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VOORREDE.

Er is in den laatsten tijd zooveel geschreven en gesproken over de noodzakelijkheid eener meerdere verspreiding van de kennis der natuur en van
die der vele toepassingen, welke deze kennis in het dagelijksch bedrijf der
menschen vindt, dat het overbodig schijnt, daarop nog met klem van redenen
aan te dringen. Doch er ligt een diepe klove tusschen de erkenning eener
bestaande behoefte en haar vervulling. Terwijl de meest ervarenen hun stem
doen hooren tot aanprijzing der natuurkennis, wordt haar mededeeling niet
zelden aan zeer onbevoegden overgelaten, en zoo algemeen een heldere en
populaire voorstelling wordt gewaardeerd, zoo weinig schijnt men zich een
begrip te vormen van de hooge eischen, waaraan juist de p o p u l a i r e schrijver moet voldoen, en van de vele moeilijkheden, die hem wachten. Het kan naar 't
schijnt niet genoeg herhaald worden, dat voor zulk een taak alleen hij berekend mag heeten, die een degelijke studie heeft gemaakt van het onderwerp
dat hij behandelt, en dat, naarmate men minder kennis bij den lezer onderstelt, er van den schrijver meer algemeen inzicht, meer zelfstandigheid van
opvatting en gedachte gevorderd wordt. De zonderlinge meening, dat men niet
kundig behoeft te zijn om onkundigen te onderwijzen, heeft, vooral in Duitschland, een menigte schrijvers doen opstaan, die meenden de wetenschap helder
uiteen te zetten, terwijl zij haar jammerlijk uit haar verband rukten, of haar
dachten te vereenvoudigen, terwijl zij haar misvormden.
Doch ook volledige kennis der wetenschap, die men voor ieder wenscht toegankelijk te maken, is op zich zelf alleen nog niet voldoende; de toegang kan gemakkelijk en toch niet aanlokkend zijn; de beste natuurkundige is niet altijd
de meest onderhoudende schrijver en menigmaal toont hij de grootste geleerde
te zijn, die er in slaagt zijn lezers het minst geleerd te schijnen. Juist de onbekendheid met de vele moeilijkheden, die de bevattelijke voorstelling eener ingewikkelde zaak medebrengt, is oorzaak, dat de lezer dikwijls overdreven eischen
doet en niet alleen wil begrijpen zonder eenige voorloopige kennis, maar ook
wil leeren zonder veel inspanning. Wil men zulke lezers tevreden stellen, dan
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is een meer dan gewone vaardigheid noodig, om bij de verklaring der verschijnselen steeds van bekende voorstellingen uit te gaan, en een zekere
menschkundige tact, om de beschouwingen, wier begrip eenige inspanning
vordert, telkens af te wisselen met andere, uit het dagelijksche leven ontleend, wier meer in het oog vallend belang de aandacht levendig houdt.
Waar zoo aanzienlijke eischen gedaan worden, mag men zich reeds verheugen, als de meest dringende vervuld zijn. In de overtuiging, dat men bij
de beoordeeling van populaire geschriften dit steeds behoort in 't oog te houden,
heb ik dan ook niet geaarzeld aan het verlangen van den uitgever van „Het
Boek der Uitvindingen" te voldoen, om zyne onderneming zooveel ik vermocht
te ondersteunen.
„Het Boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken" bevat de geschiedenis
en de verklaring van de voornaamste toepassingen der natuurkunde; het is
evenmin bestemd een handleiding voor technisch gebruik als een leerboek
voor de natuurkunde te zijn. Het bevat zooveel als ieder beschaafd mensch
omtrent zoo belangrijke onderwerpen behoort te weten en veel meer dan aan
de meesten bekend is. De verklaring van vele uitvindingen geeft den schrijver
menigmaal aanleiding om een natuurkundig onderwerp uiteen te zetten, maar
zelden gaat hij daarbij verder dan voor de verklaring volstrekt noodzakelijk
is. Het werk is dus een leesboek, dat door ieder gemakkelijk kan worden
verstaan en waaruit zeer weinigen niet iets belangrijks kunnen leeren.
Wat den vorm aangaat, zoo is het den schrijver zonder twijfel zeer goed
gelukt, door een onderhoudende en levendige voorstelling en door een lossen
en aangenamen schrijftrant de aandacht zijner lezers bezig te houden. De
kunstgrepen, die hij bezigt om een min of meer ingewikkelde zaak begrijpelijk
te maken, zonder door een valsch beeld tot onjuiste denkbeelden aanleiding
te geven, zijn soms zeer opmerkenswaardig.
Ik eindig met den wensch, dat de belangstelling, die het „Boek der Uitvindingen" van de zijde der landgenooten moge ten deel vallen, bewijze, dat
ik mij in dit opzicht niet bedrogen heb, en een ruime verspreiding den uitgever de verzekering schenke, dat het Nederlandsche publiek de verwachting,
op .zijn smaak voor nuttige kennis gegrond, niet teleurstelt en deze onderneming weet op prijs te stellen en te ondersteunen.
J. BOSSCHA JR.
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INLEIDING.
Altijd blijft het eene waarheid, dat er geen belangrijker studie voor den
mensch bestaat dan de mensch zelf. Niets is verhevener dan na te gaan,
hoe hij, als „heer der Schepping", van de vroegste tijden af getracht heeft,
de krachten der natuur aan zich te onderwerpen; na te sporen, hoe de verstandelijke ontwikkeling van ons geslacht voortdurend verder is geschreden
en eindelijk dat hooge standpunt heeft bereikt, thans door haar ingenomen.
Wel is waar liggen de vroegste tijden van het menschdom in het duister en
werd het geen menschelijk oog gegeven, in de nevelen der verre toekomst door
te dringen, — maar reeds is het een schoon tafereel, den blik op dat ontkiemen, ontluiken en vrucht' dragen van den zich zelf bewusten geest gevestigd
te hebben, voor zoover dit n i e t aan onze waarneming onttrokken is. Tot
volkomen klaarheid wordt het levensraadsel hier beneden niet gebracht. „Bij
de wieg van ons geslacht heeft geen sterveling ooit gestaan; in zijn stervensure
zal geen menschenzoon den lijkzang aanheffen," heeft een onlangs overleden
geschiedschrijver (prof. Theod. Jorissen) even schoon als treffend gezegd.
Het is geenszins de bedoeling dezer Inleiding tot het Boek der Uitvindingen,
den lezer een geschiedenis der beschaving in al haar omvang aan te bieden;
hiervoor bestaan afzonderlijke werken, als van Herder, Gervinus, Scherr, Kolb,
Buccle, Draper, Guizot e. a. Slechts willen wij in grove trekken den gang
schetsen, dien het beschavingswerk genomen heeft, om alleen hier en daar.
•bij enkele punten, iets langer stil te staan.
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Overzicht der ontwikkeling en beschaving van het menschdom.

Ouderdom en wieg van het menschdom. De rassen. Verschil der volken in vooruitgang:
„actieve" en „passieve" volken. De behoefte aan en het ontstaan van uitvindingen.
Voedsel. Vuur. Woning. Kleeding. Opschik. Wapenen. Gereedschappen. De steen-, bronsen ijzertijd. Het familieleven. Stammen. Taal. Onderling verkeer. Munten. GetalstelseL
Overleveringen. Geschiedenis. Godsdienstgebruiken. De stilstaande oorspronkelijke bevolking van Zuid-Amerika en Australië. Jagers- en visschersvolken. Herdersleven. Vooruitgang bij de volken aan den Kaukasus, de Kaspische zee en het Himalaya-gebergte.
De vooruitgang streeft den stilstand voorbij. Verschil in volken te dezen aanzien.
Siberië. China. Egypte. Mexico. Perzië. Vooruitgang in den historischen tijd. Phoeniciërs. Macedoniërs. Grieken. Romeinen. Germanen. Het Christendom. Wetenschappen,
kunsten en nijverheid. De boekdrukkunst. Aardrijkskundige ontdekkingen. Kolonisatie.
Uitbreiding der natuurwetenschappen. Onderlinge gemeenschap der volken. Verspreiding
van kundigheden. Onderlinge aansluiting, tentoonstellingen, congresssen en andere
middelen om kennis en beschaving te verspreiden.

Het menschdom.
Hoogst belangrijk is het dan, den trap van beschaving bij eenig volk of in
eenig tijdperk na te sporen, vooral indien daarmee een overzicht van de algemeen© ontwikkeling gepaard gaat en het door navorsching mogelijk wordt,
de afzonderlijke wortels te ontdekken, uit welke eigenaardige richtingen in
levenswijze en levensbeschouwingen ontsproten zijn: wortels, die, hoewel
slechts voor den scherpsten blik bemerkbaar, toch nog voortgaan te voeden
en te onderhouden. Doch dan vooral is die navorsching leerzaam, indien zij
den weg bloot legt, langs welken de vooruitgang voortschreed en men door
het wegen en vergelijken van het een en het ander bevestigd wordt in de
verrassende overtuiging, dat de menschheid, ook in weerwil van schijnbare
stremming, steeds verder op de baan van ontwikkeling en beschaving voortgaat.
Een onafgebroken regelmaat neemt men waar bij al de veranderingen van
onzen aardbol en zijn organisme. Niets geschiedt bij sprongen of zonder overgangen. Het tegenwoordige ontsproot uit het verledene, en alles, zelfs hetgeen
mislukte en tegenwerkte, heeft invloed gehad op de algemeene ontwikkeling.
Gelijk ook de stormwind het zijne toebrengt tot het rijpen der veldvruchten,
zoo is ook de menschheid op de baan der ontwikkeling voorwaarts geleid,
zelfs door datgene, hetwelk voor den oppervlakkigen blik teruggang schijnt.
Niets geschiedt te vergeefs, maar daarom is ook elke toestand slechts een
overgang, een tijdelijke vorm, welke aldus voortsproot uit het verledene en
op zijne beurt de grondslag wordt, waarop de toekomst den voet zet.
Wij moeten dus in de diepten van het verleden doordringen, wanneer we
ons willen voorbereiden om het tegenwoordige te begrijpen; we moeten teruggaan tot de bron, als we den tijdstroom der huidige eeuw wèl willen be-

DE OUDSTE PLANTEN EN DIEREN.

3

schouwen. Bij zulk een terugblik heeft alles zijn beteekenis. De geheele natuur,
het groote geheel der wereld bestaat uit en door ontelbare afzonderlijke deelen,
van welke geen enkel uit den grooten keten kan genomen worden zonder de
harmonie van het geheel, „den kosmos", in verwarring te brengen. Zelfs de
samenhang tusschen de schijnbaar strijdigste bestanddeelen en de band tusschen
de verstverwijderde verschijnselen wordt kenbaar, bijaldien men alles in het
rechte licht beschouwt.
H e t m e n s c h d o m . De menschheid maakt ééne groote familie uit, die met
hare woonplaats, de aarde, ten nauwste verbonden is. Alle veranderingen
onzer planeet — 't zy ze plotseling en met geweld of langzaam en onmerkbaar optreden, 't zij ze veroorzaakt worden door de krachten van het vuur
of van het water — doen hun invloed gelden op de organische wereld. De
mensch is een gewrocht van het alleven, een der vele vormen slechts, waarin
dit zich openbaart, maar een vorm, die even weinig in zijn tegenwoordigen
toestand blijft voortbestaan, als hij er zich vroeger in bevond.
De aarde was aanvankelijk niet geschikt tot een woonplaats voor levende
wezens, zooals wij ons ten minste deze voorstellen. Eerst langzamerhand werd
dit het geval. Hoeveel tijd daar over heen ging, is met geen mogelijkheid ook
maar bij benadering te zeggen, maar gerust mogen wij aannemen, dat in
dezen „duizend jaren waren als één enkele dag."
De plant is een midden voorwerp tusschen dier en mineraal; zij bereidt uit
de bestanddeelen van steenachtige zelfstandigheden die stoffen, uit welke zich
het dierlyk leven ontwikkelen kan. Dienvolgens is de aardoppervlakte eerder
met een plantenwereld bedekt geweest dan bevolkt door gedierte. Maar die
eerste planten kwamen in vorm geenszins overeen met die, welker kleur en gedaante, thans ons
oog aanschouwt
en welker vruchten
nu
den
mensch tot voeding en verkwikking dienen. Het
heete
Afrika
brengt
andere
planten voort dan
het koude Groenland, en nog veel
grooter moet het
verschil geweest
£ijn bij de eerste
planten, ontstaan
in een tijd, toen de aardbol nog een veel hoogere temperatuur had dan nu
en dientengevolge de dampkring veel meer vochtdeelen, waarschijnlijk ook
veel meer koolzuurstof bevatte dan tegenwoordig, terwijl ook het licht der
zon slechts weinig door dien dikken dampkring heen kon dringen.
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De aanspoelingen, welke ten gevolge van zware overstroomingen ontstonden
en hooge steenlagen uit de waterachtige nederploffingen op de oppervlakte
van vroeger droge streken deden ontstaan, hebben ons planten vormen uit alle
tijdperken overgeleverd, deels in getrouwen afdruk, deels in versteenden toestand. Elke zoodanige bezonken steenlaag is voor den navorscher van de
geschiedenis der aardoppervlakte wat de opgravingen te Pompeji voor den
oudheidkenner zijn. Bij onderlinge vergelijking dier steenen overleveringen
bemerken we, dat in de oudste nederploffingen de vormen nog het minst
ontwikkeld waren, doch dat zij tot aan de tegenwoordige schepping een
geleidelijken overgang tot meer volkomen vormen vertoonen. Op een bepaald
tijdstip vertoont zich de dierenwereld, welke ten gevolge van den gansch
eigenaardigen toestand der middelstoffen in welke die dieren leefden, ook
een geheel eigenaardigen lichaamsbouw en een dienovereenkomstige lichaamsinrichting hadden. Met de voortgaande verandering van de aardoppervlakte
en de trapsgewijze afkoeling van
den dampkring ging een toenemende
lichtontwikkeling gepaard en met het
een en het ander ook een wijziging
in de gedaante der organische wezens.
Hoezeer verschilt van alle tegenwoordige diervormen de Plesiosaurus,
(op de vorige bladz. afgebeeld); hoe
vreemd schijnt ons de gedaante van
het reuzenstinkdier uit Patagonie,
(zie nevenstaande afbeelding); en
toch was beider lichaamsbouw in
overeenstemming met geheel de toenmalige schepping. Eerst de Mastodon,
uit
w e l k s in de
Het reuzenstinkdier (Mylodon robustum) op
tertiaire formatie
^ der natuurlijke grootte.
aangetroffen overblijfselen wij ons
een vrij nauwkeurige voorstelling
van dit dier kunnen maken (zie de afbeelding op de volgende bladz.), vertoont
een duidelijke overeenkomst met de tegenwoordige dikhuidige dieren, van
welke de olifant den laatsten schakel uitmaakt in een keten, aan welks ander
uiteinde een geheel uitgestorven dierenvorm staat. De tegenwoordige waterbewoners hebben meer overeenkomst van vorm met die der voormalige zeeën;
trouwens voor deze dieren zijn de uitwendige omstandigheden in veel minder
mate veranderd dan op het droge met de plantenwereld het geval is. De
talrijke soorten ontstonden daardoor, dat de individuen hunne vormen aannemen naar omstandigheden, die niet voortgebracht maar aangetroffen werden,
terwijl hunne nakomelingen erfgenamen werden dier naar zulke aanleiding
gewijzigde vormen. De verschillende tijdvakken vinden wij in dit opzicht
vertegenwoordigd in de gesteenten der aardkorst, waarin de sporen van
geweldige natuurgebeurtenissen staan afgedrukt en ingegrift.
Het is bewijsbaar, dat de aarde sedert meer dan tweeduizend jaren zich
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nagenoeg in denzelfden toestand bevindt. Het verlies van warmte, dat z\j
ondergaan moest om een vaste korst te erlangen, heeft wel niet opgehouden;
maar dit wordt opgewogen door den toevoer van warmte, welke de zonnestralen aanbrengen. Hoe lang deze toestand van evenwicht zal duren, laat
zich niet bepalen. Wanneer eenmaal de aarde meer warmte in de wereldruimte
uitstraalt, of de zon niet meer in staat is om zooveel verwarmenden invloed
als thans uit te oefenen, dan treedt de aarde een nieuw tijdperk in, dat haar
een schrede nader brengt aan haar eindelijken verstijvingsdood. Alsdan zullen
de omstandigheden voor het leven der organische wereld andere zijn geworden,
en andere vormen, van dieren zoowel als van planten, zullen zich uit de
vroegere moeten ontwikkelen, bijaldien zij in dien veranderden toestand
zullen kunnen blijven leven.
De mensch is niets anders dan een vorm van het dierlijk leven, eigenaardig
behoorende tot den tegenwoordigen toestand der aarde. Naar het lichaam
behoort hij even zeker tot de dieren als de Borsdorfer appel*) tot de appelen.
Hij is het kenmerk van een zeker tijdvak in de ontwikkeling onzer planeet,
doch in geenen deele het einde of het doel. Slechts bekrompenheid kan zeggen,
dat de mensch het einddoel der schepping uitmaakt. Hij bestaat; hy bekleedt
zijne plaats, de eerste onder de wezens op deze aarde, maar voorzeker niet
alleen voor deze aarde. Een hoogere, een eindelooze bestemming ligt voor ons,
doch welke plaats wij menschen in het groote en verheven plan der wereldschepping innemen, dit te bepalen is ons beperkte weten niet gegeven, en
hoewel wij geen voorstelling hebben van de wijze, waarop de mensch na het
afleggen van zijn aardsche kleed gevoelt en zich beweegt en leeft, mogen we
gerust aannemen, dat het een steeds voortschrijden op de baan van verdere
ontwikkeling zal wezen.
O u d e r d o m van h e t m e n s c h e l j j k g e s l a c h t . Het is moeilijk, zoo
niet onmogelijk, te bepalen hoe oud het menschdom zij; zooveel slechts is
zeker, dat de ontwikkeling van het menschelijk geslacht gedurende een veel
grootere tijdruimte heeft plaats gehad dan in den regel wordt gezegd. Yoor
eenige jaren vond men het geraamte van een fossielen Ierschen eland (Megaceros
Hïbernicus), dat een zoo ongeregelde beenvorming vertoonde, dat deze aan
verwonding door middel van een werpspies denken deed. Dit scheen een
bewijs op te leveren, dat tegelijk met een sedert lang uitgestorven diersoort
reeds menschen geleefd hebben; anderen echter merkten aan, dat zoodanige
verwonding zeer wel het gevolg kon zijn van een gevecht, b. v. in den
bronstijd. Yoorts heeft men reeds voorlang menschenbeenderen gevonden in
sommige grotten, te midden van de overblijfselen van voorwereldlijke dieren.
Die beenderenliolen z\jn groote ledige ruimten in de vaste gesteenten, aan de
De „Borsdorfer" appel (zoo genoemd naar zijn eerste kweekplaats B o r s d o r f , in het
Saksische, bij Meissen), in een der edelste appelsoorten, die veel heeft van onzen goudreinet; hij onderseheidt zich door groote duurzaamheid, heeft een min of meer platgedrukten vorm, fraaie kleur, dunne schil en aangenamen smaak.
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hellingen van bergen; bij het indringen van waterstroomen werden zij met
leem en klei gevuld, alsmede met beenderen van die dieren, welke in die
holten hun graf vonden, terwijl zij het overstroomende wTater trachtten te
ontvlieden.
Een der beroemdste holen van dezen aard is de Gailenreuther grot in Beieren,
tusschen Bamberg en Baireuth. Men vindt er meest beenderen van hyena's
en beeren, en wel in zoodanige hoeveelheid, dat men sedert bijna een eeuw
de overblijfselen van 800 dieren te voorschijn heeft gebracht1). In vele dergelijke
holen treft men te midden der beenderen van dieren ook die van menschen
aan. Doch velen beschouwen zulks als iets toevalligs, en ontkennen, dat
tegelijk met die dieren ook menschen geleefd hebben. Onder den grond, waarop
de bekende kolossus van Memphis staat, een bodem die allengs door aanslibbingen van den Nijl werd opgehoogd, vond men ter diepte van 12 meter
een verglaasde potscherf, waaruit men de gevolgtrekking heeft gemaakt, dat
dit overblijfsel van menschelijke kunstvlijt aldaar voor 't minst 13.000 jaren
moet gelegen hebben. Niet ten onrechte heeft men echter opgemerkt, dat de
Nijl in vroeger tijd veel grooter hoeveelheid slib kan hebben afgevoerd dan
nu, zoodat die dikte der aangespoelde gronden van 12 meter in veel korter
tijd kan zijn tot stand gebracht.
De meer of mindere bewijskracht dezer gronden voor een hoogere oudheid
van het menschdom dan de doorgaans aangenomene daar latende, vergenoegen
wij ons met de opmerking, dat men niet dan met veel behoedzaamheid daaruit
gevolgen in een of anderen zin kan afleiden, zoolang zy op zichzelve staan,
doch dat de ontdekkingen van de laatste jaren velerlei bewijzen hebben opgeleverd voor die hoogere oudheid, welker kracht bestaat in de samenvoeging
van bijzonderheden, die elke op zichzelf minder gewicht in de schaal leggen.
Meer dan eens is het gevoelen uitgesproken, dat er een groote verwantschap
bestaat tusschen den mensch en den aap; een overeenkomst, welke in veler
hoofd het denkbeeld heeft doen opkomen van een gemeenschappelijken stamvader van beiden. De Darwinisten meenen door hunne navorschingen tot
zekerheid te hebben gebracht, dat de mensch niets anders is dan een volkomener
broeder van den aap. En zeker, in weerwil van blijkbaar verschil bestaat er
tusschen beiden ook een onmiskenbaar groote overeenkomst. De gedeelten
van het eene geraamte vindt men ook in het andere; ook de vorm is in
hoofdzaak dezelfde. Slechts is alles bij den aap minder welgemaakt en lomper;
bij den mensch veel edeler en fijner. De benedenste beenderen, van welke
zich de mensch — zijn voet tot gaan, de aap — zijn poot tot klimmen,
bedient, hebben bij dit dier nog den oorspronkelyken vorm, die slechts flauw
het onderscheid aanduidt tusschen de hand en den voet. Bij den mensch is
de duim, die bij den aap tegenover de overige teenen grijpt, in een naast de
overige staanden grooten teen overgegaan. Bij den aap staat de kop meer
Een afbeelding van den beenderengrot van Gailenreuth vindt men in het werk van
prof. H a r t i n g , de voorwereldlijke schepping, waarin tevens een aantal andere afbeeldingen
van voorwerpen uit de voorwereld zijn opgenomen.
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Links de olifant, rechts de Mastodon g4yanteum.

