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I. 

PROF. J. A. C . OUDEMANS : 

O v e r  d e  P l an eten Mars , J u p i te r  en Satu rnus. 

De hoogleeraar OUDEMANS van de U trechtsche Universiteit 

trad den 13en Februarij in niügentia op ter bespreking 

van een onderwerp , dat altijd , ook in den breeden kring 

van leeken , dankbare toehoorders moet vinden. Hij ver· 

klaarde namelijk een klein deel van den sterrenhemel , 

het  uiterlijk  voorkomen , de loopbaan en de plaats ten 

opzigte der overige hernelligchamen van drie planeten : 

Jupiter , Saturnu8 en MaT8 , die dezen win ter duidel ijk  

waarneembaar aan den avondhemel geschitterd hebben 

en het meest in 't  oog vallend waren voor hen , die geen 

speciale s tudie maken van de s terrekundige wetenschap. 

Wij zeggen geschitterd hebben , daar op het oogenblik 

van des heeren OUDEMANS' voordragt alleen de beide 

oostelijkste der drie planeten , Saturmt8 en MaT8, nog goed 

zigtbaar waren. Men kon SaturnU8 waarnemen links yan 
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de Maan , die als j eugdige , toen viel' dagen oude , nieuwe 

Maan , als een fij ne sikkel aan den trans prijkte ; Mars 

s tond nog 45° lneer links , d. i .  oostelijker. Een paar 

nlaanden vroeger , toen Mars bij haar oppositie was , s traalde 

zij met, een yeel helderder licht , en was ook Jupiter , de 

Ineest westelijke van de drie , nog duidel ijk waarneembaar. 

Die planeet bevond zich dezen winter in het vak van 

den hemel , dat Inen den WateJ'man noemt , een van de 

twaalf teekenen van den Dierenriem , waaronder men 

een denkbeeldigen band aan den h emel verstaat , waar 

de Zonneweg juist midden doorheen gaat ,  Nu was de Zon 

reeds bijna aan het eind van het s terrebeeld de Steenóok , 

zoodat Jupiter , die ook reeds aan het eind van het s terre

beeld de Visschen genaderd was , toch vrij kort na de 

Zon onderging en dus moeij elijk meer was waar te nenlen. 

Daar nu de planeet dagelijks 4 minuten vroeger onder
gaat , zoo is het duidelij k )  dat ) hoewel Jupiter toen nog 

even zigtbaar was , zij het niet meer zou zijn  een maand 

later ) daar de planeet op dat tijds tip 'een uur vroeger 

onderging dan de Zon . De zelfde redenering gold voor 

het allengs verdwijnen van Mars , die twee j aren geleden 

insgelijks in den Waterman stond , maar sedert een 
omloop volbragt heeft en in Febrllarij 11. haal' z etel had 

in den Steenbok. 

Beschouwen wij nu den stand der plan eten onderling 

en ten opzigte van het middenpunt , de Zon , waaromheen 

zij in kringen hare banen doorloopen , dan zien wij de 

. .Aa1'Cle den derden kring beschrij ven en daarbinnen , van 

de Zon af , eerst Mercurius en vervolgens Venus . Met 

bllitengewonen glans , dien zij ontleent aan haar nabijheid 

tot de Zon en de Aarde )  schittert Venus voor het onge

wapend oog reeds bij het volle daglicht als avond- en 

morgenster. Ook MeJ'curi'l�8 i s  als zoodanig aan den hemel 



zigtbaar. Daar zij kleiner is en digter . bij de Zon , is deze 

planeet nooit in duisternis zigtbaar, daar zij . bij het 

ondergaan van de Zon deze op den voet volgt. Slechts 

met veel moeite gelukt het , bij een zeer heldere lqcht , 

Mercurius als mOl'gen- of avondster te zien . In de tropi

sche gewesten , waar de Zon zich regt over het hoofd 

van den waarnemer beweegt , zijn  de omstandigheden 

voor de waarneming van deze kleine planeet het gunstigst. 
Het oogenblik " an waarnen1ing is dan natuurlijk slechts 

zeer kort.  

Op de Aarde volgen , voor zo over de gl'oote planeten 

aangaat ,  Man, Jupiter en Saturnus , de uiterste planeet 

van het tot in ' t  midden der vorige eeuw bekende zonne

s telsel. Dat men toen reeds het bestaan van nog meerdere 

planeten vermoedde , bewijzen 4e beschouwingen van KANT 

over het  ·wereldstels el. 

Het duurde echter nog tot 17 �2 , vóór een schrede 

nader werd gedaan tot de volledige kennis van het planeten

s telsel door de toevallige ontdekking ' van de planeet 

Uranus door den grooten HERSCHl':L , terwij l  de ontdekking 

van de laats te groote planee t  Nept1lnus zich tot  184,6 liet 

wachten . Of hiel'meê het stelsel compleet is , val t  natuur

lijk  rnoeij elijk  Ct priori te beslissen , maar zooveel is zeker , 

dat de astronomisch e wetenschap , dank zij de s teeds 

volkomener instrumen ten , sedert belangrijk  is vooruitge

gaan , dat de s,terrenhemel ges tadig rnet de rneeste naauw

gezetheid door tal van geleerden is en nog steeds wordt 

gade geslagen en dat men wel reeds over de 2 0 0  kleinere 

planeten , de zoogenaamde Aste7'oïden , heeft gevonden , 

maar geen planeet , waarvan de loopbaan buiten die van 

lVepbtn1Js ligt. Mogt de eene of andere sterrekundige nog 

eens zoo gelukkig zijn , een negende groote planeet in 

zijn  telescoóp te zien , dan is deze reeds bij voorbaat 
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bestemd om den naam te dragen van Pluto , de heidensche 

godheid , die nog aan de l l lythologische reeks ontbreekt. 

Spreker s telde zich thans voor de vraag te beantwoor

den , wat toch wel de reden is , dat deze planeten kringen 

doorloopen. Gesteld , dat de planeet Uranu8 een levend 

wezen ware , wat bezielt haàr dan , om zich voortdurend 
in een kring rondom het Zonneligchaam te bewegen ? 

Ziedaar een vraag, die de geheele geschiedenis van d e  

astronomische wetenschap in zich opgesloten houdt. Met 

den loop van de planeten was men reeds eeuwen geleden 

bekend , maar omtrent de oorzaak van die beweging had 

men tot in de 17 e eeuw nog slechts vermoedens. Zoo 

droeg COPERNICUS reeds het  denkbeeld van een aantrek

kingskracht , van de Zon uitgaande , in zich om. Later , 

omstreeks 1 6 8 0 , verkondigde PASCAL en te gelijker tijd 

een Engelsch geleerde theoriën , die hen zoo digt bij de 

ontdekking bragten , dat lllen nu zou zeggen , dat die 
heeren zich brandden of er om hern v logen . 

Eerst NEWTON stelde door onomstooteJ ijke bewijzen vas t ,  

dat de  aantrekkingskracht van de  Zon de  oorzaak is van 

de wentelende beweging der planeten. Hij bestudeerde die 

oorzaak in al hare gevolgen en z ij gaf heln den sleutel 

tot vele tot dusver onverklaarbare verschijnselen . 

Als voorbeeld van de werking , die hier door de aan

trekkingskracht worri t uitgeoefend, koos spreker een kanon , 

waaruit de kogel steeds in de zelfde rigting en lnet gelijke  

snelheid zou voortij len , wanneer er  geen kracht ware , 

die het proj ectiel van rigting doet veranderen en in snel

heid afnemen. Die kracht is in dit geval de aantrekkin gs 

kracht der Aarde. Ges teld dat het ligchaam der Aarde 
eens niet bestond , doch de naar het middenpunt gerigte 
aantrekkingskracht wel ,  dan zou de kogel in zijn  kromme 

baan doorgaan , om het middenpunt een kring beschrijven 
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en terugkeeren naar het punt , waarvan hij was uitgegaan . 

Wat nu de Aarde op den kogel uitwerkt , doet de Zon 

ten opzigte van Uranus. De Zon blij ft de planeet gedurig 

aantrekken , met het gevolg , dat haar rigting steeds om

buigt en zij een kromme lijn  beschrij ft , waarvan de  

gedaante door de analytische mechanica naauwkeurig kan 

bepaald worden , en dan bevonden wordt , in alle geval 

een kegelsnede , in het geval dat wij beschouwen een 

ellips te  zijn. Ook de A arde beschrijft zulk een baan , in 

welker brandpunt - punten die in  de groote as op zij 

van het middenplln t gelegen zij n  - de Zon zich bevindt , 

zoodat op 3 1  December de Aarde het digts t , terwij l  zij 
op 1 Julij het vers t van de Zon staat. 

Buiten de loopbaan van de Aarde , naar men weet 

de 3e  in de rij , volgt die van Mars , en tusschen Mars 

en Jupiter bewegen zich de kleinere planeten in banen , 

die elkaêr soms omvatten , even als de loopbanen der 

kleine planeten , soms even als twee ringen van een 

ketting in elkander grijpen. De vroegst ontdekte asteroïden , 

dagteekenend van het. begin dezer eeuw , zij n  de planeten 

Vesta , Juno , Ceres en Patlas , waarbij in 1 845 Astrea 

aansloo t  en s edert de menigvuldige s teeds Kleiner en 

kleiner wordende planeet j es . 

Ter aanschouwelijke voorstelling van de onderlinge ver

houding in grootte en afs tand van de planeten , had de 

heer OUDEMAN
'
S kleine bollen laten vervaardigen , die op 

s tandaards in ééne lij n  op tafel s tonden geschaard. Mercu

rius , de kleinste der groote planeten , had de afmetingen 

van een kleine erwt ; Venus · en de .Aarde ongeveer 1 cM. 

( Venu8 iets kleiner) ; vervolgens Mars , ongeveer de helft 

kleiner dan de Aarde i dan , op een vrij groo ten afstand 

van Mars , Jupiter , t er groot te van een kleine meloen , 

met een sterke afplatting (van 16  bij 1 5) , veel sterker 
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dan die aan de po len der A arde j na .TulJ ?:tet de kl ein ere 

planee t  Sat1t?'nus ) met nog een sterker afplattin g ( 1 1  bij 1 0 )  

e n  h e t  merkwaardig , uniek verschij ns e l  van d e n  platten , 

los om den bol  zwevenden ring ; eindelij k  Uranus en 

Nept'unus , in Olnvan g gelijkende op kleine orallj e-app els . 

Thans ,ve êr t o t  h e t  Heelal terLlgkeerende , trad spreker 

in een verklaring van de zonderlinge bew egin g der plane ten, 

die voor nie t-astrono men nog een vreemd verschij n s e l  

schij n t. Haar naam (, dwaals terren )) ontleenen zij aan de 

schij nbaar he en en w e êr slenteren d e bewegin g aan den 

hemel , nu eens vo ortgaand , dan w e êr een geruin1en tij d  

e en teruggaande beweging voor - d e n  waarnemer o p  -de 

Aatde vertoon ende , kortom een allergrilligs te lij n  b e 

schrij vende in haar kringvormige lo opbaan rondon1 d e  

Zon. Zoo heeft JJ!la'l'8 een teruggaande bew eging , d i e  t w e e  

maanden aanhoudt , terwij l  d e  teru ggan gstij d  v a ri  Jupiter 

wel 4 maanden , die van Saturnus 4 1/2 nlaanden , die van 

Uramts en Neptunus , de v erst af gelegen plan e ten , zelfs 

bij na een half j aar bedraagt. 

D e  eerste ver klaring voor  dezen teruggang der plan e ten 

w erd in den tij d , dat men nog aan den s tils tand der Aarde 

en de beweging der Zon o m  de Aarde gelo ofde , v erklaard 

door de zoogeno emde th eori e  del' epicyk els . De plan e e t  

11!lars - z o o  redene erden de aan han gers van d e z e  theorie -

bewoog zich wel o m  de Am'de , maal' zoodanig , dat zij 

te gelij ker tij d  een kring beschreef rondo m een zeker 

middenpunt ,  welk middenpun t op zij n  beurt we êr een 

gro oteren kring n1aakte rondom de Aarde. D eze beweging 

in een epicykel vero orzaakt het effect  v an een teruggaan de 

beweging der plan eet .  D eze th eorie hield 15 eelnven lang 

stand , tot  eindelij k  COPERNICUS , de Frauenberger Do mheer , 

de dwaling van het  draaij en van de Zon om de A arde 

in 't licht stelde door zijn w ereldst elsel , naar hem ge-
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noemd het  Coperni caansehe. In de oudheid , toen nogtans 

de as tronomie door beroemde geleerden beoefend werd , 

is geen der Grieksche  wij sgeeren , ARISTARCHUS van 

Samos uitgezonderd , op het  denkbeeld gekomen om de 

Zon in ' t  midden van het planeten-stelsel te plaatsen. 

(Zie hieromtrent het niet lang geleden verschenen werkj e 

van den Milanesehen sterrekundige SCHIAPARELLI ,  over de 

voorgangers van C OPERNICUS in de oudheid.) 

Maar hoe verklaart luen nu door he
"t Copernicaansche 

stelsel den zonderlingen teruggang ,Tan de plane ten , van 

Mars bv. , wier geproj ecteerde loopbaan , zooals zij zich 

aan ons oog voordoet , een krulvorm gelijkt ? De planeten 

hebben , naarmate zij verder van de Zon verw\jderd zijn ,  

grootere kringen om haar te  beschrijven , en daar de 

verdere planeten zich bovendien ook met geringere s nel

heid door het Heelal be wegen , zoo vereischen zij ook veel 

groo tere tijdvakken om haar lo opbaan geheel te volbrengen. 
Stellen wij ons nn vo or de Aarde en de verder gelegen 

planeet Mars , als zij in oppositie , d .  i .  voor de aardbe� 

woners tegenover de Zon is , dan knnnen wij beiden 

zeer triviaal vergelijken met eeu spoortrein en een trek

schuit , die in de zelfde rigting gaan en elkaêr passeren. 

De reizigers in den spoortrein (de Am'de) zull en op dat 

oogenblik de trekschuit (Mars) ach teruit meenen te zien 

gaan , ofschoon deze in werkelijkheid toch ook vo ortgaat, 

maar met veel mindere snelheid. Dat dnurt zoo lang ,  

to t  de spoortrein aan een bogt van  den weg komt, terwij l 
de schuit nog s teeds in de zelfde rigting blijft gaan . Voor 

de passagiers van den trein wordt het dan weêr mogelijk, 

de voortgaande beweging van de schuit te zien . Zoo gaat 

het  nn m�t de bewonerS der Aarde ten opzigte van de 

veel verder in het Heelal en mét minder spoed voort

ij l ende planeten. Gedurende 7 1  dagen schijn t  Mars , di e 



ons Ü1 de zelfde rigting gezel schap houdt , achterui t 

te gaan ; de AaJ'de zwenkt dan meer en , meer in haar 

kringvormige baan en keert zich van de planeet jl!{a?'s 

af , met het gevolg , dat de voortgaande beweging 

van deze planeet voor de Aardbewoners dan weêr dui
. 
delijk  wordt. 

Daar nu J'ltpiteJ' nog langzarner dan jl!{ars haar baan 

vervolgt , is bij haar het  tijdperk van de schijnbaar terug

gaande beweging nog g l'oo ter. 
Die zelfde plane ten bieden nu he t  opmerkelijk verschijnsel, 

da
"
t velen weêr op haal' beurt gezelschap worden gehouden 

door een stoet van bollen , wachters genaamd , die zich 

elk in een kring rondom het hoofdligchaau1 bewegen. 

Wel mag men het zonnestelsel een allermerkwaardigst 

gewrocht der Schepping hee ten. De rij der planeten na

gaande , zie t men de kleinste het digtst  bij de Zon , dan 

volgen de grootste en de rij sluit weêr met kleinere 

bollen. Dat alle planeten daarbij wentelen OU1 een as is 

niet minder opn1erkelijk.  Onze Aarde doe t  het ten opzigte 

van de s terren in 23 u .  56 m . , M a1'.'i in 26  u. 37  n1 . ,  Jupite'J' 

ir: 10 u. 14 m. , Satzl1'nus in 9 u. 55 m. Bovendien draaij en 
alle planeten in de zelfde rigting niet alleen om de Zon , 

maar ook om haar as , dezelfde rigting , waarin de Aarde 

om de Zon draait. lYIaar ook de manen of bij -planeten 

bewegen zich allen in gelijke rigting om de moeder-pla

neet. De satellieten van Uran'lts maken eenigzins een 
v erschil. Deze planeet heeft namelij k  twee wach tertj es, 

die naar de andere zij de hellen in een v lak , dat voor 

ons oog bijna overeind s taat . 
Ter verklaring van deze harmonie in de beweging der 

planeten en satellieten , waarop dus slechts ééne uitzon

dering bekend is , zij n  er h'ypothesen beda�ht , die betrekking 

hebben op de wording van het zonnestelsel. 
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Het
· 
behoeft geen betoog , dat de aswenteling der pla

neten eerst in lateren tij d  is waargenomen kunnen worden , 

toen de kij kers een grootere volkom enheid hadden be

reikt. Naar men weet , is de verrekijker e en uitvinding 

van onzen landgenoot, den brillenmaker LIPPERSHEY , te 

Middelburg , die , zijn  instrument aan de Hoogmogenden 

in den Haag presenterende , van deze me t de bestelling 

werd vereerd orn een dubbelen kijker te maken , die voor 
de beide oogen dienst kon doen. lYIen houde du

'
s den binocle 

vooral niet voor een moderne uitvinding. LIPPERSHEY kweet 

zich van die opdragt en de Staten gebruikten den kijker 
voor militaire doeleinden . Toen evenwel de uitvinding 

van den Hollander via Parij s  doordrong tot  den Italiaan 

GALILEï , besefte deze onmiddell ijk het groote gewigt van 

deze toekomstige bespieders van dell sterrenhemel. Zonder 

meer bij zonderheden omtrent LIPPERHEY'S instrument af 

t e .L wachten , bedacht en construeerde GALILEï zelf een 

kijker , die , hoe primitief aanvankel\jk ook , toch reeds 

met succes door den groo ten Italiaan naar den hemel 

werd gerigt. 

Hij zag , dat de plane ten Mercuriu8 en Venu8 precies 

de zelfde veranderingen ondergaan als onze Maan en ver

klaarde ook de reden , waarom die
' 
phases of schijnge

s talten . volkomen met die van de Mu{tn overeenkomen , 

daar die phases ook bij de planeten a fhankelij k  zijn  van 

de wij ze , waarop haar bolvormig oppervlak door de Zon 

beschenen wordt. Ook zag GALILEï , dat de p laneten zich 

als bo l len vertoonen , terwij l van de vaste s terren alleen 

s tipj es zijn  waar te  nemen. Zijne onderzoekingen voort

zettende , zag hij Jupiter vergezeld van drie of vier s ter

retj es ,  die werkelij k  zoo helder zijn , dat ze reeds met 

een kleinen kij ker zijn  waar te nemen. Haar verschil in 

grootte en haar tamelijk snelle omloopstijd maken het 
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mogelijk , die Jupite1'- wachtel's van avond tot avond en 

van uur tot uur te volgen. De verrassendste verschijnselen 

doen zich dan aan het oog voor. Vooreerst bespeurt men 
dan , dat de nlal len van Jupite'J' zich bewegen in een vlak , 

dat nagenoeg volkomen met de baan van de planeet zelve 

overeenkomt. Daar de loopbanen dier manen tevens onge

veer vallen in het verlengde van de baan der Aarde , 

zien wij de loopbanen dier bij -planeet j es gemeenlijk  op 

haar kant ) zich bewegende in een zeer smal o vaal , dat 

weinig van een regte lijn  verschil t. Nu eens vertoonen 

zij zich aan deze , dan aan gene zijde der planeet en 
treffend is dan het plotseling verdwijnen van de wachters , 

op het oogenblik dat zij in de schaduw del' planeet komen 

en dus door deze verduis terd worden. Deze eklipsen kunnen 

eenige uren aanhouden , daal' de nl0eder-planeet zoo veel 

groo ter is dan haal' wachter. :Maal' op het oogenblik , dat 

het horologe van den waarnemer het  weder zigtbaar 

worden van den verduisterden wachter aankondigt , ver

schijnt deze ook precies op de n1Ïnuut. 

Van de ach t  wachters van Satu?'n'l.t8 is slechts één met  

een kleinen kijker te zien. De overigen zijn  zóó klein , 

dat zij slech ts met  sterke kijkers in ' t  oog kunnen vallen . 

De  goed zigtbare wachter van Satll/rmt8 werd on tdek.t door 

onzen CHRISTIAAN HUYGENS , die zich nog verdienstelijker 

maakte door het ontdekken van den Inerkwaardigen , 

eenigen ring van Satu'J'nu8. 

GALILEï kon uit Saturnus niet wij s  worden . Eindelijk 

meende hij el' achter te zij n en deelde mede , dat Satu'J'nu8 

aan . beide zijden vergezeld was van een wachter. Later 

verschenen weêr andere teekeningen , o. a .  Satu'J'nus Il1et  

twee uitsteeksels of ooren , tot  eindelijk CHRISTI AAN HUYGENS, 

naar de gewoonte dier dagen , een Latijnschen zin opgaf , 

gemaakt uit de verschikte let ters van een anderen volzi n, 
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die zijn  ontdekking bevatte , zoodat het voor de knapste 

bollen niet mogelijk  was er uit wij s te worden . Toen het  

eindelij k  bekend werd , bleek de zin als volgt gelezen te 

moeten worden : cc zij wordt omgeven door een platten , 

cirkelvormigen ring , die nergens met de planeet zamen

hangt. » 

Een zeer fraai model van den geringden Saturnus stond 

voor spreker op tafel in den stand waarin de ring zich 

aan ons oog voordoet , cl .  i .  horizontaal vlak met een 

zwakke helling , die in bepaalde periodes wat sterker 

kan zijn .  

Maar Jûpite1' en  8atl�rnus beschouwende , zijn  wij Mars 

voorbijgegaan , ook Mercunus en Venus ; deze twee laats ten 

hebben echter geen satellieten, wel de Aarde, die, zooals 1TIAn 

weet , zich in ' t  gezelschap van de Jlfaan verheugt. Tot vóór 

twee j aal' wist 1TIen niet beter ) of ook Mars had geen 

satellietèn. Geruimen tijd  boden die kleine jl1a1's-manen 

w eêrstarfd aan de sterkste kij kmiddelen , to t  het Astrono

misch Genootschap, vóór twee j aar te S tockholm vergaderd; 

daar op zekeren dag het  verrassend t elegram uit Washington 

ontving van de on tdekking van twee wachters van Mars. 

Men geloofde er aanvan keiij k zoo weinig \ aan , dat het 

geraden werd geoordeeld , eers t nog eens terug te seinen , 

of het  berigt wel be trouwbaar was . Immers 111 et den 

tamelij k  grooten k�j ker te Kopenhagen , waarvan de lens 

bij na een voet in d iam eter beslaat , bleven alle pogingen ' 

om die kleine bij -planeten te ontdekken vruchteloos .  Te 

'Washington had men echter gebruik gemaak t van een 

reu sachtige telescoop met een glas van 66  cM. (nagenoeg 

een oude Hollandsche el) diam eter. 

Alleen to t he t , slijpen van deze lens ) een werk , dat 

met de uiters te kunstvaardigheid te Bos ton gesch iedde , 

werden twee à drie j aren vereisch t .  De colossus , die , 



12 

ondanks zij n zwaarte , met de pink kan bewogen worden , 

kostte dan ook het kapitaal van 100  000  dollars. Het 
gelnkte nu met dezen kijker , de manen van Mars te 

zien als s terren van de 1 2.e of 13e grootte , waaruit men 

kon afleiden , dat de diameter niet grooter kan zij n dan 

1 à 2 Duitsche mij len . Het zonderling verschijnsel werd 

bij die Ulaan tj es on tdekt ,  dat de buitenste in het oosten 

opgaat en ondergaat in het westen , t erwij 1 bij de binnenste 

juist het omgekeerde plaats heeft . De  reden hiervan werd 

toegelicht , waarna spreker een pauze voorstelde to t  5 
Maart , Oln dan 't een en ander mede te deelen van de 

physische gesteldheid en de bewoonbaarheid der planeten. 



II. 
, 

PROF.  J. A. C. OUDEMANS : 

Over d e  p l a n et e n  M ars , J u p it e r  e n  Sat u r n us. (2d e  Ged .)  

De fJtrechtsche hoogl eeraar OUDEMANS , zijn  verhande

ling over een gedeelte van den sterrenhemel voortzettende, 

herinnerde in korte trekken aan hetgeen hij omtrent de 
drie planeten Jupiter , Saturnus en Ma1tS in zij n  inleiding 

gezegd had, Alle drie deze hemelligchamen hebben dezen 

winter glansrijk  aan den avondhemel geschi tterd. Jupiter 

was in 't begin van Maart nie t meer zigtbaar , daar zij 

toen te gelijk  met de Zon onderging. Saturnus nog even , 

maar alleen zeer vroeg in den avond , terwij l  Mars nog 

langer waarnee
"
mbaar was , wanneer men goed lette op 

het  sterrenbeeld de Stier ) in de nabijheid �er PleiJaden . 

De waarneming vereischte toen evenwel grootere oplettend

h�id , aangezien de planeet niet meer met dien glans prijkte 

als ettelijke maanden vro eger , daar de afs tand van de 

Aarde tot Mars in dien tij d gro o ter was geworden. Beide 

planeten , Aarde en Mar�' , beschrij ven ,  naar lU en weet , 
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geen zuivel' cirkelvormige , maar zwak ellip tische l oop
banen rondom de Zon , die in een der brandpunten van 
die ellipsen s taat. Die beide ellipsvorn1Ïge banen loopen 
echter niet concentrisch , zoodat de planeten Mars en de 
Aarde nie t bij elke opposi tie van l/!lars op den zelfden 
afs tand van elkaêr staan , luaar in dier voege , dat de af
standen van oppositie tot oppositie verschillen . In 18 7 7  was 
de gelegenheid ) om JJlars te zien , zeel' gunstig , daar de 
planeet toen zeer digt bij de Aarde s tond . Eenige maan
den geleden - prof. OUDEl\fAN S voerde op 5 Maart ll . . h e t  
woord - prijkte de  planeet  met niet minder schoonen 
glans , maal' nam toen in sterkte af , zoodat zij nog slechts 
moeij elijk te vinden was .  

vVedero m had spreker , ter aanschouwelijke voorstelling 
van de onderlinge \' erhouding der planeten in grootte en 
afs tand , de kleine bollen , die de vorige keel' zijn  betoog 
hadden opgehelderd , op de tafel gerangschikt .  Vier erwt
vormige bol letj es stelden voor de planeten J}[erC1f;riu8 (de 
kleins te) , Ve11U$ , de Aarde en JJlars. Naas t deze vier 
kl eine bolletj es , in verhouding tot den afstand van de 
overige planeten vrij digt bij elkaêr geplaats t ,  stonden 
op groo tere afs tanden eerst de grootste der bollen , die 
Jupite1' moest voors tellen (ongeveer de groo t te van een 
111eloen) , vervolgens , in groo tte afnemende , de bollen 
Sat'U'J'1ZuS , U1'anus en Neptunus. Evenals de vorige keer zag 
spreker ook  nu geen kans , 0111 in de zelfde ·verhouding 
het Zonneligchaanl voor t e  s tellen. G esteld dat hij over 
een bol van '1 , 6  meter middellijn  kon beschikken , die 
het volumen van de Zon zou voorstellen naar de schaal , 
·waarop de overige bollen waren vervaardigd , dan zou 
hij toch nug voor het  vraags tuk h ebben gestaan , wa�r 
die bol , v oor den to eschouwer . op een zigtbare plek te 
plaatsen , zoodanig dat de juiste verhouding van de onder-
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linge afs tanden der planeten werd voorgesteld. Spreker 

moest daarorn onze verbeelding te  hulp roepen en begon 

met de Zon (d. w. z .  de Zon van 1, 6 M. middellijn) te 

plaatsen aan het station van de Hollandsche Spoor te 

'8 Gravenhage. De eers te  erwt (Mercurius) kwam dan op 

een afs tand van 68 M. , de tweede ( Venus) op 120  M. , 

de derde (de Aarde) op · 1 7 1  M. en de vierde (J.1!lars) op 

2 7 5  M. van het station te s taan , derhalve alle vier nog 

binnen de limiet van den S tationsweg. De  rangschikking 

verder vervolgende , vond spreker als s tandplaats voor 

Jupiter de Gedempte Gracht ,  waarop Saturnus volgde , 

plaats nemende in het Noordeinde ongeveer bij het 

.Rlliterstanbeeld, Uranus op den Scheveningschen weg , 

even voor�ij het tolhek , en e indelijk Neptunus aan het  

zeestrand. 

Lettende op de modellen , die hier de planeten voor

-stellen , kan men zieh welUgt een voorstelling maken 

van de enorme afstanden , waarop de hemelligchamen 
van elkaêr verwijderd zijn .  Nog rnoeij elijker is de voor

stelling van de snelheden , waarmede de plane ten in 

vaste banen rondom de Zon in het  wereldruim voortij len. 

Men heeft die snelheden w el eens vergeleken met de 

snelheid , waarmede een kan onskogel de lucht doorklieft. 

Daar de Aard� zich voortbew eegt met een snelheid van 

4 1/2 Duitsche mij len in de seconde (de D .  m. berekend 

op ruim 7400 meters) en een kogel het kan on verlaat 

met een snelheid van 5 à 6 0 0  meters , vindt rnen voor 
de Aarde een ongeveer 6 0maal grootere snelheid van 

beweging dan die van den kanonskogel. Op de Aarde 

volgt J1{ars (3 3/4 D. m. in de sec.), vervolgens Jupiter (2 

D. ID .) , Saturnus ( 1 1/2 D.  m.) enz. 

Als men dus Saturnus traag aan den henel ziet voort .. 

bew egen , daal' men altij d  de zelfde zijde van die planeet 
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meent te zien , dan behoeft het na het voorafgaande geen 

betoog , dat die traagheid slechts schijnbaar is. 

Na ook nog ter loops herinnerd te hebben aan de 

satellieten van de planeten (voor Mars 2 ,  voor Jupiter 4, 

voor Saturnus 8 ,  enz.) , zou spreker thans het een en 

ander mededeelen van hetgeen de kij kers omtrent het 

oppervlak der planeten geleerd hebben . Die hemelligchamen 

met het bloote oog waarnemende ,  doen zij zich voor als 

heldere sterren, en zou men niet vermoeden , dat zij , 

even als de .Aarde , bolvormige ligchamen zijn , die zich in 

't wereldruim met zulk een duizelingwekkende vaart 

voortbewegen . Toch kwam men reeds tot  die overtuiging 

vóór men het oog kon wapenen met den kijker. En toen 

nu eenmaal de kijkers waren uitgevonden , openbaarde 

zich natuurlijk onder de astronomen een sterk verlangen 

om rneer van die bollen te weten te komen. Het bleek 

al spoedig , dat bv .  Jupiter en Saturnus even als de Aarde 

�an de polen afgeplat zijn , en wel in nog veel s terkere 

mate , daar de omwenteling om de as , de oorzaak van 

die afplatting , bij de .Aarde in ongeveer 24 uren plaats 

heeft , bij J�tpiter en Saturnus , die bovendien veel grootere 

bollen zijn , daarentegen veel sneller , namelij k in 9 uren 

55 min. en in 10 u .  '14 min. Is de verhouding van de as 

der .Aarde (van pool tot pool) töt de evennachtslijn slechts 

van 299 tot 300 , bij de plane ten Jupiter en Satu?'nus is 

die veel aanzienlijker , 111 .  van 1 op 1 6  en van 1 op 

1 1  of 12 .  

Men kan zich uit deze gegevens een voors telli!lg ma

kçn van de snelheid , waarmede de voorwerpen op het 
oppervlak der overige planeteu rondwentelen en zich met 

de planeet in de ruimte voortbewegen. 

Dat op de planeet Mars bijna geen afplatting wordt 

waargenomen , is een · gevolg van het zooveel kleinere 
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volumen dier planeet en van de minder . snelle on1wente
Eng om haar as , nl. in 24 u.  37 sec. 

Spr. verklaarde thans , hoe men er met behulp van de 

steeds volmaakter wordende kijkers in slaagde , de om

wenteling van de planeten om haar as te bespieden en 

met j uisthei( te berekenen , door de vlekken te volgen , 

dië zich van den eenen rand van de planeetschij f naar 

den anderen bewegen. Uit die beweging van de vlekken 

leidde lnen den duur van elke omwenteling · Inet groote 

naauwkeurigheid af. Eers t in den lateren tijd  is de ken

nis omtrent het oppervlak der planeten belangrij k  uitge

breid , dank zij de voortreffelijke , buitengewoon sterke 

kijkers , die men te Munchen , in Engeland , in Rusland , 

in Amerika en elders heeft weten te vervaardigen. Vroe
ger gold de kijker te Dorpat , 1. ,4 voet lang en met  een 

obj ectief van 9 Parij sche duimen diameter , voor. een reus 

onder de telescopen : thans heeft de sterrewacht te Washing

ton een driemaal grootere telescoop met een lens van 6 6  
cM. nliddellijn .  ril een onlangs t e  New-York uitgekomen 

brochure komt een lij s t  voor van de sterkste kijkers o,p 

de wereld , die niet minder dan 2 pagina's inneemt en 

waarop de eenmaal zoo beroemde telescoop van Dorpat 

geheel onderaan vermeld staat , terwij l  de in zijn tijd  

niet rninder vermaarde kijker van prof' ,KAISJm" waarmede 

onze  landgenoot de beroemde metingen van de dubbel

sterren verrigtte , op die lij s t  zelfs niet · voorkomt , als 

vallende beneden de minimum-maten , die de schrijver 

voor de sterks te instrumenten aanneemt. 

Spreker beschouwde thans in de eerste plaats het 

uiterlijk  voorkomen van Saturnu8 met zijn unieken appen

dix , den] ring ) dj e ,  hoe ook bestudeerd door de be

roemdste geleerden ) to t op den huicligen dag in vele op� 

zigten een astronomi sch raadsel is gebleven .  De vorige 

2 
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keel' had spreker reeds lnedegedeeld , dat aan CHRIS'l'IAAN 
HUIJGENS de eer toekomt van in 1 659 de zonderlinge ver

schijnselen , aan Saturnus opgemerkt door het bestaan van 

een plat ten ring , verklaard te hebben. Vier en twintig 

jaren later nam C.\SSI N waar , dat midden door dien ring 

een streep liep , het�een ontdekt werd een afscheiding te 

zijn , zoodat men aannemen luoes t , dat niet één ring , 

maar twee ringen in het zelfde vlak de planeet als een 

gordel omsluiten. 

Tot in 't begin van deze eeuw bleven de astronomen 

niets meer zien dan deze twee ringen , tot in 1 81 0 ,  on

geveer te  gelijker t ijd  in Engeland en in Am erika , met 

kijkers van ongeveer een voet of zes lengte nog een derde 

binnenste ring werd ontdekt , half do orschijnend , zoodat 

hij lang niet zoo duidelijk  in ' t  oog valt als de twee 

buitenste ringen. Hoe het mogelijk  is , dat een dergelijke 

zamengestelde ring lnet de kern in een verbazende snel

heid voortwentelt , zonder dat er in het wezen van dat 

ligchaam eenige stoornis onts taat , was het onderwerp 

van een diepzinnig onderzoek , waaraan de grootste s ter
rekundigen deelnanlen. Verschillende hypothesen werden 

opgeworpen , tot twee Amerikaansche geleerden uit de 

reeks van onderzoekingen de conclusie afleidden , dat de 

vreemdsoortige ring onmogelijk  een vast en ondeelbaar 

ligchaam kan zijn' , nlaar hoogst waarschijnlij k bes taat uit 
een massa losse deeltj es , die elk om een as draaij en .  

