waren 

en met veel vaardigheid werden voorgedragen . Spreker 

slaagde er uitmuntend in om in den loop zijner verhan

deling het vooropgezet betoog te  staven , dat proefne

mingen door den natuuronderzoeker voor zich zelven 
gedaan , zoo vele vragen zijn , waarop de natuur slechts 

fluisterende , alleen voor den ondervrager waarneembare 

antwoorden geeft , welke de spreker in het openbaar 

moet trachten zoo aanschouwebj k  mogelij k  voor te 

stellen. 

Aan de proefnemingen heeft de wetenschap haal' 

snellen vooruitgang te danken en het bloote  aanschou

wen van verschijnselen , waartoe men zich in vro egere 

tjj den bepaalde , was een der voorname oor7.aken van 

den betl'ekkelijken s tilstand in de kennis van het Heelal 
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en van de wetten , welke al het geschapene beheer

schen. De schijnbare loop .van de hemelligcham en trok 

het eerst de aandacht en scherpte den blik van den 

ondel'zoeklievenden mensch . De sterrekunde ziet men 

dan ook het eerst als wetenschap op treden . De primi. 
tieve kennis van de verschijnselen van licht en van 

warmte ontwikkelde z ich eerst later en de mechanica 

had al een zeer moeij elij ken weg te doorloopen , eer 

zij zekeren graad van ontwikkeling bereikte en aan 

GALILEI , KEPPLER en later aan NEWTON de wetten van 
evenwigt en beweging deed verklaren. 

Van Pproefnemingen op natuurkundig gebied hoorde 

men eerst na de Middeneeuwen en dan nog maar van 
een enkele. De  regtlijnige weg ) dien het licht aflegt , 

werd gevondf'n benevens de terugkaat sing van de licht� 

stralen , die een vlak verlaten onder een gelij ken hoek 

met  de loo cllijn op dat vlak als de hoek van inval ) dien 
de invallende straal met die loodlijn maakt . 

Onze voorouders interesseerden z i ch meer me t het 

leven hier namaals dan met de dingen hier op aarde , 

niet uit onwetendheid ) zooals ons EUSJi:BIUS verzekert , 
maar omdat men ' t  al even  dwaas ach tte te onder· 

zoeken of de aarde rond dan wel vierkant ) of de maan 
bol dan wel  hol was ) als om zich een denkbeeld te 

vormen omtrent e en stad , die men niet gezien heeft 
en ook  niet bereiken kan. 

Als men zich met die stelling maar altijd tevreden 

had ges teld , merkte spreker op , zou onze gezigtskl'ing 

tegenwoordig al  zeer beperkt z ijn. De zon en de ov erige 

planeten buiten onze  aarde z ij n dan toch ook vreemde 

oorde n ) waar wjj nooit den v oet gezet hebben en nimmer 

zullen ze tten ) maar omtren t hun wezen en zamenstel

Eng is on s  toch re eds veel l icht opgegaan. 
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Het zijn niet altijd proefnemingen geweest , welke 

ons langs dien weg van kennis hebben geleid. Integen
deel. Immers op vele vragen naar den aard van de 

dingen , b .  v .  naar het wezen van het licht , wordt ons 
door proefnemingen geen antwoord gegeven. De  natuur

onderzoeker ziet zich daarom wel gedrongen nog een 

anderen weg ter bereiking ,-an zijn doel in te slaan . 

Voor het proefondervind elij k  onderzoek gebruikt hij 
zijne zintuigen , maar om zich rekenschap te geven van 
de dingen J welke hij waarneemt, moet zijn geestesblik 

zich bui ten de aarde verplaatsen en vindt hij een mag

tigen bondgenoot in zijn verbeeldingskracht ,  niet in 

dien populairen zin van 't woord , dat hij zich op de 

vleugelen der phantasre laat afleiden van het regte spoor , 

maar zoo dat hij , zich de . ligchamen voorstellende met 

hunne moleculen , die moleculen ziet bewegen en zich 

verpláatsen en zoo een theorie opbouwt , waaraan hij 
de verschijnselen toetst. vVorden die verschijnselen 

door zijn theorie verklaard en vinden nieuwe verschijn

selen ook hierin hun verklaring , dan blijkt de deugde

lijkheid van de theorie en zij w ordt bij na v olkomen 

zeker, als zij in staat s telt om de uitkomst van proeven 

te voorspellen. 