onmiddellijk op den romp, in samenhang met de wijze waarop h\j zich
beweegt: daarom is zijn hals korter dan die van den mensch, hoezeer het

getal wervelen J bij beiden gelijkstaat. De kop van den gorilla is groot, doch
de hersenkas zeer klein. Hij denkt dan ook niet. Maar de mensch, door middel
van zijne hersenen denkt, en dit denken verzekert hem een gansch eigenaardige
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plaats onder de schepselen dezer aarde; een plaats, die slechts door een
ondankbaar materialisme kan verlaagd worden tot eene, bij welke de mensch
eigenlek buiten zijn ware sfeer is getreden, toen hij zijne ouders verloochende,
om — mensch te worden. De overeenkomst der geraamten bewijst weinig
of niets, want de grondvorm laat zich bij alle gewervelde dieren terugvinden,
en zoo zou dan die groote reeks ook wel uit een paar andere dieren kunnen
zijn ontstaan.
Er is misschien geen onderwerp, dat met meer scherpzinnigheid is nagevorscht dan de oorsprong van het menschelijk geslacht, zoowel wat de wijze,
als wat den tyd betreft. Zij die het eerste menschenras van apen laten
afstammen, verzuimen opheldering te geven van het verschijnsel, dat alleen
door één apenechtpaar — of zoo men één apenhuwelyk aanneemt voor den
eersten man en één voor de eerste vrouw: twee — een zoo buitengewone
voortbrengingskracht is ontwikkeld, dat zij menschenkinderen voortbrachten,
terwijl het geheele overige apendom zich bescheidenlijk heeft vergenoegd met
aapjes en apinnetjes te telen. Totdat wtf hieromtrent beter zullen zijn ingelicht blyven wij overeenkomstig het scheppingsverhaal aannemen, dat de
eerste menschen evenzoo zijn voortgebracht als de overige organische en nietorganische wezens, waarmee het denkbeeld van trapsgewijzen samenhang
tusschen de verschillende grondvormen der eerste geenszins in strijd is *).
Maar wanneer is nu de aarde voor het eerst door een menschelijken voet
betreden? Zulks ligt geheel in het duister. Oppervlakkig schijnt uit de
H. Schrift te moeten worden afgeleid, dat het menschdom niet ouder is dan
bijna zestig eeuwen. Maar men late de ïï. Schrift niet zeggen wat zij niet
zegt. De geheele Bijbelsche tijdrekening rust op een optelling van geslachten
in de oudste geslachtregisters. Door dat, hetwelk in Gen. Y gevonden wordt,
komt men tot een tijdvak van 1656 jaren „van de schepping des menschen
tot aan den zondvloed." Maar men verliest bij die schijnbaar eenvoudige
optelling geheel uit het oog, dat men hier oude Oostersche geslachtlijsten
voor zich heeft, die niet geregeld voortgaan van vader op zoon, van dezen op
kleinzoon, maar alleen aanduiding zijn van stamhoofden.
En dit nu in het oog houdende, behoeft men de Bijbelsche oorkonden niet
in tegenspraak te achten met hetgeen de boven aangeduide overblijfselen
bewijzen, dat namelijk het menschdom veel o u d e r moet zijn, terwijl de
bewijskracht dier overblijfselen door een menigte opmerkingen grootelijks
*) Niet bevoegd in deze materie een eigen oordeel uit te spreken en verder de veel
besproken vraag over de afstamming van den mensch hier op hare plaats latende, bepalen
wij ons tot de opgave van een paar werken, waarin de Nederlandsche lezer omtrent het
Darwinisme nader kan worden ingelicht: Dr. J u l i u s D u b , De Theorie van Darwin, vert,
door R. E. de H a a n , Dr. Le Roy, Bondige uiteenzetting van het Darwinisme, en een
opstel van R. E. de H a a n in „Vragen van den Dag," 1889, afl. 7, getiteld: „Het Darwinisme in zijn ouderen en jongeren vorm." Darwin zelf schreef zijn: „Descent of Man"; zijn
geestverwant Thomas Huxley het niet minder beroemde: „Place of Man in Nature." Een
volledige Nederlandsche uitgave van Darwins Biologische werken wordt dezer dagen bezorgd
door Dr. Hartogh Heys van Zouteveen en Dr. T. C. Winkler.
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wordt verhoogd. In de streken der uitmonding van den Mississippi treft men
eene menigte taxodiën-bosschen*) onder den grond aan. Het eene bosch ligt
boven het andere onder den aangespoelden grond, en vaak vindt men, evenals
in de moerassen van de Deensche afscheidingslijnen tusschen de eiken en
beuken, tien zulke lagen boven elkander. Evenals zij nu in lagen elkander
opvolgen, zoo is ook de eene laag na de andere ontstaan, en aangezien er
nu onder die boomstammen vele zijn met 6000 jaarringen, is de bewering
niet overdreven, dat de vorming van het Mississippi-dal een tijdvak van
60,000 jaren heeft geduurd. Daar men nu in de vierde dier lagen een
menschelijk geraamte heeft gevonden, welks schedel geheel overeenkwam
met dien van het Amerikaansche menschenras, moeten er ten minste 30,000
jaren verloopen zijn, sedert de eigenaar van dien schedel de groene wouden
van zyn geboorteland betrad.
Tusschen Amiens en Abbeville in Frankrijk heeft men vuursteenen werktuigen in grooten getale gevonden tusschen de tertiaire steenlagen. Doch toen
men zich een weg door die gesteenten had gebaand, vond men onder de
aangespoelde gronden in den vasten mergelsteen een groote menigte wapenen
en werktuigen, kunstig van vuursteen gehouwen, gelyk deze ook op het
eiland Rügen in grooten getale in den aangespoelden grond voorkomen en
zelfs nog heden ten dage door sommige wilde volksstammen, met name de
Noord-Amerikaansche Indianen, vervaardigd worden. Het groote aantal dier
voorwerpen, benevens de omstandigheid, dat vele nog slechts in het ruw
waren behouwen, andere half, nog andere geheel afgewerkt, dringen tot het
denkbeeld, dat de plaats waar deze belangrijke vondst gedaan werd, vóór
den tijd dat die tertiaire gesteenten als nederploffing in een uitgestrekten
zeeboezem ontstonden, niet slechts droog, maar ook door menschen bewoond
was, volledig bekend met het hanteeren dier werktuigen en het bewerken
van vuursteen, ja, die reeds een min of meer uitgebreid verkeer hadden,
zoodat zij de bedoelde voorwerpen fabriekmatig vervaardigden. Zij bewijzen,
dat het menschdom dus voor het minst drie geologische tijdperken op aarde
heeft beleefd.
De nieuwere wetenschap doet alzoo het bestaan des menschdoms als afzonderlijke soort niet alleen in het algemeen tot een zoo hoogen ouderdom
opklimmen, maar neemt ook een overoude beschaving aan, welke zich kenbaar
maakt in het uitvinden en het vervaardigen van werktuigen en gereedschappen
uit verschillende grondstoffen. Aan de oostkust van Zweden vond men bij het
graven van het Södertelge-kanaal, dat het Malar-meer met de Bothnische golf
verbindt, op een aanzienlijke diepte de overblijfselen eener visschershut met
stukken bewerkt ijzer. Volgens de bekende saeculaire niveauveranderingen
aan Zwedens oostkust moet de ouderdom dier hut op omstreeks 12,000 jaren
gesteld worden; waaruit dus volgt, dat toen reeds menschen aldaar woonden,
Tax o d i u m is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Cypressen; men
brengt er o. a. de oude, hooge en wijdvertakte boomen toe, welke in de moerassige kustlanden van N. Amerika gevonden worden.
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die tot zulk een trap van beschaving waren opgeklommen, dat zij het ijzer
kenden en wisten te bearbeiden. En eer nu de schrede gedaan is van het
ontstaan des menschdoms tot de bewerking der metalen, moeten tijdperken
verloopen zijn, die de gewone maat van historische tijdrekening ver overschrijden.

Hut in een Amerikaansch woud.

Indien wij dit alles samenvatten, volgt er uit, dat de oorsprong van het
menschdom opklimt tot een geologisch tijdvak, welks ouderdom tot dusver
niet kan worden vastgesteld; die oorsprong hangt echter samen met een
algemeenen overgang, waarbij groote veranderingen in den toestand des aardbol s hebben plaats gehad. Deze overgang, deze afwijking van de tegenwoordige
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vermon, kon bij verschillende individuen en op verschillende tijdstippen plaats
vinden, en is hoogst waarschijnlijk ook geheel zelfstandig en herhaaldelijk,
tegelijk of in onderscheiden tijdvakken, kenbaar geworden. Gelijk die overgang
in zijne werking afhing van uitwendige invloeden, zoo moesten klimaat,
grondsgesteldheid, voedsel enz. er een belangrijke wijziging in te weeg brengen,
tengevolge waarvan de individuen, zich schikkende naar de uitwendige natuur,
zich op verschillende wijzen ontwikkelden; iets dat van het eene geslacht
op het andere werd overgeplant en zich ten laatste als karakteristiek onderscheid van rassen bestendigde. Op het tegenwoordige standpunt der natuurwetenschap moet men een ontkennend oordeel uitspreken over het denkbeeld,
dat het verschil in menschenrassen een gevolg zou zijn van een oorspronkelijk
verschillende vorming in het menschelijk geslacht. Iets anders is het, wanneer
men het menschdom beschouwt van het standpunt der beschavingsgeschiedenis,
waarop wij later terugkomen.
W a a r s t o n d de w i e g van h e t m e n s c h d o m ? Het is, gelijk wij reeds
opmerkten, slechts een dichterlijk denkbeeld, dat men een bepaalde streek
op de aarde wil aanmerken als de oorspronkelijke woonplaats van het
menschdom. Het is niets anders dan een droombeeld van het gemoedsleven,
wanneer men door alle tijden heen den wieg des menschdoms in een rijkgezegend landschap plaatst. En al hebben die dichterlijke voorstellingen geen
den minsten vasten grond, toch ligt er een diepe beteekenis in het denkbeeld
der volken, die de hooge berglanden aanmerken als het levenstooneel van
hunne vroegste voorvaderen.
Het is zeker, dat de aarde in de verschillende tijdvakken harer ontwikkeling het tooneel was van groote overstroomingen, tengevolge waarvan de
grenzen van land en zee zeer belangrijke veranderingen ondergingen. Er is
echter geen de minste grond om aan te nemen, dat eenmaal een algeheele
overstrooming van den ganschen aardbol heeft plaats gehad; doch het denkbeeld van zulke algemeene, zich over de geheele aarde uitstrekkende verschijnselen moest wel opkomen bij die volken der vroegste tijden, welker
beperkte blik de grens der geheele wereld liet samenvallen met die van hun
eigen land. Verwoesting van h u n n e wereld gold in hun oog als verwoesting
der g e h e e l e wereld, en daarom mogen wij de berichten aangaande de
„groote overstrooming," den „zondvloed," niet afmeten met den maatstaf,
dien wij bij latere verschijnselen bezigen. De hooge gebergten bleven gedurende
den grooten vloed boven water; zij waren de wijkplaatsen van het menschdom,
en diensvolgens zijn die bergstreken in engeren zin de wieg van de nieuwere
bevolking. Een overoud gebergte, als de Himalaya, welks voet het midden
van een groot vasteland beslaat, welks dalen en hoogvlakten van den weligsten plantengroei getuigen, waar het heerlijkste klimaat gevonden wordt —
zulk een oord moest aanvankelijk een dicht opeengehoopte bevolking bezitten;
en het is uit dien hoofde niet ongerijmd, dat men dit gedeelte der aarde
aanmerkt, wel niet als de oorspronkelijke woonplaats van het eerste menschenpaar, maar toch als het tooneel der vroegste ontwikkeling, als de aanvankelijke
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zetel eener eerste beschaving. Gelijk wij later zullen zien, leidt alles ons tot
het denkbeeld, dat de eerste beginselen onzer beschaving in het midden van
Azië, het hoogland van Tibet, te zoeken zijn. Het menschdom zelf is nochtans,
wat zijn oorsprong betreft, niet aan een bepaalde plaats gebonden.
M e n s c h e n s o o r t e n en m e n s c h e n r a s s e n . De trapsgewijze ontwikkeling, op de lagere sporten heeft zich over de geheele aarde op éénerlei wijze
toegedragen. Maar de omstandigheden en levensvoorwaarden, die de pas ontstane mensch in de hem omringende natuur aantrof, als klimaat, hoogte
boven den zeespiegel, vruchtbaarheid van den grond, nabijheid van groote
watervlakten — deze en zoovele andere omstandigheden meer, hadden invloed
op de ontwikkeling van den mensch, en die invloed, onveranderd voortbestaande, strekte zich in den loop der tijden zoover uit, dat hij er ten laatste
door in overeenstemming gebracht werd met de geheele buitenwereld, waarin
hij zich bevond. Daardoor wijzigde zich de grondvorm van den mensch in
onderscheiden streken der aarde. De Noord Amerikaansche Indiaan is niet
d a a r o m van een scherp gezicht voorzien, o p d a t hy in de bosschen zijner
landstreek het wild eer ontdekken en de sporen zijner vijanden bespeuren
zou, maar hij heeft het o m d a t hij in de vrije natuur zijne zintuigen met de
uiterste inspanning gebruikt, ten einde zich voedsel en veiligheid te verschaffen. De mensch wordt wat hij is door oefening en door den drang der
noodzakelijkheid. Indien een menschenstam leven kon in een lucht die het
geluid niet overbracht, zoodat hij niets aan zijn gehoor had, zou de aanleg
om te hooren meer en meer afnemen; die afneming zou zich van geslacht
tot geslacht voortplanten, met toenemenden invloed, bij erfelijken overgang,
en eindelijk zouden de afstammelingen van voorvaderen, met uitmuntende
gehoorwerktuigen voorzien, geheel en al verstoken geraken van alle gehoormiddelen en ze ook nimmer terug bekomen. Het spreekt van zelf, dat zoo
iets in de natuur geen plaats kan hebben; wij hebben het alleen aangenomen
om in het licht te stellen hoezeer des menschen bewerktuiging, zoowel als
die der dieren, van uitwendige aanleidingen afhangt. Onoverzienbaar is de
reeks van krachten, belemmeringen, eischen en omstandigheden, door welke
bepaalde eigenschappen — 't zij naar het lichaam of naar den geest, bekwamende of tegenhoudende — ontstaan en bij onafgebroken voortduring der
aanleiding ook blijvend en erfelijk gemaakt worden. De wijze waarop zich de
mensch ontwikkelde, heeft er den invloed van ondervonden. Doch indien het
menschdom als een groot geheel slechts weinige en hoogst langzame veranderingen ondergaat, ligt de grond daarin, dat die invloeden öf niet in
gelijken zin voortloopen, zoodat men er de gevolgen van ontwaart, öf dat de
eene invloed door den anderen opgewogen en vernietigd wordt.
Indien het menschdom altijd voortleefde in een gelykmatigen, normalen
toestand, zou het geenerlei verandering ondergaan, tenzij door langzame
afneming en uitputting van krachten. Indien wij het oog vestigen op de
afbeeldingen der Nijlbewoners, gelijk men deze op de oude Egyptische gedenkstukken aantreft, ontwaart men dat de grondvorm dier menschen sedert
8- of 4000 jaren geen verandering heeft ondergaan. Wij ontwaren heden ten
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dage nog denzelfden lichaamsbouw, dezelfde oogen, hetzelfde haar, dezelfde
uitdrukking van het gelaat in het werkelijke leven en op die eeuwenoude
overblijfselen. Maar ook de streken langs den Nijl zijn sedert dien tijd in
denzelfden toestand gebleven; de zon werpt er nog dezelfde gloeiende stralen,
de regen valt er nog op denzelfden tijd en in dezelfde hoeveelheid, de winden
waaien met dezelfde regelmatigheid en brengen droogte of vochtigheid nog
met denzelfden eenparigen gang als ten tijde der Pharao's; tezelfden tjjde des
jaars treedt de heilige rivier buiten hare oevers, om over de omliggende
landouwen haar vruchtbaarmakend slib te verspreiden. Zulk een gelijkmatigheid
geeft geen belemmeringen in een gelijkmatig voortbestaan, aangezien er geen

Kafferhoolden in Zuid-Afrika.