Intusschen hebben de  voortgezette waarnemingen aan 

enkele onderzoekers weêr iets anders aan dien ring 

laten zien , namelijk een splitsing in evenwijdige strepen 1 

die misschien ook weêr afscheidingen van ringen zijn. 

De helling van de loopbaan der planeet met haar aeql1a

tor , in welks v lak de ring ligt , maakt dat deze door 

den aardbewoner meestal in een schuinen stand , d .  w.  z. 
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in een ellips vorm wordt waargenomen , maar ook enkele 

malen op haar kant , zoodat de ring zich dan voordoet 

als éen dunne lijn , die met een niet zeer sterken kjj ker 

aan de waarneming outsnapt. Van daar dat GALILEÏ , 
die zich van het wezen van dien ring  nog geen voor

stelling kon vormen , het verschijnsel nu eens in den 

vorm van twee wachters aan weêrszijden van de planeet 

waarnam en het dan weer geheel zag verdwijnen , zoo

dat hij er niet wij s  uit kon worden en er ten slo tte niet 

meer naar wilde kij ken . 
Uit de gestadige beschouwing en bes tudering van Sat'ltr

nU8 en de overige plan eten is men tot  de erkenning 

gekomen , dat zij al len met  de Aarde de ejgenschap gem een 

hebben van het bezit van een dampkring. Dit lijkt een 

stout beweren , als men weet , dat de Maan , de wachter 

van de Aarde , die wij , buiten onze woonplaats , van alle 

hemelligchamen het best kennen , geen dampkring heeft .  

Immers op het oppervlak van de jl![aan bespeurt  men 

nooit een spoor van wolken , terwij l  de schaduwen , die· 

de bergen en kraters op de Maan afwerpen , altijd  even 

zwar t en scherp zich afteekenen , en een ster niet lang

zaam in glans afneem t ,  wanneer de Maan er voorbij 

schuift , maar plo tseling achter den scherpen rand v'an 

de schij f  verdwijnt. 

Neemt men echter de planeten met een kij ker waar , 

dan ontwaart men dadelijk  het verschil in de minder 

scherpe randen , terwijl de donkere v lekken op die hemel

ligchamen aan den rand doffer worden. Eigenaardig is 
het bij zondere karakter van de vlekken van Jupiter en 

Saturnu8. Zij doen zich aan den waarnemer voor als 
evenwijdige strepen , waarvan he t  veranderlijke karakter 

het onloochenbare bewij s  schij n t  te zij n  van het  bes taan 

van wolken . Jupit�r bv .  zi et men nu ·eens met 2 ,  dan 
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weêr met '3 , ook wel lnet i donkere banden . �Iet  een 

spiegeltelescoop kan men de kleuren van die banden 

beter onderscheiden dan met een kijker. Zoo was de ge

kleurde teekening van Jupiter , die spreker vertoonde , door 

BROWNING te Londen naar het voorkomen van die planee t  

in  een spiegeltelescoop vervaardigd ; zij vertoonde een 

geelen band in 't midden der planeet , begrensd door een 

helder witte massa , die men aan w olkenlagen toeschreef, 

Een zeer fraai verschijnsel bij Jupite'J' is ook het voorbij 

trekken van een satelliet , die lnen het best kan waar

nemen als zij een donkeren band passeert . . Men ziet dan 

een klein , helder stipj e op de planeet en daarnaast de 

schaduw van dat kleine s tipj e ,  dat niets anders is dan 
de wachter op dien afstand gezien. Op een andere teeke

ning - spreker had verscheiden fraaij e afbeeldingen van 
de oppervlakken van Jupite'J' , Saturnus en Ma/i's aan den 

wand laten hangen - zag men de roode vlek van Jupiter , 

die , in den afgeloopen winter de ' astronomen yeel bezig 

heeft gehouden . 

De groote veranderlijkheid van die banden , zoodat zij 

nu ,eens dit , dan weder een geheel ander voorkomen 

hebben , hebben wij den spreker reeds aan het bestaan 

van wolken hooren toeschrij ven . De donkere banden 

zouden dan de oppervlakte der planeet , de ligtere de 

wolkensluij er z ijn ,  waardoor de oppervlakte der planeet 

voor de aardbewoners onzigtbaar wordt . 

Van de planeten is , naar men weet , Mars het digts t 

bij de Aa'J'de , zoodat men het best in s taat is , onder 

gunstige omstandigheden , zooals in den afgeloopen 

winter , de natuurlijke gesteldheid van die planeet te  be

schouwen, Reeds HUYGENS heeft van die nabijheid partU 

getrokken, Maar eerst van deze eeuw en wel van de 
j aren 1830 tot  1840 dagteekent de eigenlijke studie van 
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de physische ges teldheid van Mars. T wee Duit'sche astro
nomen , BEER en :MäDLER , hebben zich in die j aren veel 

met Ma1's bezig gehouden. Zij namen o. a. aan de polen 

van Mars een witte plek waar , die zij toeschreven aan 

sneeuw of ij s ,  daar zij , evenals het  sneeuw- en ij sbeslag 

dat onze Aarde bedekt , die witte plek zagen · toe- en 

weder afnemen. 

Men bragt dit verschijnsel in verband met den schuinen 

stand van de as van Mars met betrekking tot haar loop

baan , precies overeenkomende met de wijze waarop de 

as onzer Aarde helt ten opzigte van de loodlijn op het 

vlak harer loopbaan. Als die as van onze Aarde loodregt 

stond op de ecliptica , zouden wij hier geen j aargetijden 

kennen , gelijk  op de planeet Jupiter , wier as een nage

noeg regten hoek vormt met het  vlak van haar loopbaan . 

Maar door het  hellen van de assen van de Aatde en van 

Mars ontstaat op haar oppervlak periodieke afwisseling 

van toenemende en afnemende warmte , of lente , zomer, 

herfst en win ter . . Men kan zich nu voorstellen , hoe de 

Aarde er wel zou uitzien van de planeet Mars gezien. De 

waarnemer aldaar zou dezen winter zeker getroffen zijn  

geworden uoor de  heldere en uitges trekte witte plek op 

de Aarde , afkomstig van de massa sneeuw , die in (�e 

j ongste maanden zelfs tot  Napels is gevallen. 

Behalve de witte vlek aan de polen , heeft rnen op 

Man nog tal van andere vlekken gevonden ; die dool' 

verschillende waarnemers in teekening zijn gebragt. Uit 

de vlekken , die men telkens , ofschoon niet altij d  in de 

zelfde gedaan te , op Mars terugvindt, meent men met 

groote z ekerheid te mogen afleiden , dat men hier nIe t  

land en zee  en met een  dampkring , met  waterdamp be

deeld , te  doen heeft. Een vaste kaart of globe van Mars 
te ontwerpen ontmoet echter allerlei bezwaren . Reeds 
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als tw ee  waarnemers met gelijke kijkers naar jlfa1"8 zien ! 

als die planeet in de zelfde phase verkeert , . komen zij 

meestal tot geheel afwijkende resu] taten en is hun op 

vatting van hetgeen zij waarnemen zeer verschillend, 

zoodat hun teekenil1gen veeltij ds tamelijk uiteenloopen . 

Daar zijn natuurlijk  nog velerlei andere on1standigheden�, 

die op de waarneming van invloed zijn .  Zoo zal bv. bij 

de eene oppositie de noordpool , bij een andere de zuid

pool van Mars zigtbaar zijn. 

Spreker had van het oppervlak van Mars een drietal 

afbeeldingen laten vervaardigen naar de proj ecties van 

KAlSER , PROCTOR en SCHIAPARELLI , zoogenaamde kaarten 
met wassende breedte , in den zelfden geest als de Mer
cator's proj ectie van het aardoppervlak. Slechts in één 

enkele vlek , die dan ook door PRoeToR de Kaiser· zee 

genoemd werd , komt hetgeen onze sterrekundige waar

nam met de teekening van PROCTOR overeen . Overigens is er 

groo t  verschil in beider teekeningen, die zich in ' t  algemeen 

onderscheiden door reeksen van gri l lig afgebroken donkere 

vlekken , gescheiden door een b l'eeden witten gordel. 
Weêr een geheel andere teekening van Jl1a1's is die 

van SCHIAPERELLI , die zijn kijker in 187 7 naar JJ1.a?'s rigtt e  

en  een groote menigte kanalen vond , die van een zuide

lijken oceaan afkomstig schenen te zijn  en hun rigting 

namen naar een groote zee in het noorden . vVerkelijk  

zijn die kanalen ook  door anderen gezien. 

In dezen winter is met het  onderzoek van Jl1a1's ij verig 

bezig geweest een Engelsch astronoom , met name GR}i:l�N, 

die een zeer gunstig plekj e voor de waarneming heeft ui tge

zocht , nL het eiland :Madeira. Met belangstelling wordt het 
vervolg van zijn rapporten te gemoet gezien . Zijn waarne

mingen komen tot dus vel' met die van KAlSER overeen , die 

zich wel eens beklaagde , dat hij dool' de wolken op het 
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oppervl ak van Mars zeer belemmerd werd in het waar

nemen van de vlekken . Anderen hebben echter het be

staan van wolken op Mars in twij fel getrokken. 

Hoe belangrijk  die quaestie is , kan men nagaan uit 

den invloed van den dampkring op de temperatuur én 

daardoor op de bewoonbaarheid van de planeet. Dat ook 

de temperatuur een belangrijke factor is bij de oplos

sing van het vraagstuk over de al dan niet bewoonbaar

heid der planeten , valt niet te loochenen .  Men moet aan

nemen , dat de zelfde oppervlakte van Mars met 2 1/2 maal 

minder zonnewarmte wordt beguns tigd dan een gelijk deel 

van de Aarde, en dat , aangezien Jupiter vijfmaal verder 

van de Zon IS verwijderd dan wij , een Jupiter-bewoner 

25 maal minder warmte zou genieten dan de  aardbewoner. 
Nu zou het zeer de ,-raag zijn , of wij menschen , zooals 

wij thans georganiseerd zijn, tevreden zouden zijn en ons 

aangenaam gevoelen , als de warmte op de Aarde eeng 

tot een 2 5  maal kleinere verhouding werd gereduceerd. 

Wij bespeuren het reeds bij het beklimmen van hooge 

bergen , waar het contrast al spoedig zoo groo t  w ordt l 

dat de mensch , die aan het milde klimaat van de vallei 

gewoon is , zich daar IIloeij elij k  staande zou kunnen hou

den. Spreker herinnerde aan de onlangs beklommen Chim

borazo in Z. Anlerika met  zijn  7 à 8000 meters hoogen 

sneeuwtop , terwij l  aan den voet  het klimaat der tropen 

heerscht. Hij wees op dit contras t in de onmiddellijke 

nabij heid van den aequator als voorbeeld van den invloed 

van den dampkring op de temperatuur. 

Zien wij nog even naar Mercu1'iu8 en Venus , dan valt 

het opmerkelijk  verschijnsel aan deze kleine planeten te 

constateren, dat zij nooit vlekken vertoonen , maar steeds 

,wit en glanzend zijn .  Hoogstwaarschijnlijk  is dat heldere 

oppervlak van Vëmt8 niets anders dan een dampkring. 
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. Maal' . Oln nu te . zeggen I dat Mercurius en Venus te digt 

.bij de Zon staan , om bewoonbaar te kunnen zijn , houdt 

al evenmin steek , als dat men de onbewoonbaarheid van 

Jupiter . zou willen afleiden uit den zooveel grooteren af

stand. van . die planeet tot de Zon. 
Er is veel voor en veel tegen de bewoonbaarheid der 

planeten te zeggen. Dat dit vraagstuk nog niet opgelost 

is , behoeft ons waarlijk  niet te v�rwonderen. De geolo

gen hebben ons immers geleerd , dat onze Aarde reeds 

millioenen j aren oud is , maar dat het menschengeslacht 

eerst een tienduizendtal j a.ren telt , de zg. beschaving van 

nog veel j onger datum is en de �ennis van de hemel

ligchamen en hun beweging nog slechts van een paar eeuwen 

dagteekent ; terwij l  de kennis van de physische gesteld

heid der planeten eerst in zijn  kindsheid is en nog pas 

tot eenige tientallen j aren opklimt .  

Terwijl n u  d e  Aarde zulk een enorm tij dperk noodi g  

had . om a f  t e  koelen e n  bewoonbaar t e  worden , kan het 

zeer goed zijn  � dat verdere onderzoekingen omtrent Mars, 

Jupiter c. s .  zullên leeren , dat deze nog niet in het  sta

dium van afkoeling verkeeren , die de planeten naar ons 

begrip bew oonbaar maakt. Zeer waarschijnlijk b.v. heeft 
\ 

Jupiter van binnen nog een buitengewonen hittegraad , 
Irlaar het is op het oogenblik in de verste verte niet te 
gissen , in welke periode Jupiter verkeert. Van onze 
kijkers moeten wij ook niet te veel verwachten , wan t 
het is zoo goed als zeker , dat deze nooit van die s terkte 
gemaakt zullen kunnen worden , dat wij er b.v. vlekken , 
zoo groot  als de hoofdsteden . op onze Aarde , op zonden 
kunnen , zieD. Men kan dus de bewoonbaarheid van de pla
neten aannemen : - of zij al dan niet bewoond zijn  zal 
wel altijd  een raadsel blijven. 
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KAPITEIN F. DE BAS : 

Over Stad s re i n i g i n g . 

Voor een talr� k gehoor dames en heeren , waaronder 

vele d.eskundigen , vervulde de kapitein b� den Generalen 

S taf DE BAS een spreekbeurt in JJiZigentia , ter behande� 

ling van een onderwerp , dat van alle materiële vraag

s tukken zeker wel de llleeste belangstelling waardig is .  
Als voorbeeld van een stadsreinigingsstelse l  , zooals het 

is en zooals het behoorde te zijn , had de heer DE .BAS 

de stad 's Gravenhage gekozen , waar een verbetering in 

den toestand thans het brandende vraagstuk van den dag 

is. In zijn  inleiding verplaatste spreker ons naar het 
Internationaal .Geneeskundig Congres , onlangs te Am

sterdam gehouden , dat onder zijn  leden ook telde een 

apostel van de vegetariërs , die meenen dat de mens eh 

alleen plantaardig voedsel tot zich moet  nemen , niette

g�nstaande de natuur ook dierlijk vo edsel heeft bes temd 

als middel om het zenuwstelsel krachtiger te maken en 
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daardoor den rnensch meer geschiktheid te geven tot den 

arbeid. Van de overtuiging , waarmede de vegetariërs 

hun thesis verdedigen , verhaalde spreker een paar curieuse 

staa1tj es. Een hunner was zoo beslist overtuigd van den 

naauwen zamenhang tusschen het geluk of het ongeluk 

van den mensch en het rninder of meer gebruik maken 

van dierlijk  voedsel , dat h ij , op grond dat zijn vrouw 

zijn opinie niet deelde , echt8cheiding aanvroeg. Die zelfde 

vegetariër gelooft stel lig , dat tal van kwade gewoonten 

alleen worden aangekweekt door het gebruik van vleesch ; 

hij gaat zelfs zoo ver van te  beweren , dat de vischvrouwen 

alleen daarom zoo kijfachtig van natuur zijn  en een 

onbedwingbare neiging hebben tot overvragen , omdat Zij 

zich met visch voeden , terwij l  hij daartegenover s telt  de 

zachtere geaardheid van de groenten-vrouwen. 

Spreker vertrouwde echter , dat zij n gehoor nlet hem 

overtuigd zou zij n ,  dat èn dierlij k  èn plan taardig voedsel 

noodig zij u vool' ons onderhoud , d. w. z. voor de aan

vulling van hetgeen , na tot de stofwisseling in het ligchaam 

gediend te hebben , door ons wordt uitgeworpen en dat 

naar den akker beho ort terug te keeren , waar het wederorn 

srekken lnoet tot het voortbrengen van nieuwe granen 

en van nieu w voedsel voor het vee. 

De vegetariërs dus latende  rusten , zou spreker met ons 
een wandeling ondernemen niet boven , maar onder den 

bodem van de . (oppervlakkig) schoone residentie , ten 

einde een bewij s  te leveren , dat een critische uiteen

zetting van de Haagsche toestanden nog lang niet uitge

put is . 

Geen aan
/
gelegenheid op sanitair en economisch gebied 

is voorzeker de aandacht meel' waard dan de openbare 

reiniging : getuige het feit dat reeds in 1683 de Haagsche 

Magistraat op maatregelen ter voorziening in dat belang 
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bedacht was ; getuige het andere feit , bijna 2 0 0  j aren 

later , dat in een der verleden j aar gehouden vergaderingen 

van onzen Gemeenteraad dat collegie bijna het karakter aan

nam \ van een natuurkundig genootschap ,  waar de meest 

'wetenschappelijke theses werden verdedigd en toegelicht. 

N ogtans kwam het niet tot een beslissing van het 

vraagstuk , maar werden in die \ ergadering palliativen 

voorgesteld en aangenomen , waartegen spreker's warme 
belangs telling voor de zaak in verze t moest komen. Tot 

zijn  leedwezen zou bij het besprek en van het vraagstuk 

het  esthetiR ch element moe ten wijken voor het materia

listisch element , dat hier s terk op den voorgrond treedt. 

Maar de belangen va� de indi viduële gezondheid en van 

het algemeen welzijn staan hier op het spel , en nu moge 

men het �algelijk vinden te spreken over he t  vuil , dat 

onze s teden veron treinigt , nog veel walgelij keI' zijn  de 

miasmen , die uit dat vuil ontkiemen en ons bedreigen 

met dood en verderf. Als wij weten , dat de residentie 

door ha,ar bevallig uiterlijk bestemd is on1 een voorbeeld 

van het schoone te zijn,  maar thans werkelijk is een 

toonbeeld van het vuile , dan moeten wij het vraagstuk 

van d� reiniging van dat vuil onder de oogen weten te 

zien . Van dat vuil , dat zich in de Hofstad ges tadig op

hoopt ,  zijn 8 pCt .  vaste aschbestanddeelen van de stof

wisseling van mensch en dier ; de ov erige 92 pCt.  wor· 

den geleverd door hetgeen ue keuken en de s traat en 

allerlei andere bronnen van vuile materie oplev eren. Die 

hoeveelheid bedraagt voor den Haag per inwoner en per 

j aar 600  kilo's , voor de geheele bevo l king een kubus 

zamenstellende ter hoogte van den halven St. Jacobstoren. 

Daar nu voor het verwijderen en weêr aan den schoot 

der aarde toevertrouwen van dit schijnbaar afzigtelijk  

mengelmoes , dat door  he t  ligchaam word t afgescheiden , 
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ook de natuurwetten bes taan , die niet straffeloos over

treden worden , is het  zond er eenige tegenspraak · pligt 

van ieder indi \r idu , om naar de middBlen om te zien , 

die paal en perk kunnen s tellen aan de agrarische en 

hygiënische zonde , waaraan wij ons thans op de meest 

onverantwoordelijke wijze  schuldig maken . 

Tot instan�houding van de gezondheid zij n  drie elemen

ten onmisbaar : ges tadige arbeid , overvloedig voedsel en 

versche lucht. Zonder arbeid v erdooft de lust en verzwakt 
de geest ; zonder arbeid wordt traagheid gekweekt en he t  

gemoed verstompt. De tweede voorwaarde van 's  men

schen stoffelijk welzij n  staat in 't naauwst  verband met 

een behoorlijke benlesting van den grond , de beste waar

borg voor den landbouw. Eindelijk de derde voorwaarde 

voor een guns tigen gezondheidstoes tand is zuivere lucht , 

die alleen te verkrijgen is door een doeltreffend stelsel 

van riolering , d. i .  een snellen en regelmatigen afvoer 

-van de vaste s toffen , tevens een volkomen desinfecte

ring van het keuken en henlelwater. Bij het kiezen van 

zoodanig s felsel lllOet nlen vo oral rekening houden met 

het  feit , dat van de gewone , dagelijksche voedingsl1lid

delen s l echts een gering deel in he t  l igchaam verwerkt 

en omgeze t ,  daarentegen verreweg het grootste deel af

gevoerd wordt, en dat dit gedeel te , hoofdzakelijk bestaande 

uit organische stoffen , spoedig tot ro tting overgaat en 

dan schadelij ke gassen v erspreidt , die uit den bodem 

opstij gen en tot ons doordringen. 

Dat vuilheid en onreinheid de gezondheid ondermijnen, 

meende spreker als axioma op den voorgrond te kunnen 
s tellen. Wel bereiken enkele individuen , die zich gewen

nen aan een onreine omgeving , een hoogen ouderdonl ; 

nlaar die ouderdom uevestigt slechts den regel : immers 

ook enkele dronkàards worden . oud. 
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De groote \Traag is nu : welk e . lniddelen zullen wij te 

baat nemen , om ons zoo spoedig mogelijk  te ontlasten 

van het schadelijke vuil ? Tot heden is nog geen enkel 

stelsel to t afvoer van het vaste vuil en tot drooglegging 

van den met . vloeibaar vuil gedrenkten bodem met vol

ledige resultaten toegepast .  De treurige gevolgen blij ven 

niet uit. Zij openbaren zich in de jaarlijksche sterfte-tabels, 

die voor d�n Haag aangeven 25 sterfgevallen per mille , 

waarvan 1 5  à 20 p .  m. mo..eten geweten worden aan ziek� 

ten , die door de inademing van onrein e lu cht veroor

zaak t  worden. Inzonderheid werkt die bedorven almos

pheer op de kinderen. Van de 10 000 kinderen beneden 

de J 2 maanden sterven in de s teden van Nederland 

minstens 1 8UO , welk cijfer in de plaatsen , waar een zui

verder lucht genoten wordt , to t  1 5 0 0  daalt .  

Het is dan ook onloochenbaar , dat zuivere lucht zuiver 

bloed geeft , zuiver bloed geeft zuiver voedsel aan het 

ligchaam , vooral aan de hersenen ) die all een 1 0 pCt .  ver
bruiken van het bloed , dat met eIken polsslag door het 

ligchaam s troomt. Heeft  die voeding. niet vo ldoende plaats , 

dan onts taat er matheid ) l oomheid en uitdooving van de 

levensgeesten. Met de verwij dering van het afschuwelijke 

vuil ) dat ons met zijn  verpestende walmen omringt , i s  

dus leven o f  dood gemoeid. Toch i s  dat vuil alleen vuil 

op  de  verkeerde plaats . Het houdt echter op nadeelig en 

afs chuwelijk  te z ijn , als men het op den akker brengt , 

het beste middel to t  volkomen desinfectie. 

Een der eer�te voorwaarden is derhalve ,  dat al het vuil 

verwijderd wordt , .vóór het d e  gelegenheid heeft gehad 

den atmospheer te verontreinigen ; dan volgt , als tweede 

voorwaarde ) dat alle stoffen , die waarde hebben vo or 

den landbouw , als meststof worden afgezonderd ; in de 

derde plaats , dat de afvoer onzigtbaar en zonder hinder 
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voor de ingeze tenen geschiede ,  daar niets meer denl01'a

liserend werkt dan een omgeving van vuil ; ten vierde 

moet bij het wegruimen van het vuil de eerbiediging van 

gelij ke regten voor alle ingezetenen in het oog gehouden 

worden en mag b. v. niet geduld worden , dat de parti

culiere nijverheid zonder voorafgaande filtrering of zuive

ring het fabriekswater laat wegvloeij en ; eindelij k  moet 

men [er naar s treven , dat de kosten van de stadsreiniging 

gedekt worden door de opbrengst van het vuil , daar 

verhooging van l lelasting leidt tot bekrompen zamenwo

ning en alligt de industrie naar het platteland drij ft , 

waarvan pauperism e het gevol g  kan z ijn .  

Wat nu de eenvoudige s tadsreiniging betreft , deze be

paal t zich hier to t het kleeden uitslaan , het s tl'aatvegen 

en het ophalen van asch en vuilnis . Spreker vergeleek in 

dit opzigt de stl'aatreiniging door veelvuldige besproeij ing 

en de stadsversiering van den Haag en van Parij s .  Nu  

heeft rnen hier wel , à l'instar van Parij s , publieke tuinen 

beginnen aan te leggen , wat op zich zelf uitmuntend is , 

doch men heeft verzuimd het Parij sche voorbeeld te vol

gen en voor een flinke reiniging te zorgen met behulp 

der bestaande waterleiding. In de Fransche hoofdstad ge
schiedt de reiniging veel zorgvuldiger en vooral veel snel

ler dan hier. Een der eerste zorgen , om des winters de 

straten snel van sneeuw te zuiveren , wordt hier b. v. 
schrom elijk  verzuimd. Daarom deed het spreker genoegen 

de aandacht te kunnen vestigen op een nieuwen sneeuw

opruimer , een vinding van den heer H .  F. C .  COUWEN
BERG ,  van " s  Hage , waarvan een klein model aanwezig 

� as , dat door spreker verklaard en vervolgens ter be

zigtiging rondgezonden werd. Deze toestel , bestaat uit 

een vo ertuig , dat al rijdende de sneeuw opschept en in 
een reservoir werpt op een ij zeren plaat , waaronder een 
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vuur wordt onderhouden , zoodat de sneeuw on middellijk 

in water wordt omgezet , dat in de riolen afvloeit. Een 

bezwaar , dat zoodoende ook he t  vuil der s traten zou 

worden opgenomen en in de riolen afgevoerd , werd door 

spreker opgeworpen , nlaar onmiddellijk opgelost door het 

in overweging geven van het aanbrengen van zoodanige 

inrigting , dat het straatvuil in den reservoir wordt tegen

gehouden. 

Een groote verbetering zou zij n ,  als van de duinwater

leiding een overvloediger gebruik werd gemaakt tot  be

sproeijng in den vorm van fontein en . Hij , die t e  Parij s  

bekend is , weet  welk een bekoorlij k  effect d e  Place de la 

Conc01'de en omgeving , de Tuilleriën , de Champs El!Jsées 

maken door hun fonteinen en waterwerken , die niet 

alleen de sierlijkheid van de stad verhoogen , maar vooral 

ook de zindelijkheid bevorderen . 

Het derde onderdeel van de openbare reiniging is het 

ophalen van asch en vuilnis . In die dienst is den H aag 

de hoofdstad en andere plaatsen vooruit , Inaar met Parij s 

v ergeleken zijn  wij nog zeer achterlijk .  Als men daar ten 

9 ure de Boulevards passeert , is de laats te vuilnisbak in 

de laats te vuilniskar uitgestort ; hier vindt men op enkele 

dagen des winters des namiddags ten 2 en 3 ure de on

geledigde bakken en emmers nog op sommige stoepen 

s taan , tot amusement van de lieve s traatj eugd , die zich 

te vroeg het regt aanmatigt om die reservoirs om te 

keeren , wat te. laat door de s tedelijke beambten ge

schiedt. Toch komt aan de beambten van dezeri tak van 

dienst den lof toe van ij ver en naauwgezetheid in de ver

vulling van hun pligten. 

Zestig à zeventig wagens met s tadsvuil worden dage

lijks naar de aschstaal gereden. De asch wordt afzonder

lij k  verzameld en de overige specie , na van de lompen 
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gescheiden te zijn , als mest in de bassins opgehoopt en 

ten deele op bepaalde tijden van het j aar verkocht. Spreker 

kwam , wat de finantiële uitkomst van de Haagsche reini

ging betreft , tot de conclusie , dat zij v oor eIken inwo

ner jaarlijks komt te staan op pI. m.  50 cent. 

Veel lastiger is het vraagstuk van den afvoer van het 

overige vuil . De oudste volken hebben de quaestie reeds 

op hun manier opgelost ; aan den Euphraat en den Tiger 

zijn  nog de sporen aanwezig van groote werken , die aan 

reusachtige riolen doe.n denken. In · de cloaca rizaxima , die 

6 0 0  j aren vóór Christus bestemd waren om Rome's vuil 

in den Tiber te werpen , bezit die stad een hater kost

baarstr. monumenten van de oudheid . N ogtans heeft het 

Romeinsch afvoer-spoels telsel veel onheil gebragt over 

die stad en over haar wingewesten in Europa. De Tiber 

werd op schrikbarende wijze  vervuild door de in haar 
bedding uitgeworpen stoffen , terwijl het bebouwde ge

deelte van Italië door de aanhoudende oogsten , slechts 

zeer onvoldoende aangevuld door meststoffen , t otaal 

uitgeput geraakte en dus onbekwaam werd om Rome 

te voeden , dat zich genoopt zag om de granen uit de 

wingewesten te doen aanvoeren. Behalve in hun vader

s tad , hebben de Romeinen ook luedegewerkt tot ver

ontreiniging van de wateren , waarin Constantinopel , Mar

seille ' , Londen en andere steden haar vuil loosden. D e  

vreesselijke pestziekten , welke i n  die centra van bevolking 

gewoed hebben , zijn de bewijzen ; dat de wetten der na

tuur niet straffeloos worden overschreden . 
In de meeste groote steden zijn  in den nieuweren tijd 

de zg. grachten in open straatgoten veranderd. Ook in 

den Haag , waar in 1 6 14 de eerste grachten werden ge

graven , zijn  deze sedert ontaard in open riolen. Geen 

,vonder , als lTIel1 weet hoe onze riolen uitloozen in de 



33 

gracliten. Dat
' 

onder die on1standigheden het vraagstuk 

van den systematischen af voer van rioolstoffen nog slechts 
enkele tientallen j aren oud is , luag wel bevreemding 

wekken . De verschillende stelsels ' kortelijk  nagaande , 

beschreef spreker eerst het  spoelstelsel , waarbij alle on

reinheden , zoo vaste als .vloeibare , direct worden geleid 

in . gemetselde riolen , waarna ze me t  water worden ver

dund en afgevoerd. Het andere stelsel scheidt alle vloei

baar vuil van de vaste s toffen , voert het eerste' , nadat 

dit een zuiverings-proces heeft ondergaan. , in kanalen 

weg en verzamelt de vaste s toffen voor den landbouw. 

Het tonnenstel sel , in het  buitenland bekend als f088es 

mobiles , wordt , wij l  men tegen de kos ten van het laatste 

stelsel opziet, als hnlp mid del gebruikt ,  maar geenszin s  op 

wetensc happelijke grona en gaat men tot dat s t e l se l  o v er. 

Spreker s Le ld e  van dit. systeelU de gebreken in 't  l icht , 

die he t  vooral voor een genleente als den Haag moeten 

doen verwerpen. Maar ofschoon dit stelsel niet voldoet 

aan vele eischen , o .  a .  aan dien van de betamelijkheid , 

zou het , vooral uit een l andbouwkundig oogpunt , n'üg 

verre de voorkeur verdienen boven het  spoelstelsel , 

waarvan spreker de voor- en nadeelen wenschte uiteen 

te zetten , die ten s l otte bleken louter in nadeelen te 
bestaan . 

Zoodra dierlijke stoffen in aanraking worden gebragt 

met  water, gaan zij tot ontbinding over, m .  a. w. tot  ver

spreiding van schadelijke gassen , die , specifiek ligter dan 

de dampkringslucht : zich door alle beletselen heen een 

weg banen tot het woon- en slaapvertrek en in de open 

lucht. Dit  zal niet alleen gebeuren bij een matige bewe

ging van het riool water, maar ook bij s terke drukking ·, 

als het  stor tregent .  Een b.ewij s ,  hoe gevaarlijk die gassen 

zijn , leveren Londen en Brussel (quartiel' Léopold) , waal' 
3 



op de lijn van de gl'oote riolen de sterfte het aanzienlijkst 

is .  Onderzoek te Parij s de  openbare reinigingsdienst en 

gij zul t vernemen , hoe gevreesd daar de geconcentreerde 

amnlOnia-gassen en het mengsel van zwavelwaterstof en 

stikstof zijn .  Tracht die gassen door hooge schoorsteenen 

in de lucht weg te voeren , en gij zult \Tan den ingenieur 

Haywood , die het te Berlijn  beproefde, hooren, dat men 

hierval) w egens de te  hooge kosten moet afzien. Een an

der nadeel is het  s terke indringen van het rioolwater in 
den grond , daar de scheuren in het metselwerk door de 

inwerking van het zich altijd vormeilde salpeterzuur niet 

te vermijden zijn .  En in zoover het  vui l niet in den grond 

doordringt, verontreinigt het de grach ten, die in de rivie

ren uitloozen en aan de oeverbewoners verdunde rioolstof 

te drinken geven. Uit een economisch oogpunt is de 

zonde van di t stelsel niet minder groot. Het openbaart 

zich in verarming van de ingezetenen, daar de producti

viteit van den grond, waaraan de natuurlijke meststoffen 

onthouden worden , kunstmatig en met groote onkosten 

door kunst-meststoffen aangekweekt moet worden. · Alle 

steden, waar het  spoelstelsel thans i nge \' oerd is , verklaren 

zich er tegen. Spreker haalde ten bewijze  verschillende 

voorbeelden aan , o .  m. dat de s tad Lond en aan de 'l'iver

commis8ion een proces heeft aangedaan, daar in de Theems 
een vaartuig was gestrand op een bank van meststoffen ; 

. dat de  stad Brussel abusivelijk  26 millioen fn1ncs ten 

koste heeft gelegd aan de overkluizing van de Senne .  

Alvorens nu tot het  LIERNUR-stelsel over te gaan , be

sprak de heer DE BAS de palliativen , waartoe men on

langs te ' s  Gravenhage besloten heeft. Het graven van 

een afvoer-kanaal naar zee , alleen to t  verversching van 

de grachten , van de aschstaal to t  beneden de VUUI'-
. 
baak , zal mischien eenige verbetering tot  verversching 



van de grachten aanbrengen , n1aar lTIet de oplossing van 

de . eigenlijke rioolquaestie h eeft dat werk niets te maken. 

Bovendien , als he t  doel alleen is verversching van de 

grach ten , kan dit goedkooper geschieden dan door een 

ui tgaaf ' v an 7 ton. De verbeteringen , die van een n.ienw 

te graven afvoerkanaal zijn  te wachten , zull en bovendien 

niet ten goede k01l1en aan de binnengrach ten , waar door

spoeling niet kan get:lchieden ; Dan zal men niet kunnen 

beletten , dat het huis- en waschwater en vuil 'blij ven 

loopen in de grachten, die dus nogmaals vervuild worden , 

terwij l he t  kanaal altijd  ongeschikt zal blij ven voor de 

scheepvaart. Spreker kwam , wat dit kanaal betref t , tot  

de conclusie , dat daanTIeê een stap zal ged aan worden 

in de rigting van he t  v ero ordeelde spoelstr-lsel. Hij hoopte 

dan ook , dat het  Bes tuur van Delfland zijn medewerking 

tot he t  te baat ne men v an dit wanhopige en h ulpelooze 

middel zal ·weigeren : hn lpe  loos , omdat bij een lagen 

stand van de grachten ook het  s tandwater van Delfland's 

, boezen1 laag is  en het water dus niet aangevoerd kan 

worden , terwij l bij een ' h oogen boezem de waterverver

sching van de H aagsche grachten j uist het  minst noodig 

is . Meermalen zal ook het  versehil van stand van Delf

landsch  peil en het water in zee de lozing bémoeij elijken .  