Een dergelijke hypothese schiep NEW'l'ON in zijn 

emissie-theorie van het  licht. Hij s telde zich voor , dat 

de lichtgevende voorwerpen oneindig fij ne deeltj es uit

stooten , die overal doordringen en dus ook door ons 

oog het netvlies bereiken , waar zij de gewaarwording 

van licht doen ontstaan. Onder de beoefenaars der weten

schap in die dagen vond deze t heorie algemeenen bij val, 

behalve bij CRISTIAAN HUYGHENS , die zich onverzettelij k  

toonde i n  zijn  ongeloof aan N EWTON'S theorie e n  daar 

tegenover een andere verdedigde , waarbij onze beroemde 
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Hij dacht zich namelij k  het Hee lal gevuld met licht
e ther , een verbazend fij n verdeelde stof , welker deeltj es 

in een bui tengewoon s terke trilling verkeeren en in 
dien t oes tand ons netvlies bereikende , den lichtindruk 

doen ontstaan ) welker intensiteit afhankelij k is van het 

aantal trillingen in een bepaald tij dsbestek. 

Zoo zou de roode lichtstraal ontstaan door het  45 0 

billioen maal trillen van de ethel'deeltj es in de seconde. 
Bij een minder aantal trillingen in de seconde wordt 

onze gezigtszenu w niet meer aangedaan , maar bereikt 

de  straal de  gevoelszenuwen en de gewaarwording van 

warmte ontstaat. Dat die donkere warmtes traal aan 
dezelfde  wetten gehoorzaamt als de lichtstraal bewij st 

de  proef, welke spreker ons  zeer duidelijk voors telde , 

dat ook de warmtestraal terugkaats t onder denzelfden 

hoek als de lichts traal . Voor de proef had spreker twee 

brandspiegels tegenover elkaêr geplaatst .  Naar men weet  

zij n  brandspiegels metalen of glazen hollen spiegels ) 
die de eigenschap bezi tten om de lichts tralen ) welke 
op hen i nvallen ) in één punt te vereenigen. Dat punt 

hetwelk een ige centimeters voor  het holle oppervlak 
is gelegen , had spreker voor beide spiegels te v oren 

bereken d .  In het punt van den eenen spiegel werd een 

warmte-bron geplaatst ) in het punt van den tegenover

gestelden spiegel een s tukj e phosphorus ) dat nu spoedig 

on tbrandde , wel een bewij s , dat de teruggekaatste 

warmtestralen zich in dat brandpunt allen vereenigd 

hadden en dat de terugkaatsing op den spiegel was 

geschied onder denzeIfden h oek als de terugkaatsing 

der lichts tralen op den tegenovergestelden spiegelwand. 

De  voorstanders van NEWTON 's theorie bleven nog 

geruimen t ij d  Ül de m e e rderheid , o mdat en ke le  v er-
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schijnselen , zooals de schaduw , die  elke lichtbron afwerpt, 

door de theorie van H UYGHENS niet verklaard werden. 
HUYGHENS zelf wist geen verklaring te  geven voor dat 

raadsel ; maar dat hij niettemin goed gezien had ) bleek 

in onze eeuw , t oen de laatste twijfel omtrent de deugde

lijkheid van zijn theorie boven die van NEWTON werd 

opgehev en door de ontdekking van v erschij nselen , welke 

men daaruit voorspeld had. 

Spreker had ons dus duidelijk  gemaak t , hoe lich t

en warmtegolvingen aan dezelfde VITetten gehoorzamen ; 

hij zou thans met  ons nagaan , of diezelfde analogie ook 

bestaat bij het geluid. Dit belangrijke en in de laatste 

j aren welligt het  grondigst onderzochte gebied van de 

natuurkunde ,  bleef het langst in vergetelheid. '''"ie een 

paar eeuwen geleden een phvsisch kabinet bezocht , zou 

daal' reeds een vrij aanzienlij te getal electrische en 

magnetische instrumenten hebben aangetroffen en ook 

bespeurd hebben , dat op het  gebied van het  licht be

langrij ke onderzoekingen waren gedaan , maar geen 

enkel voorwerp zou hem iets geleerd hebben o mtrent 

het wezen van 't geluid. 