aanleiding is tot wijziging. Bijaldien echter een kolonie van Oud-Egyptenaren
verplaatst ware geworden naar een land, grootelijks verschillende van hun
moederland, zouden hun nakomelingen zeer verschillen van de tegenwoordige
Egyptenaren; wellicht dermate, dat wij geenerlei overeenkomst meer zou
ontwaren.
Bij de Joden in Indië heeft de huid een eigenaardige landskleur aangenomen, en als wij de Nederlanders naast de Hindoe's plaatsen, zullen wij
moeilijk kunnen gelooven, dat beide volken uit denzelfden moederstam ontsproten zijn. De gansch uiteenloopende omstandigheden, onder welke beiden
zich op grooten afstand van elkander hebben ontwikkeld, dolven de klove
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en maakten haar hoe langer zoo dieper. Ook in veel voorbeelden die meer
voor de hand liggen, zien wij dezelfde natuurwet in werking. Hoe treffend
is het onderscheid tusschen volken, die nabij de zee en die meer binnenwaarts
wonen; hoe groot het verschil tusschen natiën op gebergten en in vlakke
landen, ja in een en dezelfde stad vormt verschil van voedsel en bestaansmiddelen een onderscheid, op het eerste gezicht waar te nemen.
De onderscheiden rassen zijn volgens de scherpzinnige theorie van Darwin
niets dan natuurspelingen, die eerst daar op het punt staan in zelfstandige
stammen gesplitst te worden, waar zij ophouden onderling vruchtbaar te zijn.
Zulke natuurspelingen nemen een vast bestaan aan; zij worden bepaalde
soorten, die zich op een eigenaardige wijs ontwikkelen te midden van den
strijd om licht en warmte, leven en voedsel, welken zij aanhoudend met de
natuur te voeren hebben. Deze soorten loopen van den oorspronkelijken stam
als takken naar verschillende zijden uit, en deze waarheid leert ons dienvolgens, dat de oorspronkelijke kleur van den mensch een gele of bruine
moet geweest ziin, die naar den eenen kant overging in het blanke of
Kaukasische, naar den anderen in het zwarte of Negerras. De zwarte en
blanke rassen zijn echter niet de eenige afwijkende. Er zijn oneindige verscheidenheden denkbaar, maar al die indeelingen, allengs ontstaan, zyn met
dat al niets dan overgangen, welke aan den eenen kant niet nauwkeurig van
elkander onderscheiden kunnen worden, doch aan den anderen kant in vatbaarheid voor ontwikkeling zoo ver by de beide hoofdtakken achterstaan, dat
zij voor de toekomst veel minder uitzicht hebben op leven en tier.
De Neger neemt als bewoner van de tropische gewesten, en de blanke als
bewoner der gematigde en koude luchtstreken, een veel belangrijker plaats
in dan de overige rassen. De Neger is door zijn groote vruchtbaarheid, de
Kaukasiër (vooral als Europeaan) door zijn verstandelijke ontwikkeling geschikt
om zich over de aarde te verspreidon en zich van haar grondgebied meester
te maken. Beide menschenrassen bevinden zich in het tijdperk hunner levendigste ontwikkeling, terwijl het geelkleurige ras zijn hoogste toppunt reeds
schijnt bereikt te hebben.
Treffend is het denkbeeld, dat geheele volken, de bewoners van gansche
werelddeelen, evenals een afzonderlijk mensch, ziek worden en van lieverlede
aan de tering sterven. In de natuur wordt de strijd op dezelfde wijze
tusschen geheele soorten gevoerd, als wij dien meer zichtbaar tusschen afzonderlijke individuen zien ontbranden en eindigen. Yan twee plantenfamiliën,
die op een en hetzelfde standpunt genoegzaam gelijk staan in het vinden van
gelegenheid tot tier en wasdom, behoudt ten laatste slechts ééne het veld, al
is het dat aanvankelijk beide zich met gelijke kracht begonnen te verspreiden.
Enkele plantensoorten, welke de Europeanen naar Australië hebben overgebracht,
beginnen nu reeds de daar aanwezige inheemsche familiën te verdringen, en
zij zullen den strijd voortzetten totdat zij zich geheel van den grond hebben
meester gemaakt.
Zoo krompen ook bij het voortdringen van Europeaan en Neger geheele
volksstammen ineen. En die stammen gaan gebukt als onder een ongeneeslijke
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ziekte. Want de Antillen zijn niet ontvolkt door de gruweldaden der Spanjaarden, de Roodhuiden niet gedund door de wreedheid der Franschen of
Engelschen; — in den geweldigen vernietigingsstrijd heeft de Europeaan geheel
andere, veel doodelijker hondgenooten dan buskruit en kogels: huidziekten en
brandewijn, benevens de zedelijke verlaging, die de opvoeding der kinderen bij
die natuurvolken niet als plicht doet beschouwen, maar den weg openstelt
voor kindermoord, ten einde het kroost te onttrekken aan een leven, dat door
vreemdelingen onderdrukt wordt.
Yoor het doel: de trapsgewijze ontwikkeling des menschdoms evenals die

Noord-Amerikaansche Indianententen.

van een afzonderlijk individu na te gaan, hebben de verdeeling in rassen en
de strijd over het wetenschappelijk belang dier indeeling weinig te beduiden.
Het zal er wel weinig toe doen, w a n n e e r een volk tot een bepaalden trap
van ontwikkeling gekomen is; dit alleen is gewichtig, dat er trapsgewijze
ontwikkeling plaats had, evenals men in de geologische lagen een trapsgewijzen overgang van het eene tot het andere tijdperk kan onderscheiden.
H e t a a n d e e l der v e r s c h i l l e n d e v o l k e n in den v o o r t g a n g van
o n t w i k k e l i n g en b e s c h a v i n g . A c t i e v e en p a s s i e v e v o l k e n . Naar
ons doel kunnen we het menschdom verdeelen in twee gedeelten: het eene
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leidt de beschaving voorwaarts en schrijdt met haar voort, het andere blijft
staan; het eene toont mannelijke kracht, het andere vrouwelijke weekelijkheid; het eene heeft alles wat a c t i e f is, het andere vertoont een p a s s i e v e n
vorm. Deze onderscheiding sluit zich tevens bij de ontwikkelingsleer van
Darwin aan.
De eerst aangeduide of „actieve" helft is verreweg de minste in getalsterkte.
Haar lichaamsbouw is rank, meestal groot en krachtig; de schedel is rond
en het voorhoofd steekt vooruit, de neus komt flink naar voren, de oogen zijn
groot en rond, het haar is fijn, de baard zwaar, de huid fijn, blank, doorschijnend. Het gelaat vertoont vaste trekken, met vaak sterk uitkomende
voorhoofdsbeenderen, zooals bij Shakespeare en Napoleon; de neus heeft vaak
den arendsvorm, de kin steekt veelal zeer vooruit. De jongeling van dit ras
vertoont, mits zuiver en onvermengd, de vormen van den Apollo van Belvedère;
de man die van den Hercules van Farnese. Ten opzichte van de geestesgaven
is de wil krachtig; er openbaren zich zucht naar heerschappij, zelfstandigheid,
vrijheid, werkzaamheid, ijver, vooruitgang, liefde voor onderzoek, overmoed en
veerkracht zelfs, om met koenheid een eigen spoor te zoeken. Het eigenlijke
tooneel der levenswerkzaamheid van dit, als actief aan te merken menschenras
is de gematigde luchtstreek; het heeft er zy'ne ontwikkeling doorloopen en
zijne krachten tentoongespreid in het omverwerpen en stichten van groote
wereldrijken. De voornaamste vertegenwoordigers van dit ras zijn de Perzen,
Arabieren, Grieken, Romanen en Germanen. Zij hebben de grenzen van den
oceaan overschreden en een reusachtig verkeer ter zee tot stand gebracht;
zij hebben priesterheerschappij en despotisme, waar een van deze zich vertoonden, steeds roemvol bestreden; en hoewel nu voor- dan rugwaarts gaande,
toch altijd het pad van ontwikkeling en veredeling betreden, gesteund en
gedragen door hooger zin voor het verhevene. Dit menschenras bezit de middelen om de schatten van alle streken der aarde aan zich cijnsbaar te maken.
In het bezit van een sterk lichaam, dat bestand is tegen allerlei klimaten,
heeft het inzonderheid de beste geschiktheid om volkplantingen uit te zenden
-en door deze eigen ervaringen en denkbeelden naar elders over te planten.
Dit ras is derhalve de nimmer rustende schepper der beschaving.
Het andere, dat men het „passieve" heeft genoemd, vertoont reeds naar het
lichaam geheel andere kenmerken. Het voorhoofd is achterwaarts gebogen, het
achterhoofd zeer ontwikkeld, de neus meest rond, ingedrukt en stomp, of al
is hij lang, toch zonder de arendsvormige bocht; langwerpige, half geopende,
dikwijls schuins staande oogen, vooruitstekende kaakbeenderen en ingetrokken
kin — deze zijn de voornaamste kenmerken van het hoofd bij dit ras. In
den lichaamsbouw treedt het ronde op den voorgrond; men vindt vet op die
plaatsen waar een tot inspanning geschikt lichaam van krachtige spiervezelen
voorzien is; de vrouw wordt meestal voor te schooner gehouden naarmate zij
dikker is. De ledematen zijn wanstaltig en rond, de baard is dun, het haar
hard en sluik, of geheel gekroesd. De kleur der huid laat het rood weinig
doorschijnen; zij gaat van het hardste geel tot het donkerste zwart over. Wij
vinden dit ras vertegenwoordigd in de Chineezen. de Mongolen, de Maleiers,
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<le Hottentotten, de Negers, de Finnen, de Eskimo's en de eigenlijke Amerikanen. Hoe ook onderling verschillend, toch vertoonen zij zich, uit een cultuurhistorisch oogpunt beschouwd, allen meer of min gedrukt naar den geest, als
volken, die slechts door een oogenblikkelijk sterken indruk gewekt kunnen
worden uit een zekere slaperigheid, die geen blijk geeft van behoefte aan
hoogere ontwikkeling. Volken van dit ras vinden we bijna nergens buiten hun
•eigen moederland; waar zij in den vreemde worden aangetroffen, daar is het
niet uit vrije verkiezing dat zij er zijn, maar zij werden er door „actieve"
volken heengedreven. Verschijnselen, tot dat „passieve" ras behoorende, treffen
wij aan in de noordwaarts voortgedrongen Finnen, de Ieren, en misschien
ook de Slaven, terwijl wij deze menschensoort vinden voorgesteld op oudMexicaansche, Egyptische en Indische beeldwerken. Belangrijk en voor de
kenschetsing van het geheele ras niet zonder beteekenis is de opmerking, dat
in de Indische voorstellingen, b. v. by de afbeeldingen van Boeddha, de mannelijke en vrouwelijke vormen ineensmelten. Het „passieve" ras is niet ontbloot van kracht, maar deze openbaart zich op andere wijze. Tengevolge van
klimaat en grondsgesteldheid leven die volken onder het genot van het verkregene stillekens voort, terwijl zij zich met lijdzaamheid onderwerpen aan
de heerschappij van een ander, die uitmunt door jaren of door wysheid, of
zelfs ook wel aan een vreemden veroveraar. Door hun vruchtbaarheid ontstaat
in het land waar zij verblijf houden een talryke bevolking, zelfs overbevolking, en toch kan eerst de uiterste nood hen dwingen om zich elders neer
te zetten. De ontwikkeling der afzonderlijke personen heeft, evenals die der
volken in het algemeen, met groote snelheid plaats, met grootere dan bij de
.„actieve" volken, doch schroom voor verlies heeft alleen plaats ten opzichte
van hetgeen men bezit. Wat men dienvolgens heeft, dat wordt met angstvallige nauwgezetheid gadegeslagen en bewaard. Zooals alles is, vindt men
het goed; elke verandering wordt vermeden, geschuwd, al leidt zy naar
iets beters. Dat is een krachtige steun voor de regeeringen. Bestaansmiddel,
aanzien, plaats in de maatschappij — het gaat bij erfopvolging over, en vandaar dat het vrijheiddoodende kasten wezen een der kenmerken is van het
„passieve" ras.
Die vergelyking met het vrouwelijke is niet verkeerd gekozen. Zulke natiën
hereiken door zeer snelle ontwikkeling spoedig een bloeitijd, gedurende welken
.zij de „actieve" — in dezen zin: mannelijke — volken ver achter zich laten.
Maar die bloeitijd duurt kort, en hebben zij eenmaal het toppunt bereikt, dan
leven zij nog slechts in het verledene. De Egyptenaren, Chineezen, Hindoo's
muntten lang vóór de overige volken uit in sterren- en zeevaartkunde, gelijk over
't algemeen in wis- en natuurkundige wetenschappen. Schei- en geneeskunde
vinden wij reeds in overoude tijden bij de priesters. De Chineezen vonden
reeds in de grijze oudheid zaken uit, die aan de „actieve" volken van Europa
-eerst in de laatste eeuwen bekend werden; maar zij hebben er dat gebruik
niet van gemaakt als de laatsten, bij wie er een geheele wijziging door
ontstaan is in het maatschappelijke leven; de Chinees is in dit opzicht eenigermate gelijk aan den dommen boer, die een kostbaren diamant opraapt, maar
i.
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hem voor een stukje glas aanziet. De uitvinding van het buskruit heeft geen
de minste wijziging gebracht in het oorlogswezen bij de Chineezen; die van
het kompas heeft den weg niet gebaand tot uitbreiding eener wetenschappelijke zeevaart; de boekdrukkunst heeft er de taak niet op zich genomen
om de beschaving heinde en ver te verbreiden. Den „passieve" volken is het
niet gegeven het innerlijke van de dingen na te vorschen en onderlingen
samenhang of regelmaat op te merken. Hun ontbreekt daarom ook het in toepassing brengen en vruchtbaar maken van het waargenomene. De wijsbegeerte
heeft hun weinig te danken, de kennis van het menschelijk lichaam leidde
hen niet tot vergelijkende ontleedkunde, hun natuurkennis werd geen geregeld
stelsel. Godsdienst en rechtswezen rusten op overleveringen; zy worden niet
voortgebouwd op wetenschappelyken grond, maar blijven versteend in onveranderlijke voorschriften, geëerbiedigd uit eerbied voor het verleden en uit
vrees voor hen die het roer in handen hebben. Hetzelfde vasthoudende beginsel
drukt zich ook af in de kunsten. De bouwkunst klemde zich vast aan dezelfde
regelen en hare ontwikkeling bestond alleen in het aannemen van reusachtiger
omvang. Yandaar de verbazende bouwgewrochten der Egyptenaren, Chineezen
en Mexicanen, voortbrengselen van een kleinzielig plan. Schilder- en beeldhouwkunst blyven op dezelfde hoogte, daar zij zich niet verrijken met hetgeen
andersoortige kundigheden zouden kunnen bijdragen ter ontwikkeling. Alles
wordt gehouden voor zoo goed als het zijn kan; men schikt zich alleen naar
die veranderingen, welke met geweld worden opgedrongen, maar dan ookr
eenmaal aangenomen, in de algemeene versteening deelen. Gelijk de natuur in
de woonplaatsen der „passieve" rassen, zoowel in de poollanden als binnen
de keerkringen, slechts geringe afwisselingen in hare verschijnselen vertoont,,
zoo ook de mensch en het menschdom, welks eenvormige toestand immers
nauw samenhangt met de gesteldheid van bodem en klimaat.
Y e r s p r e i d i n g der a c t i e v e en p a s s i e v e r a s s e n . Al wat wij weten
aangaande de kenmerken, de levenswijze en de verspreiding der verschillende
afdeelingen van het menschdom leidt ons tot de overtuiging, dat de aarde in
het eerst voor verreweg het grootste gedeelte door het „passieve" menschenrasbevolkt is geworden. Het „actieve" ras heeft vrij zeker zijn eerste krachtige
ontwikkeling aangevangen in de berglanden, van waar het, even als de rivieren
en dezer loop volgende, naar de dalen afdaalde, zich vervolgens heinde en ver
over de vlakten verbreidde, zich met het „passieve" vermengde, en daar waar
de gesteldheid van lucht en grond zulks begunstigde, zegevierend te voorschijn trad uit den strijd, die in de natuur altijd plaats heeft waar ongelijkvormigheid gevonden wordt.
Wij vinden inderdaad over de bewoonde streken der aarde al die trappen
van ontwikkeling vertegenwoordigd, zoowel met betrekking tot de „passieve"
als de „actieve" volksstammen, te beginnen met den laagsten trap der eersten,,
en voortgaande tot de „actieve" ontwikkeling der Germaansche en Romaansche
volken. Dezen laagsten trap van ontwikkeling der „passieve" menschheid
vinden we bij de bewoners der oorspronkelijke wouden in Zuid-Amerika, in
de binnenlanden van Australië, bij de Peschera's, de Bosjesmannen, enz.; de

ACTIEVE" EN „PASSIEVE" VOLKEN.

19

oorspronkelijke levenswijze dier stammen geeft ons meer dan waarschijnlijk
een blik in den toestand, waarin onze eerste voorouders verkeerden.
Een trap hooger staan de jagers- en visschersvolken in het zuiden en
noorden van Amerika. Daartoe behooren de bewoners der poolgewesten en
van de eilanden aan de westkust van Noord-Amerika. De bevolking staat hier
op een lagen trap van beschaving en leeft meest van vischvangst. Niettemin
bezitten zij reeds woningen, huisraad en gereedschappen, als hamers, bijlen
en zagen; zij verstaan ook de kunst om vezelachtige zelfstandigheden te verwerken, en onderscheiden zich van andere soortgelijke volken door een zekere
ontwikkeling in het familieleven, een soort van godsdienstplechtigheden, de

Indianen ter vischvangst.