Is de waterv erv el'sching niet langs een beteren en 

goedkooperen weg te verkrijgen ? Spreker besprak de 

duinwaterleiding , maar kwam natuurljjk tot  de conclusie, 

dat die nuttige inrigting ui tsluitend aan he t  tegenwoordig 

doel gewjjd  moet blij ven . lVIaar el' z ijn  andere middelen , 

al zijn  het  dan ook palliativen . Het doel van het af

voerkanaal , dat thans 7 ton zal kos ten , is v o or 6 ton 

minder te bereiken , doo l' een s toomtuig (p . m. f 6 0  �OO) 

te plaatsen aan he t  eind v an he t  Kanaal te Scheveningen .  

Als  Delfland zijn overtollig water besc hikbaar s te l t  ter  ve L'-
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versching van de grachten, kan te Scheveningen het 

vuile water worden opgepompt. Voorts kan bij dat S t00111-

tuig een bassein verrijzen , 't welk eenvoudig .in verbin

ding wordt gebragt met het reeds bes taande riool  van het 

Ol'anj e-hotel " waarlangs het vuile water op een wille

keluigen afstand bezll iden de Vuurbaak in zee kan worden 

afgevoerd. Dool' eenvoudige waterkeeringen aan bruggen 

kan het versche Delflandsche water in elke rigting door 

çle stad worden geleid. Ziedaar een palliatief , dat ten 

minste beter en be�erkoop is dan een afvoerkanaal. 

Na nog kort de irrigatie-methode aan de ervaring ge

toetst te hebben , opperde spreker de vrees , dat ondanks 

het afvoerkallaai to t verversching van het grachtwater 

en ondanks de pneunlatische putten , die Inen hier en 

daar wil maken , de openbare reiniging te "s Rage slecht 

verzorgd zal blijven en dat de oorzaak van het gl'oote 
sterftecij fer door die palliativen niet zal worden weg

genomen . 

De economische bezwaren tegen het kanaal en tegen
. 

het spoelstelsel in ' t  algemeen releverende , toonde spre
ker .met cijfers aan , dat , al wordt geen enkel kilo 

natuurlijke mest aan den vaderlandschen bodem onttrok

ken , N ederl�nd dan toch nog 111eststoffen te kort komt. 

Het behoeft geen betoog , dat het onder die omstan

digh eden in zee werpen van de s toffen van , 1 1 0 ,000 in

woners een onverantwoordelij ke agrarische zonde is. De 

ondervinding in andere aan zee gelegen plaatsen heeft 

bovendien geleerd , welk een nadeeligen invloed het uit

loozende rioolvuil op het zeewater uitoefent. Spreker 

verklaarde dit op gronden , aan de wetenschap en de 
prac tijk  ontleend. Maar al lnogten die nadeelen voor 

de Schevenin gsche badplaats bezworen kunnen wor

del) , dan blijf t  het nog de pligt van het Gemeente-
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bestuur , om t e  waken dat de goede naam van de bad-. I 
plaats ongerept blijve .  Van onze zoo teregt in het buiten-

land beroemde badplaats  moge het gelden : la femme de 

César dait être sans reprache. 

Op deze gronden van hygiënischen , economischen en 

technischen aard kan spreker geen vrede hebben met 

een afvoerkanaal , dat · de quaestie ni� t oplost , maar ze 

bestendigt als een groot spook , dat het welzijn van de 

residentie blijft bedreigen . 

Begaan de voorstanders van het spoelstelsel de van 

minachting voor de natuurwetten getuigende fout , dat 

z ij de belangen van den landbouw op den achtergrond 

schuiven en het water beschouwen als het eenig middel 

om ons van het vuil te '
v erlossen ) bij het tweel edig 

rioolstelsel daarentegen wordt zoowel op de eischen v an 

de gezondheid als op die van den landbouw gelet en de 

luch t gebezigd als vervoermiddel der faecaliën. 
De voldoening aan die tweeërlei eisc llen wordt door 

het tweeledig riools telsel , het zoog. LIFRNUU· stels el, in de 

schoonste harmonie verkregen . Uit een technisch oogpunt 

verdient het de voorkeur , OIndat het vaste vuil door 

luchtdruk verwijderd wordt , dus door middel van de 

lucht, die overal voorhanden is, en die aan het volumen 

van het vuil niets toevoegt , terwij l  het water het vuil 

350 -vol1dig doet uitdij en. De tweeledige of LIER�uR-me

thode bedoel t de geregelde verwijdering van het vuil dool' 

onderaardsche buizen en het  tegel ijkertij d drain eren , het 

afvo eren van keuken- en waschwater uit den bodem. 

Dool' het buizennet voor de afwatering worden voor

eerst het  keuken- en waschwater verwijderd , nadat h e t  
d e  filters van straatkolken gepasseerd heeft en aldus ge

reinigd is ; vervo lgen s neemt dit buizenn et h e t hemelwater 

en het van chemische stoffen gezuiverde fabr iekswater op ; 
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eindelij k ook h e t  grondwat�r , zoodra dit t e  hoog kom t 
te s taan . Onderzo ekingen hebben bew ezen , dat dit gefil
tre erde .water , wann eer het  door de hoofdbuizen s troo mt, 
sleclHs een zeel' gering ge hal te aan s tiks tof b e vat . 

Dit geheele dramerin gsn et  lnet  den ri ool-inj e cteur t o t  

verzekering van e e n  c onstante  s tro o m snelheid w erd o n s  

dool' spreker duidelij k  uiteengez et , evenals de inrigting 

van de w aterbakken in de bovenverdiepingen , onl het  

keukenp ersoneel t e  b eletten het  wasch- en _ ander vuil 

water te  werpen op plaatsen , waal' het niet behoort. 
Daarna . overgaande . tot het tweede of pneumatische 

buizenn et voor de 
"
afv oer v an het vaste  vuil , beschreef 

spreker , h o e  die buizen in v erbinding staan met  res er

v oirs op de kruispunten van t we e  of m e er straten en een 
cen traal- reserv oir iu het op eenige kilom eters afs tand van 
de s tad gel egen machine-ge b o u w ; h o e  alhier luc htponlpen 
een vaCUlUll in het  bui.ze n n e t  tot  stand brengen , waar
mede zoodanig gewerkt wordt , dat alle  buizen en de reser
voirs opv olgen d geledigd worden , zonder dat de bewoners er  
iets van bespeuren , daal' al les  geheel reukeloos en onder 
den grolld gesc hiedt .  

V o or dit stelsel , dat te  Amst erdam eenige j aren onder 
den druk v an een onge luk kig  v o oroordeel ten deele w erd 
toegepast , doch spoedig me el' vol l edig zal worden uitge
breid en toegepast , zou de inrigting del' oude huizen 
eenige verandering moeten ondergaan , lnaar de  ingeze
ten en zullen dien last zich gaarne getroosten tel' wille 

van het  individueel en het  co mmunaal belang.  O v erigens 

is het LlERNuR-stelsel ook uit een fil l an tieel o ogpU1J t aan te 
bevel en , daar de tot poudrette gepreparp,erd e lueststoffen 
een aanzienlijke  bron van inkomst waarborgen , getuige 
de gro o te vraag naar die nleststof in h e t  buitenland. 

Met een warnl pleidooi voor  het LIER NUIt-stelsel, waar-
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van spreker de technische ,  hygiënische , economische , 

finantiële en esthetische voordeelen door kracht van 

argumenten had uiteengezet , besloot de heer Dl!) BAS zijn 

doorwrochte verhandeling over een der gewigtigste onder

werpen van den dag. 



\ J u .... _;;" ._ . /' // /.-
DR" Á. A. W. HUBRECHT : 

De Z o ö l o g ische  stat ions  i n  e n  b u iten E u r o p a. 

Er is voor het kleine N ec1erland , dat op politiek gebied 

geen invloedrijke s tem nleer heeft in den Raad van 

Europa , nog wel een ander terrein , waarop het  onge

hinderd lauweren behalen en zich een geëerbiedigden 

naam verwerven kan - zoo ongevèer begon Dr. HUBRECH'l' 

van Leiden in Ditzgentia zijn v erhandeling. Op het gebied 

van het wetenschappelijk  onderzoek kunnen wij met elke 

andere natie el' naar s treven de eerste te zijn , en het  

hangt slechts van onze énergie en inspanning af , om dat 

doel te bereiken en den roep van oud-Hollandsche  dege

lijkheid in den vreemde te doen voortleven. Een intellec

tuële suprenlatie is tevens een hechte waarborg voor ons 
volksbestaan en op vreedzanle wijze  zon zij ons welligt 

vele kosten voor forten en kanonnen kunnen besparen . 
Voor het onderwerp , dat spreker zou behandelen , rneende 

hiJ daarom met vrijmoedigheid de belangstelling te nlogen 
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i�roep en , omdat het door aard en ornvang aangewezen 
is ,om een der belangrij kste onderde elen uit te maken van 
dat w etenschappelij k  onderz o ek , waaraan Nederland met 
vrucht zal kunnen deelnemen . 

Ongeveer 30  j aren geleden doceerde aan de Berlijnsche 
hoogeschool een noogleeraar , wiens vruchtbare denk
beelden op het gebied van de bi ologische wetens chappen ' 
van gro ote beteekenis zijn geworden voor het wetenschap
p elij k onderz oek der laatste j aren . Hij , JOHANNES MÜLLER ,  

kwam het eerst tot het levendig bes ef , dat de zo ölogische 
wetenschap zich niet mogt blij ven bepalen tot de kennis 
van de in musea en laboratoria verzamelde preparaten 
van doode dieren , maar dat de kennis van het levende 
lagere dier en van zijn levAnsfunctiën de basis moest 
w orden voor de studie van het  organism e  der ho ogere 
dieren , ook van den gezonden en eindelij k  ook van den 
zieken m ensch. 

Het uitgan gspun t van MÜLLER' S denkbe elden w as de 
overtuiging ,  dat de lagere diel'en in een l ageren trap van 
on twikkeling de zelfde levensfunctiën bezitten als de hoo
gere. Het leven van die lagere dieren te bestuderen en 
de talrijke vragen , die zich daarbij bij eIken stap voordo en, 
te ontraads el en , was MÜLLER'S s treven ) dat hij ook in 
anderen opwekte . H�j siaagde hierin , ondanks de gro otste 
bezw aren ) zoo vo ortref�elij k , dat s edert bij all e z o ölogen 
de behoe fte is ge boren om , n aar h e tl vo orbeeld van 
MÜLLElt , hun studi ën uit  het laboratorium te verplaatsen 
n aar de kus ten en w e l  bij v o orkeur n aar die , w elke den 
rij ksten oo gs t van nog niet onderzochte dieren beloven 
op te leveren. 

Spr. schetste in levendige kleuren , fnet welke m o eij e
lijkheden .JOH. MiiLLt; R  en zij n eerste vol gel ingen te kam
pen hadden, om aan de Middellandsch e Zee-kus ten zuölo-
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gische nasporingen te verrigten. , B ehalve tegen materiële 
bezwaren , hadden zij te strij den tegen vooro ordeel en 
achterdoch� , die vo ortspro ten uit total e  onbekendheid met 
en onv erschilligheid voor h et do el van de onderz oek ers . 

Doch ondanks al die bezwaren verflaauwde de ij ver 
niet  -' maar werd steeds aangewakkerd , vo oral to en de 

.we tenschappelijke w ereld n1et DARWIN'S theorie een geheel 
nieuw tijdperk intrad . Gesteld z elfs , dat die theorie op 
een . geheel verkeerden gron�slag berustte , z o o  zou het 
toch no oIt ontkend kunnen worden , dat door haa;r een 
buitengewone invloed op de zoölogisc�e ·wetenschap is 
uitgeo efend. Do or die theorie tot onderzoek geprj kkeld ) 
heeft e en geheele keur bende van zo ölogen zich opgemaakt 
en is door hen het b ewij s  geleverd , dat alleen reeksen 
van waarnemingen tot  e en begin van bewij s  kunnen 
leiden van de theorie , waarto e DARWIN den grondslag legde.  

Tot de lneest energieke pioniers in deze rigting v an 
het wetenschappelij k  onderzoek behoort Dr. ANTON DOHRN, 
tien j aren geleden privaat-docent aan de universiteit te 
.T ena , thans oprigter en directeur van het Zo ölogisch 
Station te  Napels , dat nie t slechts door z ij n  initiatief -, 
lnaar geheel uit zij n  privaatmiddelen bekostigd � n a  het 
ov erwinnen van tal van bezwaren tot  s tand kwam en 
zich thans in de algemeene , ook stoffelij ke sympathie v an 
Regeringen en pal' t. iculï"eren m ag v erheugen. H e t  doel van 
zij n  streven , de beoefenaars der zoölogisch e we tenschap 
in staat te stellen hun studiën , onbele mmerd dool' mat e
riële bezwaren , aan de  zeekust voort te zetten , mogt 
Dr. ANTON DOHRN verwezenlij kt zien. 

Zeer j uist inziende ,  dat een afgelegen o ord van de 
zeekust , h o e  geriefelij k  ook voor  de s tudie , geen zeker

heid zou opleveren v o or den blo ei v an het s tation , koos 
hij de s tad Napels , de drukst door touristen bezochte 

/ 
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p laats , en verbond aan de eigenlijke werkplaats een aqua
rium , tegen een entrée-prij s toegankelij k  voor het publiek, 
dat aldus een niet onbelangrij ke bij drage " zou kunn en 
leveren in de kosten van de onderneming. 

Het plan was echter
: 

zoo  spo edig niet uitgevoerd . Er 
v erliep nog e en geruirnen tij d , vóór hij door allerlei mid 
d elen , waaronder o o k  diplOJpatieken invloed , het  Geme en
tebestuur v!1n Napels overreed had , hem e en gedeelte van 
d e  Villa Beate aan de z �ekust af te staan . Het beneden
gedeelte van h e t  gebouw , dat nu w erd opgerigt , werd 
bestemd voor aquarium ten beho ev e  van het publiek. 
Daar heeft het station t evens zij n  dépot van groote  levende 
dieren en stukk en steen en rots , waaraan lagere dieren 
in z ek ere s tadiën van hun ontwikkeling zich vastzetten. 
D e  bovenverdieping werd geheel ingerigt tot  laboratorium, 
met werktafels , die elk een eigen aquarium hebben , 
b enevens de voor h e t  onderzo ek benoodigde chemische 
middelen en instrumenten . Bovendien is daar e en groot  
lokaal ingerigt tot  bibliotheek , die door belangrij ke 
schenkingen van buitenlandsche geleerde genootschappen 
en particulieren than s  reeds uitgebreid is tot de volledigste 

· di erkundige bo ekerij van Europa. S tudie van de reeds 
verkregen resultaten en nieuwe practische onderzoekingen 
op het  l e\Tende dier gaan hier dus hand aan hand. 

Een groot bezwaar k wam nu nog achteraan , een be
zwaar , dat eers t door den tij d  geheel overwonnen zal 
kunn en w o rden. Men had namelij k  te strij den tegen de 
passiv e opp ositie der N ap els che visschers , die , n aijv erig 
op het  vo ordeelige handwerk om voor de zo"ölogen z ee
dieren te vangen , er wel voor oppassen , hun de plaatsen 
te wij z en,  waal.' zjj de dieren vinden. Langzam erhand zal 
rnen echter , door eigen ondervinding gel eerd ) h u n  hulp 
en v o orlic hting geheel kunnen ontberen . 
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N a aldus de inri gting van het Station gesche ts t te  heb
ben , gaf spreker een beschrijving van de eenvoudige 
werktuigen ,� waarmeê hetzij op den bodem , hetzij op de 
oppervlakte of  op verschillende diepten van de zee ge
vischt wordt. Voor het visschen op den bodem gebruikt 
men de dreg , een zak, die over den bodem wordt geschraapt 
en , als - deze ro tsig is , bovendien aan het b enedeneinde 
voorzien is van kwasten tOllVvwerk , waarin de dieren , 
waarover de gleuf van den zak heenglijdt , verward ge
raken en aldus meêgesleept naar boven getrokken w orden. 
Daar wordt de inhoud van den zak uitgestort in een 
zamenstel van in �lkaêr sluitende z eeven , waarvan de 
bovenste de wij dste en de onderste de naauwste openingen 
heeft ,  zo odat bij flinke doorsp oeling van dezen toes tel 
met zeewater de kleinste dieren b ezinken tot in de on
derste zeet , de gro otere in de daal' boven liggen de en 
eindelij k  de gro otste in de bo venste zeef lne t  de gro o tere 
gaten blij ven liggen. Zoo beeft de eerste ru vl' e sOl' teerin g 
plaats. Met een fuikvormig net , dat horizontaal in h e t  
water wordt voortgetrokken , van gt nlen de  di.eren , die 
zich aan de oppervlakte of op bepaalde diep ten ophouden) 
in een flesch , die zich achter in het n e t  b e vindt .  Tot h e t  
verzamelen v a n  de ze el' fij ne lage ' 

organismen , d i e  op 
stukken ro ts en koraal huizen , legt men dergelij k e  s t uk
ken in bakken nle t  ze ewater gevuld en laat daal' aan de 
diertj es den tijd  OlTI te vo orschij n  te komen . 

He t duurde niet lang n a  de oprigting van het Station , 
of het gro ote nut van deze v estiging voor de wetenschap 
werd algemeen ingezien en gewaardeerd. D e  Academ i e  
van Wetenschappen t e  Berlij n  begiftigde D r .  DOI-Ill,N m e t  ee l l  
stoomboot ,1 waarmede dreggil1gen o p  gl'ootere diepten e u  
verdere togten zouden kunne n  ondernomen worden . Van 
dit communicatie-n1iddel wordt een zeer nuttig gebruik 
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.gemaakt J om J onafhankelij k  van het ge tij , op deze of 
gene plaa.ts van de kust onderzo ekingen te doen en op 
verschillende punten der baai dépots  te vestigen . 

Op s teeds m eerd ere uitbreiding van dezen w erkkring 
van h e t  Station bec�ach t J  wendde Dr. DOHRN zich ander
maal tot de Regeringen en thans rn e t  beter succes. Hij 
opperde het  den be eld J dat elk Rij k  een of meer werk
tafel s in zijn S tation in huur zou nemen J die dan ter 
beschikking z ouden gesteld worden van natuuronderzoe
kers  der resp ectiv e landen. Thans zijn lTIeer dan twintig 
werktafels aan Gouvernementen en Univ ersiteiten ver
huurd. Duits chland gaf hier weêr net  vo orbeeld ; Enge
land , Rusland J Italië en Zwits erland liet en zich ev enmin 
onbe tuigd en ook N ederland bleef niet achter ; alleen 
Frankrij k  liet zich  door nationalen naijv er terughouden 
om dit werk , door een Duits chel' opgev at en door Duitsch 
geld ges teund , te  bevorderen. 

Met dezen krachtig en s teun gewapend , was het voor 
Dr. DOHRN ' mogelij k geworden uitv o ering te geven aan 
zij n  denkbe eld , om van de internationale krachten der 
j onge geleerden , die  in gro oten ge tale zij n inrigting kwamen 
bezoeken J gebruik te maken tot  h e t  verzamelen van bouw
stoffen voor de naauwkeurige kennis van al w at de golf 
van Nap els aan l e vende dieren oplevert. 

Aan een v e e lomvattend werk , een re eks nlOnographische 
publi catiën J die de resultaten van het zo ölogisch onder
zoek J toegelich t door platen , zullen bekend maken J wordt 
tha?s geregeld gewerkt. 

' 

Aan het  Station is ook een inrigting v erbonden tot 
het  conserveren van z e edieren volgens de nieuwste 
m ethoden. Voor h en , die de r eis naar Nap els nie t kunnen 
ondernemen , zijn deze preparaten van dieren v o or het  
anatomisch onderzoek van z e er v eel nut bij hun studiën. 
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Nog een andere be langrijke verbetering noelnde spreker . 

het duj kerpak , ze ker het nleest practische
· 
van alle visch- . 

utensilia ) daal' he t den onderzoeker ) die zich in dit appa

raat s teekt , in
, 

de gelegenheid stelt op den bodenl der 

zee zelf op te rapen , wat hij verkies t .  Ook allerlei zeld

zame dieren en planten ? die zich aan de nlet  lnechani

sche visch-gereedschappen onbereikbare onderzijde van 
rotsen \Tas tzetten , kunnen door heln ) die op deze wij ze 

uitgedost is ) gevangen worden. 

Het 
. 
Station te Napels , eenmaal tot dien trap van 

ontwikkeling gekomen ) w erd voor andere natiën een 
stimulans Oln ook in deze rigting wel'kZaaln te  zijn .  Het 

eerst ging Frankrijk hierin voor. Onder leiding van prof. 

LACAZE DUTI-IIERS werd aan de kust van Bretagne op kl eine 

schaal een laboratoriu111 gestich t ,  zonder aquarium , waal' 

de Fransche naturalisten Inet succes werkzaam zijn aan 

het onderzoek van de wel evenzeer gevarieerde , nlaal' niet 

zoo rijke fauna van den Atlantischen Oceaan. Oostenr�ik 

volgde dat voorbeeld dool' de s tichting van een dergelij k 

station te Triëst onder . directie van de proff. CLAUS en 

SCI-IULTZE. Ook Nederland heeft zijn  Zoölogisch S tation , dat 

nattlurlijk  niet in concurrentie l{ an treden nlet  het Napel

sche , lnaar reeds daarom van belang is , O lndat het de j onge 

vaderlandsche geleerden in de gelegenheid ste l t , zich 

door het onderzoek aan onze kus ten voor te bereiden op 

de studie te Napels en elders. 

Dit Station bestaat uit e,en verplaatsbaar eenvoudig ge

bouwt j e )  dat nu hiel' dan ginds aan de kust wordt opge

slagen en uitmuntend aan he t  doel beantwoordt .  Als 

bewij s  van de doeltreffendheid van deze inrigting voerde 

spreker aan , dat men aan de Schotsche kust een der

gelij k  gebouw heeft opgerigt geheel naar de plannen van 

het kleine N ederlandsche s tation . 
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. In Am erika is o ok in deze rigting het perso onlijk 
initiatief weêr w erkz aam gew e est , ofschoon verm engd 
m e t  echt Amerikaansche humbug . Een rij k  Am erikaan , 
Dr. ANDERSON wilde Napels den loef afs teken en bood 
prof .  AGASSIZ een geheel eilan d  ,voor het doel aan , nl et  
gebouw en stoombo o t ,  kortom m e t  e e n  zoo v olledig en 
k ostbaar mogelijke inrigting.  Werkelij k  werd het  plan 
uitgev oerd , maar na Dr. ANDERSON ' S  dood dachten zij n  
erfgenam ell minder wetenschappelij k e n  lieten d e  schoone 
inrigting verlo open . Uit de débris on twikkelde zich echter 
een klein en blij vend station , in den tran t van h e t  N eder
landsche , met dit onders cheid _ . ook e en echt Ameri
kaansche bij z onderheid - dat e r  dikwij ls meer dames 
studeren dan heeren. 

Terwij l  aldus in de inrigting v an Dr .  ANToN DOHRN 
het dierlij k individu in zijn geheimste anatomische bij z on
derheden onderzocht werd , hield de En gelsche zo öloog 
Dr. OARPBNTER zich ij verig bezig me t  de studie van de 
groote  physische problemen der zee als een gro ot orga
nisch geheel en was b egèerig te we ten ; hoe dat organisme 
l e eft .  Die . reus achtige zee , die zulk een gro ot  gedeel te 
van het vro eger bewoonde aardoppervlak bedekt , dat de 
thans bewoonbare deelen slechts d e  uitstekende toppen 
zij n  v an de bedolven oppervlakte ; die enorm e waterplas , 
van een gemiddelde 'diepte v an 2500  vamen , die slechts 
een derd e in diepte  zou v erminderen , wanneer het uit
stekende gedeelte v

·
an de vas te opperv l akte in z e e  werd 

geworpen en met het  o v erige opper vlak genivelleerd : 
die z e e  leerde Dr. OARPEN TER op haar vers chillende diep
ten do orschouwen en zij n  vermoeden van het bes taan 
v an v as t e  diepzee-s tro omingen werd na een met veel 
énergie v oortgezet onderzo ek bevestigd . 

. Spoedig b e wezen toch de peil ingen en d e  temperatuur-
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waarnemingen van het  zeewater tusschen de Faroër en 
de Shetland- eilan den , dat de bekende stroom van warm 
equatoriaal water , van de Am erikaansche kust in de 
rigti ng n aar de Noordpool langs de kust van No orwegen , 
op den bo dem v ergezeld gaat van een kouderen stro o m , 
die in tegenovergestelde rig ting van de p o ol naar den 
Equator loopt , waar het  water weêr v erwarnld wordt en 
op nieuw den weg naar de Pool aanvaardt ,  gehoorzamende 
aan de wet , dat het ze ewater , naarmate het kouder 
wordt , zinkt. Een d61:gelij ke beweging of circulatie werd 
geconstate erd aan de Zuidp o ol , lTIet  h e t  onderscheid dat 
van daal' veel meer Zuidpo ol-water n aar den Equator 
s troom t , dank z ij de gl'o o tere ruimte. 

N a zijn onderzoekingen ook uitgestrekt t e  hebben tot 
de .M.iddel1andsche Zee . waar hij de egale temperatuur 
van het zeewater constateerde en ve rklaarde , was het  
vo ornamelij k Dl'. CARPENTER , ges teund dool' de Royal 

Society en de Regering , die een pl an t o t  uitvo ering wist 
te brengen voor een gro ote vierjarige reis rondom de 
wereld tot  onderzo ek van de stroOluingen der zee en het  
leven in haar schoot . Dank zij de do eltreffende en complete 
uitrusting van de expeditie en de  wakkerh eid en énergie 
der nlannen , die aan haar ho ofd stond en , werden schoone 
resultaten verkregen. Vele van de denkbe elden van Dl'. 
C. omtrent de golfstroomingen werden bevestigd ; de gro ote 
diepzee-s tl'oomil1gel1 bleken de h eirban en te zijn voor de 
ze edieren naar vreemde kusten , waardoor verandering en 
onts taan in h e t  dierlij k  leven , die vroeger geen verklaring 
konden vinden ; een schat v an ·wetenswaardigheden werd 
voorts verzalTIeld onltl'ent het dierlij k  leven op de versc hil
lende diepten en kusten ; eindelij k  prikkeld e deze gro otsehe 
zoölogische wereldo mzeiling andere natiën tot navolging. 

No orwegen ondernam een wetenschappelij ken onder-
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zoekingstogt , die tot  de ontdekking leidde van nieuwe 
vischgronden voor de N oorweegsche visschersvloot. Duitsch
land exploreerde de N oOl'dzee en ook N ederland , dat zijn 
verleden lief heeft , bleef niet achter. Door het  wakker 
initiatief van lui t .  KOOLEMANS BEYNEN , aan wiens nage
dachtenis de spreker een wanne hulde bragt , . werd het  
besef hier levendig , dat op dit  in t ernationaal gebied van 

weten en werken Nederland een eereplaats rrlOet  trachten 

in te  n emen. Zonder B EYNE (\T 'S  vrijwillige togten met de Pan

dora zou men hier misschien nog lang op een Nederland -

schen togt naar de Poolzeëen hebben gewacht. Spreker 

wees op het we tenschappelijk nut van die togten , die 

nog zooveel kunnen bijdragen tot een naauwkeurige kennis 

van de diepzee-stroomingen en van de bewoners der zee.  

Hij wees op een arbèidsveld voor j onge N ederlandsche 

geleerden , dat , in aansluiting met hetgeen te Napels ge

daan wordt , een rijken oogst belo oft van we tenschappelij k  

onderzoek. I n  den Indischen Archipel krioelt h e t  van 

nog onbekende diersoorten .  Laten wij , Nederlanders , 

vóór de vreemdeling 0 11 S  ook hier weêr voor is , op een 

der eilanden - spreker noemde Alnboina - een zoölogisch 

s tation v estigen . De  kosten kunnen onmogeljjk een bezwaar 

zijn : een gebouwti e, ins trumenten, chemicaliën en een stoom

boot , ziedaar alles wat het materieel betreft. lIe t  personeel 

zou zeer zeker niet alleen uit Nederland, maar ook uit het 

buitenland toestroomen. Spreker schetste in levendige kleu

ren dit Nederlandsch ideaal en zag in de verbeelding het  

scheepj e ,  waarmede dergelijke dreggingen zouden plaats 

vinden , in de zoo  r ijke baai van Amboina reeds kruisen . 

Zou het  geen pligt der dankbaarheid j egens den overledene 

zijn )  dit scheepj e de « KOOLEMA N S  BEYNEN )) te d oopen ? 
Moge d i t  ideaal spoedig werkelij kheid worden ! Wjj 

helpen het Dr. HUBl�ECH'l' wenschen. 



v. 

H. WI T T E :  

Het b l ad a ls  o r g aan d e r  p l an t .  

De aankondiging , dat de heer WITTE van Leiden il l 

IJi17:gentia zou optreden , OUl wederom te spreken over het 

blad, zal bij velen de herinnering levendig hebben gemaakt 
aan de voordragt , die het vorig j aar door den Leidschen 

hortulanus over het zelfde onderwerp werd gehouden en 
waarvan toen reeds met verlangen het tweede gedeel te 

werd te gemoet gezien . De spreker was zoo welwillend, 

in een korte en heldere inleidende schets aan het verleden 
jaar gesprokene te herinneren , welk voorbeeld wij volgen 

door den lezer, die er belang in s telt , te venvij zen naar 

hetgeen wij toen aan des heel'en \Vitte' s  voordragt over 

den vorUl en de kleur van het  blad ontleenden . \Vij laten 

dus , op het voetspoor van den spreker , het  morphologisch 

gedeelte on besproken en gaan over to t  de physiologie of 

de levensleer v an het blad , d. 'v. z .  tot den invloed , dien 

het  blad , als organisch deel van de plant , uitoefent .  
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Dat het  blad van zeel' ve el beteekenis is voor de plan t ,  
blijkt reeds dadelij k  uit h e t  gro ot aantal bladeren , die 
aan . de meeste planten w orden aange troffen. Let men er 
op , dat e en boom , zelfs een van middelbare gro o tte,  een 
schier ontelbaar groot  aantal bladeren b ezit , dan overtuigt 
men zich dra van de beteek enis van het bl:;td als .orgaan der 
plant , o ok al kan men zich h o egenaamd geen denkbe eld 
vormen van die beteek ens zelve .  Tot het v errno eden van 
die beteekenis komt men re eds bij h et be schouwen v an 
d e  eigenaardige bewegingen van het  blad. Ieder zal er in 
zij n tuin of buiten w el eens op gelet hebben , dat de-blade
ren van vele planten tegen den avond e en h e el ander 
v oorkomen h e bben dan over dag. Zoo zij n  er e en aantal 
planten zelfs met een enkelvoudig blad , w elker bladeren 
des daags ver van den stengel staan , terwij l  zij tegen 
den avond naar den stengel neigen , j a er geheel tegen 
aan gaan l iggen . Slaat m en w e êr andere planten m e t 
meer zamengestelde bladeren gade , de .L1!lirnosa pudica «het 
Kruidj e roer rnij niet» b . v ., dan ziet men , als het tegen 
den avond l o opt , de klein el' e  vinblaadj es zich aan elkaêr 
sluiten in de rigtin g van de ho ofdnerf, terwij l  z ij zich 
tegen den m orgen uitslaan . 

Weêr and ere plan t en no emde spreker , wier bladbew'e
gin gen in naau w v erband s taan tot den toestand van de 
atmospheer , daar bij regen of  betrokken lucht de blaêren 
zich sluiten . Van daar de .naam Porliera hygrometrica van 
Linnaeus , aldus door den groo ten n aturalis t geno emd , 
omdat hij in die , plan t een weêrprofe e t  m e ende te zien , 
die. e enige uren te voren regen aankondigde ,  W at hier 
ook van zij , zeker is het , dat die plan t z eer gevoelig 
is voor atmosphel'is c h e  in vlo eden. 

Onder de m m kwaardigs t e  v erschij nselen van de bewe
ging d el' bladeren staat b o v enaan h e t in lndi ê t huis be-
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ho orende «Kruidj e roer mij niet » ln et zijn handvormi g 
gevind bl ad. Verkeert het plantj e in v oll e activiteit, dan 
zullen de kleine vinblaadj es aan w eêrszij den van elk der 
handvormig uitgespreide nerven wij d  uiteen staan , en de 
ho ofdbladsteel , die van den sten gel w ordt uitgezonden , 
steekt dan flink omhoog. Beroert m en een van de blaad
j es zachtj es m e t  den vinger , dan sluit dat blaadj e zich 
en de anderen volgen succ essivelij k  dat vo orbeeld. Wordt 
de bero ering heftiger , dan valt ook de s te el en neigt zich 
tot den s tengel. De plant krij gt , dan een doodelij k  aan
zien , Inaar herleeft langzamerhand , tot de blaadj es n a  

. verlo op van een kwartier of e e n  half uur den vorigen 
stand weêr hebben ingeno1l1en.  Herhaal t m en deze proef 
bij het  zelfde plàntj e al t e  dikvvijls , dan wordt het op 't  
laatst veel m inder gevoelig. 

Men he eft zich al in h e el vvat bespiegelingen verdiept 
over het doel van deze beweging. Vooralsnog zal m en 
' t  best doen zich hieraan t e  h ouden , dat m en die betee
kenis niet kent. Waarschij nlij k  zal lllen er o ok no oit toe  
komen , den aard van deze · en soortgelij k e  bewegingen 
na . te sp oren , daal' het  nu eenmaal niet  lll ogelij k  is , ge
durende de zamentrekking h e t  w eefsel  del' plant v o or het  
micros copisch onderz oek te  absorberen. 

l\'I�t planten , wier bladeren zich des avonds uit  vrij e 
beweging sluiten , heeft m en ep-n eigenaardige proef ge
nomen , door ze over dag in een donkere ruimte te 
plaatsen en des nachts in een geconcentre erd kuns tlicht. 
Het gevolg ,vas , dat de bladeren in de wal' geraakten en 
zich sloten , maal' slechts langzamerhand en scho orvo etende 
als vertrouwden zij de zaak niet .  O ok nam men een 
« Kruidj e roer mij niet » lllede in een rij tuig. Bij de eerste 
schokkende beweging slo ten de vinblaadj es zich , maai
terwij l  het rij tui g voortrolde hernamen de blaadj es allengs 



hun stand , even alsof zij gewoon geraakten aan de b e
w eging. Hield het  rij tuig een p o o s  stil en reed het daarop 
weêr yo ort , dan herhaalde zich echter het zelfde verschijnsel.  