De reden van deze langdurige s tiefmoederlijke bej e
gening zal waarschijnlij k  wel deze zijn , dat men ' t  ge

luid als genoegzaam verklaard bescholHvde dool' de 
wetenschap van de golvende beweging del' luchtlagen , 

die op ons gehoororgaan den indruk maald , welken 
wij geluid noemen. 

Hoe men zich die trillende beweging van de lucht, 

als z e  geluid voortbrengt , moet voorstellen , toonde 

spreker ons zeer fraai door l:et  werpen van een beeld 

op den wand. Een reeks s taafj es , in een regelmatige 

rij nevens elkander geplaats t , stelden de luchtlagen 
voorj de beweging of b otsing van het  een e veerkrach-



1 2 6  

tige laagj e tegen h e t  ander , waarna het zijn plaats 

weêr innam , openbaarde zich straks in de longi tudi
nale  verplaatsing , w elke spreker de reeks staafj es deed 

. ondergaan. Wanneer wij nu daareven goed begrepen 

hebben , hoe de analogie wordt gevonden tusschen licht.;. 
en warmtegolvingen ) dan ligt de weg van zelf open 

om te onderzoeken of het geluid zich op gelij ke wij ze 

gedraagt. De brandpunten van de beide tegenover elkaêr 

geplaatste spiegels moeten wij dan weêr raadplegen. 

In het eene punt plaatsen wij een geluidgevend voor

werp , bv. een horloge , en het oor plaatsende bij het 
andere brandpunt , hooren Wü daal' he tzelfde geluid , 

dat op geen ander punt ons oor bereikt. Dat punt is 

het vereenigingspunt van alle  gelllidstralen , die van 

het geluidgevend voorwerp op den spiegel vallen en daal' 

worden teruggekaatst volgens dezelfde wet van gelij ke 

hoeken van inval en terugkaatsing De proef was voor spre

k er regt duidelij k , die zijn oor slechts behoefde tr. plaatsen 

zoo digt mogelijk bij het mathematische brandpun.t. Om ook 

ons tevreden en volkomen gerust te stellen , nam spre

ker de toevlug t tot de gevoelige vlam ) die ontstaat als 

men gas onder een sterke drukking doet u itstroomen 

en aansteekt. Men hoort dan een blazend , sissend ge

luid ; regelt men de vlam zoo J dat zij onder dien dpuk 

verkeert J maar dat het geluid , onze waarneming nog 

niet bereikt , dan Us elk geluidgevend voorwerp ) de 

menschelijke stem b. v . , in s t aat om die vlam to t zelfs 

op groote afstanden te doen mede trillen. Die vlam in 

het  s traks bedoelde brandpun t plaatsende en het klokj e  

i n  het andere punt beroerende , zag men onmiddellijk  

die trilling van de v lam intreden. vVij konden dus hiel' 

het  geluid zien. Het verschijnsel van de echo's zal n u  
wel duidelijk  worden. Die  eigenaardige klank openbaart 
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zich , naar men weet , iu gewelfde gebouwen , waal' 
het  ge bogen oppervlak der muren hetzelfde verrigt 
als de daareven beschreven brandspiegels .  Beroemde 
echo's z\j n die van het Muiderslot en , om in  de nabij - ' 
heid te blij ven , de echo van de St .  Paul's kerk te 
Londen. 

Dat die echo wel eens lastig kan worden voor som
si ge menschen , bewees de Engelschman , die van de 
echo in een der kerken te Londen misbruik maakte om 
de biecht af te lui s teren , welke op een nog al ver ver
wijderd punt fluisterend werd afgenomen . .Maar op zekeren 
dag. zij n vrienden op die verboden vrucht willende ont
halen , hoorde hij in hun tegenwoordigheid zijn  vrouw 
in  de biechtstoel een minder stichtelijke belijdenis afleg
gen omtrent haar zedelijk leven. Het gold hier wel in  
a l  zijn kracht : 11 vVie kaats t ,  moe t  den bal verwachten. , )  
Zij die Zwitserland bereisd hebben , kepnen ook  he t  dal 
in he t  Berner Oberland ,  waal' de bevolking het  aardig 
effect van de heerljjk zachte muziek , dj e van de Alpen
toppen het oor welluidend streelt , te voorschij n  roept 
dool' op koehoorns te blazen en de lucht met een schel , 
allesbehalve , harmonieus geluid in trilling te brengen . 
Ginds , hemelhoog , wordt die trilling zoo liefelijk  terug