behandeling der lijken enz. Muziek, dans, beeldende kunsten en de beginselen
eener schrijftaal leveren het bewijs dat hetgeen zich in het leven voordoet
niet zonder invloed is gebleven. Herinnering van het verledene, het bewaren
van het ondervondene: — ziedaar de eerste aanvang der geschiedenis.
Bij de „passieve" nomaden, zoowel die in het Noorden (de Ostiaken, Samojeden, Boereten, Tongoezen, Jakoeten en Laplanders) als bij de herdersvolken
der gematigde luchtstreken, treffen wij deze sporen van ontwikkeling nog
duidelijker aan. Zij hebben hunne hutten, een geregeld familieleven en een
vaste tijdrekening. Het gezellig verkeer ontwikkelt zich onder de vleugelen
van welwillendheid en gastvrijheid; de ruwe ruilhandel is vervangen door een
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vrij regelmatig handelsverkeer, hetwelk volmaking van het getalstelsel, van
maat en munt medebrengt. Doch in weerwil van alle verhalen van reizigers
en handelskaravanen ontwaart men geen den minsten trek naar het bereizen
van vreemde landen, en poëzie en kunst worden meer gevoed door de spelingen der verbeelding, dan door romantische voorvallen en een avontuurlijke
levenswijze.
Op dergelyke wijze, hoewel niet met zooveel hoop op volledigheid, kunnen
wjj de verschillende trappen van ontwikkeling nasporen bij de nog bestaande
volken van het „actieve" ras. De Tsjerkessen in den Kaukasus, de bewoners
van het Taurische gebergte en die van Koerdistan; voorts de vrije volksstammen, die zich in het Himalayagebergte en sommige streken van Vooren Achter-Indië ophouden, vertoonen nog heden ten dage den oorspronkelyken
natuurvorm, in welken het „actieve" ras van het „passieve" verschilt. Vrijheidszin, dapperheid, gevoel van menschenwaarde, rechtsbesef, zucht voor
poëzie en roem — ziedaar natuurlijke eigenschappen die het „actieve" kenmerken, ook by die stammen, welke overigens nog op de lagere trappen der
beschaving staan. Waar zulke menschen bij hun levendige treklust onder den
invloed van andere natuurverhoudingen komen en waar zij door hun hoogere
verstandelijke ontwikkeling den levenstoestand der talrijker „passieven" in de
een of ander ingenomen streek te bestrijden hadden, daar spanden zij hun
veelzijdige krachten in en geraakten weldra tot den hoogsten bloei. De kustlanden der Middellandsche zee, met name Griekenland en Italië, benevens de
nabijgelegen deelen van Klein-Azië en Afrika, alsook de meer binnenwaarts
gelegen landen van Europa en Azië: deze alle waren het tooneel der ontwikkeling van hoogst begaafde volken, die, geleid door de zucht naar onderzoek van afgelegen oorden — het uitsluitend kenmerk der „actieven"! — met
de stammen van het „passieve" ras in aanraking kwamen en door gedeeltelijke
ineensmelting met hen die reusachtige staten stichtten, van welke Mexico,
Peru, Egypte en China de belangrijkste geworden zijn. En thans hebben wij
den vasten grond der geschiedenis onder de voeten, te beginnen met de Phoeniciërs, wier ondernemingsgeest hen buiten de zuilen van Hercules en tot de
oevers der Noord- en Oostzee voerde. Deze zucht tot verplaatsing en verovering, die den tocht der Macedoniërs naar Indië in 't leven riep, voerde ook
de Noormannen naar IJsland en Amerika, de Portugeezen om Kaap de Goede
Hoop, de Spanjaarden naar Mexico en Peru, de Kozakken naar Siberië, de
Britten naar de Hudsonsbaai, de Hollanders naar Spitsbergen en Nova-Zembla.
In onzen tijd heeft diezelfde zucht door de uitvinding der spoorwegen, stoom booten en telegrafen de belemmeringen van tijd en ruimte bijna geheel weggenomen. Reizen en onderzoeken is een hoofd-, bijna een levensvraag geworden,
en de „actieve" volken nemen daardoor meer en meer den geheelen aardbol
in bezit, als het schouwtooneel hunner ontwikkeling.
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's Menschen behoefte als weg tot de eerste uitvindingen.
Dat de oorspronkelijke mensch veelszins afweek van den hedendaagschen
beschaafden aardbewoner, is een onbetwistbare waarheid, en zij blijft dit, hoe
men ook over den oorsprong des menschdoms denke; — 't zij men een trapsgewijze ontwikkeling van de lagere vormen des dierenrijks tot meer edele
aanneemt, 't zij men uitgaat van het geloof aan een onmiddellijke schepping
van den mensch als mensch; 't zij men de wieg des menschdoms plaatse in
de gezegende hoogvlakten van Azië, 't zij elders.
Gelijk wij zagen, heeft zich een groot lichaamsverschil ontwikkeld, al is
dit van een geheel anderen aard dan het volksgeloof zich doorgaans voorstelt.
Immers onze eerste voorouders onderscheidden zich niet door reusachtige
grootte — een eigenschap, die hun vrij algemeen wordt toegekend, b. v. door
den Talmud, die aan Adam een grootte toeschrijft, welke men eenigszins kan
afleiden uit de omstandigheid, dat hij na den val door het Opperwezen werd
ineengedrukt en toen nog zoo lang was, dat hij van twee, trouwens niet zeer
ver van elkaar staande bergen in Armenië den een voor hoofdkussen kon
gebruiken, terwijl zijne hielen op den ander rustten! Veeleer schijnen de
vroegere menschen, naar de overblijfselen in geologische lagen gevonden, te
oordeelen, beneden ons te staan in lichaamsgrootte, en in 't algemeen in lichamelijke ontwikkeling. Doch naar den geest is de afstand onmetelijk. Ongeveer
als de verhouding tusschen het pasgeboren kind en den volwassen man, zoo
is ook die tusschen den eersten mensch en den tegenwoordigen beschaafden
aardbewoner. Trouwens, alle bekwaamheden, ervaringen, kundigheden, en ook
al die schoone bloemen des inwendigen levens, waaruit een wederkeerig
behoefte-gevoel en een wederkeerige behoefte-vervulling ontstaan, zijn de
gewrochten van tijd en omstandigheden, als woonplaats, klimaat, regen en
droogte, honger en dorst enz.
Niets hebben wij op de wereld medegebracht. In den mensch ligt van al
wat tegenwoordig het menschdom bezit niets dan de aanleg om zich alles
ten eigendom te maken. De nood maakt hem uitvinder, en nog tegenwoordig
kunnen wij, de behoeften in aanmerking nemende, gemakkelijk den weg
volgen, dien zelfs het meest ontwikkelde volk heeft moeten doorloopen om
zijn hoogste standpunt te bereiken. Het moge waar zijn, dat ten gevolge van
hooger ontwikkeling sommige aanleidingen niet meer zoo krachtig werken als
in 's menschen eerste kindsheid, daar zich andere behoeften hebben geopenbaard en het natuurleven ten deele moest verlaten worden, terwijl lichaam en
geest zich wijzigen naar den opgekomen toestand, — toch is het waar, dat
datgene hetwelk een uitvloeisel is van 's menschen plaats in de dierlijke
schepping, zijn veelvermogenden invloed behoudt; waaruit volgt, dat die plaats
van den mensch in de reeks der organische wezens, m. a. w. zijn lichaamswezen, wel degelijk in aanmerking moet worden genomen bij het beschouwen
der ontwikkeling van het geheele menschdom.
Met betrekking tot de overige schepselen beslaat de mensch een geheel
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eigenaardige plaats. Aan de eene zijde hulpeloozer dan het dier, verheft hij
zich door verstandelijke ontwikkeling tot heer der schepping. Ten opzichte der
krachtigste natuurdrift — het zelfbehoud — merken wij op, dat hy een aanleg
heeft om zich van de meest uiteenloopende voortbrengselen tot voedingsmiddelen te bedienen. Daarentegen mist hij de eigenschap om, als de dieren, zich
zonder nadeel met de een of andere soort van spijs uitsluitend te vergenoegen,
zelfs niet eens voor een geruimen tijd. Zijn huid ondergaat geen verandering
met het jaargetij, gelijk het geval is met vele pelsdieren en vogelen. De strijd
met de natuur is voor hem veel zwaarder dan voor het dier; lichaamlykerwijze is hy zwakker tegenover haar. Hoe lang moet niet het kind worden
verzorgd en hoe lang duurt het niet, eer het zich behoorlijk bewegen kan!
Maar ter versterking zijner zwakke krachten heeft de mensch een hulp in
zijne rede. Deze verlengt zijn arm, geeft vleugelen aan zijn voet en steunt
zijne zintuigen. Zij leert hem waarnemingen te doen en deze zoodanig aan te
wenden, dat hij het snelle paard breidelt, den reusachtigen olifant temt, den
doortrapten vos verkloekt. Door haar wordt hij heer der buitenwereld; — maar
inwendig heeft hij in gemoed en verbeelding een hoogere betrekking tot het
rijk van het zedelijke en schoone, onbereikbaar voor uitwendig geweld.
De vereischten tot geluk, inwendig zoowel als uitwendig, verschillen voor
eiken mensch; zij worden grooter met het toenemen der krachten, zoodat er
niet ten volle aan wordt voldaan, tenzij door de uiterste inspanning van alle
krachten. Eri hierin ligt de onophoudelijke prikkel, die noch het individu op
zich zelf, noch het menschdom in 't algemeen ooit met rust laat, maar steeds
voorwaarts drijft, voorwaarts — naar een doel, dat geen sterveling ooit volkomen bereiken zal.
Naarmate de menschelijke geest zijne perken uitzet, vindt hij altijd nieuwe
banen die hij nog niet betreden heeft; en het moge waar zijn, dat hem bij
elke uitbreiding van zijn gezichtskring het denkbeeld levendiger voor den
geest staat, dat hij van Gods geslachte is, — toch blijft een onbevredigd
gevoel voor hem evenzeer de bron van alle smart, als van alle genoegen.
Deze onverzadigde en onverzadigbare dorst, door geen dier gevoeld, maar voor
den mensch met voorbijgang van het tegenwoordige de bron des bestaans van
het verledene en het toekomende, is de eigenaardige trek van het menschdom;
zij late hem zweven tusschen leed over het verledene en verlangen naar het
toekomende, toch behoort zy tot 's menschen natuur, en zij is iets, zonder
hetwelk hy zich verdierlijkt, met hetwelk hij zich veredelt.
Wij noemden reeds de z u c h t n a a r z e l f b e h o u d als die, welke den
mensch het nadrukkelijkst en het eerst tot zekere werkzaamheid drijft.
De honger zet hem aan om zich datgene te verschaffen, wat hem tot
voedsel dienen kan; waar dit niet in genoegzame hoeveelheid of in bruikbaren
toestand voorhanden is, heeft de mensch behoefte aan g e r e e d s c h a p p e n ,
w a p e n e n , j a c h t t u i g ; hy moet die uitdenken; dan moet hij het vuur, de
vorst, de uitdroogende werking van zonlicht tebaat nemen, deels om de voortbrengselen van het dieren- en het plantenrijk eetbaar te maken, deels om ze
te bewaren tegen den dag van gebrek. Tegen de groote afwisselingen van het
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weder, groote hitte zoowel als strenge koude, moet hij, den ongunstigen
invloed dier uitersten op zijn lichaam pijnlijk gevoelende, zich beschermen
door bedekking, k l e e d i j , en door beschutting, woning. Hoe eenvoudig nu
de eerste hulpmiddelen daarvoor mogen geweest zijn, toch konden zij niet
dan door bewerking van natuurlijke grondstoffen verkregen worden, en deze
kon geen plaats hebben zonder onderscheiden gereedschappen. De allereerste
behoeften dus, die ieder mensch op zichzelf beschouwd ondervindt, banen hem
den weg tot uitvindingen, die hem in het bezit stellen van wapenen, gereedschappen, kleedy en woning.
Niet minder sterk werkt de natuurdrift t o t v e r z e k e r i n g van h e t

v o o r t b e s t a a n der s o o r t , de geslachtsdrift. Deze drijft den mensch tot
gezelligheid, van welke de t a a l een belangrijk uitvloeisel is. Zijne betrekkingen tot natuurgenooten geven een aanmerkelijke wijziging aan zijne gewaarwordingen. Wat vroeger alleen een eisch was der noodzakelijkheid, erlangt
daardoor een hoogere beteekenis, daar het ook strekt tot het verwekken van
zekeren indruk bij anderen. Ten einde zich tegenover vrienden netter voor te
doen en aan vijanden schrik in te boezemen, bewerkstelligt men sommige
veranderingen in het uiterlijk; daarin ligt de bron van o p s c h i k en daarmee
de eerste aanvang der kunsten. Wanneer de onbeschaafde wilde bij gebrek
aan beter zijn lichaam met gelen oker besmeert, brengt hij zijne hulde aan

24

INLEIDING.

dat verlangen van den mensch, 'twelk in het beschaafd Europa dat verbazende
overwicht aan de heerschappij der mode heeft gegeven; een verlangen dat er
op uit is om door uitwendige middelen den indruk op anderen te verhoogen.
Eeeds by een oppervlakkigen blik zien wij de onweerstaanbare kracht,,
waarmee zich die natuurdriften openbaren. De middelen ter bevrediging verschillen slechts in aard tengevolge van den verschillenden trap der beschaving*
van het eene volk en het andere. Daar waar de geschiedkundige overlevering
aanvangt, bezitten wij zekeren maatstaf tot het bepalen van den vooruitgang;
doch zoolang ons daartoe niets te dienst staat dan een onsamenhangend
magazyn, bestaande in eenige stukken van gereedschappen, een gedeelte van
een woning, of zelfs slechts een weinigbeduidende steenhoop, hebben wij
slechts eenige zwakke stutsels voor het gebouw onzer gevolgtrekkingen; maar
daar mogen wij ons ook mee vergenoegen, zoo wij de ontwikkeling van één
mensch beschouwen, als een natuurlijk beeld der ontwikkeling van het geheele
menschdom.
Voedsel. G e b r u i k v a n h e t vuur. Terwijl het dier slechts weinige
soorten van voedsel gebruikt en door die keuze zelf tot een bepaalde woonstreek beperkt is, kan de mensch zijn honger stillen met de meest uiteenloopende voortbrengselen der natuur, en tengevolge daarvan kan hy zich over
de geheele aarde verspreiden. Is het niet zyne rede, die hem het eetbare en
bruikbare in de verschillendste vormen heeft doen ontdekken? Wy mogen als
waarschijnlijk aannemen, dat hij eerst in den loop der tijden zyn afkeer
overwon van onderscheidene zelfstandigheden, die hem naderhand zelfs levensbehoeften geworden zijn en welker gebruik niet zonder invloed bleef op zyn
ontwikkeling naar lichaam en geest. Denken we slechts aan het gebruiken
van tabak en andere bedwelmende middelen. Wijn en andere gegiste dranken
leerden de menschen pas laat vervaardigen, en toch hebben deze een overwicht
verkregen, waardoor de aarde in zekere gordels of rijken wordt afgedeeld,,
zoodat er een theegordel bestaat, binnen welken men zich voornamelijk van
het blad der bekende Chineesche struik tot het vervaardigen van di$n volksdrank bedient; een koffiegordel, binnen welks grenzen men het aftreksel der
vrucht van den koffieboom drinkt. Zoo zijn er ook tabaks-, opium-, betel-,
cacao- en andere streken, waar men een bepaalde soort van bedwelmende
dranken de heerschappij ziet voeren. Niet alleen met het oog op zulke grenzen
kunnen wij het menschdom indeelen ten opzichte van de voedingsmiddelen,
maar wij ontwaren wezenlijke kenmerken, die een scherpe lijn trekken tusschen
de bewoners van een wyn- en die van een bierland, en op het eerste gezicht
den vleescheter doen onderkennen van hem die leeft in een land waar men
van plantenspijs leeft. Gelaatstrekken en lichaamsbouw laten geen twijfel over.
Hoogst belangrijk is het, na te gaan van welken invloed de hoofdvoedingszelfstandigheden zijn niet alleen op den lichaamstoestand, maar ook op dien
van geest en gemoed bij geheele volken. De zachtzinnige Hindoe heeft een
afschuw van vleesch uit godsdienstigen eerbied; doch het is niet zyn zachtmoedige godsdienst, die de eerste is geweest om hem het dooden van een
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dier te verbieden, — veel waarschijnlijker is het, dat zijne begrippen op dit
punt uitvloeisels zijn van de levenswijze, die, 't zij door natuur-noodzakelijkheid, 't zij door andere oorzaken rijst en visschen tot de voornaamste voedingsmiddelen verhief. Hoe hemelsbreed verschilt van hem de Amerikaansche Roodhuid, wiens voeding niet afhangt van den groei der plantenwereld, maar van
de opbrengst der bloedige jacht. We behoeven niet ver te zoeken om tot de
overtuiging te komen, dat rechtvaardigheid, welwillendheid en alle deugden
die het gevoel van liefde en billijkheid ten grondslag hebben, zich veel later
ontwikkelen bij een jagersvolk en onder een ruw klimaat, waar het plantenrijk
slechts karig voedsel kan aanbieden, dan in landstreken, waar een zachter
klimaat de plaats aanwijst van koren en vruchtboomen. Doch omgekeerd vindt
de mensch daar, waar de natuur geen strijd eischt en slechts lichten arbeid
vraagt, ook geen aanleiding om zijne krachten te beproeven en vastheid te
geven aan zijn geest. De menschelijke natuur neigt er niet tot ontwikkeling,
maar tot vadsigheid en loomheid.
De taal zelve, het bewonderingswaardigste voortbrengsel van 's menschen
geesteskrachten, is een bewijs welk een groot belang voor de ontwikkeling
van een volk gelegen is in het voedsel waarmee het zijn honger stilt. Evenals
er geen roofvogel is, die de begaafdheid bezit om ons oor door een aangenaam
gezang te streelen, maar de melodie eener welluidende stem alleen aan die
vogels eigen is, welke van plantenspijs leven, zoo verliest ook 's menschen
tong haar lenigheid bij aanhoudend nuttigen van vet vleesch, en de taal der
volken uit de poolstreken, die traan drinken en robbenspek eten, is alleronaangenaamst in vergelijking met de zuivere, welluidende klanken der bewoners
van warmere gewesten. Het is niet bij toeval, dat juist Italië zoovele uitmuntende zangers en zangeressen heeft voortgebracht. Zeker zijn ook hier uitzonderingen: Jenny Lind, Malibran en Sontag behooren tot de beroemde zangeressen van de eerste helft onzer eeuw. De eerstgenoemde is een Zweedsche,
de tweede moet misschien buiten rekening worden gelaten, omdat zij wel te
Parijs geboren, maar toch de dochter van Spaansche ouders was; de laatste
was een Duitsche. Doch men zou onjuist oordeelen, indien men gevolgtrekkingen maakte uit een zoo klein getal gegevens. Stemmen als die van de
verrukkelijke „Zweedsche nachtegaal" en de in h a a r genre misschien onovertrefbare gravin De Rossi behooren tot de uitzonderingen. En deze nemen den
regel niet weg, dat over 't algemeen in Europa de beste zangstemmen in het
Zuiden worden aangetroffen, d. i. daar waar plantenvoedsel — en wat misschien nog hooger staat: m a t i g voedsel — de eerste plaats op het tafelmenu
inneemt. Trouwens, den aanleg tot den zang vindt men in den regel daar,
waar licht voedsel het bloed dun en den geest levendig houdt; alsdan erlangt
de tong een buigzaamheid, die haar in staat stelt om tot het uitdrukken der
gewaarwordingen de welluidendste klanken te kiezen.
Op die wijze ontstaat die schoone evenredigheid en gelijkmatigheid in klinkers en medeklinkers, welke wij zoozeer bewonderen in het Sanskrit, het
Grieksch en Latijn, en onder de levende talen vooral in het Italiaansch en
Spaansch; gelijk het trouwens zich ook openbaart in de taal van die volken,
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welke -— zooals die der inboorlingen van de Vriendschaps-eilanden — nog op
een lagen trap van beschaving staan. Daarentegen vindt men bij die volken,
welker woonstreek steviger kost eischt, in den regel öf eentonige klanken,
öf een opeenstapeling van medeklinkers, die wij wel in schrift kunnen afbeelden, maar met geen mogelijkheid uitspreken.
Indien wij de beantwoording der vraag naar de oorspronkelijke voedings*
stoffen zoeken bij die volken, welke nog heden ten dage op de laagste trappen
der beschaving staan, komen wij tot het besluit, dat de eerste plaats aan
dierlijk voedsel moet worden ingeruimd. De Botokoeden en de Bosjesmannen
steken alle kleine dieren die zij meester kunnen worden in den mond: wormen, sprinkhanen, schelpdieren, insecten — alles zonder onderscheid. Hun
walgt niets. Even weinig kieskeurig zijn de Indianen der oorspronkelijke
wouden van Zuid-Amerika ( I n d i a n o s da matto). Wilde zwijnen en apen
zijn hun lievelingsgerechten, en de groote, in hout verborgen poppen van
insecten bekleeden bij hen dezelfde eereplaats op tafel, als bij den Chinees de
beroemde vogelnestjes, en bij den Europeaan een snip. Een afwisseling van
spijs verschaft hun het oppeuzelen van 't ongedierte, dat in hun hoofdhaar
huist; wy vinden deze walgelijke gewoonte bij alle stammen van Zuid-Amerika.
Groote mieren worden gebraden, kleinere vangen zij uit den hoop aan een
stok en brengen ze onmiddellijk aan den mond. De sprinkhanen, die in onnoemelijk aantal over vele streken van Azië en Afrika heentrekken, zijn voor de
inlanders een geliefkoosde spijs.
Geheel op zichzelf staat het eten van menschenvleesch, dat nog heden ten
dage op enkele Zuidzee-eilanden wordt aangetroffen. Wel heeft het voor het
beschaafde gevoel iets afschuwwekkends, zich de daarmee verbonden gruwelen
voor te stellen, maar de ruwheid dier volksstammen ziet er niets onnatuurlijks
in. Banden van toegenegenheid bestaan onder hen weinig of niet. Hoe zal
men ook deelneming in het lot van anderen verwachten, hoe het leven van
anderen heilig achten, waar vaak niet eens de verlenging van eigen leven
wenschelijk wordt geacht! Het leven heeft slechts waarde voor zoover het de
aandrift van het oogenblik bevredigt.
Geweldige honger waar men geen ander voedsel voorhanden had, gloeiende
wraakzucht, dorstende om den vyand geheel te vernietigen: dit zullen wel de
eerste aanleidingen geweest zijn tot het dooden en verslinden van weerloozen,
kinderen en zwakken. En de ervaring, dat onder die ruwe menschen het
vleesch hunner natuurgenooten voor malsch en smakelijk doorging, deed den
wensch naar het herhalen van zulke maaltijden ontstaan.
Daar kwam nog bij, dat men, toen zich het denkbeeld van eenigen godsdienst, al was het het fetischme, begon te ontwikkelen, behoefte gevoelde
om het kostbaarste te offeren wat men had, waardoor het ombrengen van
menschen tot een verdienstelijke verrichting verheven werd. Een gebruik
echter, dat aldus het aangename met het nuttige paart, zal niet dan door het
overwinnen van groote moeilijkheden uit te roeien zijn.
Indien men acht geeft op de hedendaagsche voorschriften ter bereiding van
het veevoeder, dan rijst onwillekeurig de gedachte, dat wij onze huisdieren
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beter voeden dan in vroeger tijden de mensch het zichzelf vermocht te doen.
Want de natuur levert niets gekookt, gestoofd of gebraden; alleen het nagerecht
zou zij desnoods geven, zooals men het kan gebruiken. Zelfs het koren der
gulden aar is, hoewel hefc een voortreffelijk voedingsmiddel bevat, een onbruikbaar voedsel, zoo men het met de hand uitwrijven en met de tanden verbrijzelen wil. Eertijds wreef men de graankorrels deels tusschen steenen fijn,
deels werden ze na eesten of drogen gestampt. Dat zoogenaamde meel, op
zich zelf nog weinig smakelijk, werd met water aangemengd en gaf dan een
deeg, dat gekookt tot een brij, gebraden tot een soort van gebak werd. Ten
tijde van den aartsvader Abraham legde men het deeg tusschen twee heete
«teenen. De Eomeinen kookten en bakten hunne meelspijzen, terwijl de tegenwoordige Italianen nog hun welsmakende „polenta", de brij der oude Romeinen,
hebben, alleen met
dit onderscheid, dat
er
tegenwoordig
maïs voor wordt
genomen. De brooden der Ouden verdienden veelmeer
den naam van koeken, daar men het
deeg ongerezen ging
bakken; doch reeds
ten tijde van Mozes
heerschte in Egypte
het gebruik om het
deeg eerst doormiddel van zuurdeeg
Vrucht van den broodboom.
tot gisting te brengen, zoodat hun brood veel overeenkomst had met de roggebrooden, zooals
men die op vele dorpen nog heden in eigen ovens bakt.
De wijze, waarop de mensch zich voedt, heeft altijd grooten invloed, zoowel
op zijn plaats in het leven als op den trap zijner beschaving. De ruwe jager
en visscher houden hun maaltijd, wanneer zij iets hebben gevangen, niet
zelden terstond op de plaats zelf; de herder, die van vleesch en melk leeft,
en nog meer de landbouwer, hebben vaste tijden voor het nuttigen van
voedsel, gelijk zij over 't. geheel een meer regelmatigen levensregel volgen;
ook gebruiken zij meer verscheidenheid van voedsel. Langzamerhand ontwikkelde zich ook de kunst om de spijzen door toebereiding smakelijk te maken.
Onze voorouders kruidden hun spijzen met mosterd, komijn, salie, thijm enz.;
de Indische specerijen, als peper, gember, kaneel, muskaatnoten en kruidnagelen, werden pas na de kruistochten in West-Europa bekend. De enorme
prijzen, die men voor deze specerijen over had — men denke aan de spreekwijs „peperduur" — gevoegd bij de groote vraag naar die handelsartikelen,
was een der aanleidingen mee tot die verre tochten en ontdekkingsreizen,
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waardoor aan het eind der 16 de eeuw een geheel nieuw werelddeel bekend werd.
Bij het eten behoort drinken. Ten allen tijde en in alle landen was het
den mensch niet genoeg zijn dorst te lesschen met water; hij legde er zich
op toe om ook bij het gebruik van dezen natuurdrank er door allerlei middelen een beteren, aangenameren smaak aan te geven. Melk stilt honger en
dorst tegelijk en maakt alzoo den overgang uit tusschen spijs en drank. Het
maken van kaas ligt terstond voor de hand en vandaar dan ook, dat deze
kunst tot in de vroege oudheid opklimt. Ook behoefde verzuurde melk slechts
door dragen of door een of ander toeval geschud te worden, om spoedig de
afscheiding van boter te doen opmerken. Maar in warme landen laat het
heete klimaat geen stijf worden van de boter toe; dienvolgens was zij aan
de Ouden wel bekend, maar werd schier uitsluitend tot zalf gebruikt, gelijk
nog heden bij de Kaffers en andere stammen van Zuid-Afrika het geval is.
Weer een schrede verder gingen de Tataren in het gebruik van melk: zij
laten haar een weinig gisten en bekomen er alsdan een drank van (koumis),
die evenals boter, kaas, wei en zure melk ook een wijngeestgehalte heeft en
die dus niet alleen voedt en den dorst stilt, maar ook een opwekkende kracht
bezit, zonder de nadeelige gevolgen van eigenlijke sterke dranken te hebben.
Intusschen moet de begeerte naar een opwekkenden dronk diep in de menschelijke natuur liggen, want alle volken der aarde hebben zich iets van dien
aard weten te bereiden. Ook heeft de natuur, althans in de warme landen,
het vinden van zulke vochten niet moeilijk gemaakt. Vele sappige vruchten
behoeven slechts uitgeperst te worden om iets te geven dat smakelijker is
dan water, en vele boomen, vooral de talrijke soorten van palmen, de berken
en de ahorn, laten bij insnijding een zoet welsmakend sap uitvloeien. De
Mexicanen en Peruanen snijden het hart uit de bekende agave (aloë), op het
tijdstip, dat de bloemstengel zal uitkomen, en daarmee is een bron geopend,
die 2 a 3 maanden lang dagelijks twee of meer liters sap levert. Al die
plantaardige vochten beginnen, als men ze laat staan, te gisten; ze krijgen
een bedwelmende kracht en munten uit door een aangenamen smaak. Zulke
vochten hebben den algemeenen naam van „wijn", en dat vocht, waaraan wij
bij uitnemendheid dien naam geven, is slechts een der vele soorten, die er
zijn. De wijn, dien men van de druif maakt is van ouds beroemd als de
edelste drank, en alle oude volken merkten hem aan als een geschenk der
godheid zelve.. Opmerkelijk mag intusschen heeten, dat de oudste oorkonde
der H. Schrift, die anders ook veel menschelijke daden aan het Opperwezen
toeschrijft (b. v. Exodus IV: 21), de aanplanting van den wijnstok aan Noach
toeschrijft (Gen. IX : 20).
Hoogst waarschijnlijk is de wijnstok evenzoo het voortbrengsel van 's menschen kweeking, als de tamme dieren, de veredelde voedingsplanten en vruchtboomen. De wilde boschwijngaard, die in de Oude en Nieuwe Wereld hier en
daar in de wouden voorkomt, draagt nergens die druiventrossen, welke er
zoo verleidelijk uitzien en zoo verkwikkend smaken; de beziën zijn hard en
wrang, maar toch is men in Noord-Amerika er reeds in geslaagd, er een
smakelijken wijn van te maken, al is deze niet te vergelijken met de heerlijke
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vrucht van den wijnstok aan den Rijn, de Rhone, Loire of Garonne. In vele
landen is, gelijk men weet, de appelboom de wijnvoortbrenger; ook van onderscheiden andere ooft- en bessensoorten maakt men wijn; zoo ten onzent van
de aalbeziën: deze is, goed behandeld, van een uitmuntende hoedanigheid, al
staat hij in den naam van „zeer koppig". Dit is echter een gevolg van de
wyze van bereiding; men maakt hem n.l. te krachtig en drinkt hem veelal
te jong. Als men den aalbessenwijn zoo slap maakte en zoo lang liet liggen
als den Franschen druivenwyn, zou hij een uitmuntenden landwijn opleveren,