Bij de Telegraafplant,  Hedysa'J'lft?JZ gy'J'a1Zs , insgelij ks van 
Indischen o orsprolIg , is d e  b eweging nog veel m erkwaar
diger en zonderlinger. Bij h et « Kruidj e  roer m ij niet ) 
m oeten d e  blaadj e s  of de s t engel geprikkeld w orden en 
w ordt d e  beweging dus v ero orzaakt dool' een 'bew eging van 
buiten : niet alzoo bij het  blad van de Indische Telegraaf· 
plant , waarvan de b eweging geheel op zich z elf s Làand , 
dus uitsluitend als een uitin g van het  leven te beschou wen is. 
Dit blad heeft eenigeI'lllate den VOI'lll van een klav er
blad ,. met  dien verstande e venwel dat het  miclclens te 
blaadj e veel gl'ooter is dan de twee zij delings che, die ten 
opzigte van het groote blad horizon taal en aan we êrs
zij den van. dat b l ad zijn in geplant. In den zom er , als de 
plant zeer actief is , b ewegen die kleine blaadj es zich 
langzaam naar omhoog , t o t  zij tegen h e t  gro otere blad 
komen te liggen , en nemen vervolgens , na verloop van 
eenige seconden , m e t  schokk en hun vorigen stand w eder 
in. Ziethier dus ,vel een overtuigend be wij s ,  dat de be
w eging del: bladeren m e t  het lev en der plan t in ' t  naauwst  
verband staat. Vraagt m en rne t  wel k  doel die beweging 
plaats grij p t. , dan v erdiep t men zich in lo uter gissingen , 
en m ag m en als de eenig e  zekere con clusie aann emen , 
dat het blad voor d'e plan t  een orgaan is van het  groots t e  
belan g e n  dat daarin e en leven skrac h t  huist , di e ho oger 
s taat dan men alligt gen eigd zou zij n  te vo oronderstellen. 

Alvorens nu de overige lev ensfunctiën van het blad n a  
t e  gaan , schetste d e  heer WI'l''1'E d e  zamens tellin g van 
de opp erhuid , di e ,  in algemeenen zin gesproken , een 
doorschijnend geslo ten vlies kan genoemd worden Maal' 
dat vlies is s lechts schij n  baar gesl o t e n .  Onde r den rnicro-



scoop gezien , b evat h e t  tallooze openingen ,- bes ten1d om 
het in wendige weefsel in relatie te brengen met de lucht ,  
die v o or het l ev en der plan ten van het  grootste gewigt is .  

Tusschen de h erm etisch aan e lkaêr sluitende c ellen van 
het opperhuidvlies b evindt zich n a.melij k  nog een andere 
soort cellen , die een halvmnaan-vol'n1 hebben en n1e t  
d e n  concaven kant tegen elkaêr liggen , zo odat als van 
zelf tusschen elk paar van die cell e n  een opening in het  
vlies ontstaat. Die op eningen zij n  de huidn10ndj es of  
stomatct. Als nIen nu "veet  , dat  de opperhuidcelletj es zeel'  
klein zij n , kan men zich een denkbeeld vonnen , hoe 
klein de IrlOndj es zij n .  On1 ' aan die voorstelling wat t e  
gemo et te  komen , gaf de spreker e en pa.ar vo orbeelden 
van het aantal huidn10ndj es , die zic h op één nüllimeter 
van het opp erhuidvlies van bepaalde plantenbladeren 
b evinden . Zoo telt het eikenblad 43 8 van die stomata op 
één mlVI. , de es chdo orn �100  en de goedlelie 15 .  Hoe gro o 
t e l'  h e t  aantal huidmondj es ,  des t e  kleiner zij n  zjj . Die 
openingen in het vlies corresp onderen n u  met de lucht 
holten of de tusschencellige r uiu1te in het.  celweefsel van 
het  blad , zoodat lucht en vocb t voor de aclenlhaling en 
de vo chtverdalnping vrij in en uit. kunnen treden . 

Ademhal ing en vo chtverdamping , zietdaar de twee ge
wigtige levensfunctiën , die de spreker ons n u  nader zou 
to elichten. Als men van admnhaling der planten spreekt, 
onderscheide n1en ,vel de ademhaling in algen1eenen zin 
of de oneigenlijke ademhaling , b erustende vo ornan1elij k  
op de ,viss elwerking tuschen d e  planten en de lucht , e n  
de eigenlijke ademhaling , die 1nen eerst later op h e t  spo o r  
i s  gekom en. Bij de eerste ontnee111t de plant koolzuur 
aan de lucht en ge eft haal' zuurs tof terug ; bij de tweede 
geschiedt j uist het omgekeerde , zo odat alle en deze verge
leken kan worden 111et  de dierlij k e  aclernhaling. Bij de e erste 
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of oneigenlij ke ademhaling staat de tusschenkomst van 
het licht op den voorgrond : z onder daglicht geen onei
genlijke ademhaling. Alleen de groene plantendeelen , 
derhalve het  blad en in de j eugd van de plant o ok de 
levenskrachtige j onge twijgj  es , vervullen dit ademhalings
proces , dat eigenlij k  een vo edin gs- of assimilatie-proces 
kan geno elud worden , daar langs dezen weg de vo eding 
en de omze tting geschiedt van de va,ste stoffen , die de 
plan t noodig heeft en die door haar noodzakelij k  do ol' 

middel van het blad uit de lncht worden opgen omen . 
Het is hoofdzakelij k de ko olstof , die de plant voor 

haar levensonderhoud noodig heeft en die zij niet anders 
kan ontleenen dan uit de lucht , derhalve in den v orm 
van ko olzuur. Wel zij n  niet allen het  er o v er eens , of de 
plant door haar wortels ook koolstof direc t uit den grond 
opneem t ,  lUaal' aan geno men dat in dit opzi gt de  Frans che 
geleerde BOUSSINGAULT gelij k  heeft , dan is die hoe ve el

heid toch een zeer geringe. Verreweg het  gro o ts te  ge
deelte blijft  dus voor rekening van het blad. Zoodra h e t  

koolzuur nu d o o r  de bladeren aan de lucht is ontno men , 
ondergaat dat gas in het  blad onder den invloed van 

h e t  daglicht  een chemische verandering , die de ko olstof 
vrij doet worde n .  D e  plant behoudt de ko olstof en geel t 
de zuurstof weêr aan de lucht  terug. 

Wann eer men dit oneigenlij ke ademh alingsproces nagaat, 
dan moet  rnen wel tot  de conclusie k omen , dat h ier eigen

l�j k van niets anders dan van .vederge boorte sprake is , hoe  
men o ok met uat  denkbeeld den draak hebbe ges token. 

De verbranding van een boom tot ko olzuur dient toch 

we êr to t vo edsel en onderhoud voor nieuwe boo rnen , en 
d e  z elfde koolstof v erhuist  aldus van de eene plant in d e  
an dere. 

Van w e l k  gro o t  belang d e:-�e ade m h al. i ng  del '  pl an te n  
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voor het dierlij k leven is , s telde spreker in het lich t, door 
er op t e  w � zen , h o e  de v erhoudin g van de bestanddeelen 
der lucht gedurig verproken dreigt te  worden door de 
verbrandingen en ontbindingen , die dagelijks in de at
m ospheer op gro ote  sch aal plaats grijpen .  N ogtans blijft  
het  zuurstof-p ercentage ste eds gelij k , dank zij de planten 
die zooveel k o olzuur t o t  zich nen1en. 

Opmerkelij k  is de ligging van de huidn10ndi es , die zoo

v e el bij dragen tot  de geregelde levensfunctiën del' plan t.  
S teeds komen zij in het groo tste aantal , son1wij len ge
noegzaan1 alleen v o or on der aan het blad , \vaar zij voor 
invallend stof beveiligd zij n  en ook n1inc1er te lij den h ebben 

van plotselin ge storin gen in de atn10spheer , die de 11lond
j es in actief zouden kunnen lll aken en daardoor storend 
werken op het organisch 1 e 1t c n  der plant .  Bij de water
plan ten daarentegen , ,v:

elker bladeren op h e t  ViTater drij v en, 
en waarvan dus alleen de b o v envlakte 111et de lucht in 
contact is , heeft de natuur er voor gezorgd , dat de 
huidmondj es aan het  bovenvlak van het  blad vo orkon1en. 

Na deze uiteenze tting van het deel der eigenlijke adem
haling , het brengen v an de v o edin gsstoffen , die v o or h e t  
leven del' plan t  noodig zij n , iE h e t  weefs el , bescholHvde 
de he31' ,Vitte thans de eigenlijke aden1haiin g ,  die de 
op eenge hool'te st offen brengt onder het  be reik v an h e t 
leven , m .  a. w. z e  dienstbaar n1aakt aan de vorming van 
nieuwe cell en . Aan deze wezenlijke , geh eel 11l et de dier
lij ke overe enkmns tige ademhaling , waarbij zuurstof wordt 
opgenomen en ko olzuur uitgestoo ten , terwij l  daarbij warnlte 
vrij komt - bij de oneigenlijke vvordt warnlte gebonden - 

nemen alle organen v an de plant deel , zoowel over dag 
als des Qnachts , 1naa1' inzonderheid doen zulks de blo elllen 
en het  al lermees t de m e eldrad en . Van daal' dat veel blo e 
llien j n e e n  kamer niet gezond i s .  O v e r  dag zullen zij 
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niet  schaden , daar de tegen overgestelde invloed van de 
alleen o ver dag werkende on eigenlijke ademhaling , die 

de bladeren zuurstof doet  afgeven , de ko olzuur uitstoo
tende werking van de echte aden1h aling v olkomen neutra

lis eert ; n1aar des nachts werkt de plant s chadelijk , daar zij 

dan geen zuurstof, maar alle en k o olzuur in de  kamer 
brengt , hetgeen , gevo egd bij de  uitwasemingen van e the

rische oliën , op het zenuwgestel een nadeeligen invloed 
kan uitoefenen . 

Merkwaardig is de ontwikkeling van warmte , die bij 

het  opnemen van zuurstof plaats heeft ,  Nu vijftig j aren 

geleden. werden in den Amsterdams ch en Kruidtuin door 
de h o ogle el'aren VROLIK en DE VRIESE  belangrijke pro even 
genomen op een soort v an Aronskelk , waarbij in de· wit te  
blo em een v erschil v an 3° a. werd waargenomen. Nie t  

minder ov ertuigend is die warmte- ontwikkeling i n  de blo em 
v an de Victoria-regia , die do ol' spreker meermalen werd 

waargeno rnen.  
B ehalve op de twee ërlei s o ort  van ademhaling der plant,  

hebben · de  huidmondj es ook nog betrekking o.P de niet 
minder gewigtige functie der vochtverdamping. Op dit 

gebied van de planten-physiologie heeft zich , nu re eds 
1 1/2 eeuw geleden , een Engelschman , STEPHAN HALES , 

een ons terfelijken naam gemaakt door een reeks pro even 
die van zo oveel  doorzigt , wetenschappelij ken tact en ken

nis van het plantenle ven ge tuigen , dat latere onderzoe
kingen ze  niet in de schaduw hebben gesteld en ze  mee
rendeels tot  op den huidigen dag tot model kunnen s trek

ken vooral o ok voor zekere phisiologen , die wel eens ' t  

een o f  ander zien , dat ze gaarne wenschen t e  zien. D e  
pro even van Hales zij n  v o oral daarorn z o o  merkwaardig, 

omdat hij natuurlij k onbekend was met zooveel  , d at do or . 

de wetenschap s edert aan ' t  licht is gebragt. De spreker 



deelde eenige proeven van Hales mede , maar herinnerde 
yooraf aan hetgeen wij allen , op een zomermorgen vro eg 
naar buiten lo opende , aan de milliarden grassprietj es 
heb ben zien hangen , nl. een droppel water. Dat is' dauw, 
zal menigeen alligt gedacht hebben . Och n e en , dat is het 
voch t ,  'twelk het plantenblad des nachts uitgewasenld heeft. 

De eene plant doet dit meer dan de andere .  Zoo levert 
het blad van een andere aronskelk , die tegenwoordig 
veel tot afzetting van blo emp erken wordt gebruikt , de  
Caladiurll esculentztrll , als z e  in een warme kas  s taat en 
zich forsch ontwikkelt ,  dagelij ks een likeurglaasj e vocht , 
dat zich , na h et bladweelsel geheel doortrokken te hebben, 
aan de punt verzamelt en daar afvalt.  Zoo nam Hales 

interessante proeven met zonnebloemen en nanl waar , 
dat één enkel blad in een etnlaal 6 à 7 0 0  gralTI vocht 
uitwasemt. Men kan hieruit afleiden , hoeveel een uitge
strektheid gronds , met zonneblo emen b eplant , aan water 
uit die planten oplevert , water dat ten deele in de at
mospheer verdamp t , ten deele in den grond weêr opge
nomen wordt. Om nog een paar voorbeelden te  no enlen : 
een bunder beetwortels wasenlt , tij dens de meest acti v e  
ontwikkeling van die aardvrucht , i n  één etmaal 2 0  0 0 0  
kilo water uit ; terwij l  een beuk , gedurende e e n  j aar 
waargenonlen , in dat tijdvak ruirn ach t 111aal me er water 

uitdampte dan er regen gevallen was op zijn
: 

kro on-op
pervlak.  

' t  Ligt voor de hand , dat  het water , ) t  welk dool' de 
wortels van de plant d iep uit den grond wordt getrokken , 

van de grootste beteekenis is voor den plantengroei en 

o ok voor den verkwikkenden regen , die van tij d  tot  tij d 
tot  drenking van den bodenl op h e t  aardrij k llloet l1 eêr
dalen. De gro ote hoeveelheid \vater , die de plan ten In 

de lucht brengen , draagt daartoe l'uimschoo ts bi.i . Z ij n  e r  



59 

v eel planten bij een, welker gezalnenlijk e  bladeren natuur
lij k een groote v lakte aan de lucht bloo tstellen , dan zal 

al spo edig de verdamping op gro ote schaal gep aard gaan 
met afko eling , die w eêr verdigting van het vocht ten 

gevolge h eeft , 'waaruit regen vo ortvlo eit. 
Het uitro eij en van bosschen in het zuiden van Frank

rij k , waar v roeger een we elderige v egetatie  en w elvaart 
h eerschten en thans slechts kale bergwanden en berooide 

menschen worden aangetroffen ; op Java , waar d e  cul tuur 
door h e t  vernielen van de prachtige Dj ati-wouden reeds 
veel geleden h eeft ; op z o o  vele andere plaatsen , waar 
men gedac ht heeft : après nous Ze déluge - overal h e eft 
dat uitroeij en de schromelij kste  gevolgen gehad door het 

v erbreken van den band , dien de Schepper h eeft gelegd 
tusschen de levensverrigtingen v an het dier en van de 

plant.  
Ofschoon dus het  wat er voor de plant gebiedend nood

zakelij k  is , s trekt h e t  als zoodanig voor de plant niet 
tot voeds el.  Scheikundig zuiver water heeft al s vo edsel 
voor de plan t nie ts t e  beteekenen , maar het is het voer

lniddel voor andere onmisbare vo edingsbestanddeelen , 

voor de anorganische stoffen ,  die de plant. naast de kools tof 

tot levensonderhoud en gro ei noodig heeft. Maar alleen 
in volkomen opgelosten t o estand kan de plant dat anorga
nisch voedsel opnemen , en daar het  van cel tot  cel rno et 
doordringen en elk weefseltj e van dat voedsel moet do or
trekken , kan men zich vo orstellen , h o e  het  wa ter ge

stadig en in gro ote h o eveelheid door de plant tot zich 

genomen rn oet  kunnen worden. Dan is ook die vo orwaarde 

vervuld , dat het  water de weefsels gespannen houdt , 
hetwelk al leen het · geval kan z�j n  als het  all e cell etj es 
opvult. Is er watergebrek , dan gaan de plan tende elen 011-
luiddell ij k slap ne êrhangen , rnaar zo odra h e l; water weêr i n  
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voldoende hoeveelheid kan worden opgeslurpt ,  hernelnen 
de bl aderen en d e  nog te edere twij gen hun veerkracht 
en krij gt de geheele plan t weêr een fleurig en gezond 
aanzien. 

Aan het slo t gaf spreker een behartigenswaardige w enk 
nlede aan de danles , aan de kraakzindelijke N ederland
sclle dames , Oln des no ods ,vat stof te  laten liggen op de 
do ode meubels , als zij haar levende planten , even goed 
schepselen als de lIlensch o f  het dier , slechts verz orgen 

en haar van s tofdeeltj es bevrij den , die de huidlnondj e s  
alligt verstoppen en aldus de levensfunc tiën verstikken ; 

immers , bevinden zich de nleeste stomata aan de onder
vlakte , die van de bov envlakte zij n  ook niet ov erbo dig 
en worden natuurlij k  onder een stoflaag ,verkeloos . 

De bladeren zij n  niet' alleen voor  de planten ho ogst 
gewigtig , zij zij n  niet slechts het  vo ornaams te planten
kleed , dat de aarde sierlij k  nlaakt v o or het oog ; lnaar 
zij zij n  onmisbaar voor alles wat l eeft ; zij alleen zij n  in 
staat door hun adenlhaling en verdamping het  verbroken 

ev enwigt in de atmospheer te herstellen , zonder w elk 
herstel het dierlij k  leven niet  mogelijk is. En als men 
dat weet , rij zen dan die uiterst kleine celletj es ) welke 
de huidmondj es v ormen , 'waar z o o veel van af hangt , niet 
in onze achting , en - dus vo egen vv-ij er bij - is lnen 
dan den heer '''''I'l''l'E niet dankbaar, dat hij ons deze schoone 
bladzij de uit het boek der natuur heeft verklaard ? 



Ove r  d e  acoust iek i n  h et Gebouw voo r  K u n sten e n  Wetenschappen 
te ' 8  G ravenhag e. 

Voor alle  plaats en , die een concert- en geho orzaal 

hebben of hopen te krij gen in ' t  algemeen en voor den 
Haag , dat een Gebouw voor K. en W. heeft ,  in ' t  bij zonder, 

zijn de mededeelingen , welke de heer dr. MOUTON in 
Ditigen tia ten beste gaf , van veel belang en daarom wel 
d e  verm elding in ruimeren kring waard. Trach ten wij 
daarto e iets bij te dragen . 

De rneening ,  dat de acoustiek in het  Gebouw voor K. en 
W. niet de beste is , w ordt in den Haag vr� algemeen 
gede eld. Concerten en opera's zij n  in dat gebouw naar de 

me ening van den spreker zeer goed. te genieten , doch 
ten eenenmale ongeschik t is dit gebouw in zij n  tegen
wo ordigen toes tand v o or tooneell:lp el .  Dit is om tw ee 
redenen te betreuren : de kunst lij dt el' sc hade anel el' ) en 
het bes t uur wordt daardo or  belemulerd H l  z ijn goede 
z org voor de exploitatie . D e  over tuiging, dat èn aandee l-
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houders en publiek dien toes tand reeds te lang hebl;>el1 
laten voo rtbestaan , had spreker bewogen , te trachten 
langs den . w etenschappelijken weg t e  zoeken naar de 
o orzaken van het  gebrek en naar de middelen om h e t  
w e g  te nemen, Door dat onderzoek was bij spreker d e  

w ensch levendig g e  wor'den , i n  het  openbaar het  e en e n  
ander omtrent d e  acoustiek mede t e  deelen , ook t e r  b e
strij ding van de lneening , dat men op dat gebied eigen
lij k  niets weet niet alleen , maar ook niets w eten kan , 

De meening , dat men bij het  bouwen van een concert
zaal a JJ'J'io'l'i niet kan zeggen , h o e  de acoustiek zal uit

vallen - een meening , die spreker ondanks het gevoelen 
van vele architecten niet deelt - h eeft waarschij nlij k 

haar ontstaan te danken aan de omstandighei d, dat ve el
tij ds een gebouw , ontworp en en uitgevo erd nlet  het doel 
om aan de eischen der acoustiek te beantwo orden , in de 
practijk in dat opzigt tegenval t , terwij l  son1t�jds een ander 
gebouw , waarvan de bestmnming niet vorderde , dat men 
lette op een do elmatige vo ortplanting van h e t  geluid, toe� 

v allig blijkt voor concert- en geho orzaal uitmuntend ge

schikt te  zijn,  Vo orbeelden van beiden : 1°, de concertzaal 

op het  Tro cadero , waarvan de acoustische eigenschappen 
zeer tegengevallen zijn ; 2 °. het Tltéclt1'e de l'hippod1'ónze ,  

gebouwd v o or equestrische voorstellingen , doch later o ok 

gebruikt voor concertzaal , toen de zaal bleek een uit
muntende acoustiek t e  b ezitten. 

Met het Gebouw voor Ic, en liV. verkeeren wij , h elaas ! 

in het  eerste  geval . Twee j aren geleden beproefde men , 
oQ het voorbeeld van h e t  Paleis voor VolksvliJt , verbetering 
aan te brengen door het  spannen van d17aden , een proef 
waarvan de strekking en het nut voor spreker duister zij n  
gebleven . De hoop o p  h e t  effect van die draden is dan 
ook gebleken ij del te zijn . 
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Bij het  bestuderen van het  vraagstuk , wat wel de oor
zaak kan zijn van de slechte acoustiek in de Haagsche 
concertzaal , had spreker tot uitgangspunt genomen de 
ondervinding t en opzigte van de plaatsen , waar vrij go ed, 

en van de plaatsen , waar minder goed gehoord w ordt. 

De laatste categorie van plaatsen is het talrijkst .  Op de 
galerij en ' hoort  men tam elijk , in 't midden der zaal vrij 
goed,  op geen enkele plaats uitmuntend. Vooral trok spr' s 

aandacht het  fei t , dat iemand , bij zekere uitvoering van 
e en Hollandsch t o oneelgez elschap , op de 6de of 7 de bank, 
dus tamelij k  vo oraan , plaats genomen hebbende , daar zeer 

slecht kon h ooren en , zich v erwij derende met het  doel 
o m  het  Gebouw t e  v erl aten , aan het  eind der zaal bleef 
staan , v erwonderd dat daar het geluid zoo goed tot hem 

doordrong. 
Met deze gegevens tot grondslag voor zijn gedachtengang, 

had spreker het  vraagstuk van de onvoldoende aco ustiek 
in het GebO'ltw voO?' K. e n  W. bestude erd en zou ons thans 
als uitkomst van die studie een van de redenen mede
deelen , die , naar hij meent , medewerkt tot de verwarring 
van het  geluid in de zaal . Hij deed met  nadruk uitkom en, 
dat hij zich geenszins v oorstelde de quaestie te hebben 

opgelos t ,  m aar alleen m eende , den weg tot  nader onder
z oek te kunnen ban en .  

Vo oraf verfrischte hij o n z e  k ennis van het wezen e n  de 

v oortplanting van het geluid door e en heldere uiteenzet
ting , hoe h e t  geluid wordt vo ortgebragt door trillende 

ligchamen (vio olsnaar , stemvork , blaasinstrurnenten), hoe 

de  luchtdeeltj es ,  waaraan die trilling wordt medegedeeld, 
alle luchtdeeltj es van eene reg te l ijn doen medetrillen 
en h o e  eindelij k  dergelijke trillende li gch am en h u n  trillin
gen aan ander:en kunnen mededeelen en daardoor het 
oorspronkelij k  geluid versterk t kan worden. Als vo orbeeld 
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van die overbrenging van trillingen op andere ligchalnel1 
ter versterking van het geluid , 'wees spreker op de viool ,  
bij welk instrnnlent het  geluid van de trillende snaar v er
sterkt wordt door de wanden van de kast en de · daarin 
besloten lucht , die bej den lnedetrillen. Ook nam hij pro e
ven filet  de s temvork , dool' deze aan te s trijken en ver
volgens tegen een vas t ligchaam te plaatsen , waardoor ' 
het geluid v erst erkt werd , en met een glaz en cilinder ! 
die , op een b epaalde lengte gebragt door h e t  ingieten 
van water , het  geluid der stenlvork zeer krachtig v er
sterkt .  

E e n  ander gegeven , bij de geluidsv oortplantin g i n  aan 
luerking komende , is de snelheid , waanllede het geluid 
afstanden doorloopt , en die varieert naar gelang van de 
middenstof,. waardoor het zich nlo e t  voortplanten .  Die 
snelheid is naauwkeurig berekend. Zij is bij voortplanting 
dool' vaste ligchaluen het gro otst , luinder dool' vlo eis tof· 
fen en het luinst in de luch t , waar � �  333 nl e ters in de 
seconde bedraa gt. "\Vanneer 1118n dus bij een onweer den 
slag hoort 2 seconden na het licht , zijn de wolken, 'waarin 
de electrische ontlading pl aats greep , 6 6 6  111eters van ons 
verwijderd. 

Voor to onen van verschillend tünbre en van verschillende 
ho ogte is de snelheid , waarmede zij zich dool' de lucht 
vo ortplanten , dezelfde . Voorwaar een zeel' gelukkig ver
schijnsel : inlmers , wanneer b .v .  een viool toon sneller 
tot onze waarneming do ordrong dan het geluid van een . 
bas , dan zou den de comp onisten het "\verk wel kunnen 

. 
s taken , d aal' een concert dan onmogelij k zou zij n  v o or 
e en talrij k  geho or . 

De vo ornaamste ins trum enten in een Europeesch orchest  
nagaande ,  deed spreker uitko111en , h o e  allen b erusten op 
het beginsel om, behalve de deelen v an het ins trulllent zelf, 
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o o k  luchtlagen , opgesloten in een ruimte v an een bepaal
den vorm , te doen trillen . De bas bv. is een luchtdoos , 
waarvan de boven- en benedenwanden benevens de daar 
tusschen br-sloten lucht m e de trill en , zo odra de snaren in 

bewegiIig zij n  gebragt . De bas raakt bovendien den vlo er 
en de elt de trillingen daaraan en aan de wanden van het 

geboll"vv m ede , die dus het geluid versterken. Ook de 

blaasins trumenten zij n  allen gebas eerd op het beginsel , 

dat de deeltjes van een kolom lucht v an z ekere lengte 

in bew eging w orden gebragt , bij sommigen door ligchaam 
pj e s  in het instrument , bij anderen alleen door de lippen 

·van den artist. Bij dez e ins trumenten , zooals de clarinet, 

de hobo ) de fagot ,  de saxophone , die niet met de tanden 

maar met de lippen worden aangeraak t , worden de trillin
gen niet o v ergeplant tot  den grond ; in geringe mate 
sl echts bij de  violen , die ook lnet minder zachte deelen 
van he t ligch aam in aanraking komen en bij welke in

s trumen ten dus eenige gellleenschap met den grond ge
vormd w ordt.  Neemt men een aan gestreken stemvork 

tusschen de tanden , dan klinkt zij duidelij k en sterk , 
doch tusschen de lipp en v astgeh ouden , ho ort men in de 
zaal · haal' geluid niet. 

Dat overigens h e t  m edeklinken van grond en wanden 
het geluid niet aangen amer rnaak t voor het gehoor , kan 
men TIlet enkele ins tru menten ondervinden , als men ge
durende een conc ert het o or tegen den wand legt. H e t  
geluid van de bassen en violon cellen overstemt dan z o o  
st erk dat  van de overige instrumenten , dat a l  het  m u zi

kale ve.rloren gaat en men ten slotte slechts een gestom
mel hoort , z e er sterk ondersc heiden van rl1u ziekale klanken. 

Het mu zikaal genot  wordt dus vooral vero orzaakt door 
de trillingen van de lu cht .  Het spreek t n u  v an zelf, dat 
hoe  v erder men zich van d e  geluidsbron verwij dert , des 

5 
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te · flaauwer het geluid wordt waargen omen. Maar in w elke 
evenredigheid ? Spreker bewees door een zeer aanschou
welijke proef , dat voor den waarn emer de sterkte van het 
geluid afneemt in de verhoudin g van het vierkant der af
standen. Wordt de afstand van de geluidsbron twee malen 
grooter , dan zal het geluid vier malen zwakker zij n ; ver
wijdert m en zich driemaal verder , dan hoort men het 

geluid negenmaal zwakker , enz.  In de open lucht ver
zwakt het geluid dus zeer snel. Schijnbaar be wij zen de 
concerten in den Haagschen Dierentuin en in de B osch
tent , die zich toch op een afstand zeer goed hooren laten, 
het tegendeel. Hier wordt echter het geluid z o o  duizend
voudig we êrkaatst door de boomen en de blaêren , de 
gebouwen en de menschen , dat men te naauwernood van 
de open lucht,  d .  i. l�ier van een open vlakte , kan spreken. 

Spreker was hier tot  het hoofdpunt van zij n  betoog ge
naderd , namelij k aan de terugkaatsing van het geluid en 
de wetten , waaraan die terugkaatsing gehoorzaamt.  Tot 
een j uiste voorstelling van hetgeen hij be toogen wilde , 
maakte h�j hier op uitstekende wij z e  gebruik van de 
ten�gkaatsin g van het licht,  die volkomen op de zelfde 
wij ze plaats heeft als bij het geluid . De vij f  binn enw anden 
van een kubus , ván voren open , had spreker van spie
gelglas vo orzien. De open voorzij de stelde voor het  orchest 
of de geluidsbron , hier v ervangen door een lichtbron , 
waarvan de s tralen op de zelfde wij z e  verspreid en door 
de wanden teruggekaatst of teruggespiegeld werden , als 
geluidstralen zouden worden . ::Men zag nu in de wanden 
geheele reeksen lichtbeelden , het resultaat van de tallooze 
spiegelingen en we êrspiegelingen van de lichtbron in de 
bov en-, beneden- , zij - en achterwanden. Behalve deze 
spiegelkamer had spreker - voor al zijne  hoorders duidelij k  
zigtbaar aan d e  z oldering opgehangen - een bakvormig 
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model van het Gebouw voor K. en W. laten vervaardigen. 
Ook hier liet hij w e êr door de lichtbron aanschouwelijk 
mak en , wat hij ten opzigte van de v o ortplanting van heL  
geluid wilde aantoonen. Van het  zelfde licht , door de zij 
wanden , den achterwand e n  d e  zoldering we êrkaatst , wer
den de reflexies geproj ec teerd op den vloer , waar de 
p ersonen · zitten , die de geluidsweêrkaatsingen moeten 
opvangen. Door deze lichtstrepen op den papieren vlo er 
v an het gebouw-skelet werd het nu duidelij k , h o e  het 
geluid zich over de  to eschouwers verdeelt. Vervangen wij 
nu die lichtreflexies door geluidsweêrkaatsingen , dan rijst  
de  vraag , h o e  te v erkrij gen , dat  al  de  we êrkaatsingen van 
e en zelfden toon , die zich v an e en oneindig aantal ver
schillende kanten laten ho oren , op het zel fde  oogenblik 
het o or van den waarnemer bereiken. 

Ho e digter de hoorder bij het  orchest zit , des te grooter 
zal de afstand zij n , dien het door den achterwand . en d e  
z oldering we êrkaats t geluid m o e t  doorloopen vóór h e t  tot 
den w aarnem er is do orgedrongen . . Die afstand kan wel eens 

,z o o  gro ot  worden , dat de terugkaatsing ons o or e erst 
bereikt,  als het oorspronkelijk geluid reeds v o orbij is en , 
d e  volgende toon re eds wordt waargen omen. Gesteld bv. , 
dat een garnma van zes noten wordt ge�peeld in den tij d  
van 1 se conde e n  dat men o p  zulk een afstand van het 
orehest zit , dat men den nagal m  van den toon ut 1/33 
van een seconde later h o ort , dan zal die nagalrn een
voudig een versterking zijn van de o orspronkelijke 'ld ; 
maar zit men digter bij het orchest en wordt de afs tand, 
dien het  w eêrkaatst geluid moet afleggen , z o o  groot , dat 
m en dien nagalm eers t 1/6 van een s econde later hoort , 
dan zal de ut re eds weggestorven en de daarop volgende 
oorspronk elijke re reeds tot ons zij n  do orgedrongen , die 
men dan vermengd ho ort met den nagalm van de ut. 
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Deze dis-har111 0nische indruk wordt e chter aanmerkelij k 
verminderd door de groote mat e  van verzwakkin g , welke 
het w eêrkaatst geluid on dergaat n aarmate h e t  een gl'o oteren 
afs tand moet doorloopen 0111 ons . oor t e  b ereiken. Zoo 
zal bv. i n  het  Gebouw VOO?' X. e n  W. ielTIand , di e op 
een afs tand van 1 m e ter van het orchest  zit , den t o o n , 
n a  dezen direct opge v angen te hebben , nog e en s  terug
gekaatst ho oren , nadat die een afstand van 6 0  nl eters 
he eft afgelegd ) d .

. 
i. dus na verlo op van 1/6 sec . lIet kan 

dus zij n ) dat die reflexie van den eersten toon , zamen
klinkt nlet  den twe eden toon , lTIaar dan toch 60 X 6 0  
o f  3 6 0 0  lTIaal zwakk er dan die tweede toon . 

In elk geval is dus een klein e  zaal e en w aarborg , dat 
zooveel n10gelij k op alle plaats en de t eruggekaatste ge
luidsgolvingen binnen 1/6 of 1/8 sec. het oor zull en b ereiken . 

Aan een stad als aen Haag , 111et  1 1 0 0 0 0  inwoners , 
die �lU bo vendien gewend z ij n  aan een gro ote  zaal , zou 
een kleine conc ertzaal evenwel volstrekt niet voldoen en 
twee of drie klein ere zalen zij n  te  duu r ,  ook omdat zij 
ieder slechts een klei n publi ek kunnen herbergen . Maar 
het  kwaad kan misschien ook in een gl'oote zaal vern1eden 
of al thans ten deel e overwonnen ,vorden . 

Toen niet lang geleden te Parij s  op de PZace (lu Roi de 

Rome de gro o tste concertzaal van Parij s werd gebouwd , 
s tond n1en ook voor het acoustisch vraags tuk . JYlen trachtte 
het op te lossen dool' eerst de zaal te  bouw e n , v ervolgens 
het  ol'chest en \vel  zoo , dat , naar n1 en dacht , de t o onen 
van het  orchest alle to eschouwers genlakkelij k  zouden 
bereiken . Na proeven t e  hebben gen o nlen m e t een schuin 
tegen het orchest geplaatst schernl , g everwd en sterk 
vernist , waartegen de lichtstralen van e e n  ter hoogte 
van h e t  orc hest geplaatste lichtbron teruggekaatst werden , 

. zoodat men over het gunstj g effect  van de over d e  banken 
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zich \T erdeelende reflexies kon o ordeelen , werd in de 
zelfde s chuine rigting boven het  orches t een klankbord 
aangebragt. Toen rnen nu z o over was , zon m en op een 
middel om o o k  alle  storende invlo eden , van de wanden 
komende , te neutrali.seren. Wacht , dacht men , fluks de 
wanden gecapitonneerd ! Maar toen dat met veel kosten 
geschied was , wat bleek toen op de eerste auditie ? Dat 
m en maar één geluid hoorde en slechts één terugkaatsin g .  
D e  ov erigen werden allen gesmoord e n  h e t  effe c t  was , 
dat h e t  geluid veel te  s terk was gedernpt .  

Bij den bouw van concertzalen n u  zou men , volgens 
spreker , gebruik kunnen lIl aken van de w etenschap , welke 
rigting de t eruggekaats te  stralen nemen. Spreker meen t  
te  mogen onders tellen , dat men een goed eind o p  weg 
is om het vraags tuk op t e  lossen , w anne er lllen zoo veel 
mogelij k  alle v o orzorgen n e emt , dat de teruggekaatste 
straal niet later het oor van den waarnemer bereikt dan 
een tiende van een s e conde n a  den o orsprol1kelij ken toon .  
Daar de geluidstralen des  te langer weg afleggen, n aarrnate 
zij door een gro o t�r aantal wanden zijn  teruggekaats t, . zou 
men sc hij nbaar v e el winnen, door h e t  p lafond te elimin eren 
en daarm eê alle terugkaatsingen , die een verren weg 
hebben af te leggen , voor h e t  oor onschadel ij k  te  maken . 
�Iaar als rnen dit do e t ,  loopt men gro o t  ge v aar , de z elfde 
fout te maken als de o ntwerpel's van het  Trocadero. 
Daarom had spreker er op be dacht , den vorm er van t e  
wij zigen , opdat de w e êrkaats te ge luidsgolvingen sp oediger 
h e t  o o r  bereike n.  