gekaatst .  
Spreker liet ons ook het effect zien van die trillende 

beweging , die natuurlijk  bij de lucht en bij de nog veel 
fijnere lichtether niet waarneembaar is .  Een vloeistof 
is daartoe beter geschikt. Een glazen bakj e met een 

bewegelijke vloeistof plaatste spreker zoodanig in de 
proj ectielamp , dat een beeld op den wand  ontstond 
van ' t  geen in die vloeistof plaats greep .  Eerst liet 
spreker droppels vallen in 't midden van het oppervlak 
der vloeistof en dezelfde golvingen zag men op den muur , 
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dIe ontstaan , als men een steen�i e in  he t  water werpt .  

Vervolgens l iet  hij den droppel niet in ' t  midden , maar 
digter bij een der wanden in de vloeistof vallen. De 

golvingen zag men thans regelmatig op een bepaald sym

metrisch daartegenover geplaatst punt terugkaatsen ; er 

ontstonden t\vee  knoopen van golvingen en daal' tusschen 

fraaij e interferentie-figuren. 
Een land , waar men zich uitsl uitend toelegt om de 

natuurkundige w etenschap practisch nuttig te maken , 

is het regte oord niet voor de w etenschap , waar zij bij 

voorkeur hare ten ten zou opslaan. Als een natuurkundig 

verschijnsel nut kan aanbrengen , i a  dan spreekt het 

van zelf , dat men ' t  daartoe gebruikt , nmar verder 

treedt dan ook het practisch nut bij de beoefening van 

de natuurkunde op den achtergrond. Eenigen tij d ge

leden deed zich een dergelijke gelegenheid voor om de . 

natuurkunde t e  raadplegen voor een onderzoek " dat de 

Engelsche Regering wilde ins tellen naar de draagwijdte 

van de mistsignalen , die zooals men weet op de schepen 

w orden voortgebragt door een s toomtrompet , een stoom

flui.t of ook w el door een sirene. 

TYNDAI,L , aan w ien die taak w erd opgedragen , nam 

zijne proeven op zee , digt bij Dover , en kwam daarbij 

al dadelij k  tot  de meest verrassende resultaten. Den 

2 5n Junij 1 8 74 ,  met een heldere lucht en een gunstigen 

wind in zijn  rigting ,  hoorde hij het signaal tot op een 

afstand van 8 t kilometer. 

Des anderen daags constateerde hij , to t zijn niet ge

ringe bevreemding , dat het  geluid , ondanks den sterken 

tegenwind , to t  op een afstand van 1 7  kilometer tot 

hem doordrong en eenige dagen later , den In Julij , 

bij een sterke mis t en wind tegen , hoorde hij het ge

luid zelfs op 20 kilome ter , dus nog veel verder. 
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Den volgenden dag was de zee  weêr kalm en  de 

lucht held er , en de proefnemer moest het geluid naderen 
tot Git kilometer om het te kunnen onderscheiden . 

Hij kwam dus tot het resul taat , dat bij het  heerlijkste 

zomerweêr de lucht acoustiek donker kan z�n ,  m.  a. w. 

voor geluidsgolvingen ondoordringbaar. 
Den 3n J ulij nam de helderheid van de lucht nog toe ,  

maar in dezelfde verhouding verminderde he t  voort

plantings-vermogen van het  geluid. De lucht was wel 

tl'ansparent v oor lich tstralen , maar liet de geluids

golvingen niet door. Vanwaar dit verschijnsel ? TYNDALL 

zocht er te vei'geefs een heldere verklaring voor te 

vinden. Hij behielp zich dus met de hypothese , dat het  

v erschijnsel een gevolg moest zijn  van het  niet homo

geen blij ven van de lucht als een gevolg van den water

damp , die, vooral in de lagere deelen van de atmospheer 

in lagen verspreid ., de geluidsgolvingen terugkaats t en 

slechts een klein deel van die golvingen onverzwakt  

laat passeren . Zoodl'a .... echter de zon was ondergegaan 

en de waterdamp was bekoeld en verdigt , kwam ook 

het  geluid weêr helderder to t he t  oor. Dat zelfde vel''' 

schijnsel nam ALEXANDER VON HUM 130LDT waar aan de 

Oriuoco -rivier , waar des nachts het geluid veel beter 

doordrong dan over dag. De verklaring , dat 's nachts 

de natuur rustiger is , kon hier niet opgaan, daar het 

leven van de wouddieren in gindsche streken over dag 

sluimert en eerst bij 't vallen van den nacht in volle 

kracht zich openbaart. 