Hutten der inboorlingen van Otaheite.

ver de voorkeur verdienende boven menig mengsel, dat als „Bordeaux" in
den handel wordt gebracht.
Reeds lang voor dat de eigenlijke wyn in Europa bekend was, verstond men
hier de kunst om uit honig een drank te vervaardigen, „mee" of „mede" genoemd,
die, als men hem lang laat liggen, wat smaak en kracht beide betreft, veel
overeenkomst met wijn heeft. De Russen en Polen waren van oudsher en zijn
nog heden groote liefhebbers van dezen drank, eveneens de oude Germanen
^n Scandinaviërs. In de landen van den heeten aardgordel tiert de wijnstok
niet; maar de natuur gaf daar onderscheiden andere gewassen, welker sap
door natuurlijke gisting den wijn vervangt. Daartoe behoort vooral de familie
der palmboomen, waarvan men meer dan 500 soorten onderscheidt. Den lof
van den palmwijn vindt men reeds uitgesproken in de oudste Indische verhalen
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en liederen; men drinkt hem in Arabië en in een groot deel van Afrika; ook
op de West-Indische eilanden en in Brazilië, waar de kokospalm veel wordt
aangekweekt, is de palmwijn zeer gezocht. In Mexico en Peru vervangt de
groote agave den palmboom. Waar de banaan of het suikerriet voorkomen,
leveren ook deze een zeer beminden drank. By de inboorlingen van ZuidAmerika vindt men als nationalen drank een wijn, van maïs gemaakt en
„gika" genoemd. Men kookt n.l. de maïskorrels tot een brij, die men met
water verdunt, waarna het mengsel weldra in een hevige gisting geraakt.
Deze krachtige drank dient tegelyk tot voedsel, daar het dikke bezinksel
omgeroerd en mede genuttigd wordt. Bij onderscheiden wilde volksstammen
wordt de maïs niet gekookt, maar door de vrouwen fijn gekauwd, en zoo dit.
al een vieze manier van bereiden mag heeten, toch is zij wel doelmatig, want
door de vermenging met speeksel wordt aan de pap zulk een krachtige
gisting meegedeeld, dat er slechts zeer weinig tyd toe noodig is om den
begeerden drank te bekomen. In de rijstlanden maakt men een soortgelijk
gebruik van de rijst als elders van de maïs, n.l. om er een zuurachtig smakenden drank, naar wijn zweemeride, van te maken.
Doch de beide laatstgenoemde graansoorten, maïs en ryst, hebben ons
gebracht tot een andere soort van natuurvoortbrengselen, n.l. de meelachtige,,
die wel geen eigenlijken suiker bevatten, maar welker zetmeel in suiker, en
deze laatste weer in wijngeest kan worden veranderd, terwyl de overige
bestanddeelen den drank tevens min of meer voedend maken. Dranken van
die soort dragen den algemeenen naam van bier, hoewel bij een algemeen
overzicht van de kunstdranken de grens niet gemakkelijk te bepalen is, waar
de wijn ophoudt en het bier begint. Het uit graan vervaardigde bier is een
overoude mededinger van den wijn, en gelijk het toeval zooveel heeft doen
uitvinden en ontdekken, zoo is dit misschien ook wel het geval geweest met
de uitvinding van het bierbrouwen. Graan gaat, vooral in warme landen,,
spoedig tot ontkiemen over, als het nat geworden is; men trachtte misschien
die ontkieming tegen te gaan door een soort van eesten, en aldus ontstond
een mout, waarmee men op zich zelf niets doen kon, maar dat, met warm
water begoten, een aangenamen drank opleverde, die bij het bewaren in voortreffelijkheid bleek toe te nemen. De toevoeging van hop aan het bier is eerst
van latere dagteekening; niet vóór de 9 d e eeuw vinden we er melding vaa
gemaakt. Deze plant, die aan het bier een aangename bitterheid geeft, groeit
op vele plaatsen van Duitschland en ook in ons land in het wild; uitgestrekte
hopvelden vindt men tegenwoordig vooral in Zuid-Duitschland (Beieren) en in
Engeland.
Wanneer gegiste vloeistoffen tot kookhitte worden gebracht, gaat het zich
daarin bevindende alkohol in damp over, die bij verkoeling weer de gedaante
van een drupvormige vloeistof aanneemt. Deze bereiding en het genot van
zulke gebrande wateren schijnt bij de Aziatische volken van overoude dagteekening te zijn; in China maakt men van de druif geen wijn, maar brandewijn
in Oost-Indië bereidt men van rijst en kokosnooten den arak, elders van den
afval van suiker en suikerriet den rum. De Tataren en Kalmukken maken

GENOTMIDDELEN.

31

een soort van brandewijn uit merriemelk, en 't was van hen, dat Russen
reeds vroeg het drinken van brandewijn leerden. Zoo hoog werd in Europa

De banaan en de meloenboom.

al spoedig de brandewijn gesteld, dat men er den naam van levenswater,
„aqua vitae", aan toekende. In 't begin der 16 de eeuw begon men voor 't eerst
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korenbrandewijn te maken en weldra nam het aantal branderijen zoodanig toe,
dat het brood er aanzienlijk door in prijs steeg. Sinds de vorige eeuw zijn
vooral de aardappelen een grondstof voor de talrijke stokerijen geworden.
Nog andere zelfstandigheden zijn er, die, hoezeer tot de vergiften behoorende, by onderscheidene volken gebruikt worden, hetzij afzonderlijk, of als
bijmengsel in andere dranken — zelfstandigheden, met hartstochtelijke drift
begeerd, ten einde opwekking, ja verdooving teweeg te brengen. Hiertoe behoort het opiumrooken of amfioenschuiven en het betelkauwen in Azië en
Afrika, het kauwen van koka-bladeren in de hooglanden van Zuid-Amerika enz.
Wanneer zij nog op den laagsten trap van beschaving staan, bedwelmen zich
de volken met doornappels (dutura stramonium) en andere giftplanten, terwijl
de beschaafde Europeaan en de Neger, de Hottentot en de Oostersche vorst,
ja de inboorlingen van de meest verschillende deelen der aarde elkander ontmoeten by het rooken van tabak. Zoo algemeen is het gebruik van deze plant,
dat men moeielijk kan aannemen, dat zij tot voor betrekkelijk korten tijd
alleen in Amerika zou hebben te huis behoord. De thee is sedert eeuwen een
voorname volksdrank in Azië, haar vaderland, waar zij vooral in China, Japan,
Voor- en Achter-Indië op groote schaal verbouwd wordt. De Nederlanders
brachten haar voor 't eerst (1589) naar Europa over, waar zij aanstonds met
de grootste ingenomenheid ontvangen werd. Naar een onlangs gedane mededeeling mag men het aantal theedrinkers in onzen tijd gerust op 700 millioen
schatten, d. i. nagenoeg de helft van het geheele aantal aardbewoners. Chineezen, Japanneezen, Russen en Engelschen zyn hiervan wel de grootste consumenten. De koffie, nagenoeg terzelfder tijd (1580) als de thee naar ons
werelddeel overgebracht, heeft Abessynië tot vaderland, schoon anderen hiervoor Arabië houden. Haar verbruik is wellicht nog algemeener dan dat der
thee; Brazilië en de eilanden van den Oost-Indischen Archipel (waar de koffieboom in 1700 voor 't eerst werd aangeplant) zijn er thans de voornaamste
producenten van. Geen anderen drank wordt in den laatsten tijd zoo algemeen
verspreid als de cacao, die inheemsch is in de landen van Midden-Amerika.
De vrucht van dezen boom werd door Linnaeus zoo hoog geschat, dat hij er
den naam van „theobroma", d. i. goddelijke spijs, aangaf. Zy vond dan ook
sedert 1520, toen zij voor 't eerst uit Mexico naar Europa werd overgevoerd,
om haar voortreffelijke eigenschappen hier een steeds grooter verbruik, eerst
in Spanje en Italië, later ook in alle landen van ons werelddeel. Belangrijke
cacao-plantages vindt men tegenwoordig behalve in Amerika ook in Azië en
Afrika. Gelyk men weet, bezitten de drie laatstgenoemde dranken niet alleen
in hooge mate een verkwikkende en opwekkende kracht, maar nemen zij ook
^en belangrijke plaats in onder de heilzame voedingsmiddelen; vooral met de
•cacao is dit het geval.
Een onmisbare plaats in de bereiding van spijs en drank wordt ingenomen
door het vuur, zonder welks bezit de mensch in vele opzichten met het dier
:gelijk zou staan. Geen volksstam heeft men ooit gevonden, zoo ruw, dat hem
het vuur onbekend was. Zelfs de wilde kookt en braadt zijn voedsel; hy steekt
«een gedeelte van het bosch in brand om hout voor zijne hut te bekomen en
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om zijn maïs eetbaar te maken. Hoe is men aan het vuur gekomen? Op
enkele p^atsen van Azië vindt men springbronnen van brandbaar gas, die
misschien eens door den bliksem of op andere wijs aangestoken wedden en als
natuurlijke gasvjammen een goede gelegenheid gaven om de werjdngen van
het vuar waar te nemen. Doch zoodanige gelegenheden zijn zeldzaam, terwijl
toch al!e volken der aarde bekend zijn met het ontsteken en bi and en van
vuar: das is men wel genoodzaakt een rog andere, minder zeldzame bron
van vuar, den bliksem, ter verklaring bij te brengen. Maar brandende boom en,
bosschen en grasvlakten zijn veel meer voorwerpen van vrees en de onbeschaafde natuurmensch werd door deze verschijnselen op de vlucht gedreven.

De papyrusstruik.

Er was dus nog een zeer groote schrede te doen, n.l. de vrees te overwinnen
om de werking van het vuur van nabij te zien, en voorts het denkbeeld op
te vatten om door het bijwerpen van hoat te maken, dat hei: aan het branden
bleef; eindelijk nog het naar willekeur te kunnen ontsteken. Dat het eerste,
het aan brand houden van 't vuur, indeidaad eenmaal in zwang is geweest,
wordt bewezen door verschillende oude overleveringen, vooral die aangaande
„heilige" en „eeuwige" vuren en lampen, we^e bij vele volken der oudheid
door afzonderlijke hulpmiddelen onderhouden werden. Het is waar, van dat
onderhouden tot een eigenlijk kunstmatig aansteken is er een groote schrede;
maar dit laatste werd toch óók reeds in de vroegste oudheid gedaan, en met
een oogenschijnlijk aan het wonderbare grenzende, doch in den grond zeer
i.
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natuurlijke overeenstemming grijpen alle onbeschaafde volken naar hetzelfde
middel: zij maken vuur door het wrijven van twee stukken hout. Hoe gemakkelijk en zelfwerkend moest zulk een houtwrij ver het eerste vuurslag toeschijnen, en met welk een minachting zien wij in onze dagen het verouderd
„ketstuig" aan, als we het nog eens met de „tondeldoos" in een verloren
hoek terugvinden! De wetenschap heeft ons in den laatsten tijd een snel
opvolgende reeks van toestellen tot het maken van vuur geschonken, die
dikwijls met even groote snelheid verdwenen als verschenen, om weer voor
iets nieuws plaats te maken. In plaats van wrijving heeft men ten deele
andere krachten, samendrukking, electriciteit, galvanisme en tal van scheikundige verbindingen gebezigd om het onmisbare vuur te ontsteken.
W o n i n g . Na het verlangen van spijs en drank is's menschen eerste behoefte
die aan rust. Al zijn zijne bezigheden nog zoo eenvoudig, al leidt hij zelfs
slechts een plantenleven, toch geraakt hij in een toestand, waarin het lichaam
van lieverlede vermoeid wTordt en als van zelf in slaap valt. Reeds by de
plant bestaat een onderscheid tusschen slapen en waken. Bij het dier openbaart het zich duidelijker en ook de mensch is aan dezelfde verschijnselen
onderhevig. Deze zijn van een zoo volkomen zinnelijken aard, zoo nauw samenhangend met en veroorzaakt door de inrichting van ons lichaam, dat het dwaas
zou zijn er tegen in te werken. Men kan zich niet aan het eten ontwennen,
evenmin als aan het slapen. Maar in de vervulling van deze natuurlijke behoeften is den mensch een veld aangewezen tot zelfveredeling.
De onbeschaafde mensch, die zijn leven zonder eenige afwisseling doorbrengt
in de nabijheid van een eenvormige kust of in een welig bosch, waar overvloed van voedsel aanwezig is, slaapt in, zoodra hem een gevoel van moeheid
overvalt. In het aanbieden van eenig bijzonder rustpunt komt de natuur hem
hierbij slechts karig te gemoet. Zelfs staat de mensch op den laagsten trap
zijner ontwikkeling in dit opzicht beneden den vos, die eiken avond zijn hol
opzoekt, of beneden den trekvogel, die telkens na elke afwezigheid zyn voormalige rustplaats op boom of tak terugvindt. De bewoner van een oorspronkelijk woud heeft in de dichte slingerranken en woekerplanten schier overal
de noodige bedekking, zelfs om de afwisselingen van het weer te kunnen
verdragen. Eerst als koude en aanhoudende stortregens met honger en vermoeienis een verbond sluiten, wordt de trage natuurmensch wakker geschud
om zich een rustplaats te vervaardigen, waaruit allengs een woonplaats ontstaat.
De Papagos in de bosschen van Zuid-Amerika graven holen in den grond
om 's nachts in te slapen; in den winter verwarmen zij deze door er vuur in
aan te steken en de kolen naar buiten te brengen eer zy zich te ruste leggen.
Tegen het koude vatten op de maag verhitten zy de streek van den navel.
Eenvoudiger rustplaatsen kan men zich nauwelijks denken; van al de gemakken
des maatschappelijken levens kennen zij er slechts één: zy verstaan de kunst
om vuur aan te leggen. Deze menschen schijnen nog niet eens bekend te zyn
met hangmatten, een toestel, die overigens over geheel Midden- en Zuid-Amerika
verspreid is, en wel zoo, dat zij overal denzelfden vorm hebben. Deze hangmat
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is een net van 6 tot 7 voet lengte en 12 tot 14 voet breedte, dat aan elk
der beide uiteinden aan een boom wordt opgehangen en een gemakkelijke
legerstede verschaft. De slaper is bevrijd van kruipend gedierte en beschut
tegen de vochtigheid van den grond. Een dierenvel is voldoende om zich zulk
een legerstede te vervaardigen; doch volksstammen, die verder in beschaving
gevorderd zijn, vervaardigen het uit koord en met fraaie patronen. De groote

Nachtleger in het bosch (West-Afrika).

mazen maken, dat het geheel zich voegt naar den vorm van het lichaam, en
de hangmat heeft in haar oorspronkelijken vorm, zij het dan zeer verfraaid,
in de sierlijke woningen der beschaafde wereld hare plaats gevonden. Een
hangmat en een legerstee met huiden, bladeren en mos voorzien maken
intusschen nog geen eigenlijke woning uit. Deze ontstaat eerst, wanneer de
mensch zich een overdekte verblijfplaats kiest of vervaardigt, waar hij zich
ook in wakenden toestand ophoudt.
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De allereerste woningen waren gewis bolen en spelonken, van welke zich
de wilden overal bedienen waar de natuur er gelegenheid toe biedt. De
Australiërs in de nabijheid van Po^t Jackson hadden geen behoefte aan het
bouwen van hutten, omdat de weeke, Jicht verweerende zandsteen van hun
woonstreek holen had, waarin 40 tot 50 personen een schuilplaats konden
vinden. Deze spebnken werden, evenals de holen der Papagos, verwarmd.
Op Van D'emenslard plaatsen de inlanders schermen, door palen in een
halven cirkel overemd in den grond te slaan en daaraan boomschors vast te
maken. Doorgaans hebben deze eenvoudige voorloopers van woningen slechts
ten doel den wind af te keeren; daarom worden z\j aan de zeekust altijd
opgesteld tusschen het water en de legerplaats.
De Poeri's in de oorspronkelijke wouden van Zuid-Amerika bedienen zich
tot woningen eveneens van eenvoudige windschermen. Zij maken hunne hangmatten aan twee boomen vast en binden door middel van een slingerplant een
weinig hooger een dwarslat vast, tegen welke zij groote palmbladen schuins
aan de windzjjde plaatsen en deze met bladen van Heliconia en andere planten
aanvullen.
Op dergelijke wijze vervaardigen vele andere volken hun eenvoudige woningen
in een tijd van weinige minuten. De afbeelding (op pag. 35) stelt ons voor
hoe de Mschibo's in westelijk Afrika in een oogenblik bun legersteden voor
den nacht opslaan. Tegen de koude winden zijn zij beschut door een scherm
van bladeren, dat tevens bestemd is om de warmte en den rook van het ook
tegen de muskieten onderhouden vuur eenigermate te behouden. Twee vorkvormige staken ondersteunen bet geheel, dat nog slechts naar de zijde van
den toeschouwer een dergelijk scherm behoeft te hebben om den dakvorm te
bezitten, gelijk de eenvoudige hutten der Nieuw-Hollanders zelfs in de nabijheid der woonplaatsen van Europeanen. Geheel gelijkvormige woningen vond
Mackenzie bij de Chipawaërs, hoewel dezen, evenals de Noord-Amerikaansche
jagers, ook betere inrichtingen vervaardigen ingeval zij ergens hun duurzaam
verblijf vestigen.
De eerste woningen voorzien slechts in de behoefte van het oogenblik. Zij
worden verlaten zoodra de honger noopt om verder te trekken, of ingeval van
sterven verbrand, gelijk bij de Pima's in Mexico gebruikelijk is. In die streken
echter, waar de natuur niet overal voorziet in de behoefte aan materialen,
moeten, ingeval van verhuizen, alle benoodigdheden medegevoerd worden. In
de vlakke steppen, in de woestijnen en aan de zeekusten ontwikkelt zich
dientengevolge bij de rondtrekkende jagers-, visschers- en herdersvolken een
andere vorm van woningen, namelijk de t e n t . Drie of vier zware boomtakken,
met beide einden in den grond gezet, zoodat zij een boogvormig gewelf uitmaken, worden met een runderhuid bedekt en alzoo een dak gevormd. Het
geheel kan gemakkelijk vervoerd worden. Deze woningen z\jn doorgaans zeer
laag, zoodat men er op handen en voeten in kruipen moet en er slechts in
liggen kan.
De Charrowa's en Mbaya's in de steppen van Amerika vervaardigen zulke
woningen, maar slechts zoo groot dat één runderhuid ze geheel bedekken
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kan. Indien de ruimte te klein is voor een gezin, dan wordt een tweede hut
vervaardigd. De Hottentotten daarentegen, die het reeds tot het vervaardigen
van matwerk gebracht hebben, zijn in staat om grooter huuten te maken.
De afbeelding op deze fradz. vertoont de woningen der Hottencotten. Op den
voorgrond is rnen bezig met het vervaardigen eener hut; de païen zijn in een
kring in den grond geslagen en men is bezig ze met koorden aan elkander
te binden. De matten, die opgero'd of tot drogen uiteen gespannen zijn,
moeten het korfvormige geraamte overdekken, ten eirde ten laatste een hut
te worden, zooals men er eenige op den imddengrond zieu afgebeeld.