Het zelfde denk be eld van het  klankbord sc huin tegen 
het o rchest  wil spreker zien to egepast op h e t  pI afond en wel 
zoo,  dat rnen, een doorsn ede van de zaal o ver langs nemende, 
de op achterstaande pagin a afgedrukte figuur A verkrij g t  



A 
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Gesteld , dat bij e de ingang v,an de zaal is , dan komen 

de geluidsgolvingen van den daar tegenovergestelden kant 
van het orchest (0') . Buigt zich nu bij a (het midden van 
het plafond) het plafond onder een hoek van 1 5  0 in de 
rigting a b ,  dan zal een straal van het orchest,  tusschen 

a en b het  plafond rakende en daar teruggekaats t wordende, 
h e t  o or van den waarnemer n a  slech ts ééne terugkaatsing 

bereiken en dus een kleiner weg hebben af te leggen dan 
wanneer die s traal haar weg tot  de lij n  a c had moeten 

ver\Tolgen en daarna den achterwand had te raken , om 
eerst dan den waarnemer te bereiken . Denkt men zich 
zoo het plafond in de rigting naar achteren (e) tot vier 
malen t o e  van rigting brekende en telkens schuiner (�ie 
c d, e /, fl h) , dan ziet men hoe hier het gebroken plafond 

het bekorten van de wegen der teruggekaatste stralen te 

gemoet  komt. 
Wanneer men nu bovendien ook let op den vorm van 

het orchest , ten einde dien niet zoo ondo elmatig mogelijk , 
z o oal s  in hèt  Gebouw , maar zoodanig te maken , dat de 

lange weg zoo veel m ogelij k  bekort worde van de stralen 
uit 0 ,  die den achterwand raken , daar teruggekaats t 
worden tegen plafond , achterwand van de zaal , vervolg ens 
tegen den grond en eers t dan den toeschouwer bereiken -
dan zou men op weg zij n  o m  althans ééne oorzaak van 
de slechte acoustiek in het Gebouw v. K. en W. op te heffen 
en daardoor welligt een begin van verb;tering kunnen 

aanbrengen. 
Spr. herhaalde uitdrukkelij k , niet het middel tot  weg

neming van het kwaad aangew ezen te hebben , daar er 

z eker n o g  andere oorzaken toe medewerken .  Hij wekte 
anderen op , om ook hunnerz� ds het  vraags tuk t e  onder
zoeken. Is zij n theorie niet j uis t , welnu , UIen wederlegge 

ze : alli gt zal er dan i ets ter verbetering uit voortvloeij en,  



Met de meeste belangstelling en oplettende aandacht 

werd spreker' s belangrijke vo ordragt aangehoord . De proe
ven door spreker genomen , ter ophelderin g van het  in 

sommige onderdeelen lang niet eenvoudige vraagstuk, waren 
uits tekend vo orbereid en w erden voor ieder duidel ij k  zjgt
baar vo orgesteld. De modellen en te ekeningen lieten dan 

o ok in oordeelkundige zanlenstel ling niets te wensch en 
over. Wij hopen ten slotte , dat de hem'en v an het Ge,bouw 

met deze wenken dankbaar hun voordeel zullen doen. 



6 VII. J ;.; P" .. . ,/ > ' I 

DR. A. VAN HASSELT : 

Over oud ere en n i euwere m ee n i n g e n  omtrent de v lam en  haar 
l i ch,tg evend vermog en .  

Dr. VAN HASSELT verraste  een talrij k e  schare b elang
stellend�n m e t  een reeks schitterende proeven, schitterend 

naar den aard der proeven en n aar de manier , waarop 
zij door den spreker uitgevoerd en to egelicht werden . 
Het was een min of meer critieke zaak , in dezen tij d  van 
het ter « westerkimme )) dagende licht der toekomst over 
d e  gewone of huisvlam te sprek en ; maar dat licht daagt 
zoo  langzaam , met z o ovele intermitterende schemeringen, 

flikkeringen en zelfs v erduisteringen , dat de min of m eer 

verontschuldigende inleiding van den spreker uit Assen 

schier overb odig mogt genoemd worden , te meer omdat 

hij op zjj n  onderwerp zoo veel nieuw licht liet vallen , 
dat wij er hem ook dankbaar voor zouden zij n , al ware 
het mogelij k , nlorgen in onze huiskamer bij electrisch 

licht onze courant te l ezen . 

Maar l aat ons zien , voorgelicht door den spreker , wat 
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de vlam van onz e aloude,  b epro efde lichtbronnen ons te 
leeren geeft.  Het onderwerp scheen uitgeput en is in den 
laatsten tij d  weêr op nieuw als een hoogs t  b elangrijk 
vraagstuk aan de ord,e gekomen . 

Men weet , hoe de oude theorie van het ontstaan van 
de vlanl , berustende op het «(phl ogiston)) of de gloeij ende 
vuurstof , die het brandend ligchaam verliet , vruchteloos  
den kamp trachtte vol te houd en tegen de volgelingen 
van LA. VOlS,IER , die de v lam verklaarden naar aanleiding 
van diens gewigtige ontdekking van de rol , welke de 
zuurstof sp eelt b ij het verbrandings-proces .  Het  bewezen 
feit , dat het oxydatie-product van een ligchaam zwaarder 

weegt dan het  ligchaam vóór de verbranding , bragt de 
phogiston-theorie nog niet aan 't wankelen , waard oor 
natuurlij k  de aanhangers van de Lav oisier-theorie des te 
meer geprikkeld werden , om deze door nieuwe proeven 
des te klaarder aan 't li cht te s tellen. Weldra werd ook 

het vers chij nsel der vlam aan de j uiste oorzaak toegeschre
ven , aan den gZoeijenden toe8tand van een gas , dat tot gloei
hitte is gebracht door de warmte , opgewekt dO,or schei

kundige werkin g. 
Stoffen , die nie t vlug tig zij n  bij de temp eratuur , welke 

ontstaat bij haar verbi�ding met andere stoffen , glo eij en 
wel , doch verbranden zonder vlam. IJzer bv.  verbrandt 

aan de oppervfakte , als men 't glo eij end he eft gemaakt , 
maar de zich vormende roest- of oxydelaag belet al spoedig 
het t o etreden van de zuurstof uit de luch t , waardoor de 
verbranding ophoudt. Dompelt men evenwel een ij zer
draad, na dien gloeij end te hebben gemaakt , in zuivere 
zuurstof , dan ziet n1en de verbranding doorgaan . Men 
geeft dan nam'elijk aan het oxyde gelegenheid om te smel
ten en heft aldus de belen1111ering voor het voortbranden op. 

Bij deze proef ontwaart men echter alleen een licht-
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Vel'schijnsel , geen vlam , daar het lic htende bolletj e  een
v oudig het tot een ho oge glo eihitte gebragte oxyde is , 

dat smelt. Het  verbranden v an magnesium daarentegen 

gaat gepaard met een vlam , die een intens licht verspreidt, 
in v erhouding tot  den ho ogen hitt egraad , waaronder het  

metaal zich met d e  zuurstof verbindt. Waarom verbranè_en 
nu magnesium , zink en enkele andere metalen met

. 
een 

vlam , en ij zer niet ? Omdat eerstgenoemde bij het v er
branden v erdampen , evenals brandend zwavel of phos

phorus , brandende vlo eistoffen enz . 
Maar wat is dan de reden , . dat onze gewone brand

stoffen : hout, turf , steenkolen , met een vlam verbranden, 
zonder dat zij tot den vloeibaren , nog veel mjnder tot 

den gasvormigen s taat gebragt kunnen worden ; waarom 
geschiedt hier schij nbaar een afwij king van den regel , 

dat de ligcham en verhit worden, wanne er zij van aggregaat
toestand veranderen ? Het is e en gevolg van de gemak
kelijke ontleedbaarheid der moleculen, die bij ternp eratuurs
verhooging uiteenvallen , terwij l  de producten van die 
ontleding groo tendeels  in gasvormigen toestand overgaan , 

waardoor zij bij de vo ortgezette verbranding een vlam 

verspreiden . Wanneer dus steenkolen in een retort verhit 
worden , ondergaan zij e en ontleding : zij worden droog' 
gedestilleerd , en het zij n  de gasv ormige producten van 

die dro oge destillatie , die het  lichtgas voortbrengen , ter
wij l de teer en andere meer vlugtige s toffen worden af
gezonderd. 

Wat in de retorten der gasfabriek geschied t , is volmaakt 

het z elfde proces als hetgeen in de vlam der kaars pl aats 
he eft en wat gebeurt bij het branden van olie en meer 

andere stoffen van organis chen aard , die b� , verbran ding 
droog gedestille erd worden , waarbij de ontl edingsproducten 
de vlam vormen. 
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Spreker ontstak nu een reusachtige stearine-kaars , om 
het  proces in dubbelen zin toe te  lichten. Hij wees al 
dadelij k  op de donkere kern midden in de vlam , waar 

zich de brandbare producten der drooge des tillatie van 
de stearine , hoofdzakelij k  ko olwaterstofgass en , ophoopen. 

Die producten kunnen in die dor.kere ruin1te niet v er
branden , daar deze door de 0111l'ingende vlam geheel 
afgesloten is v an de lucht ; nlaar dat zij daar aanwezig 

zijn,  to onde spreker aan , door een glazen buisj e ,  in een 
bal van caoutchouc gestoken , mi'ilden in de vlam te 

brengen en door inzuigin g de bal met gas t e  vullen , dat 

hij vervolgens liet  uitstro omen en aanstak. Een klein 
vlaUlmetj e was aldus aan de gl'o ote vlam ontnomen. 

Deze donkere kern bevindt zich in elke vlanl , groot of 
klein , zooals spreker aanto onde , door een vrij gro ote 
kolom gas te  ontsteken , w elke hij vervolgens gebruikte 

voor een interes sante proef , om t e  bewij zen , dat in de 

kern del' vlanl een betrekkelij k  lage temperatuur he ers cht 

niet eens voldoende O ln buskruit te ontsteken. Al v orens 
het gas aan te steken , legde de pro e fnemer een kleine 

hoe veelheid kruit in ' t  midden van den brander , en toen 
hij nu het  gas ontstak, bleef het kruit v ol maakt onged e erd, 
ofscho on het van alle kanten in lic hter laaij en gloecl stond. 

De vlam lan gzaalll do ende atnenlen , 'waardoor de  kern 
allengs v erminderc1e , bereikte eindelij k het zeel' kleine 
vlammetj e zonder kern het kruit en onts tak het onder de 

bekende hevige verschijnselen. Nu 'weet men , dat buskruit 
genoeg zuurstof bevat , o nl zich zelf t e  kunn en verbranden, 
zoodat hier de logische gevolgtrekking v o or de h and ligt 
dat alle stoffen , die ter verbranding z uurs tof van buiten 
no odig hebben , nog veel nleer dan kruit , door de vl aln 

tegen verbranding beschut zij n : ergo volgt hieruit '�e 
stelling, dat een zeker lniddel , om ligc hanlen tegen brand-
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gevaar te assureren , zou zij n , ze t e  l11idden eener v lam 

te bewar en . 
Spreker gebruikte vervolgens de gro ote gasvlam nog 

to t een ander e , niet .,·minder belangwekkende en fraaij e 
proef.  Hij liet nl.  uit een gash ouder zuurs tof in de do nkere 

kern van de vlarn s troomen. lVlen zag onrniddellijk een 
tweede vlam in de kern , en wel een zuurs tofvl anl , die 
hier omgeven w as door een vlanl v an lichtgas. Deze 
s choone pro ef van het  voortbrengen v an de zg. omgeke erde 

v1 am leverde dus een nieuw bewij s  v an de daareven 
toegelichte stellin g. Terwij l  in de gewone v lam de gas
c1eeltj es de zu urs tof van de luch t  opzoeken :t zien wij hier 
de zuurstofdeeltj es à la 'recherche v an het  lichtgas . Onder

zo eken wij nu dat zuurstof-vlaml11e tj e ,  dan vinden wij 
ook daar w e êr een kern , \ w aarin wedero m een gewone 

lichtgasvlal11 voortgebragt zon kunn en worden . In de the orie 

zou In en deze intennitterende vlam menre eks z eker v erder 

kunn en voortzetten dan in de practij k .  

D a t  m e n  e e n  dergelijke omgekeerde vlarrl o o k  m e t  ge

wone lucht kan vo ortbrengen , toonde spreker aan � door 

in een cil inder , die van boven door e en stop geslo ten 
w as en beneden van een half cirk elvormige buis was 

vo orzien , gas t e  lei den , dat aan het  einde der bu i s  werd 
aanges token. Spreker opende de stop , en nu ging de vlanl 

dool' de buis naar binnen , waar dus de lucht  in het 
lichtgas brandde.  Hout of papier , binnen den cilinder 
gebragt , kon in deze v larn niet worden aanges token . Bij 

't s luiten del' stop gin g de vlam weder naar buiten en 
brandde h e t  gas in de luch t ,  en z o o  kon beurtelings de 

gewone en o mgekeerde vlam te vo orsc hij n worden &'e
roepen. 

Nog een andere , niet minder schitterende pro ef in 

deze reeks werd genomen Ine t  een' chl?raat , dat bij 
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verhitting zuurs tof ont wikkelt. In dat stadium dompelde 
spreker het chloraat in een met lich tgas gevulde ruÏInte. 
De zich ontwikkelende zuurstof brandde nu zeel' fel en 
verspreidde een licht te  midden van het lichtgas. 

Me t al deze proeven had spreker ,antwoord gegeven 
op de vraag : wat is een vlam ? Thans zou hij 't een en 
a�der mededeelen omtren t de voorwaarden , waarvan de 
hitte en het lichtgevend vermogen der vlam afhangen . 
De gro ote omvang van het  onderwerp noopte spreker de 
hitte van de vlam alleen t e  beschouwen , in zo over zij 
in verband staat tot  het vraagstuk van

. 
't lich tgevend 

vermogen , waarop hij speciaal de aandacht w enschte te 
vestigen. 

Aan het dagelijksch leven eenige voorb eelden ontlee
nende van het gro ote vers chil tusschen de eene vlam en 
de andere , wees spreker op de vo ormalige smerige vet

kaars en de moderne zindelijke stearine-kaars , op de 
vroegere olie-walmers en de tègenwo ordige heldere petro

leum-branders. Al deze vlammen geven echter , de een 
meer , de ander minder , voldoende licht ; maar er zij n  
ook zeer weinig licht gevende vlammen , o .  a .  d e  w ater
stof-v lam , die sprek er liet zien of eigenlij k  ni et liet zien , 
daar de vlam naauwelijks zigtbaar is .  

l\1:aar is het  licht flaauw , des te  meel' hitte ontwikkelt 

de  vlam , waarin een platina-draadj e  wit gloeij end w ordt.  
Naast deze bleeke vlam ontstak spreker een lampj e met 
terpentij n-olie ,  waarvan het vrij sterke licht gepaard 
gaat met  veel walm , en plaats te de terpentij n- vla1n onder 
de waters tof-vl anl , zoodanig dat er zich in deze vlam 
wat terpentijn-walm of roet verspreidde . Onlniddellijk zag 
men nu de bleeke waterstofvlam levendiger van kleur 
en meel' lichtgevend word�n , een gevolg van de ko ol

deelti es van het roet , die in de vlam dadelij k gingen 
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gloeijen.  Een dergelijke vers terking van het ligtgevend 
vermogen v erkreeg spreker , door de zich gemakkelijk 
ontwikkelende dampen van benzol , w elke vlo eibare ko ol
waterstof he el wat koolstof bevat , te vermengen met 
waterstofgas , dat door die behandeling zeer H chtgevend 

werd. Dat men op die wijze  slecht lichtgas kan verbete
ren , . ligt voor de hand. Men behoeft daaraan slechts de 
da1 l1pen m e ê  te deelen van vlo eistoffen , die veel ko olstof 

bevatten. 
Trouwens , men ziet re eds in de v lam van lichtgas , 

kaarsen , petroleum , olie enz ., dat zich daar koolstof 

afscheidt , w elk fij n verdeeld elem ent zich dra vertoont , 
als de toevo er van lucht tot de vlam wordt afgesneden · 

of verminderd , waardo or de kooldeeltj es niet kunnen 

verbranden . Dat het  dus nie t te verwonderen is , dat men 
het lichtgevend vermogen der vlam t o esc hreef aan die 

fij n verdeelde koo]deeltj e� , j a ,  dat men nog verder ging 
en beweerde , dat alleen vlammen , waarin fij n verdeelde 

ligchaampj es zweven , lichtgevend kunnen zijn - behoeft 

geen betoog : evenmin , dat daartegenover de bewering 
werd volgeh ouden , dat vlammen , die alleen uit  gloeij ende 
gassen bestaan , weinig licht verspreiden. Het is zelfs 
vreemd , dat vóór DAVY , die deze theorie het eerst in 't  
licht stelde , geen natuuronderzoeker op dit denkbeeld is  

gekomen.  
Maar nu de theorie eenmaal verkondigd was , vond zij 

ook spo edig algerrleen ingang , te meer daar de naam 
van DAVY er aan v erbonden was en diens leerling FARA

DAY haar door een reeks pro even n ader toelichtte en be
vestigde. Het was dus wel een stoute coup , die FRANK
LAND in 1 8 6 7  waagde , door de verme tele stelling te ver

kondigen , dat ·het lichtgevend verm ogen rler vlam niet 
vero orzaakt w ordt door vaste deel tj es .  Als bewij s  haald e 
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hij aan de vlam v an arsenik in zuurs tof, die z eel' ve el 
licht geeft zonder dat el' v aste deeltj es aanwezig zij n , 
daar ook de verbrandingsproducten van het arsenik , 
evenals die stof z elf , vlugtig zijn .  Op het arsenik vo l gden 
gelijke ste ekhoudende bewijzen v o o r  FRANKLAND'S stelling 
met een geheele reeks andere s t offen , als  ph osphorus , 
zwavel , zwavelkoolstof , in welker vrij s terk lichtgevende 
vlam nlen , a ls zij in zuurstof  branden , geen vaste deeltj es 
kan vermo eden . 

Spreker had hier weder0111 gelegenheid tot  inlassching 
van e en fraaij e proef nl et het branden van de z eer vlugtige 
zwafelkoolstof o nder to etredin g v an zuurstof tot de vlaul , 
die alsdan nlet een heldere tint brandt. 

Ook de wat erstof- en de kooloxyd e-vlamm en kan nlen 
zeer lichtgev end nlaken zonder expres vaste deeltj es toe  
te voegen , als men deze gassen onder gro ote drukkin g 
verbrandt.  Daarentegen w ordt de lichtglans der licht
gevende vlammen bij verminderde drukking gerin ger. 
Maal' welke is dan de oorzaak v an het  lichtge vend v er
mogen der vlaTn ? Volgens de Franklandisten de aanwe
zigheid van zeer digte damp en of gassen in de v laul : in 
de gewone lichtgasvlam dus van zeel' digte kool waterstof
darup en , die t o t  een zeel' s terken graad v an glo eihitte 
zij n  gebragt. Ter v erklaring v an h e t  ' roet  ,�rercl el' bijge
voegd , dat dit geen zll ivere ko olstof is , daar h e t  zeer 
veel waterstof bevat.  

Zie tdaar d e  strij d  over e en quaestie , die nlen lueende 
voor go ed uitgemaakt te  hebben , op nieuw ontbrand.  

Dat vaste deeltj es niet  bepaald een vereischte zij n  om 
een vlam lic htgeven cl te  nlaken , is do ol' FRAN KtA.ND en 
anderen boyen twijfel aange toond ; 111aar de vraag is , of  
hij niet te  ver gaat , 

'
do ol' bv.  in de k oolwaterstof-vlalll 

de aanwezigheid van die vaste  deeltj es  te ontkennen. 



I ntusschen verkreeg FranklandJs theorie s teun door de 
p roeven van KNAPP en BLOCHMAN N met de Bunsen's che 
lamp , di e ,  n aar men weet , in de l aboratoria ve el gebruikt 

wordt om een lichtgas -vlam van w einig lichtgevend ver
mogen v o ort te brengen en te onderhouden. Dit verschijnsel 
wordt hier vero orzaakt  door h e t  mengen van luc?t in het  
lichtgas . Aanvankelijk sc hij n t  ook bij deze  l amp de theorie 

van DAVY bevestigd. In die bl eeke vlam vertoeven toch 
geen gloeij ende koolde eltjes , daar deze zich dadelij k  ver
binden m e t  de zuurstof van de l ucht , die overal in de 

vl am tegen wo ordig is . De kooldeeltj es kunn en hier dus 
niet in de vlam blij ven zweven. 

D eze verklaring volgens Davy' s theorie gaat echter goed 
met  lucht J die zich met het  lichtgas v erbindt , maar schijnt  

weêr omvergestoo ten te worden , wanneer men de proef 
neem t met indifferen te gassen , d. i .  met de zo odanige 
die zich onverschil lig betoonen j egen s het  lich tgas en zich 

niet met  de kooldeeltj es daarvan verbinden , zooals s tik
stof , zoutzuur , waterdamp , koolzuur , enz. Spreker liet in 
de Buns en'sche lamp koolzuur toetreden , en de eerst h el
dere vlam verminderde oogenblikkelij k in l ichtgevend 
verm ogen . KNAPP zie t nu in deze proef een beves tiging 

van " Frankland's theorie , d at namelij k de digtheid dm 
brandende bes tanddeelen in de vlam door verm enging met 
koolzuur gerin ger wordt.  Er komen minder digte dampen 
to t gloeijing : ergo h e t  licht neemt af in sterkte.  Deze 
zelfde oorz aak verkl aart ) volgens hem , den in vloed der 
lucht bij de BunsenJsche v lam. B LOOHMANN schrij ft de ver
mindering in lichtkrach t in zoo verre aan de v erdunnin g 
toe ) (l at er op de vlakte-eenh eid een geringere massa 
tot verbranding komt ) terw\j I VVIBEL einde l ij k  rn een"t ,  dat 
de oo rzaak gezocht rYl oet  worden in de af k o eling v an de 
vlam , welke z ij ondergaat bij h e t  toetreden van koo lzuur, 

6 



dat ook verwarmd moet worden door de vlam , die aldus 
in warm te verliest en dus afkoelt. 

Zooals men ziet , zweeft men hier tusschen drie denk
beelden , waarvan er één pertinent tot de Frankland-the orie 
overhelt , doch de beide laatste even go ed rnet de zijne als 
luet die van DAVY vere enigbaar zijn .  Bedenkelij k er v oor 
Frankland's theorie zij n  de proeven van HEuMANN en van 
onzen N ederlandschen natuurkundjge MEEs . Eers tgenoemde 
nam de pro ef rne t  c hloorgas , dat hij tot  een weinig licht

gev ende k oolwaterstofvlam liet toetreden . Dadelij k  werd 
zij sterk lichtend , blij kbaar nadat hier afscheiding van 
kool had plaats gehad. Ook toonde hij de on houdbaarheid 
van Frankland's the orie , door een glazen staafj e in een 
lichtge vende vlalH t e  houden . Het staafj e wordt dan alleen 
van onderen beroet ; dit zou niet plaats hebben , wanneer 
het digte ko olwaterstofdamp en waren , die het licht v er
oorzaakten : i mmers in dat geval ware het staafj e geheel 

bero et . Als derde bewijs voerde Heumann aan de geringe 
doorzigtigheid der gasv larrl .  

Welligt n o g  overtuigender zij n  de  schoone proeven v an 
o nzen landgenoot  Mees , die aan het sterk terugkaats end 
v ermogen van de waterstofvlanl h e t  be wij s  ontleende, dat 
er vaste deeltj es in z w even.  Hij wierp een scherp beeldj e 
van de . zon dool' mid del eener lens op v erschillende vlam
men en zag nu , dat all e lichtgevende k o olwaters tofvlarn 
men dat beeldj e  t erugkaatsten , terwijl  die terugkaatsing 
nie t geschiedde in de Bunsen'sche vlam , o ok niet in de 
zuivere waterstofvlam , zelfs niet als deze door natrium 
lichtgevend werd gemaak t. Geen der vlam1l1en , die slechts 
uit gloeij ende gassen of dampen bes taan , vertoonde het 

beeldj e.  
Merkwaardig st emde met deze resultaten overeen een 

gelijke p!'oef lnet de vlam van arsenik-w aterstof. Het 
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vlugtige arsenik wordt hier wel afgescheiden , doch be
vindt zich alleen in damp vorm in de vlam. Er ontbraken 
dus vaste deeltj es , zo odat het be eldj e niet werd terug

gekaatst : daarentegen wel door de antimonium-waterstof

vlam , d aar het antimonium minder vlugtig is .  
Ho ewel het dus niet  te  ontkennen val t , dat  een deel 

der oudere besc h o uwingen omtrent het  lichtgevend ver
mogen der vlam niet m e er verdedigd kan worden , zoo  is 

toch de th eorie  van Davy , al th ans wat de ko olwaterstof

vlarrl be treft , nie t gevallen . De aanv allen , welk e deze 
the orie  t e  verduren heeft gehad , waren echter vru chtbaar 

voor d e  wetens chap J daar zij te we eg bragten , dat de 
verschijns elen der vlam grondiger dan vo orheen werden 

onderzocht en eveneens de vo orwaarden voor een sterk 

lichtgevend vermogen . Deze voorwaarden gin g spreker 
thans in 't kort behandelen. Hij wees er op , dat om veel 
licht t e  v erspreiden , de lichtstoffen rijk aan kool moeten 

zij n ; echter z orge men - ter vo ol'komin g van walmen -
voor ruimen toevoer van zuurstof. Spreker zou niet stil· 

staan bij het tal van mechanische inrigtingen (branders), 
om de zuurstof in willek eurige mate naar de vlam te 
doen aanvo eren. Dat de geru chten omtren t het  el ectrisch 
licht de gas-ingenieurs J vo oral de Engelsche , prikkelden 
om in hooge mate het lichtgevend vermogen van het  gas 
op te voeren , ligt voor de hand. Een van de v erbeterde 
Engelsche branders , die van W ILLIA.M SUGG , waar het 
gas uit tal van openingen in concentrische ringen toe

treedt,  werd door spreker be schreven en ook onts token , 
waardoor het heldere, witte en sterke licht schitterend bleek. 

Zoo he eft m en gasvlammen zamenges teld van 5 U ,  80 , 

j a  van 200 kaars en lichts terkte. Een regulateur , aan den 
brander bevestigd , ho udt de vlam , onaf hankelij k  van den 

druk van het gas , s tandvas tig.  
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Eveneens zeer lichtgev end is de pe trolelllllvlam van den 

mitraille1tse-brander , insgelij ks door een kring van vlammen 

gevormd , daar uit tal van buisj es , wa.arvan de openingen 

geplaatst zijn  in een kring , pitten steken . Een schij fj e  

in ' t  midden dwingt d e  vlarrl zich uit t e  breiden en ver

hindert , dat er in ' t  rrlÏdden lucht ongebnlikt  ont,vijkt. 
Een buitengewoon fraaij e en s terke vlam verkreeg spreker, 

door aan de :liamenges telde petroleun1v lam on Yern1engde 

zuurs tof toe te vo egen , waardoor de intensiteit aanmer

kelijk  verhoogd werd . vVelligt heeft deze zuurstof-petro

le lllllvlam een toekoms t ,  na de ongelukkig geslaagde 

proeven met het indertij d niet n1Înder dan het electrisch 

licht fanfare makende oxy-hydrogeen-licht , dat in den 

winter van 1 8 7 1 enkele boulevards te Parij s verlichtte 
en voortleeft in de  ron1ans van .Tules Verne. 

Ook het Drummond's kalklicht , verkregen door water

stof of ge"woon lichtgas in zuurstot te laten verbranden 
en in deze vlam een kalk-cylinder wit gloeij end te maken, 

is voor algemeen gebruik èn te schitterend èn te duur 

gebleken. Het kost te veel aan zuurstof. Voor vuurtorens 
is het bij u itnemendheid geschikt . 

Spreker bewees thans nog in eenige proeven , dat bij 

verdunning van het lichtgas door verdamping met andere 

gassen , waardoor het absoluut ko ols tofgehalte vermindert, 

het lichtgevend vern10gen afneem t ,  en dat die afnerrlÎn g 

zich insgelij ks openbaart bij afkoeling van de vlam. Bij 

de Bllnsen' sche lamp w erkt , behalve deze oorzaken , nog 

mede de verbranding van het lichtgevend materiaal. 

Moeijelijk is het  uit te lnaken , welke oorzaak den meesten 
invloed uitoefent. 

Uit het aangevoerde zal he t  duidelijk  zijn , dat ,  on1 van 
de koolwaters tofvlam het maximum lich t  te verkrijgen, er 

een bepaalde verhouding bestaan moet  tusschen de snel-
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h eid van afscheiding der ko oldeeltj es en de verbran ding. 
Neemt de afs cheiding to e , dan zal het lic ht s terk worden, 

maar de afs cheiding moge o ok w e êr niet  te aanzienlijk 

worden , daar er zich anders gebrek aan zuurstof zou 
openbaren : neemt daarentegen de ver branding toe , dan 

vermindert het licht , doch stijgt o ok de hitte en daardoor 
de afscheiding der k ooldeeltj es . 

Na aldus de vers chillende dee len der vlam : kern , licht
gevende streek , en uitw endige zeer heete , doch in lich t 
afnemende man tel beschouwd te heb ben , wees spreker 

nogmaals op de tegenstrij dige meeningen over de ver
schij nselen in de v lam , in 't bij z onder over de chemische 
werkingen , die bewij z en ,  dat het onderw erp nog niet is 
uitgeput , maar nog veel lich t n o odig is , alvorens de quaestie 
v oldo e nde zal zij n  to egelicht. 



VIII. .I (' ) ( // .. ) : � ,.J-? • 

KAPITEIN P. VAN DER BURG : 

De gesch ieden i s  en het ve rvaard i g e n van het  C h i n e esch , J apansch 
e n  Eu ropeesch porce l e i n .  

Kapitein VAN DER BURG hield dezen winter een interes
sante vo ordragt en tevens een kunstbescho uwing, en be
vredigde aldus zoowel de esthetis che als de zuiver weten
schappelijke belangen , w at ,  uit den aard van de onder
werpen in niligentia , niet altijd kan zam en gaan . Slechts 
zelden zagen wij op den experimentelen disch zoo vele 
schoone voorwerpen uitgestald , w aarop het  oog w elge
vallig rustte . Spreker had ze te danken aan de w elwil
lendheid van particuliere of openbare verzamelaars , die 

naam hebben in de arc haeol ogische wereld in 't algen1een 
en in die van de ceraluiek in 't bij zonder . D e  spreker had 
ze in gro epen gerangschikt , z oodat zij n  talrijk gehoor de 

fraaij e producten van de Chinesch e , Japansch e en E uro
pesche porcelein -fabric atie , na afloop van de vo ordragt , 
meer van nabij kon bewonderen . 

Maar beginnen . wij me t een sehe ts van spreker' s zeer 



87 

uitvo erige studie over de c eramiek zoo in als buiten 
Europa. 

Wanneer ,\i ij onder de vo ortbrengselen der mens ch e �  

lij ke nij verheid moesten z o eken naar v o or w erpen , d i e  ons 

tot m aatstaf zouden kunnen dienen om de ontwikk eling 

na te gaan van het verstand en den kun stzin bij de ver

schillende volken in den loop der e euwen , dan z ouden 

wij v oorzeker geen b etere keuze kunnen doen dan de 

producten van de aloude po ttenbakkerskunst  of  ceramiek. 

D e  c eramiek toch is  de  kuns t ,  o.m de p o tten bakkersklei  

t o t  verschillende vormen te verw erken. De plas tische 

aard van de klei leent er zich bij uitnemendheid to e ,  om 

de v orm en , die de m enschelij ke geest zich schept , duur

zaam te n1aken.  Het beho eft dus geen betoog , dat het 

bestud eren van die vormen van eellwenher en van het 

eigenaardig karakter hunner v ersieringen leiden kan t o t  

e e n  ernstige psychologische s tudi e .  D i e  v ormen leeren 

ons ,  h o e  de volken naar den aard van hun levenswij z e ,  

gewo onten ) zeden en karakter hun denkbeelden wisten 

weêr te  geven en te on twikkelen : zij geven ons een trouw 

beeld van den loop der bes t.:havin g. 

Be kend is het , dat de p o ttenbakkerskuns t  tot  de  hoogste 

oudheid opklimt .  De voorwerpen , uit klei vervaardigd. , 

die rnen heeft opgegraven in d e  catacomben van Thebe,  

dienen daarv oor al s getuigen . S ommige vo orwerpen zijn 

kenn eljj k met de  hand bew erkt , andere dragen de  sp oren 

van door middel van het p o ttenbakkers-rad te  zij n  ver

vaardigd , dat TALUS of TH.ALOS in de 1 g e  eeuw v. Chr. 

z o u  hebben uitgev onden en welk rad reeds 1 2 00 j aren 

v .  Chr. in Europ a toepassing vond. 

Onder d e  voorwerp en van de p o ttenbakkerskuns t  b ekleedt 

een e ers te plaats de gro ep van de porc elein en vo orwer

pen. De aardkorst levert  voor deze indus trie een onuit-
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p ll t telij ke bron van grondstoffen en de natuur k o mt den 

mensch krach tig te hulp , om deze grondstoffen de eerste 

bew erking te doen ondergaan. Het water en de v ochtige 

lucht zij n  toch voortd luend w erkzaam , om de rotsen op 

het  aardoppervlak te v erweren. D o or uitlo oging verwij dert  

het water de oplos bare bes tanddeelen van de rotsen en 

het overi ge w ordt in fij n verdeelden toestand in den 

v orm van klei  en leem afgesch eiden en weggevoerd De 

zuiverste materie is  de glib berige klei , die m e t  zand ver

mengd d e  leem v ormt.  Naar gelang v an de zamenstel

lende deelen der ro tsen verschilt natuurljj k de klei in 

zuiverheid. Zoo ondersc heidt men de verw erings-produ c ten 

van veldspaat-houdende rotsen , bes taande uit zeer fij n 

v erdeelde kiezel- en aluinaarde , bekend onder den naalll 

van p orceleinaarde of kaolin , blaauw of  ge e l achtig , ook 

wel  wit  van kleur. Een nlinderen graad van zuiv erheid 

bereiken de verweringspro ducten van verschillende rots

s oorten , die de zg. p o ttenbakkersklei  vorm en , terwij l  de 

pannenbakkersklei daarop volgt als het nlinst · zuivere 

produc t. 

De vo orwerpen , uit porc eleinaarde vervaardigd , ver

to onen , als zij gebakken zijn , een zuiv ere , h o mogene en 

do orschij n ende nlassa , ze er hard en glasachtig op de breuk. 

De tweede of aardewerk-groep , waartoe o. a .  behooren 

de maj olica , de faj enee , het vV edgewood-aardewerk enz .  

onderscheidt zich door d e  ruw e , niet glasach tige breuk 

.en de mindere hardheid en homogeniteit � z o odat de voor

werpen , uit  deze lllaterie gebakken , geen ho oge tempe

ratuur kunnen d oorstaan . 