Intusschen geldt van de hypothese van TYNDALL : si non 

e vero , e bene t?'ovato. Zijn landgenoo t  REYNOLDS wierp 

een andere theorie op , waarbij wij echter voor heden 

niet langer mogen 's tilstaan . 
Een tweede analogie tusschen de licht- , warmte- en 
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geluidsgolvingen toonde spreker ons  ten slotte in  de  

breking van d ie  golvingen , welke bij de drie verschijn

selen op gelij ke wij ze plaats grijpt. Men weet dat licht

stralen , evenwij dig invallende op een lens , zoodanig 

gebroken worden , dat zij achter de lens in één punt 

elkaêl' ontm oeten. Dat geluidsgolvingen zich niet anders 
gedragen , wanneer zij een voor het  geluid doordring

baar voorwerp op haal' "veg ontmoeten , toonde spreker 
Dns in een interessante proef , waarbij wederom gebruik 

werd gemaakt van de gevoelige vlam , welke geplaatst 

werd op het door spreker vooraf bepaalde punt , waal' 

de gebroken geluidsgolvingen elkaêr moesten ontmoeten. 

T usschen die vlam en het geluidgevend v oorwerp was een 

met  koolzuurgas gevulde colodion-bol geplaatst, zoodat de 

geluidsgolvingen , overgebragt op dat bolletj e, door de gas

deeltj es gebroken werden. Het gasvlammetj e  geraakte in 

trillende beweging, een bewij s  dat de door den bol gebroken 

geluidstralen elkander in het bepaalde punt ontmoetten. 

vVij zouden ons zeker niet goed van onze taak ge

kweten hebben , als wij geen melding hadden gemaakt 

van de zeel' verrassende en tevens aangename proef , 

waarmede de heer  BLEEKRODE zijn voordragt sloot. Een 

-vij ftien meters lange s taaf - zij had nog veel langer 

-kunnen zijn , als de  ruimte het had gedoogd - kwam 

met haar eene uiteinde in een zij lokaal uit , waar zij 

:rustte t egen den klankbodem van een speeldoos , die 

a a n  ' t spelen gebragt zij nde, sl echts flaauw hare toonen 

lie t  hooren , daar de deur van het zij l okaal was afge

slo ten . Spreker bragt nu het  andere einde van de s taaf 

in aanraking met een mandoline en onmiddellijk hoorde 

'men het melodieuse geluid van het ins trument in het 

zij l o kaal en drongen de opwekkende toonen van het 

.bekende Rigoletto-air  tot ons door.  
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Een zeer verwonderl ij k  e n  verrassend resultaat , inder

daad , daal' he t  ons leert, behal v e  de geleiding van he t  

geluid , hoe  buitengeV',Toon fij n ons gehoororgaan i s  ge

organiseerd j de zes tig v erschillende toonen , na die ge

heele lengte dOO1'loopen en zich verzameld te  hebben 

op het  s talen puntj e aan he t  eind vall, de buis , bereiken 

niet verward ons oor,  zoodra die inclruk dool' een mede

t.rill end voorwerp tot onze gewaarwording komt , maar 

het oor  ontl eedt de t oonen weêr in haal' oorspronkelijke  

eenheid en wij hOO1'en de melodie als w erd zij v oort

gebragt op de snaren van de mandoline zelve .  

Lich t , warmte en geluid b leken aldus v erschillende 

vormen te kunnen zij n  eener trillende beweging hetzij 

va,n den ether , he tzij van de lucht. Deze analogie h er

innert aan een schoon woord , eenmaal dool' DOVE op 

natuurkundig gebied uHgesproken , h etwelk spreker aan 

het  s lot  zij ner rede aanhaalde. 

Laat , zoo zeide h ij , in het midden eener groote 

donkere kamer zich een s taaf bevinden , die aan 't  trillen . 

is gebragt en laat el' tevens een inrigting voorhanden 

zijn , waardoor de snelheid der trillingen voortdurend . 

toeneemt. I k  treed in de kamer , wanneer de staaf 

viermaal trilt. Noch o or noch oog zegt mij iets  van 

het  aanwezig zij n  van de staaf j alleen de hand , die 

hare slagen voelt .  Maal' de trillingen worden sneller , zij 

bereiken he t  getal 32  pel' seconde : een zware bas toon 

treft mijn  oor .  De toon verhett z ich , hij doorloopt alle 

hoogten tot het hoogste schri l le  geluid , maar nu zinkt 

alles ' weder in de v orige s tilt e  des grafs terug. 