In het land der Hottentotten.

De Pechoeënchen nemen de stammen van het in de Andes groeiende struikgras tot de stijlen hunner tenten, doch zij buigen ze niet om, maar binden ze
van boven tot een punt bijeen. Het geheel wordt bedekt met runderhuiden,
die zorgvuldig bearbeid zijn.
Rechte stijlen laten zich gemakkelijker vervoeren; zij geven gelegenheid om
de verdieping hooger te maken; daarom hebben de woningen der meeste
rondzwervende volken de gedaante van piramiden of kegels.
Yele stammen der Noord-Amerikaansche Indianen vervaardigen hunne tenten
van lappen boomschors, die zij door kloppen en koken in heet water buigzaam en duurzaam weten te maken (zie de afb. op bladz. 15). Meer ont-
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wikkeling verraadt de tent bij de Nomaden, die onderscheidene gevilte en
geweven stoffen tot het bedekken der geraamten van hun tenten bezigen.
De ingang is doorgaans een spleet in het doek, doch groote en sierlijk
ingerichte tenten hebben ook wel twee stjjlen (zie de onderstaande afbeelding),
over welke het doek wordt uitgespannen, waardoor eene opening ontstaat,
welke meer binnenwaarts met een voorhangsel afgesloten wordt. De rook van
het in de tent aangemaakte vuur trekt door een ronde opening, welke men
van boven laat, waar de stijlen bijeengebonden zijn; tot het bekomen van
licht snijdt men openingen in de zijwanden, die men met blazen sluit, of men
vergenoegt zich met het daglicht dat door den ingang dringt.
Ook de zwervende stammen der poollanden, met name de Eskimo's, Ton-

Legertent van een opperhoofd der Toeareg.

goezen, Laplanders en Samojeden hebben tenten, vooral voor zomergebruik.
De Ostiaken bedienen zich van een eigenaardige handelwijze om ze zeer gemakkelijk en snel op te zetten. Daartoe worden twee stylen van boven met een
riem aaneengebonden en in den grond gestoken; tegen deze plaatst men de
overige stijlen in kegelvormige gedaante. Over dit geraamte legt men ^eenige
rendiervellen, met de haarzijde naar binnen. Een tweede laag strooken met
de haarzijde naar buiten voltooit het geheel. Bij dat werk zijn twee personen
bezig, dië eerst door middel van twee lange latten de beide uiteinden van de
strook rendiervel ophouden en het alzoo omhoog heffen. Daarna gaat de een
om het raamwerk heen en doet de strook spiraalsgewijze om het dak sluiten.
Op deze eerste strook volgt een tweede in dier voege, dat zij als dakpannen
over elkander schieten, terwijl zij door haar eigen zwaarte worden bijeen
gehouden, zoodat het geheel een genoegzame stevigheid erlangt.
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Haar hoogste volkomenheid erlangt echter de tent bij de passieve herdersvolken der gematigde luchtstreek, de Kalmukken en de met hen verwante
Mongoolsche stammen. De woning, „geer" genoemd, wordt vervaardigd van
wilgentakken en gevilte stof, terwijl de afzonderlijke gedeelten met riemen
van ruw leder worden aaneen verbonden. De gevilte stof ligt er bij de meervermogenden dubbel op en is met allerlei kleuren opgesmukt, welke op een
eigenaardige wijze in de stof zelf gewerkt zijn. Het inwendige heeft een inrichting, die men geheel en al mist bij volken welke op een lager trap van
beschaving staan. De vuurhaard bevindt zich tegenover den ingang vóór de
legerstede van den eigenaar; deze is belegd met een dikke gevilte stof en
matrassen van saffraan, benevens kussens, die overtrokken zijn met fijn juchtleer en gevuld met wol of dons. Somtijds is ook de vloer der tent bedekt
met eene soort van tapijtwerk en vindt men de keuken in een afzonderlijke
tent. In dit geval staat in de woontent een bekken met gloeiende kolen ter
verwarming. Ook is er een plaats voor de kisten en juchtlederen zakken,
waarin voorraad en bezittingen worden bewaard. Aan de linkerzijde is de
eereplaats en de zitplaats voor de gasten, en men vindt er dikwijls een menigte
kunstig bearbeide lederen en geweven kleeden, behangsels van zijde of kostbaar tapijtwerk. Doch al die heerlijkheden gaan vergezeld met een vunze lucht
en de grootst mogelijke onreinheid.
De woningen der Goldi's in de steppen van Siberië zijn meer op de duurzaamheid gebouwd. Om tegen weer en wind bestand te zijn, is de buitenzijde
belegd met een dikke laag stroo, terwijl de binnenzijde met fijner kleeden en
vlechtwerk bezet is. Men vindt er onderscheiden vertrekken, die nu en dan
geheel van elkander afgezonderd zijn en door afzonderlijke uitgangen gemeenschap hebben met de open lucht. Zij blijven lang staan en maken door haar
stevigen bouw eenigermate den overgang uit tot de v a s t e w o n i n g e n ,
t. w. onverplaatsbare, met welke het onafgebroken verblijf op één en dezelfde
plaats verbonden is. Deze ontstonden uit twee oorzaken. Men bouwde vaste
woningen, waar de natuur alle levensbehoeften op en rondom dezelfde plaats
voortbracht; en ook daar, waar de lichte, verplaatsbare woning niet bestand was
tegen den invloed van het weder, of waar men vijandelijke aanvallen van naburige stammen te duchten had. De woningen werden dientengevolge vestingen.
Ontoegankelijke plaatsen, holen, bergkloven en klippen vindt men op vele
plaatsen van Nieuw-Zeel and door kunst aangelegd om tot toevluchtsoorden in
de talrijke oorlogen tegen andere volksstammen te dienen. Meestal vormen
dergelijke vestingen een rotsachtig schiereiland, dat slechts van ééne zijde te
bereiken is, en zelfs deze toegang wordt door het schieten van de bovenvlakte
bestreken.
Bovendien versterken de Nieuw-Zeelanders hun woningen daardoor, dat zij
ze in dorpen bijeenzetten en met palissaden omringen, terwijl de afzonderlijke
woningen ook nog met palen voorzien en door traliewerk afgesloten zijn, ten
einde het binnendringen te bemoeilijken.
Een eigenaardige wijze van versterking, en wel de oudste, door wilde volken
gebezigd, is die, dat de ingang niet gelijkgronds, maar in de hoogte gemaakt
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was, zoodat men er met ladders of met licht weg te nemen trappen in moest
klimmen. Waar de natuur der woonstreek het toeliet, werden de woningen
boven den waterspiegel geboawd en daardoor de grootst mogelijke velügbeid,
vooral tegen de aanvallen van roofdieren, bereikt. Op die wijze ontstonden de
paalwoningen, welker overblijfselen wij ook in Europa, met name in de meren
van Zwitserland en in de Iersche Crannogs, ontmoeten. In vele keerkringslanden is men door de vochtige, koortswekLende uitdampingen des bodems
bijna genoodzaakt om de huizen luchtig op paalwerk te plaatsen. De afbeelding op bladz. 28 vertoont de woningen der inwoners van Otahelte. De zijwanden bestaan uit vlechtwerk en geven toegang tot de hut; zij kunnen
naar welgevallen worden weggenomen of opgesteld, naarmate de weersgesteldheid zulks medebrengt. De daken zijn bedekt met bladeren, de vloer is belegd
met matten. Yaak vindt men in den bodem een soort van valluik, voor het
verwijderen van vuilnis en afval. Dergelijke woningen heeft men op de Mendozas-, Yriendschaps-, Gezelschaps-, Radak- en andere eilanden.
Tot dusver hebben wij ons beziggehouden met de ontwikkeling der menschelijke woningen, zooals deze gevonden worden bij volksstammen, aan wie
de natuur vergunt om den meesten tijd in de open lucht door te brengen.
Zelfs hebben de vaste woningen bij zulke vo^en een zeer lichten vorm, en
tot de voornaamste bouwstoffen bezigt men zulke zelfstandigheden, welke zich
gemakkelijk laten verwerken, als bladeren, huiden, matten, stijlen. De levenswijs brengt mee, dat de woning bijkans alleen tot slaapvertrek dient, en ten
gevolge daarvan is de inwendige inrichting doorgaans zeer eenvoudig. Slechts
bij de meervermogenden vinden wij afzonderlijke vertrekken voor verschillende
doeleinden. Eenige spijkers aan de wanden voor het ophangen van jachtger eedschap, een kastje of ook maar een hoek voor den voorraad kleedingstukken, keukengereedschappen en dergelijke, bijna altijd een vaste vuurhaard,
waarop bij vele volken in de gematigde luchtstreek het vuur nooit mag worden
uitgebluscht. Waar de legerstede van het hoofd des gezins een vaste en wel
de eereplaats heeft, openbaren zich de beginselen van een zedelijken invloed,
die orde en tucht aanmerkt als grondslagen van maatschappelijk leven.
Bijaldien wij een proeve wilden nemen van vergelijkende beschouwing der
verschillende soorten van woningen, gelijk zij door reizigers worden afgebeeld,
zouden wij honderden afbeeldingen onder het oog onzer lezers moeten brengen.
De levenswijze en gewoonten der volken toch zyn van zeer uiteenloopenden
aard, en elke natie zal ongetwijfeld, ook al neemt zij voor 't overige geen
bijzondere plaats in de geschiedenis der beschaving in, het hare hebben bijgedragen tot de inrichting van het huiselijk leven. Belangrijker voor het doel
onzer beschouwingen zijn de grondstoffen, tot het opbouwen der buitenzijden
van de woningen daar gebezigd, waar de weersgesteldheid niet toelaat, hiertoe
zoo lichte zelfstandigheden te bezigen, als wij tot dusver beschouwd hebben.
Zware balken, klei, leem, steenen, ja zelfs ijs en sneeuw zijn de middelen,
waarvan de mensch zich bedient om onder dak te komen, ingeval de karige
natuur hem in zijn keus beperkt.
Het bewerken dezer grondstoffen scherpt zijn kunstvaardigheid en zijn uit-
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vindingsgeest. De grondstoffen stellen hem in staat zich te verspaden en
geven aanle'ding toe heb bouwen van onderscheiden vertrekken naast elkander
en boven eUrander, gelijk mede ooi dak en zijwanden op de zuinigste wyze
te vervaardigen. Aldus ontstaan de meer samengesmede woningen: de bouwkunst ontstaat als een afzonderlijk bedrijf.
De eenvoudigste boawstof is hei] leem, dat tevens het allergemakkelijkst te
verwenen ?s. Men vindt het bjjna overal, en het is inzonderheid in de warme
landen geschikt tot het boawen van woningen.
De Gx-oenlanders bouwen zich hutten van aarde, die zij half in den grond
graven en waarvan zij het model ontleend hebben aan de hoTen, weUie de
zeehond voor zich ea zijne jongen in het ijs maakt. De Eskimo's, w^Le den
zomer in tenten doorbrengen, maken met de grootste vaardigheid winter-

Een Eskimowoning.