Spr�ker stond in de e erste plaats stil bij het  porc'elein J 

uit  twee h o ofdbestanddeelen bestaande , vo oreerst d e  p or

celein-aarde of kaolin , h e t  onsmei tbare deel , w aarvan de 

plastische natuur oorzaak is , dat daaraan v erschillende 
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vormen kunnen worden gegeven , en het tweede of srnelt

bare deel , veldspaat , vuursteen of zand , die bij een 
hooge temperatuur smelten , in de klei dringen en de fij ne 

deelen daarvan als ' t  wate omwikkelen . Van daar de 

groote hardheid van de agglomeratie dezer zamengesmol

ten als 't ware elk voor zich ompantserde kleideeltj es j 
van daar de klank van deze to t  porcelein gebakken ma
'terie ; van daar de geschiktheid van he t  porcelein om een 

hooge temperatuur te  kunnen doorstaan . 

De technische bij zonderheden voorshands latende rusten, 

trad spreker thans in een overzigt van de belangwekkende 

geschiedenis van het porcelein . Dat de kunst om pOl'ce

leinen voorwerpen te vervaardigen , tot de hooge oudheid 

opklimt , is zeker j minder zeker het  j uiste tijdstip, waar

van de eerste vervaardiging dagteeken t. Sommige schrij 

vers gewagen zelfs Val! 2 0 0 0  j aren v .  Chr., op grond van 

de ontdekking van dergelijke voorwerpen in de graven 

van Thebe , waarin men ook opschriften vond , die bij de 

ontcij fering bleken uit dat tijdperk afkomstig te ,Zijn .  An

dei'e schrij vers voeren echter bewij zen aan voor de j aar

tallen 1 8 5  tot  87 v .  C., terwij l  weêr latere onderzoekin

gen tot de eerste meening doen overhellen . Dit geschil

punt is echter minder belangrijk .  Opmerkelijker is het 

fei t , dat de Chinezen de kunst reeds ruim 1 600 en wel 

ligt fneer j aren beoefenden , toen men in Europa nog te 
vergeefs naar het geheirn zocht. 

De Europesehe porcel ein-fabricatie , die in ons wereld,- ' 

deel he t  eerst in Saksen werd beoefend , is nog van be

trekkelijk  zeer j onge dagteekening , van ' t  begin der 1 8 e  
eeuw , terwij l  in  Frankrijk de  kunst om hard porcelein 

te v ervaardigen eers t  in 1 7 6 9  werd toegepas t , Hoe de 

Chinezen dan toch wel te werk gingen bij het vervaar

digen van hun traaij e kunstnij verheids-producten , bleef 
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nog gel'uimen tij d , nadat m en in Europa m e t  die V O O1'
w'erpen was bekend geworden , een onoplosbaar raadsel . 

Wel de elden hieromtrent de zendelin gen , die in China 

in 't begin der 1 8e eeuw hun bekeeringsw erk verrigtten, 

vele bij zonderheden m ede , m aar de sch eikundige en min e

ralogische kennis was toen nog zoo  primitief , dat men 

ov er het  eigenlij ke geheim van de ,�ervaardiging nog lang 

bl eef oordeelen als een blinde over de kleuren . Eerst toen 

in 1 743 , op last van den to enmaligen K eizer van Chin a , 

een uitvoerige beschrij ving in ' t  licht  werd gegeven van de 

wij ze van vervaardiging van het Chineesch porc elein , be

schreven naar af beeldingen v an een Z O-tal teekeningen in 

de Keizerlij ke biblioth eek , ,verd over di t vraagstuk het  

noodige licht  verspreid. Uit  dit  interessante werk , w aarvan 

spreker een der af beeldin gen , waarop een Chineesch w erk · 

man bezig is een kopj e t e  lTIodelleren , aan den wand had 

gehangen, ble ek, dat het  hoofdbestanddeel v an h e t  C hineesch 

porc elein is de kaolin of porceleinaarde , terwij l  als vloei

n1iddel zuivere veldspaat , ge brande kalk en ge brand varen

kruid gebruikt wordt.  De kaolin vindt llien vo orn ame lij k  in 

het  oo sten van China ) waar zij het  v erweringsproduct is van 

granietrotsen.  De kwarts of veldspaat wordt  uit den gron d  

liJ sgewel'k t , Y Cl' volgens geglo eid , daarna fij n ge malen en 

gewasschen en in brikvorm aan de fabrieken afgelev erd. 

De fabrikanten v ertrouwen dan echter de z ll iverh eid van 

de grondstoffen nog l ang niet .  Èn p orceleinaarde èn vloei-

o middel ondergaan dan nogmaals de zelfde bewerkin g van 

fijn malen en wasschen , waarna ze jn de j uiste v erhou

dingen gernengd worden . 

Van de fij nste soort porcelein n e emt men gelij ke deel e n  

klei en kiezel , v o o r  e e n  minder fij n e  s o o r t  t v-v e e  d e e l  e n  

klei en één deel kiezel , v o o r  de  s oort n O .  3 drie deelen 

klei en één deel kiezel .  Aldus gemengd wordt de massa 
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in kuilen b egrav en , opdat de klei dool' ro tting lTI eer plas
tisch zal worden. Hoe langer de materie aan dit rottings

proces w ordt onderworpen , h o e  deugdelijker grondstof. 
Men verhaalt zelfs ,  dat de Chin ezen in dit. op zigt zoo  
c onscientieus te werk ga an ) dat  een tweede geslac,ht eerst 
de  klei gebruikt , die door zijn v o organger werd bereid. 
W at nu het vormen en modelleren van de klei aangaat , 
volgen de Chin ezen de welbekende en univ ersele p o tten
bakkersmethode. Voor voorwerp en , die omwentelin gslig
chamen zij n ,  maken zij nam elijk gebruik van het rad of 
wiel der pottenbakkers . De losse deel en worden afzonder
lijk gevornld en aan het voorwerp vastgehecht .  

De andere categorie van voorwerpen , die  welke geen 
omwentelingsligcham en zijn , worden v ervaardigd met be
hulp v an matrij z en . Ook op het  gieten van porceleinen 
v o o r w erp en hebben de Chinezen zich reeds vroeg verstaan . 
Daarto e gebruikten zij gipsen vormen , waarin d e  dunne 

kleip ap w erd gego ten , met  het gev olg dat heL vocht door 
den poreuzen gipsen wand geab s orbeerd werd en het 
voorwerp dus reeds onmiddellij k na de gietin g een e ers te  
verstij ving en te gelijk een inkrimping ondergin g. De 
Chinezen hadden het  zelfs in dit  gieten tot  zulk een 

hoogen trap van kunstv aardigheid gebragt , dat langs dezen 

weg kopj es verkr�gen werden ter dik te van rnatig dik 
papier. 

Gegoten zijnde , werd het vo orwerp gedro ogd en voor
zien v an glazuur ) dool' in dompeling. Bij zeer dunne v o or
werp en , die ' niet zonder bre kensge v aal' te han teren waren, 

werd het glazuur door een bamb oe -pijpj e over h e t  geheele 
opperv lak gespoten . Vervolgens werden de v o orw erpen 

op nieuw gedro ogd en de kleuren er op gebrag t .  De v oor
naams te kleur , die de Chinezen bij het beschilderen v an 
hun porcelein gebruiken , is het blaauw af k omstig v an 
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kobalt , een mineraal , dat als zwartachtige steen uit de 

aarde wordt ged'olven . Algemeen bekend en geacht is het  

bleu fouetté of 8oujfté, aldus genaamd , onldat de werkliedeu

schilders de kleur door een bamboe-pijpj e als 't ware op 

de voorwerpen blazen . Zeer fraaij e  exemplaren van Chi

nesche vazen bleu fouetté kon spreker laten zien door de 

welwillendheid van den heer Theunissen , antiquaar te 
's Gravenhage . 

De roode kleur wordt verkregen door hamerslag (ij zer

oxyde), de groene door ij zeroxydule ,  en de zilver- en 

goudglans door zilver- en goudblad , lnet  lood wit ver

mengd , op de voorwerpen te leggen en bij verschillende 

temperaturen in te branden. 

Het nierkwaardigst bij deze fabricatie is misschien wel, 

dat de Chinezen het eerste bakken niet verstonden , al

thans niet toepasten. De gedroogde voorwerpen werden 

niet maar zoo los in de ovens gezet , maar eerst geplaats t 

in kokers of cassetten en v ervolgens in de twee m eters 

breede ovens gestapeld. Al deze werkzaamheden werden 

door verbazend veel handen verrigt. Aan één en het 

zelfde · voorwerp waren 7 8  arbeiders werkzaam geweest. 

Deze onder-verdeeling begon al bij het  mengen van de 

l) ;.;s tanddeelen der klei , vervolgens bij het werken met  

he t  wiel , bij het  bedekken met glazuur en vooral bij 

het schi lderen. 

De een trok ui tsluitend randen , een tweede rosetten , 

een derde arabesken ; de levende dieren waren het depar

tement van nO. 4 ,  de levenlooze van nO. 5 ;  diens buur 

man schilderde alleen de s tammen , die van takken en 
bladeren voorzien werden door nO . 7 en nO . 8 ,  enz. enz .  

Van daar het  to taal gebrek aan teekening op het Chi

neesch porcelein . Er is  niet de minste variatie in 1 geen 

oorspronkelijk denkbeeld of artistiek moti ef behoudens 
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eene geslacht op het andere ov ergeplant. 

Fraaij e voorwerpen van h e t  craquelée-porcelein, uit de 

collectie van de firma S arluis , liet spreker zien en deelde 
daaromtrent te chnische bij zonderheden nlede. De Chin ezen 
had den voor deze soort een bij zondere v o orliefde. 

N u eens was in China deze kleur, dan weêr gen e  in zwang. 

Dat de industrie onder de bij zondere besc herming s tond 
van de Keizers , blijkt  uit v ersch illende decreten , waarbij 
aan de porceleinbakkers be volen werd , zich uitsluitend 
van een bep aalde kleur te bedienen . In Cl 54 rn oest die 
kleur gelijk zijn aan h e t  blaauw van den Hemel na den 
regen . Later waren weêr z e er dunne , schit terend witte 

vazen in de mode , in 1 2 6 0  tot 1 3 49 gevolgd door blaauw e 
vazen , waarop r ijke v ersierin gen in goud. Het tij dvak 
v an de krekelgevechten als porcelein-v ersiering liep van 

1426-143 5 , dat v an de kipp en en kuikentj es van 1 465� 
1 48 7 .  In 1 5 7 3  volgde weer e en imitatie van het craquelée 
(geaderd porcelein) van 9 54 .  En zoo w ij s t  de geschiedenis 

van he t , p orcelein nog op tal van tijdvakken , die zich 

't  zij door kleur : t  zij dool' het  karakter der versiering 
van elkaêr onderscheiden . 

Bij de an tiquaren is de verde eling in gro epen meer in 
z w ang.  Men kent daar vo oral drie hoofdfamilië n  of groepen : 
de chrysan thenum en pio enr o z en-familie , de f'amille verte 

en de familte rose. He t eerste porcelein o n tleent zjj n naam 
aan h e t  chrysanthenum en de pioenroos , die t o t  de f l ora 
van het  Chinesche Rij k beho oren . Spreker stelde ons in 
de gelegellheid , de teekeningen v an die bloerrlen en de 

gedro ogde stengels te v ergelij ken met de fraaij e naboot
sing op h e t  oude Chinesche porcelein . 

De groene gro ep dagteeken t v an 1 36 8  t o t  1 6 05 , en on
derscheidt zich , behalve door de kleur , die alleen door 
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door het  his toris ch karakter der v ersierin g. Eindelijk 

vallen de rose -groep en , die v an h e t  eij ersch aal-p orc elein, 

tusschen 1488 en 1 505 .  De vo orw erpen onderscheiden 

zich hier door de vo lmaakte te ekening van vogels , blo e 

m e n  e n  ins ec ten . 

Dat het  uiterst mo eij elij k  is , uit de lnerken van h e t  

porcelein den datum van o orsprong o p  t e  sporen , ligt 

v o or de hand , als m en den k t  aan het tal v an variatiën 

en v ooral y au geïmit eerde variatiën . Alleen door lang

durige studie in 111USea en particuliere verzam elingen , 

door h e t  raadplegen van oude bronn en, h e t  ontcijferen 

van lnonogrammen en het t e  rade gaan met m enschen , 

die hun l even lan g  m e t  p orc elein heb ben omgegaan , kan 

men op dit ge bied e enige virtuositeit bereiken . D e  m erken 

onders cheiden zich vo oral hierin , dat zij Of het  tij dperk , 

àf den n aam van den m aker , óf het  doel van ' t  voorwerp 

aan geven, Het doel van het  Chineesch porcelein liep 

verbazend v e elzij dig uiteen , hetgeen zich laat v erIdaren 

ui t den grooten bl oei van dezen tak v an kunstindus trie 

en den beperkten uitvo er. Zoo had m en kopj es , schotels 

en vazen voor all erlei feestdagen , voor v mj aardagen , brui

lof ten , enz. Bij ons te l ande waren van oudsher vo oral twee 

merken gewild : het  merk uit  de Dyn astie der Mings , dat 

voorkomt op de lange lij s en ( t42ë-'36 , de zo ogenaamde 

zes rn erken) , en het citro engele , in Engeland b ek end als 

empw'ial :yellow , met den draak tot merk en de  bij zonder

heid aan dien draak , dat , als hij vij f  p o o t en draagt , 

de liefheb bers we ten dat h e t  vo orwerp voor h e t  gebruik v an 

de Keizerlij ke familie bestemd is geweest .  :Maar ook h e t  

oude celadon ( t  1 :3 8 - 1  t 6 8 )  e n  h e t  hagedoorn-porcelein 

he b ben in Nederland tal van gelukkige b ezitters . Van de 

meIiigvuldige soorten , die hier in enkele particuliere c ol-



Y5 

1 ecties te vinden zij n ,  haalde de spreker als vo orbeeld 

aan de curieuse verz amelin g' v an den Haags chen no taris 
van den B ergh , die o. a. h e t  k onijntj e ,  de koeko ek en 
andere bekende merken toont .  Een zeer fraaij e kop , 

waarop �aren ges childerd Lo dewij k  XIV , gezeten n aas t 
de Konin gin en o mringd door een viertal figuren , Fransch en 

vo orstellende , die evenwel hun haar hadden gekap t z o o 
a l s  d e  Chinezen , met het  randschrift l'empi'J'e de la vertu 

est étabZij Jusq'lt' au bO'ld de l'1tniveJ's. Deze kop werd al ge
m een bewonderd. Een vijftal dergelijke koppen bevinden 
zich nog ' in het  Museum t e  Dresden . 

Dat er op het  Chin eesch p orcelein z o o  dikwijls  versie
ringen v o orkomen , ontleen d  aan onze vaderlandsche 

geschiedenis , is wel een bewij s ,  hoe vro eger , tij dens den 
bloei van de Oost  Indische Compagnie , de handel in 
Chineesch porc elein bij na uitsluiten d door de Hollanders 
werd gedre v en .  In 1 7 34 werden nog twee schepen be
vracht , die elk ruim 1 00 0 0 0  stuks porcelein n aar Arn
sterdam o verbragten . G een wonder waarlij k , dat er 

op . . den huidigen dag , ofsch o on de handel sedert den val 
der O. 1. Co mpagnie geheel verloopen is , in N oord- en 
Zuidholland nog zoo  vele familiën zij n , die een col l ectie 

of althans ' t  een of ander voorwerp van Chineesch porcelein 
bezitten . 't Ligt in de reden , daf er t jj dell s d e  Co mpagnie 
nog al aankomen aan was . 

Het  Japansch porcelein klirn t  niet tot  zoo  h o oge oud

h eid op als het Chineesche.  De vervaardigin g ,  die men van 
de Chinezen had afgekeken , begon eerst in ' t  j aar 121 1 .  
Al sp o edig bragten d e  Japanners het  i n  d e  vormen en ver
sieri ngen van h un po rcelein tot  een gro ote kunstvaar
digheid . In tegen,stelU ng met de Chinezen , werd door 
de J apann ers wel het  eerste bakken of . verglo eij en toege

past. He t p orcelein kwam dan in de eerste phase van 
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daarna met glazuur bestreken en beschilderd. Ook hier treft 

men de historische vel'deeling in groepen aan , waaronder 

opmerking verdient de groep van het mandarijn-porcelein , 

niet al leen on1 de mo oij e  kleur der versiering , maar 

vooral ook 0111 het veelbe teekende fei t ,  dat de mandarijn 

nie t in Japan bekend was , daarentegen wel  in China ; 

waar deze hoo fdambtenaar zich onderscheidde door zijn  

schitterende kleedij . 

De Japansche porcelr,in-schilders ontleenden deze en 

dergelijke motiven aan China , omdat he t  in hun land 

verboden was , de bij zonderheden van de godsdienst en 

de geschiedenis naar buiten te brengen . Ook Ül het  .Tapansch 

porcelein werd dool' onze O. 1.  COlupagnie veel  handel 

gedreven , waarvan de Japansche  kunstnij veren gebruik 

maakten , onl hun motieven aan de teekeningen te on t

leen en , die de Hol1andsche schepen voor hen medebragten. 

Tal van technische en his torische bij zonderheden werden 

genoemd van de beroemde porceleinen van Dresden , 

Berlijn , Weenen , van de :B'ransche fabrieken ; rrlaar ook 

de oud-Hollandsche so orten werden niet vergeten : zoo  her

innerde spreker aan de porceleinen van Den Bosch . welke 

stad zich de eer nlag toerekenen , dat de Staten-Generaal 

aan een porcelein-fabrikant aldaar in 1 640 het eerste 

privi legie schonken OlTI zij n  fabrikaat in den handel te 

mogen brengen , aan de fabriek te vVeesp ( 1 7 7 1), aan het  

Loosdrechtsch fabrikaat van den Pro testantschen leeraar 

1\1011 ( 1 77'2) , aan he t  voortreffelij k  porcelein van Ouder

Amstel ('1 7�2 ) ,  waarvan het merk (Amstel) tot '1 807  roenl

vol  stand hield , aan de Arnhemsche fabriek, en eindelij k  

o o k  aan die van den Haag , die i n  1 7 74 o p  d e  DUl ll1e 

Bierkade werd opgerigt dool' een mees terkn echt, Lijnkert 

genaamd , uit een fabri
,
ek te Dresden . Later werd deze 



97 

fabriek verplaatst naar de Oude Molstraat. De fabriek 
heeft echter sle chts tot 1 7 9 5  kunnen bestaan . De vo orwerpen 
uit deze fabriek hadden als merk de ooij evaar ; die , welke 
elders gebakken , doch in deze fabriek beschilderd werden, 

verkregen als luerk een schildj e. De eer v an dit schil
derwerk komt t o e  aan den artis t Temminck , later 
bekend geworden als miniatuur portretschilder. Wij kunnen 
ons best vo orstellen uit de fraaij e  exemplaren , die de 
spreker kon laten zien , dat het  Haagsch porcelein zij n  

vermaardheid voor een niet gerin g deel aan d e  versiering 
te danken had. 

Spr. behandelde than s meer uitvo erig de technische 

bij z onderhed en van d e  vervaardiging van het  Euro
p eesch p orc elein . De bereidi ng en vermengin g der be
standdeelen , het  v ormen op h e t rad of in matrij zen , het 

gieten v an p orcelein , het maken van cassetten w erd 
slech ts ter loops in h erinn erin g gebragt , omdat deze be
werkin gen bij na geheel overeenkwamen met  het  daarom
tre n t  r e eds medegedeelde bij de behandeling van het 
Chineesch en Japansch porcelein . Langer werd stilgestaan 

bij de w ij ze van besc hilderen .  vV erdel1 de k l euren in den 
aanv ang daarop aange bragt naal' de o verl ev eringen en 
aanteekenin gen , die m en daaro m tren t  had we ten te ver

krijgen en waarbij de kl euren n1ees tal vóór het  inbranuen 
een geheel ander voorkomen hadden , dan wanneer zij in · 
gebrand waren , th ans had , dank zij de gro ote  vorderingen 

der scheikunde , h e t  palet  van den porceleinschilder ge

heel en al het voorkomen v an dat van den s childer 
in olieverw. Hierdoor werd het zeer groote v o ordeel ver
kregen , dat men , alvoren s de kleuren werden inge brand , 
vooraf v olkomen het  effect der beschi l dering kon nagaan . 
Zelfs werden die kleuren , zooals karmij n , purper , violet,  
die vóór het  in branden s t eeds een ander vo orko men had -

7 
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den , vermengd met bestanddeelen , die d e  j uiste kleur 

aanstonds deden zien , doch welke bestanddeelen bij het 

inbranden onder een bepaalde temperatuur vervlugtigden. 

De bepaling der temperatuur in den o ven door middel 

van de v erandering van kl eur , die het goudpurper on

dergaat bij bepaalde temperaturen , werd verklaard , zoo 

ook de wijze , waarop het bedrukken van het porcelein 

plaats heeft , ten einde op goedkoope wij ze zeer fraaij e 

versieringen op de voorwerpen te kunnen aaubrengen . 

Eveneens werd uitv oerig een verklaring gegeven van de 

wijze , waar�p de doorschijnende porcelein-schilderij tj es ,  

bekend onder den naam van Li thophaniën , worden v er

kregen . 

Na eene korte verklaring van het onderscheid tusschen 

hard en zacht porcelein , het faj ence  Maj olica en het Delftsch 

aard,ewerk , eindigd e spr. met  een woord over het eigen

aardig karakter van de onderscheid ene verzamelaars. 

Er zij n  echte en valsche verzamelaars onder de anti

quaren. Daar is e en categorie zoogenaamde antiquaren , 

9.ie meer oudheidzoekers dan oudheidkenners zijn , die ver

zamelen , om te verzamelen , zich aangetrokken gevoelen 

meer tot  leel\ike  dan tot  fraaij e vormen , verzo t  zijn:  op 

schreeuwende kleuren , zich overgelukkig achten in het  

bezit van een kan , vaas of po t  met een gebroken oor of 

deksel , afgodendienaars van het oude , die het genie 

zoeken in de onvolmaàktheid. Daar zij n  ook personen , 

die verzamelen Oln wp.êr v o or hoogere prij zen van de 

hand te ' zet ten en in dien handel een zekere mate 

v: al) ervaring verkregen hebben. Maar de echte anti

quaren zijn  de geboren verzamelaars , rnannen met ken

nis , smaak en kunstzin toegerust ,  die in de overblijfselen 

van de kunstnijverheid der geslachten , die ons zijn  voor

gegaan ,  de , geschiedenis raadplegen van de beschaving 
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en de ontwikkeling der volken. In dien geest wekte 
spreker qp , de archaeologie te bestuderen. 

Verzam elen is een gen o t , dat slechts enkele door de 
fortuin bevoorregten zich kunnen v eroorloven , maar het 

onbegrensde veld van de studie , o ok van de archaeolo· 
gische we tenschap en haar talrijke aanverwante vakken, 
staat voor ieder open , dank zij v o oral de musea , de bibli
o theken en de overige hulpnliddelen , die onze een w den 
onderzo eklievende , die met lnst en ij ver is bezie ld, gratis 
biedt. Geen krachtiger w ap en tegen de verveling , die 
vuile bron van materialistis che neigingen , dan de studie, 

geen dankbaarder onderz oek , rij ker aan v errassingen en 
le eringen , dan het onderzoek van de archaeol ogie. 

Met dit opwekk end w o ord beslo o t  de heer VAN DER BURG 

zij n  verhandelin g , waarvan de onderdeelen , in verband 
met het  kort tij dsbestek w aaro v er hij voor de behande
ling kon beschikken , met z o o veel tact waren gerangs chikt 
en gegroepeerd , dat zij niet v ermo eiden , maar aangenaam 
bezig hielden. 



IX_ 
�..  ;' 

DR. Á. B R E S T E R :  

Ove r ontp loffingen .  

Voor e en buiten gewoon talrij k  gehoor , de gewon e op
komst als een lezing van dr. BU,ESTER wordt aangekondigd , 
hield deze gezellige prater over z uiver wetens chappelij ke 
onderw erpen geen deftige v o ordragt ,  ev enmin e en ge
leerde verhandeling , maar een aan gen ame , boeij ende 
causerie. Hij sprak o ver " ontploffingen met proeven zonder 
eenig gevaar " ,  . zooals het convocatiebillet geruststellend 
had aangekondigd ; en werkelij k  vo egde hij de daad bij 
het  woord en lnanoeuvreerde lnet de gevaarlij kste schiet- , 
spring- en ontploffingsmaterialen , als gold h e t  de uitpak

king van een doos onschuldige Neurenberger-poppetj es. 
Het idee van ontploffen doet al dadelij k  denken aan on
ge lukken � door m ij ngas , door petroleum , door buskruit , 
door stoOlnke tels e .  t. q. v ero orzaakt. Edoch de v ernieling 
door ontpl offingeü h eeft niet altij d  een ralnp zalig gevolg. 

Men past ze ook toe met w eldadige o ogmerken , als daar 



101 

zijn het doen springen van rotsen en ij smassa's , bij het 
zoeken naar erts en , enz. ; j a ,  men a museert er zich zelfs 
llleê , zooals bij den overgang van ' t  oude in ' t ' nieuwe , 
op partij en in den vorm van pistaches en bij tal van andere 
kinderlij ke geno egens .  In al die gevallen zij n  ontploffingen 
een allermerkwaardigs t verschijnsel .  Sprek er zou er eenige 
proefj es van toonen , altijd  zonder eenig gevaar , z o odat 

hij zich sterk maakte , dat Keiz ers van Rusland en Koningen 

van Spanj e nergens v eiliger zouden zij n  dan onder zijn 

geho or. (*) 
Vo oreerst he eft men zich een j uist denkbeeld te maken , 

wat. men onder ontploffingen heeft te verstaan .  Een ont
pl offin g onts taat , wann eer ligch alnen plo ts elin g een veel 
gro o tere ruim te innemen of trachten in te nemen dan te 

voren . Daarbij kunnen zich twee gevallen vo ordoen : 1 0 .  
dat d e  stof eigenlijk zelve niet ontploft , maar door lang-

. 
zamerh and m eer ruimte in te nemen , het  omhulsel , waarin 
zij is vervat , doet springen : voorbe eld , een gis tend biervat, 
of dito flesch ; 20 .  dat de stof zelve ontploft , d. w. z. plot

seling v erandert in andere stoffen , meest gassen , die een 
veel gro oter volumen beslaan , 

D e  1 e categ orie zij n  onei genlij ke of mechanis c h e , de 
2e categorie eigenlij ke o f  s cheikundige ontploffingen . In 
de s c h eikundi ge lab orat oria komen tal van stoffen v o or , 

waarmede · men uiterst vo orzigti g moet  omgaan , daar zij 
door het laIlgzaarn ontleden in v lugtige stoffen alligt aan
leiding geven tot · het springen van de vaten , waarin zij 
be waard wo rden . · 

C) Als e e n  merk waard ig e bij zond e r h e id deelde dr. B R E S T E R  mij later 
mede , d at ; toen hij 19 Febr u arij d i t  zelfd e  u n d e nvcrp ook te Lee u warden 

besprak , h ij d e n  an de ren dag i n  de d agblad en l a s , d at d (:ll avond te 

voren ongeveer op het z e l fd e  oogell bl i k , dat hij den Keizer van Ru sl and 
schertsend opriep om zich onder z ij n  gehoor te voegen , de ûntploflhlg 
do"or dynamiet in het · winterpaleis te St. Peters burg plaats had . 
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Van den vorigen winter zal men zich nog herinneren de 

merkwaardige verhandeling yan dr. BLEEKR ODE over zamen

geperst koolzuur , een vloeistof , die bij een geringe ver

hooging van de temperatuur alligt de n eiging openbaart 

om in gasvorm over te gaan en dan den toes tel , waarin 

zij is vervat , uiteen doet. springen. Ook de ontploffingen 

in de mijnen beginnen dikwijls met het mechanisch ont

ploffen van het mijngas , dat soms onder een spanning van 

1 6  atInosferen in holten beslo ten ' zit. Verder behooren 

tot deze soort van ontploffingen die van meteoorsteenen , 

die van het onlangs gem elde feit van het in ' t  zonlicht 

uiteenspatten van een diaman t,  de nog vrij raadselachtige, 

ontploffingen in stoomketels , het zonderling verschijnsel 

van de  glas tranen , die bij het afbreken van de punt in een 

fijn gruis uiteenv allen , enz. enz.  

Speciaal zou spreker onze aandacht bepalen bij de 

chemische ontploffingen , waarvan het onderscheidend ken- ' 

merk is , dat zij niet alleen 111et verandering van stof, maar 

ook steeds met een aanmerkelijke  wannte-ontwikkeling 

gepaard gaan. Als grondslag voor zijn  proefnemingen had 

spreker in een cylinderglas waterstofgas verzameld , een 

brandbaar gas , dat evenwel , gelij k  hij aantoonde , alleen 

dan brandt ,  wanneer het in aanraking is gebragt met de 

lucht .  In de zuivere waterstof dooft een vlammend voorwerp 

dus uit , maar vermengt lnen het gas met lucht" dan heeft 

de verbranding door de geheele nlassa te gelij k plaats in 

een oneindig kl eine tijdsruimte . Spreker had in de juiste 

verhouding , waarin de waterstof zuurstof noodig heeft om 

te verbranden , die twee gassen vermengd. :Men noemt dit 

mengsel knalgas , en die naam is waarlij k niet overdreven, 

als men weet , dat een ontploffing van dit gas geschiedt 

onder ontwikkeling van een temperatuur van ongeveer 

10 000 graden en onder een spanning van zoowat 26 atmos� 
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teren . Op zeer bescheiden schaal - gedachtig aan zijn  

belofte « proeven zonder eenig ge vaar » - nam spreker 

een knalgas-proef , door een klein e h0eveelheid van deze 

irritabie stof te verzamelen in vaten , waarvan de  scher

ven geen kwaad kunnen doen , nl. in zeepbellen , die 

bij het aansteken een eigenaardig knappend geluid deden 

h ooren. 

Onder gelijke omstandigheden , dat is met lucht  of zuur

s tof vermengd , on tploffen nu alle brandbare gassen , de 

een met een s terker , de ander met een ligt er knal . S traks 

vernamen w�j , dat het mijngas , bij een lnechanische ont

ploffing , soms een spanning ontwikkelt van 1 6  atmosferen ; 

maar veel heviger is de werking , wanneer uit het  mijn

gas , door vermenging met lucht , knalgas ontstaat ; de 

spanning klimt dan tot  8R atmosferen . Spreker verklaarde 

hier de heilzame uitvinding van DAVY , de veiligheidslamp � 

die op de eigenschap berust van het metaalgaas , dat de 

vlam niet doorlaat. De mijnwerker , die , met deze lamp 

toegerust , zijn  werkzaamheden verrigt , is nogtans niet 

tegen alle gevaar behoed ; want  kan hij zich in het ge

vaarlijke gas , na het uitgaan van zij n  lamp , nie t spoedig 

genoeg uit de voeten maken , dan loopt hij toch het gevaar 

van te stikken. Ook is hij door de lamp van Davy niet 

gewaarborgd tegen vreesselij ke ongelukken , zooals er ver

leden j aar een voorviel te Frameries in België. In enkele 

uren tijds on twik�elde zich daar een massa gas groo t  

500  000  M3 , die een uitweg vond naar de oppervlakte. De 

vuurhaarden aldaar on tstaken dat  gas en een hemelhooge 

vlam verhief zich , die aan\Tankel�j k  rustig brandde , maar 

toen allengs het  gas verminderde en de j uiste verhouding 

ontstond tusschen de l ucht en het gas , die het  mengsel 

zoo  gevaarlij k maakt , ontplofte de vlammende gasmassa 

met een ontzettenden knal ; de vlam sloeg dus naar 
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binnen in de mijn en een honderdtal mijnwerkers verloren 

het lev en. 

Zoo kan ook het gewone ,lichtgas , in de juiste ver

houding lnet  lucht vernlengd , yreesselij k  gevaarlijk  \vorden, 

en is het nie t  overbodig te  waarschuwen , dat men niet 

nlC t lich t zoeke naar eventnële lekken in de gasleiding. 

Brandbare dampen zij n  al even gevaarlijk  als brandbare 

gassen. Dagel ijks ondervindt men dat gevaar lnet  de  

petroleum , die in ieders handen komt .  'Vanneer die stof 

de eigenschap heeft , om bij de gewone temperatuur van 

het reservoir , waarin zij is vervat , brandbare dampen af 

te geven , dan loopt m en bij het huisselijk  gebruik elk 

oogenblik gevaar van ontploffingen . Bij het raffineren is 

het da.n ook een eerste vereischte , dat de petroleurn in 

zoodanigen staat worde gebragt , dat zij eerst boven de 

35° verwarming (graden Celsius natuurl ij k) brandbare 

dampen ontwikkelt . 

N ie t  alleen vloeis toffen , ook vaste ligchamen kunn en 

aanleiding tot  ontploffingen geven. Een e ven curieus als 

geweldig geval deed zich j aren geleden voor in een lneel

fabriek. Op den zolder brandde licht en een knecht  l iet  

een zak meel boven van den trap vallen.  Het  lneel v er

spreidde zich in de lucht  in nlillioenen deeltj es , die , ver

mengd met de luch t , werden aangestoken , ev enals water

stofgas of petroleumdamp on tploften en een groot  d eel 

van de fabriek in de lucht deden springen. 

Met zg. heksenmeel of lycopodeurn , waarmede lnen den 

tooneelbliksenl maald , gaf spreker ons een proeve van 

zulk een ontploffend stofvormig ligchaam. 

Het belangrijkste onder de ontploffende s toffen is zonder 

twijfel het buskruit , dat in de 'l 4e eeuw in den slag bij 
Crécy het eerst in vuurwapenen gebruikt werd door de 

Engelschen , maar d at reeds veel vroeger bekend was als 
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n1iddel om vuurwerk te  maken. De hoofdbes tanddeel en 

zij n  de elementen koolstof  en zwavel , beide brandstoffen , 

innig vermengd n1et zULtrs tof, nlaar niet  als gas , doch 

scheikundig vastgelegd in de salpeter , een ligchaam , dat 

bij verhitting zeer gemakkelijk  z ijn zuurs tof loslaat. De 

salpeter werk t hier op de zwavel en de koolstof als vrij e  

zuurst of ,  e n  wel m e t  zulk een hevig verbrandend effect , 

dat als de kool en de zwavel  in het  kruit in de j uiste ver

houdjng zijn  gemengd (op de 75 deelen salpeter '1 3 ' C en 

12 S) , het . effect bij het aansteken nog veel  grooter is 

dan d�t van on tploffend knalgas. Er heeft dan plotseling 

een scheikundige verbin din g plaats onder on twikkeling 

van 334U o warmte en een spanning van 5 à BOOO  atmos

feren.  Een kl eine hoevee i heid buskruit , de inhoud van 

een revolver-patroon , dus j ui s t  voldoende o m  een mensch 

t e  dooden , spreidde spreker op tafel uit en stak die massa 

aan , echter « zonder gevaar » ,  daar het brandende gas hier 

vrij in de ruimte kon ontsnappen. On tmoet het gas e v en

wel een ges lo ten ruimte ! zo oals in een vuurwapen , dan 

ontstaat het knal -effect .  De merkwa.ardige eigenschap van 

he t  buskruit is evenwel , dat he t  niet  plo tseling on tbrandt,  

maar eenigszins trapsgpwijze , in dien geest  b. v., dat bij 

het  begin van de kruiton tploffing de kogel reeds in be

weging kom t , en de geheele ontploffing is  afgeloopen , op 

het  oogen blik dat de  kogel den loop verl aat.  Van den 

tij d ,  die fij ner o
.
f gro ver kruit noodig hee f t  om te ver

branden , heeft de ar tillerie ·wetenschap een zeer vernuftig 

gebruik gemaak t , o. a. in de granaat-kartetsen , die ons 

ind er l ijd door kapt .  v. D .  BURG ui tvoedg verklaard werd en. 