Nog vol bewondering OiTer he tgeen ik gehoord heb 

voel ik plotseling van die plaats een aangename warmt e  

zich dool' s traling verspreiden , z o o  aangenaam als een 

haardvuur' die uitzendt .  Maar nog steeds blij f t  alles duister. 
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De trillingen worden nog sneller ; een zwak rood 

licht begint te schemeren ; het wordt s teeds helderder , 

de staaf is rood gloeij end. Nog een oogenblik . . . . 

daar �ordt zij geel , en doorloopt alle kleuren , totdat 

na het violet alles weder in nachtelijke duisternis verzinkt. 

Zoo spreekt de . natuur tot  v erschillende zintuigen , 
eerst maar een zacht , s lechts in de onmiddellijke nabijheid 

te vernemen woord : dan roept  zij immer luider en 
luider op s teeds grooteren afstand , en eindelijk grijpt 

mij , door de trillingen van het licht , haar stem aan uit 

onmetelij k  verre oorden. 

Ten slotte · aan Dr. BLEEKRODE een woord van warmen 

dank voor den uitnemenden eindindruk van de lezingen 

in dit saizoen ,  dien hij aan lJiligentia's leden op hun 

zomervacantie heeft mede gegeven. 

De lezingen werden dezen winter zeer getrouw bezocht. 





I N H O U D. 

Dr. J. H .  H. HULSMAT'<N ,  Iets o ver Zonnen-Physica. Blz .  1 .  
Dr. P .  Q. B RONDGEEST , Over de Physiologische 

Registreer-methoden toegepast op de verschijn-

selen van den Bloedsomloop . 

Kapitein F. DE BAs , Een bezo ek aan de Nieuwe 

Opera te Parij s 

Dr. A. VAN HASSELT , Over Veenvormin g en Veen

industri e . 

.J . A .  SNIJDERS C .J . ZN. , Over het Ko mpas 

Dr. A .  E.  VAN ROIJEN ,  Over Ph osphorLl s - zijne  

physisch e e n  chemische eigenschapp en en z ijn  

gebr u ik 
Dr. L.  A .  J. BURGER"DLJK , Over merkwaardige 

z e edieren 

Dr. J .  C.  VAN DOOREMAAL , Over het o og. 

Dr. H. J.  RINK , Over het optisch b edrog 

Gen eraal-Maj oor  F. A. T.  DELPRAT , O ver normale 

s temming en  k lankfiguren met pro ev en . 

Dl' .  A .  BRESTER , Over h e t  Gl as . 

Dr. L .  BLEEKRODE , Over de an alogie tuss chen licht- , 

warm te - en gelllidsgo lvingen . 

11 

I! 

// 

" 

I! 

11 

11 

1I 

I! 

I! 

/1 

10 .  

23 .  

3 5 .  

4,8. 

5 8 .  

6 8 .  

i 7 .  

� 5 .  

9 5 .  

u a . 

1 2 0 .  



V E R K LA R I N G  V A N  D E  PLAAT ,  

F i g. 1 e n  Z Bese1 1 l ' ijv ing v an d e n  bl o e cl s 

o m l o op . 

Fjg .  3· P I Eü ( e grond v a n d e  N i e u w e 

Opera te Parij s 

b' i g. 4, Do orsn e d e  'ï a n  h e t  0 0 0' Cl 

Fi g .  [) en tJ Lich tbeeldj es \Ta n  h e t  oog  
i n  r us t  en va.n he t  g e ac c o m o cl e e l' c1 e  

o o g  . 

Fig. 7 Figuur v an ZÜ LI.:t\E n .  

_F i g . S Toes tel v a n  T J SLEY . 
Fi g .  D ,  t 0 ,  1 1  en l -� Tisler' s c h e  figuren . 

B l z .  1 4  e 1 1  } J .  

;1 :31, (liTo,')!) . 
I! 7 7  e n  7 8 .  

1/ b O  e T l  S I .  

l O G  en 1 0 7 .  
li '1 0 7 e n  l O S .  



D \ \ 