woningen van sneeuw. Nabij, een rivier, waar de sneeuw omtrent twee voet
hoog ligt en genoeg is samengepakt, vervaardigde een Eskimo, die FRANKLIN
op zijn eerste reis vergezelde, binnen zeec korten tijd een waar kunstwerk in
dit vak. Hij begon met ee i kring af te meten van twaalf voet in doorsnede.
Vervolgens werd de sneeuw die binnen dezen kring lag met een breed mes
met lang heft verdeeld in strooken, welke genoeg samenhingen om ze te
kunnen opnemen zonder dat zij
uiteenvielen. Deze strooken werden evenals gehouwen steen op
elkander gelegd, de verschillende
lagen met het mes glad gesneden, en dit zoo, dat de wand een
flauwe helling naar binnen en een
koepelvorm bekwam. De bovenste stukken werden wigvormig
afgesneden en het geheel eindelijk door een kegelvormigen sluitPlatte grond van een Eskimowoning.
steen vastgemaakt. Toen heb geheel voltooid was werd er een weinig losse sneeuw overheen geworpen tot
het aanvullen van alle reten, terwijl een lage deuropening met het mes werd
uitgesneden. Zelfs een venster bekwam de woning, een raam n.l. dat met een
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doorschijnende ijsplaat werd gevuld, en het geheel maakte door zuiverheid der
sneeuw en sierlijkheid van bewerking den indruk, alsof men een marmeren gebouw voor zich had. Een naar den eisch ingerichte Eskimo winterwoning bestaat
echter uit onderscheiden vertrekken, die door gangen met elkander verbonden
zijn, terwijl men toegang naar buiten heeft door middel van een langen lagen
gang, waardoor van binnen slechts zeer moeilijk versche lucht kan binnendringen. Wij geven hier een afbeelding, zoowel van den opstand als van den
platten grond van zulk een Eskimo-winterwoning. De witte plekken in laatstgemelde afbeelding zijn de legersteden, bestaande uit sneeuwbanken met een
laag dennentakken, waarover rendiervellen zyn uitgespreid.
De inwoners van Madagaskar, die op een veel hoogeren trap van beschaving
staan, vervaardigen woningen op dezelfde wijze als ook hier en daar ten onzent
gevolgd wordt of werd, n.l. van horden, die met vochtig leem worden bestreken, hetwelk men in de zon laat drogen. Het dak verschilt naar het vermogen
des eigenaars, en bestaat uit stroo, benevens stijlen of balken, of wordt ook
met matwerk belegd. Men ziet uit de hierbij gevoegde afbeelding, dat voor
de eerste bouwmeesters de tentvorm het model geweest is.
Wij kunnen echter thans met deze beschouwingen niet verder voortgaan, doch
zullen later op dit onderwerp terugkomen in de hoofdstukken: „Geschiedenis
der bouwkunst" en „De woning". Het onderwerp is van zoo algemeen belang
dat een ^oo korte ontwikkeling als wij er hier aan geven kunnen, in geenen
deele zou toereikend zijn, indien wij geen eenvoudige I n l e i d i n g schreven.
Met het bewerken der verschillende grondstoffen en met het stellen van telkens
hoogere eischen door de voortschrijdende beschaving, beginnen zich bepaalde
vormen in de bouwkunst te vertoonen, eischen, waarin zoowel het stoffelijke
als het geestesleven afspiegelt. Er ontstaat een bouwstijl, die aan de bouwkunst een plaats geeft onder den rang der beeldende kunsten en haar tevens
verheft tot een bestanddeel van de geschiedenis der beschaving, een kunst,
die, evenals taal en schrift, invloed heeft uitgeoefend op de algemèene ontwikkeling van het menschdom, alsmede op de plaats welke daarin door ieder
volk wordt ingenomen.
In den prijs dien de mensch stelt op zijn woning, in de liefde tot eigen
hof en haard ligt een sprekend bewijs voor zijn geestes-ontwikkeling. Men
kan het derhalve als een algemeene waarheid laten gelden, dat ieder te beter
woont, naarmate het geheele volk in beschaving is gestegen. De onbeschaafde
weelde, die in de overgangstijdperken ook ten opzichte van het sierlijke zich
uitput in het bezigen eener groote hoeveelheid kostbare voorwerpen, wijkt
eindelijk voor een eenvoudigen, natuurlijken smaak, die veredelde vormen als
de uitdrukking van aesthetische denkbeelden op den voorgrond plaatst. Maar
op de hoogste trappen van beschaving gaat men allereerst uit van het denkbeeld der gezondheid. Helder licht, versche lucht, het vermijden van schadelijke
dampen, de nabijheid van ruim en zuiver water en van vruchtbare velden,
van welke men de voornaamste levensmiddelen spoedig en versch bekomen
kan — dit alles heeft invloed op de keuze der woonplaats, en tot het leven
in de vrije, vroolijke natuur wordt teruggekeerd, nadat de volken, hoewel in
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het bezit van groote rijkdommen, een tijdperk hebben doorloopen, waarin zij
zich in grootere en kleinere steden hadden opeengehoopt. Een beter inzicht
leert ook te dezen, evenals ten opzichte van de voedingsmiddelen, het blijven
bij de natuur stellen boven het overvloedige, kostbare en zeldzame. Men begeert
niet alleen dat de woning ons zal beschermen tegen de afwisselingen van het
weder, maar ook dat zij iets aantrekkelijks voor ons hebben zal; men wil er
niet enkel in vluchten, men wil er zich ook vermeien. Men wil in zijne woning
meer dan een plantenleven hebben: vandaar dat de man van ware beschaving
zijne middelen allereerst besteedt aan het bekomen van een gezonde, fraaie
en ruime woning. Zij wordt hem zijne wereld, in welke hij als echtgenoot,
vader en vriend gelukkig tracht te leven, terwijl hij op de beurs, op het kantoor, in de werkplaats of waar ook als burger zich beweegt op het tooneel
des bedryvigen levens.
De ontwikkeling van het familieleven gaat hand aan hand met het vraagstuk aangaande goede woonhuizen; en hier is vooral de plaats, welke de
vrouw in het maatschappelijke leven bekleedt, de spil der groote afwijkingen,
die ons reeds bij een oppervlakkige beschouwing in het oog vallen.
De fijnbeschaafde Grieken hadden geene woonhuizen in de hoogere beteekenis die wy aan dat woord geven; bij hen was de vrouw de opvoedster der
kinderen, de huishoudster, maar niet dan bij hooge uitzondering de levensgezellin van den man, met haren echtgenoot een gelijken rang in huis bekleedende. Hunne huizen waren wel fraai van bouworde, edel en smaakvol van
versierselen, maar het huiselijk karakter ontbrak er geheel aan. De Griek,
zelfs de meest verwyfde, leefde in het openbaar, als man onder de mannen,
terwijl al zyn denken en willen zich bewoog op het gebied der openbare
staatsaangelegenheden in haar talrijke wijzigingen.
Anders was het bij de Bomeinen. Hoewel de staatsbetrekkingen der vrije
burgers hen niet minder gedurende het grootste gedeelte van den dag naar
het Forum riepen, ontstond toch bij de steeds toenemende uitgebreidheid des
rijks in den gang der zaken een zekere stilstand, die de gebeurtenissen minder
afhankelijk maakte van dagelijks afwisselende bijzonderheden, dan van ontwerpen, lang vooruit bepaald en vastgesteld. Kunst en wetenschap waren
intusschen geen onderwerpen van algemeene belangstelling; veeleer ontwikkelde de Eomein zichzelf; terwijl de Grieken door wrijving van onderlinge
gesprekken hun denkbeelden ontwikkelden en hunnen smaak louterden. Reeds
hierdoor was de Romein aan zijn huis gebonden. Het deelnemen aan de staatkunde riep het Clientwezen *) in het leven, hetwelk de woningen der patriciërs
tot de verzamelplaatsen van staatspartijen maakte. Voegen wij daarbij het
min gunstige klimaat — daar over Rome in geenen deele de altijd heldere
De Eomeinen uit de lagere klassen (Plebejers) te Rome kozen zich in de hoogere
(Patriciërs) een „patroon", wiens „clienten'' zij heetten; deze patronen moesten hen in
rechtszaken en andere openbare aangelegenheden bijstaan, en voor hun belangen en veiligheid waken. Daarentegen had een patriciër in zijne „clienten" ook stemmen en hulp, waar
zulks in het staatsleven te pas kwam
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hemel van Griekenland was uitgespannen, dan hebben wij de hoofdoorzaken
opgenoemd, welke a&n het woonhais bij de Romeinen een grooter belang verzekerden dan in het gezegende Hellas. Hiermede vereenigde zich de ee. voller
plaats, welke de vrouw bg de Romeinen in het maatschappelijk en huise^k
leven bekleedde. By hen was de vrouw veel meer de levensgezeUin van den
man, dan bij de G:ieken. Yan den csrsten tijd af vinden wij eea edel, poëtisch
familieleven, en ook daardoo; bek?ec.1de het woonhuis een edeler plaats in
de algemeere schatting. Het is inderdaad roeiend te lezen, met welke booge
ingenomenheid de jongere PLINICJS de bekoorjijkheden zgner villa's schildert
Natuurlijk vertoonden zich de pracht en verKwisting, welke te Rome voortvioelde uit de opeengestapelde rijkdommen, vooral ook in het versieren der
woningen. Doch hoe verkwistend ook de Romeinsche grooten op dit punt
waren, rog veel grooter sommei eerden aan de tafel weelde ten koste gelegd,
waarin men zich oneindig verachte1 ijker uitspattingen veroorloofde.
Het oi?de Rome was nog in het midden van den republikeinschen tijd een
onaanzienlijke, slecht gebouwde stad. CATO kon eerst in zijn ouderdom besluiten om de wanden zijner woning te lateu bep1 enteren. Doch eene eeuw
later was het uiterlijk voorkomen van Rome zeer veranderd, en vooral na
den brand onder NERO werd de stad verfraai met de heerlijkste praalgebouwen.
De straten hadden ter weerszyden zuilengangen, door den keizer voor eigen
rekening gebouwd. Zeer vee1 droeg cok TKAJANCJS tot verfraaiing der stad bij.
Deze openbare gebouwen bieren niet zonder invloed op het verfraaien der
woningen van private personen. Tn plaats van eeaige weinige vrienden verzamelden z^ch een menigte clienten, de sobere familiemaaltijden werden kostbare gastma^n, en de oude, heilige haardstede des huisgezins werd verbannen
naar een afgelegen hoek van het huis.
Reeds SallüoTlCjs \erhaalt van pale'zen, welke zoo uitgestrekt waren als
kleine steden. De gx-oote C I N C I N N ^ T J S bezat vier morgen land, die hij zelf
bearbeidde; P L I N I U S vernaalt, dat diegenen, welker paleizen niet meer oppervlakte bestegen dan Cincinnatus' geheele grondbezitting, zich beklaagden over
de nauwe rrimte, in welke zij zich moesten behelpen. M A M J R R A , C A E S A R ' S
onderbeve1 hebber in Gallië, was de eerste die zyn woning met marmeren
platen liet bekleeden. Het huis van den consul M. L E P I D U S , het eerste waarin
dorpels van Numidisch marmer lagen, was eerst het fraaiste te Rome, doch
dertig jaren later bekleedde het met eens de honderdste plaats meer onder
de paleizen der wereldstad. Muurschilderingen en mozaiekwerk werden meer
en meer verlangd, en in de opgravingen te Pompeji zien wij, welke pracht
zelfs een stadje ten toon spreidde, dat bij Rome in het niet wegzonk. Zuilen
en vertrekken waren bekleed met goud, gekleurde steenen en parelmoer. De
ivoren tafels in de eetvertrekken waren verschuifbaar, ten einde buizen en
vazen te kunnen plaatsen, uit welke bloemen en welriekende vochten over
de gasten werden gegoten. Er waren badkamers met warm en koud, zee- en
bronwater. NERO bouwde het vermaarde gouden huis; maar hoe groot en ver
kwistend het ook van aanleg was, toch waren er ten tijde van THEODOSIUS
talryke paleizen, die het in rijkdom ver overtroffen. Een paleis behoefde slechts
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onder de middelmatige te bebooren om voorzien te zijn van pleinen, renbanen, tempels, fonteinen, zuilgangen, dierenhokken, vogelvluchten, vijvers
en boschjes, en nog werd te Rome zelf de boawzucbt beperkt door de nauwe
ruimte bmnen de stad. Op het land echteT', waar de grooten hunne landhuizen
en villa's stichtten, ontaardde de aanvankelijk goede smaak in grillige pronk
on lompe vormen. Men begon de natuar te misvormen, in plaats van haar te
verfraaien; C. MAT.US, een vriend van A J G U S T J S , was de invoerder van die
ellendige versnoe'de boompjes, welke wij nog tegenwoordig in de oud-Fransche
tuinen aantreden, van d ; e styve, lijarecbte wanden of krullen en trekletters
van laag struikgewas, en van d5e bespottelijk dieren, piramiden en schepen,
tot welke men ook nog heden ten dage bg de smakelooze onbeschaafdheid
palm en Jarix, beuk en liguster snoeft. In deze rijk versierde paleizen bevinden
zich zoogenoemde armen veHrekken; dit waren armoedig ingerichte kamers,
die op sommige dagen bewoond werden, ten einde door voorgewende ontbering het genot des overvloeds gedurende den overigen tijd te meer te verhoogen.
Deze verbasteringen van den smaak ontmoeten wij thans niet meer. In
waren eerbied voor den haisehjken haard staan de Germaansche stammen
onder de beschaafde volken bovenaan. Niet alleen in Duitschland, Engeland en
Scandinavië, ook in ons vaderland heeft men spreekwoorden, die hiervan
getuigenis ge ven, b. v.: „Oost west, tliais best", en „Eigen haard is goud waard."
K l e e d i n g . De behoefte aan kleeding staat in nauw verband met die aan
woning. In beide gevallen is het de weersgesteldheid, die maakt dat men
zich tegen nadeelige invloeden beschermen moet. De huid van den mensch is
niet als die der dieren, in het koude jaargetijde beter beschut dan in het
warme. Naakt komt hij ter wereld, en wanneer de vorst heerscbt of stortregens neervallen, is hij genoodzaakt zich door kunst te verschaffen wat de
natuur hem onthield. De mensch vervaardigt zich kleeding. Bij volken, die
in landen wonen waar hét aHijfl even warm is, heeft men Irer geen behoefte
aan; de kleedij ontwikkelt zich hier dan ook veel langzamer dan b«j stammen,
welke onder guurder hemel wonen; en toch bereikt zij bij de pooi/oU-en met
die ontwikkeling als in de gematigde luchtstreken, dewijl de weersveranderingen er niet zoo snel plaats hebben.
De Indianen in de wouden van Zuid-Amerika, de Poeri's, Botokoeden en
Koroaden, kennen geen kleedij ter beschutting tegen de guurheid van het
weder. Toen de zendelingen hun hemden gaven, schaamden zij zich die aan
te trekken, maar droegen ze opgerold onder den arm. Daarentegen beschilderen zij bet geheele lichaam en bezigen verfstoffen tegen het steken der
insecten. Het schijit wel, dat het beschilderen der Inrd, overal bij onbeschaafde
volken in georuik, de eerste en oorsp'onkeHj^e huidbedekking geweest is.
IJdelheid aan de eene, en een gevoel van schaamte aan de andere zijde oefenden van lieverlede een toenernenden invjoed, al is dat slechts in een graad
en op een wijze, die niet altijd in overeenstemming zijn met onze denkbeeMen.
Deze zjjn alzoo aan te merken als eerste aanleidingen tot het wijzigen van
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den lichaamsvorm. Ginds maken de kleuren den man, gelijk bij ons de kleeren
den man maken.
Het beschilderen, dat zich aanvankelijk over het geheele lichaam uitstrekt
en welks onderhoud een belangrijk gedeelte der dagelijksche bezigheden uitmaakt, gaat zich bij toenemende lichaamsbedekking bepalen tot die gedeelten
der huid, welke niet met kleedingstukken bedekt waren; het bereikt ten
laatste zyn hoogste ontwikkeling in het beschilderen van het gelaat, dat in
den vorm van blanketten zelfs in onzen hoog beschaafden tijd nog niet uit
de mode is. Een daarmee te vergelijken bedekkingswijze vonden de Franschen
in de 17 d e eeuw in Brazilië: het beplakken n.l. der huid met veeren. Nog
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tegenwoordig bestrijken sommige Indianenstammen hun naakte huid met gom
en bestrooien zich dan van boven tot beneden met roode donsvederen. Op
soortgelijke wyze handelen ook de inboorlingen van Californië, wanneer zij
zich ten dans opflikken, en die van sommige provincies in Mexico, waar men
zich beplakt met zacht katoendons.
Wij willen aannemen, dat de oorspronkelijke kleedij der heete luchtstreken
bestaan heeft in een schort, en dat dit het eerst door het vrouwelijk geslacht
gedragen is, hoewel sommige reizigers onhoffelijk genoeg zijn te zeggen, dat
vele dier wilde dames een hoofddeksel tegen het steken der zonnestralen voor
veel noodzakelijker honden.
Met het schortkleed hangt de gordel samen. Spoedig werd deze ook tot
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draagriem gebezigd en wordt dientengevolge hiertoe breeder gemaakt dan voor
het oorspronkelijke doel noodig was.
Bij de Ovambo's, zie de afbeelding bladz. 46, vond LIVINGSTONE een betrekkelijk vrij vergevorderde beschaving: de vrouwen waren voorzien met een
dubbel schort, van voren en van achteren. Overigens was haar geheele lichaam
ingesmeerd met olie, terwijl zij ook groote zorgvuldigheid wijdden aan het
hoofdhaar, iets dat men bij de Indianen van Zuid Amerika en bij de NieuwZeelanders ook niet kent. Hun lokken hingen met behulp van vet en ineengedraaide plantenvezels in lange staarten langs den rug.
Met deze eenvoudige hulpmiddelen stellen zich de bewoners van warme
landen tevreden, doch het zou zeer
voorbarig zijn, uit het gebrek aan
kleedij in die heete luchtstreken te
besluiten tot gebrek aan zedelijkheid.
De Eskimo's, die zich ten aanzien van
beschaving zeker niet boven de bijna
naakt gaande negerstammen in Afrika
verheffen, dragen een volledige kleeding, die zij met veel kunst weten
te vervaardigen uit de huiden, de
darmen en zenuwen van rendier en
zeehond. Ook verstaan zij de kunst
om vogels van de huid te ontdoen en
die donsrijke vellen tot warme kledingstukken te verwerken. De kleedy
van beide geslachten is bijna gelijk;
alleen hebben de gehuwde vrouwen
in den rug van haar kleed nog een
zakvormige ruimte tot het dragen
harer kinderen (zie de afbeelding op
deze bladz.), welke de mannen missen. De kleedij bestaat uit kousen,
sokken, schoenen, een soort van vesten en bovenkleeren; zelfs handschoe.
Zomerkleeding eener Eskimovrouw.
nen en een eigenaardige hoofdkap
ontbreekt niet, zoodat bijna ieder lichaamsdeel zijn afzonderlijk kleedingstuk heeft.
Ten einde hun kleeding waterdicht te maken dragen de bewoners der poollanden nog bovendien een overkleed, waartoe zij de blaas en darmen van den
walvisch en andere groote zeedieren verwerken.
Een belangrijk kleedingstuk bij de nomadiseerende poolvolken zijn de schoenen, welker vorm afhankelijk is van de gesteldheid van den bodem. Zij hebben
hun oorspronkelijken vorm in een stuk leder of in een plankje of stuk boomschors, als voetzool gedragen tegen de scherpe steenen, en deze vorm is
bewaard gebleven in de zoogenoemde sandalen, alsmede in allerlei soorten van
laarzen, schoenen en klompen, die wij zoo ver verspreid vinden. Ten einde
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beter op de losse sneeuw te kunnen voortkomen, vervaardigen de Eskimo's
en de Indianen van Noord-Amerika breede sneeuwschoenen van r?et of dunne
vischgraten, waartusschen zij haar of gras viechten (zie de afbeelding op deze
bladz.). Deze sneeuwschoenen zijn vrij groot, 4 tot 6 voet lang en l ? / 2 tot
2 voet breed; zij beletten het inzakken in de sneeuw.
De hoeveelheid en veelsoortigheid der kleedij is das geen maatstaf van
beschaving; doch wel kan men als zoodanigen maatstaf de kunstvaardigheid
aanmerken, met welke d*e kleedingstukten worden vervaardigd. De huiden
van geviïde dieren leverden er eerst een
geschikte zelfstandigheid voor op, en
inderdaad treffen wij ook mantels en
schorten van dierenhuiden als kleedij
aan by de onbeschaafdste volken, natuurlijk na mindere of meerdere bewerking,
daar zonder deze de huiden öf rotten öf
zoo hard worden, dat men er niets mee
beginnen kan. De Eskimo's en de Peschera's verstaan inderdaad — hoewel niet in
Sneeuwschoen bij de Indianen
de beteekenis die wij aan het woord hechvan Noord-Amerika.
ten — eenigermate de kunst van looien,
en de lederbereiding der Indianen in Noord-Amerika, nog meer echter die der
Nomaden in de gematigde luchtstreken, mag bijna den naam van volmaakt dragen.
Yezelachtige zelfstandigheden worden aaneengehecht door knoopen en vlechten.
Eerst draaien de wilden de vezels door elkander en laten ze naast elkander
hangen, omtrent zooals de Ovambo-vrouwen (zie de afbeelding, bladz. 46) het
hoofdhaar gevlochten dragen. Later werden er tot het vasthouden ook dwarsdraden door geschoten en daarmede is de eerste stap tot w e v e n gedaan,
welks verdere uitbreiding een leven op vaste woonplaatsen onderstelt. Het
zijn derhalve vooral de herdersvolken, aan wie de opbrengst hunner kudden
talrijke grondstoffen oplevert, welke een belangrijk aandeel aan de uitvinding
van de kunst van weven hebben. De Kalmukken bewerken de stoffen tot
bedekking van hun lichaam en van hunne huizen voor de wintermaanden
aldus: zij nemen een oude lap vilt van dezelfde grootte als de m'euwe hebben
moet, leggen deze uiteen en bedekken haar een voet hoog met witte schapenwol. Ingeval het nieuwe stuk veelkleurig versierd moet zijn, wordt het patroon
er in wol van de vereischte kleuren op gelegd. De wo1, welke vooraf goed
geklopt en gezuiverd is geworden, wordt nu met kokend water overstort, met
de oude lap voorzichtig en vast opgeroM en met haren koorden omwonden.
Zooveel personen als naarmate de lengte van het opgeroide stuk noodig zijn,
plaatsen zich bij afwisseling in twee rijen op de hielen en werpen de rol van
den een naar den ander, van de knie op den grond en weder van den grond
op de knie. Deze arbeid wordt wel voornamelijk door vrouwen verricht, maar
toch zijn de mannen daarbij behulpzaam, buren en vrienden. Nadat die zware
arbeid een uur lang geduurd heeft, is de wol genoeg gevilt, terwijl de gebreken
die men er aan ontdekt, met de hand verholpen worden.

KLEEDING EN OPSCHIK.

49

Zeer oud is het gebruik om kleedingstukken van kleuren en figuren te
voorzien. Oorspronkelijk schijnt het ontstaan te zijn uit een gevoel van zindelijkheid; althans de Indianen van Noord-Amerika geven aan hun pelsen en
lederen kleedij een roode okerverf, wanneer deze door het gebruik hun oorspronkelijk heldere kleur verloren hebben.
Over het begrip van morsigheid loopen de meeningen al zeer uiteen; als
niet geheel onjuist mag het zeggen van een geestig Engelschman worden
aangemerkt: morsig is al wat niet op zijn rechte plaats is. De Negers wasschen zich met vet, de leeuwrikken en kippen wentelen zich in het stof, de
varkens zelfs in den modder. Wat wij zindelijkheid noemen is in menig opzicht
den grond weinig meer dan opschik.
Opschik. Hier begint het gebied van 'smenschen smaak, waarover volgens
het spreekwoord niet te twisten valt. Dit onderwerp eischt thans eenige
oogenblikken onze aandacht. De zaak hangt niet af van luchtsgesteldheid of
nooddruft, maar geeft vrije ruimte aan keus en smaak; zij opent een ruim
veld voor vindingsgeest en schoonheidszin, en bevordert in geen geringe mate
het aesthetisch gevoel. En wat het onderwerp nog belangrijker maakt, is dat
op de hoogere trappen van beschaving, opschik en kleedij door een byna niet
te scheiden band met elkaar vereenigd zijn. Reeds bij het beschouwen van
de allereerste beginselen der kleedy hebben wy gezien, dat reeds daar deze
beide zaken min of meer hand aan hand gaan. De huid bedekken, maar tevens
de huid versieren, dat is het doel van den wilde, als hij vaak slechts de hand
in een verfpot doopt en den vinger over de naakte of reeds met een grond
verf bedekte huid laat spelen tot het vormen van grillige kleurstrepen. Van
lieverlede teekent men de figuren naar zekere aangenomen schoonheids
begrippen, en ijdelheid staat hierby op den voorgrond van 's menschen pogen.
MARTIUS zag op zyn reis in Brazilië op zekeren morgen eene vrouw zich
beschilderen. Hij ging naar haar toe, nam haar den verfpot af en voegde
eenige grillige krullen by het kunstwerk, waarover de geheele stam opgetogen
van bewondering was. Den volgenden morgen stond een heele vrouwenstoet
voor de hut van den Beierschen kruidkundige; zij smeekten hem met den
meesten aandrang, ook zoo opgeschikt te mogen worden.
De zucht tot opschik onderstelt de zucht om opgemerkt te worden, iets dat
men bij geheel onbeschaafde volken niet aantreft. Die zucht begint met het
prijs stellen op de meest mogelijke uitzetting van het lichaam: misschien een
gevolg van den indruk van vrees en wantrouwen, aan den geheel onbeschaafden
mensch eigen. Daarom wil hij zich geducht maken door zijne grootte, opdat
hy des te grooteren indruk make op anderen. Men maakt het haar hoog op en
zet een vederbos op het hoofd (zie de afbeelding op bladz. 50); men doorboort de
ooren en de lippen en legt er houten schrijven, steentjes en andere voorwerpen
in ten einde ze langzamerhand op onnatuurlijke wijze te vergrooten. De Botokuden, bij welke onder anderen dit gebruik in zwang is, omwinden ook de
kniegewrichten en enkels met boombast;, daardoor worden die deelen dunner,
terwijl de kuit en het overige deel van 't been ten gevolge van den veri.
4
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meerderden aandrang van bloed opzwellen. In vele landen, met name in
Soedan, worden de dikste personen voor de schoonste gehouden. Uit hetzelfde beginsel geeft men zich een woester voorkomen. Yele volksstammen
breken zich de voorste tanden uit en laten slechts een gedeelte van het gebit
staan, by wijze van de slagtanden der wilde dieren. Zulke keus van opschik
leidt ten laatste tot een algemeene misvorming van het lichaam, en deze is
te meer af te keuren, omdat dergelijke onnatuurlijke toestanden des lichaams

Uitrusting van een Indiaansch krijger.