Behalve deze nu ttige e igenschap van trapsgewij ze ont

ploffing, biedt he t  kruit nog  de voordeelen , dat het  be

trekkel ij k  goedkoop is , dat he t  zonder groo t  gevaar bereid 

wordt en dat het niet vatbaar is  voor zelfon tbranding. 
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Zelfs hevige schokken laten het  kruit koud. Alleen ont

ploft het in holle kogels , wanneer die tegen pantserplaten 

gescho ten worden ; 111aar overj�ns kan men vrij met kruit 

gevulde kogels tegen ste enen muren of  aarden wallen 

werpen : het  kruit zal daardoor niet ontploffen.  Zel fs is 

het kruit trager in het ontbranden dan b .v. ij z er , hetgeen 

spreker in een merkwaardige proef aantoonde , door in 

een van een plat bord oprij zende sprititus-vlam ij zervij lsel 

en kruit te werpen : . het ij zeI' ontbrandde onmiddellij k  

bij d e  eerste aanraking m e t  d e  vlam , het  kruit eers t toen 

de· v lam bijna uitgedoofd was. Het beho eft geen betoog , 

dat i n  de practij k  middelen gebruikt worden om het  kruit 

sneller te doen ontploffen, waarover ,later. 

Evenals er onderscheiden e soorten van knalgas zijn , 

zoo heeft men ook verschil lende kruitmengels bedacht', 

b .v .  met houtzaagsel , zelnelen , run , geel bloedloogzout ,  

kalium- en bariumnitraat , o ok vloeibaar salpe terzuur ; 

maar al deze preparaten hebben het  eigenlijke  kruit  voor 

het  gebruik in de vuurwapenen niet kunnen verdringen ,  

wel voor de ontploffings-procédés in sonlmige mij nen . 

Van het kaliumchloraat-buskruit kan men zich in de mijnen 

voortreffelijk  bedienen , omdat de ontploffing van deze 

nlaterie zoo pl otseling gesch iedt , terwij l het kruit in 

groote kanonnen b.v. altij d  nog 1/80 van een seconde 

noodig  heeft om geheel te ontploffen , een voordeel , dat 

voor de conservatie van vuurwapenen inderdaad van he t  

nleeste belang is . Bovendien heb ben andere 111engsels dan 

gewoon buskruit, het  kaliumchloraat-buskruit in 't bU zonder, 

de treurige eigenschap van bij de minste wrij ving te ont

ploffen , hetgeen de heer BERTHELoT , die genoenlde s tof ' t  

groot  wilde vervaardigen, in 1 786 ondervond. O m  het  e igen

lijke kruit te vervangen is die stof dan ook volkomen onge

schikt, maar vermengd met zwavelan timonium is het kalium-
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chloraat tegenwoordig het  middel bij uitnemendheid om 

kruit aan te  s teken , waardoor de on tploffing z ich  eens

kla}Js aan de gansche massa mededeelt. Een schok of 

wrijving van slechts een kleine hoeveelheid van d it 

mengsel te  midden van het kruit iR daartoe noodig. Zoo 

b.  y .  bij het achterlaadkanon , in welks z undgat een met 

dat  mengsel van kaliumchloraat en zwavelantimonium 

gevuld pijpi e wordt gestoken , waarin ook een getand 

metaalreepj e zich bevindt , dat op het  oogenblik van de 

ontlading uit het pijpj e wordt gerukt .  De  wrij ving , daar

door veroorzaakt , steekt den inho ud van het mengsel  aan 

en het vuurstraal tj e van glo eij end gas deelt zich aan de 

overige lading meê , natuurlij k  in een zeer klein moment. 

Het welbekende Zündnadel (aansteeknaald) · geweer be

rust op het zelfde idee .  Ook b ij het vullen van percussie

dopj es maakt men tegenwoordig gebruik van dit aan

steekmiddel. In uiters t kleine hoeveelheid is het ook het 

onstekingsmiddel der zoog.  zweedsche lucifers. 

Een allerbelangrijkste  to epassing vond dit aansteek

middel , gecombineerd m e t  de electricitei t , in mijnen 

en torpedo's , waarvoor de bero emde chernicus van het 

arsenaal van \Voolwich , ABEL , een vliegj e uitdacht , dat 

.zij n  naam draagt. Het Abel'sche vliegj e wordt gestoken 

in de met kruit of  eea ander springmateriaal gevulde 

mijnpatroon.  In die patroon eindigen de beide draad

uiteinden van een batterij en wel in  twee  koperen 

draadj es in het v liegj e ,  tussch en welke draadpuntj es , waar 

de v onk bij het  sluiten van den stroom moet  oversprin

gen , een  kleine hoe  veelheid zich be vindt van het mengsel 

van kaliumchloraat ,  zwavelkoper en phosphorkoper. Dit 

mengs el geeft bij aansteking door electrici teit een gloeij end 

gas , dat de ontploffing onmiddellij k  meêdeelt aan het 

kruit van de patroon en v ervolgens aan de ontplof bare 
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massa, die verder tot het  springen van de mij n  is bijgebragt. 

Spr. maakte het effect van de Abel' sche vlieg aans chou

welij k , door ze el ec trisch t e  onts teken te nüdden eener 

hoeveelheid , die hiel' de plaats innam van kruit in de 

mijnpatl'oon. Het zelfde effect , natuurlijk  11let  een minder 

explosive werking 1 werd verkregen . Het mengsel  ontplofte 

en het gloeij end gas deed de lucht in het glazen vat hevig 

uitzetten. De twee kenmerken van iedere scheikundige 

ontploffing , n .l .  groote hitte en groote gaspl'oductie , w aren 

zoodoende duidelijk  waar te nemen. Op gelij ke wij ze 

worden nu ook torpedo ' s  ontstoken. 

De  ligchamen , die wij tot  dusver deden ontploffen , 

waren allen 111engtiels , waarvan de bes tanddeelen zoodanig 

scheikundig op elkaar werkten ) dat el' plotseling veel 

hitte en veel gas ontstond. El' zij n  ech ter ook tal van 

enkele stoffen , die geen rnengsels z ij n  en toch ontploffen 

kunnen . Zoo'n ontploffing bes taat dan al tij d  in de plotse

linge zelfontleding van een scheikund ige verbinding en 

gaat steeds , hier evenals b ij de ontploffingen van meng

seIs , met  warmte-ontwikkeling vergezeld. Die warmte 

ontwikkeling is  hier vooral merkwaardig. Bij een ont

leding tO,ch verwacht nlen kou. Aangenomen nu het be

howl v an arbeidsverm ogen , dan nl0eten wij ook aanne

men , dat een verbinding , die bij de on tieding warmte 

ontwikkelt , bij haar onts taan kou v eroorzaakt heeft. 

Geen wonder , dat zulke scheikundige v erbindingen , zulke 

sl echte huwelij ken , zooals BOERHAVE ze noemde , bij de 

minste aanleiding soms to t explosie overgaan. 
Terwij l spreker deze opmE'rking maakte , hoorde 111en 

't achter de coulissen knetteren. Het  j oodstikstof ) een 
voorbeeld van zulk een slecht  huwe lij k , van te voren 
door spreker bereid en wat vocht ig  gemaakt 0 111 te kal
meren , had de bel eefdheid ) j uist op het oogenblik dat de  
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pro efnemer dit  punt besprak , zijn uitsp attende neiging te  

laten h o oren.  D e  p�'oef werd nu v o ortgeze t en het  bleek , 

dat de j oodstiks tof , voor z o o v el' zij dro og w as geworden , 

bij de nlins te aanraking ui te el1spatte .  

Vreemder klinkt het , dat dergelijke slechte  sch eikundige 

huwelijken v eeltij ds zeerb estendig zijn, zooals de zwavel k o ol

stof en het acety le en, h e t  oliev ormen d gas, die bij de verbin· 

ding uit de elem enten , waaruit zij ues taan , kou v eroorzaken. 

Om bij de v errad erlij k e  huwelijken te blij ven , n o emde 

spreker in de eerste plaats chl o orstikstof , dat nog veel 

heviger de neiging o m  uiteen te spatten op enbaart dan 

j o odstikstof. De sch eikundig e  DULONG , die he t  eerst deze 

v erbindin g ontdek te , v erloog el' oog en h and door . .Aldus 

gev o eH g  gewaarschuwd , durfd e  hij zijn on tdekking niet 

publ iek m aken . Dit bel e tte ech ter niet aan HUMP HREY DAVY, 

Oln de gevaarlij ke 'T er binding voor de tweede maal te ont

dekken en op zijn beurt een ongeluk er meê te krijgen. 
V o or de prac tij k hebben de ontploffingen van deze en 

nog v el e  andere door spreker geno emde scheikundige 

v erbindingen geen bet,eekenis.  

Veel b e ter hebben de fulminaten in  de p rac t�j k aan 

het  doel beantwoord om buskrui t te o u ts teken ,  daar het 

zg. knalk Nik , .dat even zoo  ontleedt als het  j o odstiks tof, 

dit nooit van zelf doet , maar alleen als men er op slaat, 

of h e t  op de een of andere wij z e een schok doet  gevo elen. 

In ' t  algemeen zijn al le  on tplof bare s t o ffen uiters t gevoelig 

v o or schokken .  Op de pl aats van aan raking concentreert 

zich dan alle warmte , een on tp l offing v olgt , e n  de hi tte, 

die zich daar b\j ontwikkel t , deelt zich aan de o verige 

materie mede. De t ul min aten van kwik  of �i lver z ij n  al 

bui t engewoon geneigd , om bij schokken of wrij vin gen 

tot  ontploffen over te gaan en die ontplofflng aan andere 

on tplof bare materies mede te deelen . 
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Vroeger , vóór de ontdekking van het kaliumchloraat 

mengsel , gebruikte nlen dan ook uitsluitend iulminaat om 

het kruit te ontsteken , waartoe een minieme hoeveelheid 

voldoende was. Thans is het iulminaat nog bepaald nood

zakelijk  voor het ontsteken van dynamiet .  Nie t minde� 

prikkelbaar zijn het picrienzuur en vooral de priCl'aten , die 

nog veel heviger ontledend werken en zeer doelmatig ge

bruikt worden in de mij nen. Met al deze s toffen nam 

spreker ontploffende proeven , altij d  zonder eenig gevaar , 

door het aansteken van kleine hoeveelheden , losj es uit

gespreid , en waarbij werd opgepast , dat de deeltj es niet 

gewreven of hevig beroerd werden. Hoe gevaarlij k  die 

materie is , ondervond men in 1 86 9  te  Parij s , toen bij de 

overpakking van 23 kilogram kaliumpicraat in een kelder 

op de Place de la Sorbonne , eensklaps de massa uiteen

spatte en alle man in den omtrek aan stukken reet. Nooit 

is de oorzaak van dit vreesselij ke ongeluk opgehelderd, 

daar alle getuigen el' bij omkwamen. 

Al heeft , zou nlen zoo denken , het kaliumpicraat hier

meê zij n  kracht bewezen , toch vinden s ommige belang

hebbenden het nog j ammer, dat el' bij de ontploffing nog 

wat kool  onverbrand achterblij ft. Door toevoeging van 

wat salpeter of kaliumchloraat v erhoogt men dus nog  het 

resultaat. Zoodoende wordt echter het middel erg gevaarlij k . 

Het groote belang , dat de mensch heeft bij het  krach

tiger maken van zij n  ontploffingsmiddelen, ligt in den min

deren arbeid , die zoodoende bij het  maken van mijnen , 

voor het maken van de boorgaten, die kleiner kunnen blij ven, 

vereischt wordt. Ook kunnen de torpedo's kleiner en goed

koopel' blij ven. 

Geen ontplofbare stof heeft groo tere verwachtingen op

gewekt en grootere teleurstellingen doen ontstaan dan 

het schietkatoen , dat in 1 846 door SCHÖNBEIN ontdekt werd 
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Tot die verwachtingen dro eg ook veel bij de  zeldzame 

s toffelijke onderscheiding , die den on tdekker te beurt viel 

in den vorm van een do tatie van 2 0  000  guldens van het  

Oostenrij ksch Gouvern ement .  Voor het  gebruik in vuur

wapenen bleek het aldra niet aan te bevelen , daar het  

de prachtige eigenschap van het  buskruit, de trapsgewij ze 

ontploffing , mist. Daarentegell wordt het  in mijnen veel 

gebruikt en ook in Engeland voor torpedo's. Er is geen 

s tof , die zooveel gas levert bij de  ontploffing ,  als schiet

katoen . Ook de hitte is bij zonder groot .  

Om het  schietkatoen Hink knallend te  laten ontploffen, 

s teke m en het aan met  fulmin aat of geve het een schok 

met een hamer. Legt lTIen een streng schietkatoen op den 

grond rondom een boomstam en ontsteekt men die s treng 

met  een w einig 1 ulminaat ) dan wordt de boom bliksem

snel letterlij k  afgesneden . 

Daar het  schietkatoen soms van zelf , of liever gezegd 

zonder bekende oorzaken , plotseling uite enspat , heeft men 

van het bewaren op groo te schaal in fabrieken , na  het 

'springen van een paar van die etablissemen ten met b .  v. 
20 0 0 0  kilo voorraad , wij selijk  afgezien .  Als vullingsmid

del voor torpedo's doet  tegenwoordig v eel dienst het  schiet

katoen naar de  methode van Abel , die er een soor t  van 
papierbrei van maakt , dat , na hydraulisch zamengeperst t e  

zijn, in kleine s tukj es wordt verdeeld. Een  andere nadeelige 

eigenschap van het schietkatoen is het gif tige , verstikkende 

kooloxyde , dat bij de ontploffing ontsnap t ,  het z elfde gas, 

dat zich uit s t oven on twikkelt. Bovendien is het  schiet

katoen duur , en daarbij kOlnt nog , dat er sedert weer een 

sterker explosie-middel is gevonden. Nog ter loops deed 

spr. opmerken , dat men ook door behandeling van sal

peterzuur en zwavelzuur m e t  hout een soort van schiet

katoen , namelijk schiethout , vervaardigd heeft. Op gelijke 
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wijze als het schiethout ) zou men ook schie taardappelerl 
meel of schietsuiker kunnen fabriceren. Verzuünen wij 
echter niet , voor dat wU  van het schietkatoen afstappen , op 
te  merken, dat deze materie ,  als mAn ze b ij wat hoogere tempe
ratuur b ereidt en ze dan oplos t in al cohol en aether , het  
voor de pho tographie b ij na onmisbare collodion lever t , 
dat soms ook in de heelkunde gebruikt w ordt .  Ook arm
banden en broches ,vorden er van vervaardigd. l\1en passe 
vooral op , n1et deze versierselen niet bij een vlam te 
komen , wan t ,  al on tploffen ze daarbij niet , toch zagen 
wij , dat ze dan lnet buitengewone kracht  verbranden. 

Wij naderen thalls tot de fameuse nitro -glycerine,  die be
reid wordt dool' het  onschuldige , weldadige oliezoet of 
glycerine te behandel en met salpeterzuur en zwavelzUlir. 
Het product is dan de o l ieachtige s tof nitro-glycerine, welks 
gevaarl ij k e  eigenschappen men nie t  zou vernlOeden, als 

ll1en het ziet branden . Het b randt zelfs traag , maar valt 
b. v .  een flesc h ni tro-glycerine, of krijgt de vloeis tof op eenige 
andere wij s  een schok dool' hamerslag of slaghoedont
.ploffing , dan is de krach t ,  waarm ede d eze lnaterie uit
eenspat J ontzettend groot .  Bij de ontploffing geeft het  3 I/2 
maal 111eer gas en 2 1j,2 maal weer hit te  dan een gelij k  
gewicht buskruit. A l  spoedig n a  d e  i nvoering als spl'ing
materiaal kwam men tot de ontdekking ,  dat deze gevaar� 
lij ke st of soms evenals het schie tkatoen zonder bekende 
o orzaken en dus van zelf on tploft . De Gemeenteraad van 
Sheffield kan er van meêspreken. Op een goeden (7) dag 
kwam de vro edschap tot de nlÎnder opwekkende ontd ek
king , dat op den zolder boven de raadzaal een kist met 
flesschen uitro-glycerine reeds sedert eenigen t ij d  beviTaard 
werd. "Vat moest  men doen ? Goede raad was duur. Ver
plaatsen had een schok tengevol ge kUluH�n heb ben en 
laten staan ging nog veel Il1inder ; alleen he t  idee , dat 
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men reeds zoo  lang met  een dergelijken vij and boven het 

hoofd vergaderd haq , deed de haren te  berge rij zen. Ein

delij k  werd beslo t en de nitro -glycerine langzaam uit de 

flesschen in een mij n  te laten loopen. n� dit experiment 

s tond ook een der raadsl eden , die tevens chemicus was , 

toe  t e  zien ; een s tukj e  bevro zen nitro -glycerine trekt zijn  

aandacht ; fluks neemt hij e en  spateltj e  o m  het  curieuse 

voorwerp weg te nemen en v an naderbij t e  zien ; maar 

naanwelijks heeft hij de massa beroerd , of  met  een vrees

selij ken knal springt de nitro-glycerin e uiteen en wordt 

de cpemicus vreesse l ijk  verminkt en gedood. 

Vóór men goed wis t, hoe ontzettend gevaarlij k  deze 

materie werkt , ging men er zoo roekeloos m ede om, dat 

men zich verbazen moet  over he t  betrekk
-
elijk  klein aan

tal ongelukken , die er door v eroorzaakt werden. Aan

vankelij k  werd het  door alle e:x;peditie-kantoren verzond en, 

Het laten vallen van kis ten heeft toen in Amerika , België 

en Engeland vreesselij ke ongelukken veroorzaakt , waarbij 

. tal van menschell le tterlij k  vers cheurd w erden.  Maar ook 

na de wetenschap omtrent den gevaarlijken aard dezer 

stof bleven de ongelukken nie t uit. Er waren ook hier 
� 

gewetenlooze schurken te vinden , die zich niet ontzagen 

deze s to f  . in flesschen met het  spoor te blij ven verzenden, 

na ze in kis ten met  manufacturen v erstopt te hebben. 

G elukkig is ten slo tte NOBEL er in geslaagd , de zelfont

ploffende werking van de nitro-glycerine weg te  nemen 

door rnidde l  van een poreuse aard e , waarin hij de nitro

glycerine tot een bedrag van 75 percent laat indringen. 

Hierme ê  was de dynamiet v erkregen1 waarin de nitro-glyce

rine met de zelfde kracht huis t ,  doch met v erlies van een 

goed deel v-an haar gevaar. Men had het wilde dier als 

' t  ware getemd. In een gesloten toestel vervat en dan 

nie t  kwikfulminaat ontstoken ) on t.ploft het dynamiet 

8 
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vreesselij k .  Op het ij s of tegen een palissade behoeft men 
het slechts losj esweg te leggen � en bij aansteking met 
flllminaat werkt de lucht reeds als  een muur en worden 
alle hinderpalen weggevaagd . 

Van deze stof is ook hier te l ande veel voorhanden in 
een magazijn in de :Maas bij Kralingen. In deze dagen 
van ij sgevaar heeft het N ederlandsch Gouvernement op den 
geheelen voorraad beslag doen l eggen) on1 zoo noodig ij s
damm en weg te ruimen. Van de ontzettende ontploffende 
kracht kan men zich eenig denkbeeld maken , als 11len 
weet dat in een torpedo van '1 2 kilogr. dynamiet . een 
kracht sluimert van zev en millio en kilogrammeters . 

In de mij neI� ,  die men voor eenige j aren in de  haven 
van N ew-York he eft aangelegd ter vernieling van de klippen, 
die den ingang onveilig maakten , was een nog veel grooter 
kracht-voorraad aanwezig. Deze . moest in werking gebragt 
worden door een electl'ische vonk. En die vonk n10est 
overspringen b ij het draaij en aan een kn opj e .  En wie liet 
men aan dat knopj e draaij en ? . . . . een kind van drie 
jaar. Onmiddell ij k  daarop vlogen de klippen uiteen. Nie t  
het  kind echter had de  k l ippen vernield , evenmin de 
vonk of de Abelsche vlieg. Neen , de ware oorzaak lag jn  
de  scheikundige aantrekkingskracht van de in  de  nitro
glycerine opgehoopte , vooral met s tikstof l o s verbonden , 
zuurs tof tot  de koolstof en waters tof , waarmeê die zuur
stof zich .tot  hare bestendigs te verbindingen , ko olzuur en 
water, verbond. Kleine oorzaken hebben nooit groote ge
volgen . H ier had het groo te  gevolg ook een groote  oorzaak. 



GENERAAL F\ A. T .  DELPRAT : 

Over Thermo-e l ectr ic i te i t. 

Sedert Diligentia's eerelid ) generaal-maj oor DELPRAT , 
voor het  eers t in ons Natuurkundig Genootschap o v er de 
electriciteit het woord v oerde , werden op dat gebied 
tal van nieuwe versch� nselen on tdek t en toestellen uit
gedacht , om die verschijnselen zoowel in de laboratoria 
als in het bedrij vige leven t o e  te passen. Zoo zal de 
getrouwe toeho order van de lJiligentia-voordragten zic h  
nog herinneren d e  verhandelin g van den heer DELPRAT , 

in het  voorj aar van 1874 , over den magne to-electrischen 
toestel van GR AMME , 0.001' hem voor ;t eerst in  lJiligentia 

breed voerig besproken en sedert door andere sprekers 
meermalen aangehaald ) daar deze machine door het  om
zet ten van den electrischen s troom in mechanischen arbeid , 
warmte , licht , scheikundige ontledingen enz. van uitne
mend practisch nut is gew orden . Sedert is de we tenschap 
ook op dit gebied rusteloos  voortgegaan en heeft zich 
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een to t  vóór korten tijd slechts weinig geteld verschijnsel 

op het gebied der electrici teit on twikkeld t o t  een andere 

toepassing , waarover generaal DELPRAT een door tal van 

proeven toegelichte voordragt hi eld. 

« Die het kleine versmaadt , is het  groo te niet waard » .  

Met deze oud-Hollandsche spreuk begon spreker zijn ver

handeling. Maar ook omgekeerd zal men door het niet 

versmaden van het geringe alligt to t  het genot van het 

grootere komen. Zie hoe in 't groote rij k der natuur, 

hoe in de werking v an de natuurkrachten al les harmo

nisch zamenwerkt , hoe daar de schijnbaar geringste 

verschijnselen niet verwaarloosd mogen worden , daar zij 

allen e�n rol spelen evenals het  kleins te wie l tj e  in een 

uurwerk. Voor de natuurkunde in ' t  algemeen geldt die 

spreuk en in 't bij zonder voor  de elec tricitei t .  

Het is bekend , hoe aanvankelij k de studie van de elec

triciteit zich niet verder uitstrek te dan tot de wetenschap 

yan de barnsteen krach t ,  die tot het veld der physique 

amusante een aardige bij drage leverde en aanl eiding gat 

to t allerhan de « Spiel ereien » .  Ze lfs de ernstige abt  NOL ET 
gaf een werk in ' t  licht : gei1lustreerd met tal van pl aten, 

waarin dames afgebeeld waren , die met  de gehr-imzinnige 

krach t  bezield , op zijden koorden zweefden , die alcohol 

plotseling dOOl; een schij nbaar onbekende oorzaak lieten 

ontvlammen , die op een \�renk snippers papier tot zich 

tr okken en iemand noodigd en tot een handdruk , welligt 

tot meer , op straffe v an het genot  te bekoopen lne t  een 

schok door de leden. 

Men beschouwde de studie van het verschijnsel zoo  

weinig van de  ernstige zijde , dat  de natuurkundige MORIN 

nog in 't begin dezer eeuw in zij n  Essai d'élect'J'icité met  

kleinachting sprak van Za ve'rtu van di t  verschijnsel. Op 

' t  onverwachts scheen er een ernstige wending in de 
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studie der electriciteit te komen door de ontdekking van 

FRANKLIN , die door zijne  af leiders het  vuur van den 

hemel bedwong.  Ongeveer ter zelfder tijd  ontdekte GAL':" 
VANI een andere manier van electriciteitsontwikkeling bij 

zij n  proef met  de kikvorschpoo ten , die , in aanraking 

gebragt met een metalen geleider , zich krampachtig 

zamentrokken . . Ook op dit verschijnsel werd aanvankelijk 

zoo ' weinig gelet ,  dat het  in de natuurkundige werken 

van die dagen (einde der vorige eeuw en begin dezer 

eeuw) wel volledighei dshal ve werd medegedeeld , maar 

geen aanleiding gaf tot  naauwgezet onderzoek , integen� 

deel de bron werd van allerlei gewaagde hypothesen. 

Toch l ag in de on tdekking van de dierlijke  electriciteit 

de kiem van de telegraphie , van het galvanisch vergul

den , vun de electromo torische w erkingen , van het  elec

trisch licht van den telephon en .van zulk een menigte 

, andere toepassingen J dat alleen de opsomming er· van 

wel een geheel e voordragt zou innemen. 

Spreker s tond een oogenblik s til bij het opmerkel ijk 

versch ij nsel J dat de werking , die opgewekt wordt door 

de aanraking van twee metalen , nie t vroeger ontdekt is 

geworden J terwij l  vele onderzoekers dat verschijn sel toch 

zoo  digt nabij zijn geweest : o .  a .  onze vaderlandsche 

. geleerde S WAM\l ERDA M ,  wiens tweede een wgetij de . men 

1 ï Febr. a.  s .  zou kunne!! herdenken (*) . Vóór twee eeuwen 

toch had deze geleerde reeds opgemerkt J dat een kik

vorsch , in welks  spieren hij een koperen en een zilveren 

naald s tak , krampachtige bewegingen maakte .  Hij be

paalde zich echter tot de waarneming van dat verschijn-

(*) Werkel ij k  is die datum in  d e  wetenschappel ij k e  kringen n iet. 
onopgemerkt  voorbijgegaa n .  
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Bel en kwam niet op de gedachte deze werking nader 
te onderzoeken . 

Ook de ontdekking van het verschijnsel , waarbij spre
ker meer speciaal de aandacht zou bepalen , dagteekent  
reeds van een zestig j aren herwaarts en mag toch eers t 
sedert een korte spanne tij é'.s op een vrij volledige toe
passing bogen. S E EBECK namelijk  de�d in t 8.23 of '1 8� 1 
wederom een schrede voorwaarts op het gebied der elec
triciteit. 

Hij ontdekte namelijk  het ontstaan van een el ectrischen 
stroOlll in twee aan elkander gesoldeerde geleiders van 
verschillend metaal , op het oogen blik dat men een der 
beide soldeerplaatsen verwarmt. Ook deze zo ogenaamd 
THE RMO-ELECTRISCHE s troomen trokken aanvankelijk  weinig 
de aandach t ,  maar legden e erst later den grondslag tot 
andere ontdekkingen , die thans een groote to ekoms t vo or
spellen aan deze wijze  van electriciteits · ontwikkeling. 
Bepaalde men zich eers t to t  een enkel paar s taven of 
reepen van verschillend metaal , in 't j aar '1 83 2 werd 
een aanmerkelijke verbetering toegepast door het  vermenig
vuldigen van dergelijke t,hermo-elec trische paren of elemen
ten , en construeerde n1en een toes tel van 1 20 paren aan 
elkaar gesoldeerde s tukj es platina- en ij zerdraad. Een der
gelij k  zamenges teld toes tel van tot ep,n bundel gebogen 
aan elkander gesoldeerde draden noemt men een thermo 
electrische batterij , waarin later , 

'
vooral door N OBILI I door 

het gebruik maken van verschillende metalen , als ni en w
zilver en ij zer , bismnth en antimonium , en ten behoeve 
van onderscheiden toepassingen , zooals het  meten v an 
de temperatuur van voorwerpen en het onderzoek naar 
de s tralende warmte ,  belangrijke verbeteringen werden 
aangebragt.  Maar ondanks al die verbeteringen lie t  de 
practische toepassing van de thern1o-electrische batterij en 
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naast de gewone electrische batterij en , zamengesteld uit 
Bunsen'sche o f  andere elemen ten , nog lang op zich wachten. 

De eerste eigenlijk  bruikbare thermo-batterij werd in 
1 8 6 5  te Weenen vervaardigd. Bij dezen toes tel waren de 
aan . elkaar gesoldeerde metalen koperpirie t  (Cu S) en 

koper , die to t  een hoogeren graad verhit kunnen worden, 
waardoor men in s taat is in deze batterij een veel sterker 
s tr�om op te  wekken . fIet  bezwaar deed zich hier echter 
voor , dat het koperpiriet de eigenschap heeft van bjj ver
warming van s truc tuur te  veranderen , en , daar de elec
tromo torische kracht afhangt van de . s tructuur van den 
electro -motor , werd na eenigen tij d de s troom zwakker. 
Dit bezwaar werd in 1 8 7 0 opgeheven door een batterij , 
uit draden van ij zer en van een tot dLls ver door den 
uitv ind er geheim gehouden metaal-alliage opg'ebouwd , die 
insgelijks  een zeer aanzien1ijke werking voortbrengt. 

Kort daarna werd de grond gelegd to t  een groo te ver
betering door een wijziging in het sys teem van het  
zamenvoegen van de metaaldraden , die  tot  heden ach ter 
elkaar in een plat vlak werden aaneen gesoldeerd , maal' 
die men thans in een kring plaats te. Dit sys teem , in 
1 8 ï2 ontdekt , l eidde CLAMOND twee i al'en l ater t ot de 
zamenstellin g van zijn thermo-electris che batterij , waar
mede op dit oogenblik het  laatste wo ord· op dit gebied is 
gesproken . Spreker had een dergel ijken toes tel voor het 
nemen van proeven voor zich op tafel , dank zij de 
wel willendheid van dr. KOPPESClIAAR , den directeur der 
Haagsche Ho ogere BurgerschooL De metalen reepen , 
waarui t deze bat terij is opgebouwd , bes taan uit ij zel' en 
een alliage van an timonium en zink. De aan elkaar ge
soldeerde reepen vormen een ringvormig v lak J in 't midden 
een op ening latende van 2 à 3 cM. middellij n .  Van der
gelijke ringen zijn een aan tal schoors teenvorrnig opge-



stapeld : zoodat inwendig een cyl indervormige koker ont
s taat , waarin een van gaatj es voorziene po rcel einen cy l inder 
wOI-dt gestoken , die van onderen gemeenschap heeft nlet  
de warmte-bron , d .  w .  z .  met  de gaspijp , zoodat bij het  
aansteken van het gas de vlam langs de geheele binn en
vlakte van den cylinder speelt en warmte dool' de gaatj es  
doet  uitstralen naar de solde erpl aat,sen van de metalen 
reepen , die langs dezen weg gelijkmatig verhit worden. 

Na aldus de w ordingsgeschiedenis van de thermo-elec
trische batterij geschetst te hebben , kon spreker met. 11leer 
kans van goed begrepen te  wordf'n een verklaring gev en 
van het eigenlijk verschijnsel van den thermo-electrischen 
stroom. Keeren wij daar toe even terug tot de proef \Tan 
Seebeck , die een aan twee zijden omgebogen koperen 
staaf vast soldeerde aan een s taaf van an timoniu m of bis 
muth. Een van de soldeerplaatsen verwarmende , zag hij 
aan de afwijking van den tusschen den krommen staaf 
geplaatsten magn eetnaald , hoe een stroom werd opgewekt, 
die van het bisffiuth op het k oper overging. Ziedaar de 
ho ofd wet ) waaruit zich al lr, verdere on tdekkingen op di t 
gebied ontwikkelden . 

Zijne proeven voortzettende met andere metalen , ont
dekte Seebeck , hoe de verschil l ende zamen voegingen van 
het eene metaal met het andere gerangschikt ln1 l1nen 
worden in een reeks , in dezen zin dat , wanneer Inen 
een der nletalen uit die reeks verbindt met een lager 
geplaatst me taal , bij de verwarming van de soldeerplaats 
de stroom in den ,ün van het hooger geplaatst  luetaal 
naar het  lager geplaats te gerigt is . Die zelfde reeks gaat 
ook door voor de geleidbaarheid voor de warmte der 
metalen. 

Een ander verschijnsel , dat de werking van thermo
electrische s troomen duidelijk maakt , ontdekte PELTIER , 
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die twee reepen van onderscheiden metalen , koper en 
bismll th ,  over elkander kruis te en de aanrakingt::plaats 
verwarn1dè. Hij bemerkte nu hoe de s troom van het bis
muth naar he t  koper liep ; maar verkoelde hij de plaats 
van aanraking , dan keerde de s troom om en ging van 
het koper naar het  bismuth. 

Die afwisselende verwarming en verkoeling onts taat 
omgekeerd , wanneer men achtereenvolgens in de eene 
en in de andere rigting een s tro om door de reepen me
taal heen l eidt. Langs dezen weg gelukte  het ze l fs aan 
een proefnemer , op de aanrakingsplaats water te doen 
bevriezen. 

Spreker gaf thans een zeer aanschouwelijke  vo ors tel
ling van de wijze , waarop de rigting en de krach t der 
thermo-elec trische s troomen gemeten kunnen worden. 
De  magneetnaald is hier de overbrenger of waarschuwer 
van he t  bes taan , van de sterkte en van de rigting van 
den s troom. Na herinnerd te hebben aan den regel van 
AMPÈRE voor d e  afwij king van den magneetnaald t en 
opzigte der s troomrigting (he t mannetj e in den s troorn , 
bij wiens voeten de s troom in- , bij wiens hoofd de 
s troom ui ttreedt , zal , met het aan gezigt naar de 
Noordpool gekeerd , den magnee tnaald l inks zien af·
wijk en), beves tigde spreker aan een astatischen magneet
naald een spiegel tj e ,  waarop een s terke lichtbron hare 
s tralen wierp , zoodat b ij de geringste beweging van den 
naald een vergro o t  spiegelbeel d geworpen werd op den 

wand , waar dat beeld zich kon bewegen langs een in 
graden verdeelden boog. De beweging van den naald kon 
dus gemakkel ijk  afgelezen worden . 

Hij verwarmde nu de aanhechtingsplaats van twee 
metalen , waaraan twee gel eiddraden waren ,beves tigd , 
die langs den magnee tnaald liepen. He t opwekken van 
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den s trooln had on middellij k  een afwij king van den n aald 

ten gevol ge , z igtbaar aan de v erpl aatsin g van h et spiegel

be eld l angs den m u ur. De afwij king w erd aànvankelij k  

e·v en red ig ·gro o t er , n aarmate spreker d e  m e talen m e er 

v e rwarmde , maal' bij v o o r tgezette v e rhit t ing n am de 

stro o m s terk te w e êr af , w erd eindelij k  n u l , o m  eindelij k 

o v e r  te slaan in de tegen o v erges t elde rigti n g .  Die sterk te

verminderin g v an den s tr o o m  en de omk eering v an z ij n  

rigting zag men duiclel ij k aan d e  bewe gin g van h e t  spie

gelbeeld.  Dit v e rs chijn sel varieert  bij h e t  gebruik van 

verschill ende m e talen.  

Een zeer merk waardige proef is het verwarmen van 

één enkel me taal op d e  plaats , w aar h e t  eenige onregel

matigheid i n  de struc tuur  v er t o o n t .  E r  on ts taat  dan een 

s tro o m , b . v. van h e t  vv eeke n aar het harde gedeelte van 

den me taaldraad of  omgekeerd , al n aar den aard van 

h e t  m e taal. Reeds wan neer 111 el1 e e n  knoop l e g t  in e en 

. 
n1 e taaldraad , is d e  veranderin g , die daardoor in de lTlOle

culen o n ts taat , v oldoende o m  een s troom op te w ekken 

bij h e t  verwar m en van den k n o o p . 

Er volgde t hans een r e e k s  van pro e v en , die d e  krac h t  

v a n  den thel' m o - e l e c tris chen s tro o m ,  i n  e e n  Clan10nd-batterij 

opgewek t, aan t o onde n .  \V el hebben wij hier n i e t  te doen 

met de krach t  v an een B u n sen'sche batterij , daar de 

Clal l LO n d-toes tel , b . V .  t o t  het opwekken van lIlagn e e t

krac ht , s l e c h ts h e t  'ï ermogen bezit van '1 1/2 Bun8en' s c h e  

elemen ten i maar t o c h  kunlJen alle o mz ettin gen in anderen 

arbeid m e t  dezen toeste l  langs den thermo - el e c trischen 

weg op e v en zekere en v e el econ o mischer w ij z e geschi e 

den . Spreker o n tleedde el' op zeer  cOl1 c l n an t e  v�7ij ze water 

mede. D e  waterstof , aan r] e p o s i tiv e p o o l  z.ich o n twik

kelende , werd door
. 
spreker o n ts token , en d e  aan d e  

n egativ e p o ol opge v angen zuurstof aang e t o o n d  do or h e t  
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Qpflikkeren van een glimmende l l1 cifer , die , op het  
oogenblik der  gas -on tsnapping , bij de  opening der  buis 
werd gehouden . 

Nie t  minder overtuigend toonde spreker aan , hoe door 
dezen stroom magnee tkracht  kan worden opgewekt ,  en 
hoe deze kracht op haar beurt weêl' kan worden omge
zet in beweging. Op zeer aanschouwelijke wijze was hier 
de omzet ting van arbeid door middel van den thermo
electrischen s troom aangetoond. 

Voor chemische  on tleding is deze toes tel vooral aan 
te bevelen . Spreker gaf hiervan een eigenaardige proef 
door langs een met een oplossing van j oodk alium bevoch
tigd papier , op een blad metaal gespannen , n1e t  een 
koperdraad te  schrij ven , Men zag . . . .  niets ; maar toen 
de proefnemer den koperdraad bev es tigd had aan den 
Clamond- toes tel , s chreef h ij duidelij k : Leve Diligentia ! 

Wanneer men nu de voordeelen nagaat , welke deze 
e lectriciteit- opwekkende toeste l  boven andere bat terD en 
aanbiedt ,  dan moet men wel tot  de conclusie komen , 
dat de Clamond-batterij een toekomst  heeft .  Vo oreers t 
vermijdt men hier de onaangenaam riekende zuren , die 
bovendien lastig zjjn in he t  onderhoud en de metalen 
verteren , Het eerrige , wat deze bat ter�j vo ortdurend n oodig 
heeft , is een cons tan te aan voer van gas ter gel ij kmatige 
verwarming van de so l deerplaatsen . V oor gal vanopl astiek, 
s tereo typie en dergelijke  procédés , die een constan ten 
s troo m ,  welke geregeld doorwerkt , vereischen , is de 
Clamond-toes tel v an gro ote  waarde.  Bij de Fransche Bank 
en in de bekende e tablissemen ten van Goupil & Co.  te  
Asnières ge bruikt men deze bat terij dan ook reeds met 
veel succes .  

De kosten van het gebruik van clergelij ken toes tel zij n  
betrekkelijk  weinig , ofschoon de opgave van den uitvinder , 
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die voor 76 cents één kilograrIl koper zoude neêrslaan , 

veel verschilt  met  die van een ander waarnemer hier te 

lande , die dezen prij s  op f 1 7 stel t. Voorwaar geen klein 

verschil . Nog een andere opgave is van dr. Koppeschaar, 

d i e met  zijn toeste l  in één uur 350 kub. cJ)1 .  koper uit 

de oplossing neêrslaat. 

Eindel ij k  heeft deze batterij nog het eminente voordeel , 

dat z ij kan werk en onafhankelij k  van den dampkrülg ,  

met o f  zonder vochtige lucht , kortom onder alle om

s tandigheder. Spreker had ook aan deze plaats de bittere 

ervaring opgedaan , hoe men met andere toes tellen kan 

sukkelen . Toen hij hier vóór een tiental i aren de elec

triseer-machine van HOLZ dacht in werking te brengen , 

werden hij en het  publiek , die met natte j assen en laarzen 

de proeven kwamen bed.erven , de dupe \;an het  vochtige 

weêl'. In '1 874  ging het reeds betel' met den toestel van 

GRA7I'lME , maar zelfs di e voordragt had de ranlpzaUge 

herinnering aan de machine van HOLZ bij spreker nog 

niet geheel kunnen uitwisschen. Daaronl had hij gretig 

de gelegenheid aangegrepen , om den voor treffelij ken tegen 

alle vocht geassureerden Clamond- toes tel te  bespreken . Het 

Genootschap Diligent'ta is spreker erk entelijk  voor  zij n  

sehoone bijdrage .  Wij hopen , dat het Generaal DELPRAT 

gegeven m oge zij n ,  nog menigen vooruitgang op het  ge

bied der electriciteit in dezen kring te komen bespreken. 
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'. ' Prof. J. Á. SNIJDERS CJz. : 

O ve r  wate r m eters. 

De heer SNIJDERS , sedert hij het laatst in niligentia 

op trad tot  hoogleeraar aan de Polytechn ische School ge
promoveerd , vervulde in het  Natuurkundig Genootschap 
de laatste spreekbeurt van het  saizo en . De begaafde spreker 
had voor ditmaal een zuiver technisch onderwerp yoor 
zij n  verhandeling gekozen , v�orzeker een lastige stof voor 
een populaire l ezing  ten aanhoOl'e van een gemengd 
publiek , m"aar door den j ongen professor met groote hel
derheid behandeld , zoodat ook de leek met voordeel kon 
luis teren en : een algemeen denkbeeld verkrp.eg " van de 
inrigting en het doel van den watermeter. De aanleiding 
to t  deze voordragt was de j ongste ten toons telli ng yan 

Nationale en Koloniale nij verheid en de daaraan verbon
den weds trij d , in het vorig jaar te Arn hem gehouden. De 
spreker was daar als lid der j n ry , speciaal als rapporteur 

·· van de sub- commissie , met het onderzoek van de afdee
ling : WATERMETERS belas t , in de gelegenheid geweest een 
grondige s tudie te  maken van di t zoo nu t tige en betrek-
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kelijk nog geheel nieuwe werktuig.  De resultaten van 
deze studie in korte trekken te on tvouwen , had spreker 
zich tot  taak ges teld. Een reeks van zeer schoone afbeel- · 
dingen van verschillende waterme ters , vele malen vergroot 
geteekend door den talentvoll en Delftschen t eekenaar VAN 
BRUGGEN , benevens zeer duidelijke proj ecties lne t  behulp 
van kalklich t  op een schernl , droegen er vee l  toe bij , 
om de op zich zelf reeds duidelij ke vo ordragt van spreker 
nader toe te lich ten . 

Vooraf herinnerde de spreker aan den national en wed
s trij d te Arnhenl , die het  voordeel had , niet . alleen de 
inspanning van ui tv inders en uitvo erders te rigten op een 
bepaald doel , waarvan het  groote  belang vooraf, na rijp 
overleg , was erkend g-evvorden : lllaar ook verbeteringen 
te vragen , die j uis t o rnschreven , scherp bepaald en daar
door betel' geschikt  waren de aandacht te ves tigen en 
diegenen te bevredigen , die t o t  eigen leering de tentoon
s telling bezoeken.  En neem t men nu in aanmerking, dat 
deze weds trijd  een eerste proef was , dan mag men met 
voldoening wijzen op de resultaten , die aan de deskun
dige onderzoekers de overtl�iging schonken , dat in eenige 
afdeelingen , o. a .  in die van de watermeters , de inzenders 
me t  erns t er naar gestreefd hadden , dool' doel matigheid 
en deugdelij kheid van hun fabrikaat den voorrang boven 
mededingers t e  verwerv en , welke pogingen werkelij k  t o t  
voorui tgang hadJen geleid. 

Aldus luid t onge veer het waarderend oordeel , dat de 
voorzi t ter der j u ry , prof .  BOSSCHA , in zij n inleidend woord 
tot  he t  algemeen j ury-rapport o ver den wedstrij d  n i tspreekt .  
Dat  hie l;mede n ie t  te vee l  is gezegd , ge tuigden de  buiten
landsche leden van de j ury ,  die met  den nlees ten lo f  \ 

gewaagden van deze eers te poging op N ederlandsch terrein , 
om de tento onstellingen vruchtbaarder te  maken dan , in 
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de laatste j aren het geval ·was. Naar hun land terug
gekeerd, hebben velen zelfs later de verzekering overge
bragt ,  dat hunne Gouvernementen zoo ingenomen waren 
met den weds trijd  te Arnhem , dat zij s tellig voornemens 
zijn , i ets dergelijks ook in hun land toe  te passen. vVerd 
niet ten onregte aan het  nu t der elkander te 811el opvol
gende tentoonstellingen getwij feld ; met  dezen 'weds trijd 
te Arnhell1 werd een s tap in de goede rigting gedaan, Oln 

de krachten van de nij verheid te toe tsen en de  n1ate 
van vooruitgang op verschillend indu strieel gebied te  be
palen . Aan de Arnhemsche Ten toons tellings-vereenjging 
mag de lof niet onthouden worden , in deze het  initiatief 
genomen en voor  den eers ten weds trij d in vel e  opzigten 
e en goede keuze gedaan te  hebben . 

Van he t  onderzoek in een der twaalf afdeelingen , die 
van de ,vatermetRl'S , zou spreker ons thans ' t  een en 
ander mededeel en. Ieder weet , wat n1en onder ee.n water
meter vers taat , namelijk  een werktuig ) dat zoo  j l1 is t mo
gelijk  de hoeveelheid water op teekent ) die er doorstroomt. 

D e  bestemming van het  werk tl�i g  komt  dus geheel over
een met  di e van den meel' al gemeen . bek e.nden gasm eter.  
Alv orens echter een beschrij ving te ge ven van de inrigti ng 
der watel'lneters en van de wijze ) waarop het onderzoek 
met behulp van de Nij meegsche waterleiding ges chi edde , 
z ou  spreker trachten een voors tell ing te ge ven van d en 
druk , waardoor de uitstroorning van het  water door de 
geleidingsbuizen geschiedt ) en van de omstandigheden , 
die op de verschillende punten dier geleiding invloed uit
oefenen op elien druk. 

S tel t  men zich een vast ligchaam voor op een hori
zontaal vlak geplaats t ) en denkt men zich dat Ugchaalll 
in l�gen verdeeld , . eyenwijdig loopende aan het  grond
vlak - dan zullen de benedenste deeltj e s  van de bovenste 



laag deI1 druk van die geheele laag ondervinden ,
' 

de 
onderste deeltj es v an de tweede laag den druk van de 
beide bovenste lagen , die van de derde laag den druk 
van de drie opperste lagen enz., zoodat de druk op de 
moleculen van het ligchaam , naar nlate zij lager gel egen 
zijn , ook grooter wordt , to t  eindelij k  de maximum-druk 
bereikt wordt , welke met het  gewigt van het geheele 
ligchaam uitgeoefend wordt op de moleculen onmiddellijk  
aan het grondvlak grenzende. 

Die toeneming van druk geschiedt ook in vloeistoffen , 
maar zij openbaart zich daar op een andere wijze .  Nemen 
wij een met vloeistof ge vuld va,t , dan is het duidelij k ,  
dat met  de diep te van de laag de druk , dien d e  vocht �  
deel tj es  hebben te verduren , groo ter wordt , met dit verschil 
intusschen , vergeleken lnet de moleculen van een v as t  
ligchaam , dat deze al tijd aan een bepaalde plaats zijn  
gebonden , terwij 1 de  vloeistof-deelti e s  zich gemakkelijk  
bewegen en derhal ve de  op  dezen ui tgeoefende druk zich 
niet al leen voortplan t. in v erticale rigting , maar in alle 
rig tingen .  De rnoleeule vloeis tof, die aan dezen van alle 
kanten op haar uitgeoefenden druk tracht te ontkomen , 
drukt niet alleen op den bodem van het  vat ,  lnaar ook 
op den zij wand en wel in loodregte rigting op dien wand. 

Beschouwt men nu in het met vloeistof 

\ i; 1 gevulde vat  a 

een vochtdee l  tj e onder het v as te voorwerp b ,  dan wordt 
dat deeltj e door de o il1l'ingende moleculen in verticale 
rigting naar bo ven tegen het v oorwerp aangedrukt. Van 
dien opwaartschen druk maakte spreker gebruik om met  



een schoone proef aan te t O Ollen , hoe o ok in vlo eistoffen 
de druk , met de diepte van de laag toeneemt. In ' een 
met water gevuld glazen vat donlpelde hij een aan 
weerszij den open , trechter c ,  die van onder gesloten 'kan 

I e 

c � c 

w orden door een 

beweegbaar plaatj e  

i n  het vat zag men 

tegen den trechter 

druk van de daaron

deeltj es.  De proef

water in den trech-

met een touwtj e e 

d. Bij indompeling 

het  plaatj e  d zich 

sluiten door den 

der gelegen vocht

nemer goot daarop 

ter en op een gege-
v en o ogenblik, toen -_\_- het  water een be..:' 

d 
paalde hoogte in den trechter bereikt 

had , liet het plaatj e ] os : de druk van de kolom vocht' 
boven het plaatj e had den druk , door de v o chtdeeltj es 

daaronder uitgeoefend , o v erwonnen. Bij een herhaling 

der proef den tre chter , met de zelfde ho eveelheid vocht 

gevuld, dieper indompelende , bleef het plaatj e  aan den 

trech ter bevestigd , een bewij s  dat op een grootere diepte 

de druk op de zich daar bevindende vochtdeeltj es gro oter 

is, en in di t geval in staat , Qm den op het pl aatj e door 

de vochtkolom in den tre chter uitge oefen den druk te over-

winnen . 
Het b e h o eft geen betoog , dat de snelheid, waarm �de vocht 

uit een vat stro omt , afhangt van de drukh oogte . Gaat 

Inen nu bij de berekening van die uitstroomingssn elheid 

uit van de wet van h e t  behoud van arbeidsvermogen , 

dan ziet men dat een viermaal gro otere drukhoogte 

gepaard gaat met een tweemaal groo tere uitstroomings

snelheid. Laat m en ' nu uit een reservoir w ater stroomen 

door een k ort zij delingsch buisj e digt b\j den b odem , 

dan zal na eenigen tij d  de snelheid v an uitstrooming 

stan dv as tig ' geworden zijn .  In een m anome ter , v l ak 

9 
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,bij d:e · .opening .geplaatst , zal men dan het vocht bijna 

tot onder toe ., .tot · o,p  het horizontale uitstro omingspijpj e 

·zien dalen . 
Doch .w at gebeurt, als men het vocht uoodz.aak:t. , eerst 

een buis van groote lengte te do orlo open vóór het uit

stroomt ? Het vocht heeft dan op dien weg een weerstand 

.te overwinnen , die afneemt naarmate het de opening der 

buis nadert. Plaatst men nu op de horizontale buis , waar

door het water uitstroom t ,  in loodregten ·s tand buizen of 

manometers , dan openbaart zich het verschil van druk , 

dien het  vocht ·he eft te overwinnen , naar mate het  meer 

oot de uits troomings-opening nadert , door den s teeds !in 

;hoogte ·afnem enden stand van het water in die manometers. 

Het geringe verschil tusschen de kolom vocht . in den 
.·manomete;r , die onmiddellij k  naast he;t reservoir is ge

.p laatst,  en ·het niveau in het vat zelf is dan .de maat 

voor de uitst-roomingssnelheid , m.  a. w .  de drukhoogte , 

die de sneUleid bepaalt , waarmede het  vocht uit de buis 
stroomt. 

Vermindert men de uits tl'oomingssnelheid , door aan het 

eind van de horizontale bl,lis een kraan aan te brengen 

en die gedeeltelijk digt te draaij en , dan do en wij aan 

dat eind een weerstand geboren worden , die weer ,door 
het water ov,erwonnen moet worden , zooals blijkt uit 
de vermeerderde drukhoogte in den laatsten aan het eind 
geplaatsten Inanonleter. Maar niet alleen in ·dien laatsten 
manometer stijgt dan de kololn vocht , ook het niveau 
van de overige manome ters kli mt trapsgewij ze en wel 
in grootere ·mate naar gelang de kraan digter wordt ,toe
geschro efd , tot  eindelijk , bij volkomen ·afsluiting van de 
uitstroomings-op ening , de niveaux in alle manometers 
gelij k  worden met h e t  J.1Îveal� in het  reservoir. 

Met een reservoir en daaraan verbonden ui ts troorrlÎngs-
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pij p  met  manometers nam spreker een practische proef, 

om aan te  toonen , hoe h et niveau in de manometers 

verandert naarmate van de zwakkere of  sterkere uit

stroomingssnelheid . 

Daar nu bij de watermeting de v erschillende uitstroo

mingssnelheden en de daarmede gepaard gaan de v erande

ringen . in den druk een groote rol spelen , behoeft het 

geen betoog , · dat men bij de inrigting van de daarto e te 

gebruiken werktuigen op deze factorep bedacht is ge

weest. Van de meest gebruikelijke watermeters is het 

voornaamste onderdeel een stel bewegelij ke deelen , vleu

gelraderen genaamd , waarvan de vleugels of wieken met 

horizon tale armpj es aan een ligt b ewegelij k e  verticale as 

zij n  verbonden . De ' beweging van di e yo orwerpen door 

het v o orbijstroomende water do et dan een weerstand 

geboren worden, die een zeker verlies van drukking ver

o orzaakt. Des te geringer is die weerstand en derhalve 

het drukkingsverlies, naarm ate de snelheid van de uitstroo

ming geringer is .  Spreker nam hier wederom de proef op de 

som , door op de s traks te beschrij ven wij z e de opening 

der aan een waterm eter v erbonden geleidingspij p  te verklei

nen , waardoor men onmiddellij k  het wate r in de mano-' 

me ters zag klimmen en de niveaux een geringer verschil 

zag aan wij zen . 

Heb ben wij hierboven een der hoofds oorten van water

meters ter loops beschouwd , er is nog een ander systeem, 

w,:aarbij het vocht wordt gecubiceerd , d. w. z .  in een 

bepaalde hoeveelheid afgemeten. Ook deze meters werken 

d'oor een ronddraaij ende beweging van de deelen van den 

m eter , die zo odanig zij n  ingerig t ,  dat zij bij elke ornwen

teling van de as zuiver afgemeten hoeveelheden water 

laten passeren en , zoo de bew egelij ke deelen goed sluiten, 

geen enkelen druppel doors troomend water ongeregis -
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treel'd laten . De kleinste druppel water in dezen zooge

�aamden . zuigermeter heeft , al vorens de uitstroomingspijp 

t�  verlaten , er toe medegewerkt om de zuigers van den 

toestel in  beweging te brengen , welke beweging onmid

dellijk  wordt overgebragt op de as , van daar op�de kruk , 

die met het  tel werk correspondeert , waar de dOOl'ge

stroomde hoeveelheid water wordt afgelezen. l\iet  e en 

dergelijken meter is het dus zoo goed als onmogelij k  -

gesteld natuurlij k  dat hij normaal , d. w .  z .  zonder ge

breken werkt - , om water af te tappen zonder dat he t  

wordt geregistreerd. Maar aan dit voordeel is he t  nadeel 

verbonden van een enorm verlies van drukking tusschen 

de punten , waar de in- en uitlaatpijpen zijn  aangebragt. 

Het water heeft in dezen zuigerwatel'meter zooveel weer

stand te overwinnen , dat het v erlies van drukking daardoor 

bij groote snelheden zeer aanzienlijk  wordt , en men dus 

bij het gebruik van dezen watermeter het gevaar loopt ,  

dat uit de leiding , op hooge verdiepingen aangebragt , 

misschien in ' t  geheel geen water uitstroomt. 

Van deze metersoort , uitillun tende door haar hooge mate 

van gevoeligheid , verldaarde spreker den zuigermeter van 

Mathelin en Garnier , te Parij s, 

Een grootere bewegelijkheid en daardoor gemakkelijker 
te overwinnen weerstand bieden de daareven reeds met 
een kort woord beschreven watermeters met vleugel
raderen. Van deze meters bestaan een aantal soort en , 
die . met geringe wij zigingen1 van elkaar afwijken , doch 
i�l beginsel overeenstemmen. B ehalve de  watermeters van 
de firma's te Weenen Spanner en Teirich & Leopolder , 
die te Arnhem bekroond werden , noemd� spreker ook 
de vleugehneters van Meinecke te  Breslau , van Valentin 
te Frankfurt alM , van Rosenkranz te Hannover, enz. lVlet  
deze soort komt ook eenigszin s he t  belangrijke  fabrika�t 
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van de . Berlij nsche firma Siemens en Halske o vereen 

clie , evenals de Engelsche fabri�anten Guest and Chrimes, . 

den turbine-vorm gebruiken.  Spreker nam met het zooge

naamde Segner' sche waterrad een zeer fraaij e , proef om het 

beginsel van deze soort van watermeters duidelij k  te maken. 

Hij besloot de beschrij ving van de verschillende me ter-

s oorten met een proj ectie van den Muller'schen m eter 
met een astatisch stelsel v an magneten ,. �n een water
vrij tel werk. 

, Tot het  belangrijkst  gedeel te van h e t  ond erzoek van 

wat ernleters behoort zeker de gevoeligheidsproef, d. w. z. 

de bepaling binnen digt bij elkaar gelegen grenzen van 

de uitstroomingssn elheid , waarbij de meter zij n  aanwij 

zing b egint. Het ligt voor de hand , dat de meter niet  

onmiddellij k  begint aan te w\j zen , als  er w.ater voorbij 

de as stroomt.  Bij zeer geringe sn elheden zal het w ater 

door den me ter kunn en s tro omen , zo nder dat de as en 

de daarmee verb onden wij z ers van het telw erk in be

weging worden gebragt . Eerst als de hoeveelheid arbeids

vermogen van het  do orstroomende wa ter door verwijding 

der ui tstroomings-op ening v o ldo ende is _ toegenomen om 

den weerstand van de as en het telwerk te o verwinnen , 

zal de aanwij zing beginnen. Het  behoeft dus geen 'beto og, 

dat de bepaling van dp. hoeveelheid water , die door den 

meter kan s troomen , zonder te worden opge teek end , 

in de eerste plaats bij het onderz oek in aan m erking komt . 
Maar er zij n ,  behalve de gevoeligheid , nog andere fac

toren, die invloed kunnen uito efenen op het gehalte van 

den waterme ter. Zoo is het  van belan g  om na te gaan , 

of de watermeter bij , uitstroomingssnel heden , waarbij de 

wijzers van het  telw erk zich bewegen ) aanwij zingen . , 

doet , die afwijken van de w erkel ijkheid. El' zou toch meer 

of ook w:el .minder , water kun n en doorv l oejj en dan gel'e-
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gistreerd wordt. Eindelij k  is ook nog van v eel gewigt 

het onderzoekvan het drukkingsverlies,  door den watermeter 

veroorzaakt. Wanneer dat verlies toch te groo t  wordt" 

zou een waterleiding alligt door het gebruik van zooda

nigen watetm'eter op sommige ho oge punten werkeloos 

worden. 
Het resultaat van het onderzoek der j ury was , dat over 

't algemeen vleugelmeters niet alleen zeer naauwkeurig 
aanwij zen , maar zich o ok gunstig onderscheiden door 

een zeer gel"ing drukki ngsverlies , gepaard gaande met 

een ruim water-debie t .  
Aanvankelijk was dH geringe drukkingsverlies bij de proef

nemingen der Arnhemsche j ury een bezwaar , daar het 

met de beide gewone manometers F en FJ (aneroïde
Inanometers) in fig. 1, vóór en achter den waterm eter (D) 

op de do orstroomingspij p  (0 01) geplaatst , moeij elij k  te 

bepalen was. Aan dit bezwaar kwam men echter te hulp 

door een differentiaal-manolneter H H I te gebruiken , 

waarvan de beide beenen door caoutchouc-buizen bij G. en Gt 
met kranen in de pijpen 0 en 0/ gesoldeerd en aldus 
met het voor- en achtereinde van de doorstro orningspijp 

in gemeenschap werden gebragt , zoodat het verschil in 

druk vóór en achter den meter zeer correct tot  op één 

mMo op dezen kwikmanometer kon worden afgelezen. 

Zoodoende kon men met groote j uistheid drukkingsver

liezen v an 1 1/4 cM. to t ongeveer 5 M waterdruk bepalen . 
Om een v oorstelling te geven hoe het onderzoek ge,

schiedde , h.�d spreker met de m eeste zorg een geheelen 

watermeter-to estel met toebehooren op tafel opgesteld op 
de wij ze als in . fig. l is aangegeven. : als middenstuk de 

watermeter (D) , aan de in - en uitlaatzijde met koppe

lingen �eschroefd aan de geleibuis (0) van die waterlei

ding en de uitstroomingspijp (Cl) ; voorts .beide pijpen vóór 
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Plaat 1 ,  tig.  1 .  

I 

I 

Fig. 2.  
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en achter den watermeter in gemeenschap gebragt 11let  . 

een differentiaal-manometer en met de beide gewone ma

nometers , die in elk geval gebruikt moeten
. 
worden als 

men het absolute bedrag der drukking kennen wil ; de 
differentiaal-manometer toch geeft enkel het drukkings

vorschil voor en achter den meter. Bij grootere uitstroo 

mingssnelheden en  drukkingsverliezen Il lOest bij de proeven 
te Nij megen de differentiaal-manometer worden afgesloten, 
omdat de lengte zijner beenen niet toeliet grootere ver
schill en dan van 1/2 atmosfeer te bepalen ; alsdan las men 
op de gewone manometers eerst het verschil hunner aan
wijzingen af bij statische drukking, wanneer het water 
wel to egang heeft tot den watermeter, maar nog niet kan 
uitstroomen ; en bragt daarna dit verschîl als correctie 
in rekening bij het bepalen van het drukkingsverschil 
aan 'Yeerszijden van den watermeter bij het  intreden van 
den dynamischen druk. 

Terwij l  nu de uitstroomings-opening nog gesloten was , 
liet spreker het water in den watermeter stroomen. Het 
knikniveau in veide beenen van den differentiaal-mano
meter s tond nu ongeveer gelijk , maar wees onmiddellijk 
een verschîl aan bij het openen van een uer uitstroo
mingskranen ; alle eigenaardigheden , die zich bij het 
onderzoek van een watermeter voordoen , konden op die 
wijze  aanschou welijk  worden gemaak t ; alleen het gemis van 
een met zink bekleeden bak , waarin het water kon worden 
opgevangen, en die van een drij ver P met  n onius N en een 
standaard met verdeelde scbaal M was voorzien, belette om 
naauwkeurig de ui tgestroomde hoeveelheid fe leeren kennen 
en een volledig onderzoek van een watermeter op de wijze, 
zooals het te Nijmegen geschiedde, in het werk te  stellen . 
l\'Ie� een ve\'groo te af beelding van fig. 1 werden echter de 
geheele inrichting en de wijze van werken v erklaard. 
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Voor eIken te onderzo eken waternleter werden te 
Nij megen een  reeks proeven bij v erschillende uitstroo
mingssnelheden genomen, ter bepaling van het drukkings ver
lies en van de fout in de aanwij zing. De  resultaten dier 
proefnemingen werden voor eIken meter grafisch voor
ges teld door twee kromme lij nen, platen 11 en In, waarvan 
de eene met  kruisj es de gevonden drukkingsverliezen b�j 
v erschillende uits troomingssnelheden aangeeft en  de andere 
met  cirkel �j es de bij die zelfde snelheden gevonden fouten 
in de aanwij zingen der meters doet kennen. Als ab
cissen zijn  de hoeveelheden water genomen , die per uur 
uitstro�mden en wel zóó, dat elke M3 door een lijn van 
1/4 e:Nl. lengte 'wordt v oorgeste ld ; de ordinaten der ééne 
kromme stell en de fouten voor , zóó dat een fout van 
1 % door een lijntj e van 1/2 mMo word t aangeduid , en 
de ordinaten der tweede kromme s tellen het drllkkings
verlies voor in dier voege ) dat een waarde daarvan , 
overeenkomende met  de drukkin g  van t M. water , door 

een lijntj e van 1/4 cM. lengte wordt aangegeven "  V001' 
eIken watermeter konden nu 5 à 7 punten van beide 
krommen worden geconstrueerd ; door die punten is daarna 
ui t de hand de kromme zelve zoo vloeij end mogelijk  
getrokken. Ten einde een beoordeeling t oe  te laten van 
de meerdere of mindere waarde der onderzochte watermeters, 
zijn  in fig. 2 ,  plaat I ,  die zelfde lijnen afgebeeld , z ooals zij 
zouden verkregen z ij n ,  als men de resul taten 'had opgetee- ' 
kend van het onderzoek van een volkomen goeden water
meter . Onderstel t men dat de meter ) hoe ui tstekend ook , bij 
een uitstr'Oomingssnelheid v,an bepaald bedrag pas zijne 
aanwij zingen begint , dan is ) zoolang die snelhejd ni et  
bereikt is , de fout  in de aànwijzing van den meter 
natuurlij k  - 1 00 °10 ' Deze wordt aangewezen dool' het hori
zon tale lijn �j e , dat van g tot  b loopt .  Van een zeel' 
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goeden waterme ter , die dus o ok z e er gevo elig is , h e eft · 
men regt te verwac hten , dat dit lijntj e zeer klein zij . 
Is de snelheid , door het punt a aangewezen , b ereikt , 
dan beginnen de wij zers zich t e  bewegen, aanvankelij k  
zeer langzaam , v eel  t e  langzaam zelfs , zoodat d e  aanwij 
zingsfouten nog altij d  een gro ote negative waarde h eb ben. 
Aan een uits tekenden watermeter mag ec hter de eisch 
gesteld worden, dat deze fouten snel afnemen en de 
kromme zic h dus , nageno eg als een regte lij n , in steile rig
ting naar boven be wege In de buurt der as  a dj gekomen , 
nl0et  zij zich snel ombuigen , zo odat h e t  punt d ,  van waal' 
af 'zij met de as d d' zamenv allen moe t , digt bij 0 gelegen 
zij .  Valt de kromm e van d af �e t  de as zamen , dan 
zij n  de aanwij zingsfouten 0 ;  loopt zij er ev enwij dig mede 
(c c' of e e ') ,  dan zij n  de fouten constant en zouden dus , 
als zij v ooraf bepaald waren , gemakkelij k  bij de af lezin g 
van den m eter in rekening te brengen zij n .  Aan de 
kromme p q, die het drukkingsv erlies aange eft , is alleen de 
eisch t e  stellen � dat zQ een zoo vlo eij end lTIogelij k  b eloop 
h eeft , natuurlijk in den oorsprong 0 aanvangt en voor 
de groots te snelheid, waarvoor de meter geconstrueerd 
is , nog punten levert zooals q ,  die b etrekkelijk di�t b ij 
de as a dj zijn gelegen . Aan deze beginselen konden nu 
de kromme lijnen , die te Nijmegen voor de verschillende 
watermeters verkregen zijn , getoetst worden en met e en 
o ogopslag was men in s taat de n1eerdere of mindere 
waarde dier werktuigen te beoordeelen j e en reeks afbee 1-
dingen op gro ote schaal van de krommen van plaat tI 
en III en een fraai proj ect!ebeeld v an fig. :? s telden 
daartoe spreker's gehoor zelf in de gelegenheid. 

Het onderzo ek sch onk ' aan d e  sub -commissie uit de 
Arnh emsche j ury de overtuiging , dat de 'waterme ters de 
hoev e elheid verbruikt water zeker niet minder j uist dan 
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de gasmeters het gas kunnen meten . D e  gasmeters In aken 
alli gt nog een fout van 2 pCt. : bij de goede waterme ters , 
door de comlnissie onderz o cht , is die fout veel minder 
dan 2 pCt. Bovendien veroorzaken zij zulk een gering 
drukkings verlies , dat zij v o or het  algemeen gebruik , o ok' in 
\vo onhuizen , zeer aanbevelens waard zijn.  Dit is o. a. de 
meening - van den heer STANG , den direc teur der H aagsche 
waterleiding , die verscheidene van de vleugehneter
so orten voor het gebruik in wo onhuizen zeer geschikt 
ac h t. 

Een bezwaar tegen de meer algemeene inv o erin g is 
vooralsnog de ko stbaarheid van d e  werk tuigen, die dan 
o o k  voor de tentoonstellingscommissie te Arnhem een 
aanleiding was , om ook op dit gebied een wedstrij d te 
do en houden. De commissie van onderz oek ho opt door 
h aar arbeid en de daarbij verkregen resultaten medege
werkt  te hebben tot b e v ordering van de min-kos tbaarheid 

' van de watermeters , welk doel zeer in de hand zal 
worden gewerkt door een algemeene inv oering van die 
werktuigen . En daar het nu voor den waterverbruiker 
v olstrekt niet  onverschillig kan zij n  om z elf te kunnen 
l1 agaan , dat hij voor het verbruikte water niet te  v e el 
en niet te weinig betaalt , z o o  zal de tij d zeker niet v e r  
m eer zij n , d a t  v elen e en dergelij k  w erktui g i n  hun woning 
zullen willen h ebben , waardo or van z elf e en prij sverl a
ging zal worden uitgelok t. 

Re e d s  op dit oogenblik zij n  goede watermeters niet 
veel duurder dan gas meters . Spreker . noemde als prij S  
van de kleinere so orten f ;3 3 ,  terwij l  e e n  gas meter f 30  

kost .  D e  Gemeentebesturen zouden dus  reeds kunnen 
begiun en met h e t  aanschaffen van waterme ters , om dez e, 
e v enal s  met de gasme ters gebeurt , te verhuren . V an den 
heer STANG had spreker v e rno men , dat hij goede Siem ens ' 
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& Halske'sche meters gebruikt ,  die slechts f 24 kosten. 
Thtlen lette echter wel op de qualiteit van het werktuig, 

daar
' 

er soorten zij n  die den naam van meetwerktuigen 
zelfs niet verdienen , bv.  de Mullersche meter , die meer 
een physische aardigheid is en in de aanwij zing aanmer
kelijke fouten maakt. Naar spreker's overtuiging zou met 
een algemeen in gebruik nemen der watermeters ook d e  
invoering van den ijk dier werktuigen gepaard moeten 
gaan , en zou die maatregel, ter voorkoming van het in 
den handel brengen van slechte soorten van watermeters, 
op zeker niet minder deugdelijke gronden dan de ijk 
der gasmeters te  verdedigen zijn. 

Spreker bragt ten slo tte een woord van hulde aan de 
Al'nhemsche Tentoonstellingscommissie voor haar initiatief 
om op dit gebied een onderzoek te doen plaats hebben 
op het regte tijdstip , nu in ons vaderland de aanleg en 
exploitatie van waterleidingen in de voorname steden aan 
de orde van den dag is . 

Aan prof. SNIJD ERS komt de voldoening toe ., de lJiligentia 
avonden in di t saizoen met  een belangrijk  en actueel 
onderwerp te hebben gesloten . 
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