niet zelden erfelijk worden, hetgeen niet anders dan een ongunstigen invloed
kan uitoefenen op de ontwikkeling van den geest. Het gebruik om den schedel
van een pasgeboren kind met banden te omzwachtelen of tusschen plankjes
te persen, is zeer verspreid onder de roodhuiden in Noord-Amerika, die daarnaar den naam van Platkoppen dragen. Zij nemen het hoofd van 't kind niet
eer uit de klem, dan wanneer de schedel hard geworden is en den gedwongen
vorm behoudt. Het voorste gedeelte van het hoofd is geheel schuins naar
achteren gebogen, het achterhoofd onnatuurlijk in de hoogte gedreven, en hoe
meer dit het geval is, des te grooter is de schoonheid.
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Hand aan hand met de misvorming des lichaams en vaak ten allernauwste
daarmee vereenigd zien wij het beschilderen, namelijk zooals het niet slechts
de huid met een eenvormige verf overdekt, maar ook indruk wil wekken door
allerlei strepen en figuren. Dit beschilderen heeft een bepaalde bedoeling en
daarna regelt zich de wijze waarop het wordt uitgeoefend. Verschillende
stammen b. v. beschilderen hun huid zwart en de ribben met witte dwarsstrepen, om zich een vreesaanjagend voorkomen te geven, wanneer zij hun
vyand te gemoet gaan. De Fans in
westelijk Afrika vijlen de voorste
tanden zaagswijze af en verven de
staande gebleven punten zwart, waardoor zij aan het gelaat een afschuwelijke uitdrukking geven, welke zij
nog trachten te verhoogen door het
lichaam te besmeren met bloedroode
dwarsstrepen. Du CHAILLU, de eerste
blanke die dezen volksstam bezocht,
verhaalt dat koning NDIAYAI, toen
hjj hem voor het eerst in zulk eenen
tooi te gemoet kwam, dien indruk
niet miste. Wanneer de Braziliaansche Indianen een Europeaan bezoeken, besmeren zy hun handen en
voeten met een hardroode verf, evenals
wij een paar handschoenen en nette
laarzen aantrekken; uit spel voorzien
zij hun koolzwart geverfd lichaam
met allerlei afbeeldingen van dieren in
harde kleuren, terwijl zij hun hoofdhaar bij voorkeur vuurrood verven.
Het t a t o u e e r e n . Om het beschilderen duurzamer te maken wordt
het in de huid zelf ingewerkt, of zoogenaamd getatoueerd. De lijnen worEen Negerkoning der Fans ter Westkust
den door middel van scherpe voorvan Guinea.
werpen in de opperhuid gesneden of
geprikt; in de aldus gemaakte openingen wordt een kleurstof ingewreven, die
langzamerhand ingroeit en aldus een onuitwisehbare figuur vormt. Deze tooi
verdient vooral daarom onze opmerkzaamheid, omdat zij den ruwsten aanvang
van het schrift der onbeschaafde volken uitmaakt. Allereerst wordt de naam
uitgedrukt door het voorwerp waaraan zij ontleend is; daarna de afkomst, de
wapenfeiten en andere levensbijzonderheden, die men op deze wijs wil doen
bewonderen en die men dus zoo duidelijk en zichtbaar mogelijk door zoodanige mededeeling voor een ieder ten toon wil spreiden, gelijk de Europeesche
krijgsman het bewys zijner dapperheid aan een lint op de borst draagt.
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Een dapper opperhoofd onder de Indianen in Noord-Amerika, met name
wenschte anders genoemd te worden. Hij liet daarom
hoven zijne kin de afbeelding eener waterhagedis tatoueeren, en heette van
toen af TWAKACHSCHAWSOE, d. i. waterhagedis. Op de bekende schilderij van
W E S T , „de dood van den generaal W O L F E " , zit ter rechterzijde van den gevallen held een treurende Indiaan, wiens lichaam met de kenteekenen van zijn
stam en velerlei figuren bedekt is.
Het tatoueeren vindt men bjj de Groenlanders en bij de bewoners van
Noetka-sond evenzeer als bij de Yuurlanders, maar vooral op de eilanden der
Zuidzee. En wij kunnen er ons niet over verwonderen, dat dit gebruik over
een zoo groot gedeelte der aarde verspreid is, als wij in aanmerking nemen,
dat zelfs onze matrozen en kolonialen er vermaak in vinden, armen en borst
beprikt te hebben met de hamen van henzelven en degenen die hun na aan
't hart liggen, of ook wel met de symbolische figuren van hun bedrijf: ankers,
geweren, enz., welke inprikkingen zfl met buskruit of verschillende verfstoffen
inwrijven, ten einde levenslang deze onuitwischbare kenteekenen te behouden.
In dit beschilderen van het lichaam ontmoeten wij de eerste beginsels der
beeldende kunsten, de kunst in 't algemeen, welker verdere ontwikkeling ook
andere toepassingen ten gevolge heeft, doch niettemin nog lang alleen ten
opzichte van pronk en opschik. De vorm van 't menschelijk lichaam deed het
denkbeeld ontstaan van s y m m e t r i e , welke dan ook weldra bi) alle beschilderen en beprikken der huid ten grondslag werd genomen. Dat in 't oog
houden van zekere regelmatigheid deed overigens de teekenkunst een groote
schrede voorwaarts gaan.
De Maori's op Nieuw-Zeeland, die in tegenstelling met de meer passieve
Papoea's van Nieuw-Holland en aangrenzende eilanden, den naam van aristocratie der Zuidzee dragen, versieren hun gelaat met sierlijke krullijnen, die
ook door de schoonheidsbegrippen der Europeanen niet worden gewraakt.
Een meesterstuk echter van vindingrijkheid en sierlijke teekening vertoont
de afbeelding op bladz. 58, voorstellende een opperhoofd van het eiland St. Christina. Wij zien er uit, hoe de zucht naar symmetrie niet slechts de lijnen en
figuren op het lichaam heeft doen kiezen, maar die schoonheidszin vertoont
zich ook in het snijwerk van de strijdknods, een geducht wapen, uit één
zwaar stuk hout gesneden, dat de wilde op den schouder draagt. De kunst
werpt zich van lieverlede ook op andere voorwerpen van behoefte, verschillende naar gelang van bestemming en grondstof; zoodat de voorziening in de
behoefte aan lichaamsbedekking inderdaad een belangrijk hoofdstuk in de
geschiedenis der beschaving van het menschdom uitmaakt.
Bij de onbeschaafde volksstammen vinden wij niet alleen de pronkzucht
bezig met het beschilderen en tatoueeren van het lichaam, maar ook met het
aanbrengen van blinkende voorwerpen, welke men om borst en arm en been
slaat, of in het haar vlecht, of op kleedingstukken, wapenen en gereedschappen vasthecht. De Bosjesmannen winden de natte darmen van hun
gedood wild om de polsen en de enkels, waar zij tot ringen als hoorn verharden; de Zuid-Amerikaansche Indianen hangen alles aan het lijf wat hun
WAWOENDOCHWALEND,
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bevalt, voornamelijk veeren, pooten, slagtanden of oogen van het gedoode
dier, als teeken van hun moed en behendigheid. Het schijnt alleszins natuurlijk,
dat veelkleurige, blinkende veeren, schelpen, beziën en dergelijke voorwerpen
aaneengeregen en door de Hottentotten aan borst en hals gedragen worden;
veelkleurige glaskoralen, die in glans en fraaiheid de gewone pronksieraden
der wilden ver overschrijden, zijn in de handen van indringende vreemdelingen een verleidelijk
lokaas om een voordeeligen ruilhandel te
openen. Moge echter
eerst de zucht naar het
blinkende hier werken,
't is niet te verwonderen, dat weldra bij
krijgshaftige stammen
de zegeteekenen der
overwinning op vijan
den als pronksieraad
werden ten toon gehangen. De krijgszuchtige Indianen in NoordAmerika worden door
vriend en vijand met
te meer eerbied beschouwd,
naarmate
meer „skalpen" — bekkeneelen — aan zijn
gordel hangen. Slechts
de openbare meening,
in geenen deele eigen
bewustzijn, levert te
dezen den maatstaf
der waarde. In ruwer
vorm werkt dit denkbeeld b\j den Indiaanschen pronker, als hij
een „heer" meent te
Een getatoueerd hoofdman der inboorlingen van St. Christina
zijn door het dragen
(Marquesas-eilanden).
van een stok, waarvan de bast is weggenomen bij ringen, welker getal dat der schoonen aanduidt, welker gunsten men heeft genoten.
Het is derhalve niet alleen het schoonheidsgevoel, waardoor pronksieraden
hun waarde erlangen, maar als zoodanig wordt alles aangemerkt, wat blijk
geeft van 's eigenaars macht of rijkdom. Al wat van nut is kan ook ten
sieraad zijn; en dit is een denkbeeld, dat wij aan de ijdelheid onzer beschaafde
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maatschappij wel als een spiegel mochten voorhouden. Dienvolgens zijn vooral
metalen voorwerpen in staat om de begeerte te prikkelen. De Barangaroes
gebruikten de vischhaken die men hun gaf terstond tot halssieraden. Reizigers
troffen Eskimo-vrouwen aan, welker borst prijkte met een snoer van geweerhanen, die waarschijnlijk in haar bezit waren gekomen tengevolge eener verwarring van het „mijn en dijn"-begrip. De Poeri's waren opgetogen over de
looden soldaatjes, hun door S P I X en MARTIUS geschonken, en zfl droegen die
als kostbare pronksieraden.
De Negers van West-Afrika wrijven zich met vet in en bepoederen het
lichaam geheel of gedeeltelijk met stofgoud. K I E Z L E R verhaalt, dat de machtige
koning van Asjanti wel een okshoofd vol goud bezat. Wanneer hij in zijn
paaschpronk ging wandelen droeg hij gouden voetzolen, terwijl zijne handen
en voeten dermate met banden van zuiver goud bezet waren, dat aan weerskanten van zijn vorstelijk personage twee mannen moesten gaan, op welker
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schouders hij leunde, ten einde niet onder den last zijner sieraden te
bezwijken. By zulke wandelingen en andere openbare gelegenheden omringen
hem duizende vrouwen (mede een groot kapitaal!), ingesmeerd met een soort
van plantaardige boter en vervolgens bestrooid met stofgoud. Zoo worden ook
dikwijls de lijken der aanzienleken begraven, terwijl hun nog bovendien goud
in den mond gestoken en aan verschillende deelen van het lichaam gehangen
wordt.
Ook zeldzame voortbrengselen uit de plantenwereld zijn gezocht. Welriekende
oliën dienen tot pomade, die in het hoofdhaar wordt gewreven. Trouwens,
van het hoofd wordt veel werk gemaakt, daar de tooi er het meest in het
oog valt. Yooral de negers worden door alle reizigers als vindingrijke haarkunstenaars afgeschilderd. Sommigen scheren het geheele hoofd en laten slechts
eene smalle haarstreep staan, die van het voor- naar het achterhoofd loopt;
anderen nemen het haar weg behalve een halve maan om ieder oor. De
vrouwen vlechten het en maken het vast door middel van hars en welrie-
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kende oliën, in allerlei vormen, slechts door een kenner te beschrijven; enkele
dier haartooisels zijn hier afgebeeld. Bij sommige volken is de vorm der haardracht het teeken van aanzienlijker of geringer stand; ook bij de Grieken en
Romeinen mochten de slaven geen lang haar dragen, zooals de vrijgeborenen.
Ook tot bepaalde aanduidingen moet de haartooi dienen, 't zij een eenvoudige
arendsveer, die de dappere Indiaan langs de oevers van het Ontariomeer
in het haar steekt, of een zware kroon, een helm, of een met diamanten
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bezette wrong. Het is niet meer enkel de waarde der grondstof op zichzelf,
welke het sieraad kostbaar maakt, maar ook de zinnebeeldige beteekenis, welke
in den veredelden vorm spreekt. Zij maakt den stok tot een schepter en opent
later een ruim veld voor aesthetische denkbeelden en kunstvoortbrengselen.
En hier staat een nieuwe merkpaal in de geschiedenis der beschaving, welke
een algemeen belang verkrijgt door de grondstoffen, 't zij van dierlijken of
plantaardigen oorsprong, 't zy ook metalen en steenen, aan een nadere bearbeiding te onderwerpen, waardoor de kundigheden worden uitgebreid en de
kunstvaardigheid gescherpt. De dierenhuid is niet meer bruikbaar in haar oor-
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spronkelijken vorm, tot mantel of schortkleed. De kleedij ondergaat veranderingen in snit, stof en kleur, naar ieders willekeur. Uitbreiding wordt gegeven
aan het verven, naaien, looien, aan de bearbeiding der metalen tot draadwerk,
dunne platen, kogels, parels enz., alsmede aan het slijpen van steenen, het
doorboren van schelpen en duizenderlei andere bewerkingen. Door de pogingen
om de fraaie kleuren der bloemen na te bootsen ontwikkelt zich de kleurensmaak, die zich langzamerhand ook gaat toeleggen op het schikken van verschillende kleuren tot geleidelijke overgangen (de harmonie der kleuren).
Met den overvloed van middelen stygt de begeerte om er gebruik van te
maken. Yandaar ziet men, dat bij volken die zich door regelmatigen arbeid
hebben vrijgemaakt van de bloote zorg voor het noodzakelijke en in het genot
van vaste bezittingen zyn geraakt, een groote verscheidenheid in kleedij ontstaat, welke aanleiding geeft tot verschillende kleederdracht naar de verschillende maatschappelijke standen. Grootere rijkdom leidt tot fijner stoffen, meer
sieraden, veelvuldiger afwisseling.
Handelsbetrekkingen met andere volken vermeerderen het inlandsche met
de natuur- en kunstvoortbrengselen van vreemde landen, terwyl het zien van
buitenlandsche kleederdracht zelfs in den vorm der inlandsche, verschillende
wijzigingen brengt, afhankelijk van willekeur of doelmatigheid. En eindelijk
verdwijnt het aanvankelijk vrij eenparige in de kleedij: de nationale, benevens
de standen-kleederdracht maakt plaats voor die onophoudende afwisseling,
welke wij m o d e noemen.
Hoe nietig en belachelyk ook de mode voor den ernstigen beschouwer moge
schijnen — zij is trouwens niets dan ijdelheid en behaagzucht —; toch mag
niet ontkend worden, dat zy op nijverheid, kunsten en handwerken, evenals
ieder voorwerp van weelde, van den uitgestreksten invloed geweest is en nog
is. Nemen wij alleen die werktuigen in aanmerking, welke betrekking hebben
op het spinnen, weven, verven en drukken, dan lijdt het geen twyfel, dat
zij hun tegenwoordige ontwikkeling niet zouden bereikt hebben, als niet de
mode een zoo verbazende uitbreiding aan het verbruik van geweven stoffen
gegeven had. Een eeuw geleden droeg men één kleedingstuk zoo lang als
nu tien.
Yermeerdering van verbruik heeft een vermeerdering van voortbrenging ten
gevolge. Katoen-, schapen-, zijdeteelt en dergelijke takken van nijverheid hebben
gelijken tred moeten houden met de toegenomen behoefte. Aan den anderen
kant is ook het omgekeerde waar, dat overvloed van voortbrenging een toeneming van verbruik ten gevolge heeft gehad. Om 't even — dit is zeker, dat
a r b e i d en u i t v i n d i n g s g e e s t in hooge mate gescherpt zyn door de uitbreiding der kleedij, zoodat de weelde in kleeding en opschik ook van deze
zflde een zeer belangrijke plaats bekleedt in de geschiedenis der maatschappelijke ontwikkeling des menschdoms.
De mode is een telg van hedendaagschen oorsprong. De oude volken kenden
haar niet, of althans op verre na niet in die mate als zy tegenwoordig haren
schepter zwaait. De Grieken, en wat de hoofdzaak betreft, ook de Romeinen,
hadden een eenvoudige kleedij, die in denzelfden vorm en nagenoeg van dezelfde
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stoffen van het eene geslacht op het andere overging. By deze beide volken
was de kleedij nog afhankelijk van den maatschappelijken stand, iets, dat
reeds uit den aard der zaak perk stelt aan een onbeteugelde veranderingszucht. Wel wordt door oude schrijvers verhaald, dat te Rome ook in de
kleedij een groote verkwisting plaats had, zoodat zelfs afzonderlijke wetten
moesten worden uitgevaardigd tegen overmatige kleederpracht; maar die weelde
uitte zich meer in het bezigen van uiterst kostbare en zeldzame stoffen, zooals
purper en zyde, alsmede in het bezigen van eene menigte edelgesteenten en
parels; zij legde zich niet toe op het uitvinden van nieuwe vormen en nieuwe
modellen, en zy bleef dientengevolge gelijk elke toeleg op het bezigen van groote
hoeveelheden in het onbeschaafde hangen, zonder aanleiding te geven tot het
ontwikkelen van kunsten en handwerken. Overigens openbaarde zich die weelde
slechts tydelijk en drong niet door tot de geheele bevolking.
De aanzienlijke Griek droeg slechts zeer eenvoudige kleeren en weinig of
geen opschik.
Merkwaardig is het echter, dat de mode, die toch niet dan na het doorloopen van verschillende beschavingstrappen in baar volle grootheid optreedt,
zich hiei en daar ook bij onbeschaafde volken vertoont, b. v. bij de Kaffers.
Deze zyn groote liefhebbers van glaskoralen, maar haar prijs is wat kleur
en soort aangaat afhankelijk van den nu of dan heerschenden smaak. Nu en
dan zyn ook gansch andere voerwerpen meer gezocht. Toen LICHTENSTEIN
zich in hun midden bevond, viel hun keus zeer op een kleine soort van
glaskoralen, die zij door ruiling bekwamen. Bekend is voorts de liefhebberij
van alle negers voor het dragen van Europeesche kleeren, waaruit in landen,
als West-Indië vaak allerbelachelykste toiletten ontstaan.
Voor de beschaafde volken begon de heerschappij der mode eerst in de
middeleeuwen, terwijl zij vooral door de levenswijze der hoogere standen in
de 15 de , 16 d e en 17 d e eeuw macht verkreeg. De weelde strekte ook hier
het eerst de hand uit naar groote hoeveelheden stof en verviel daarbij vaak
in de bespottelykste overdrijvingen. Yoor de pofbroeken gebruikte men dikwijls
60 tot 80 el goed. Hoepelrokken en sleepjaponnen waren voorwerpen waarin
de glans van den rijkdom zich vooral openbaarde. Zy stegen dan ook tot een
omvang, waarvan de crinolines van latere dagen geen flauw denkbeeld kunnen
geven. Yan wege de overheid werden er uitdrukkelijke verbodskeuren tegen
uitgevaardigd, waardoor voor eiken stand de kleederpracht binnen zekere
grenzen werd beperkt, en L U T H E R zelf koos in een zyner predikaties den
duivel der kleederweelde tot het onderwerp zijner donderende welsprekendheid.
Yan lieverlede echter vertoonden zich bevalliger vormen. Meer en meer
legde men zich toe op v e r s c h e i d e n h e i d van stoffen en s c h o o n h e i d
van vormen. Hadden vroeger alleen w o l l e n en l i n n e n stoffen tot kleedij
gediend, door de vermeerderde gemeenschap met oostelijk Azië nam het gebruik van k a t o e n en zijde ongeloofelijk toe. Hoewel de laatstgenoemde stof
reeds by de Ouden in gebruik was, en het katoen ook niet onbekend mocht
heeten bij de Grieken, kwamen zij toch eerst nu in algemeen gebruik. In de
15 d e eeuw kwam de zijdeteelt, vroeger tot Spanje, Italië en Sicilië beperkt,
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in Frankryk, en ten gevolge van de vervolgingen der Hugenooten in de 16 d e
eeuw in Duitschland.
Door de vermeerderde invoering dezer vreemde voortbrengselen onderging
het geheele weven een verbazende verandering. Vroeger maakte zij een deel
van de huiselijke bezigheden der vrouwen uit, die, gelijk ook nü nog in
streken, waar de landbouw 's winters geen handen eischt, in de behoefte van
het geheele gezin door het verwerken van eigengewonnen grondstoffen voorzagen. Thans werd zij fabriekmatig gedreven en steeg in dit opzicht in onze
dagen tot een verbazende uitgestrektheid. Verbeteringen en uitvindingen komen
spoedig te voorschijn, waar men zich uitsluitend met den een of anderen
arbeid bezig houdt, en zoo vinden wij reeds in de Middeleeuwen in plaats
van de vroegere éónkleurige stoffen reeds weefsels met bloemen en andere
patronen, het een al kunstiger dan het ander.
Het w e v e n u i t de h a n d heeft zijn hoogste toppunt bereikt in de met
rijkdommen overladen landen van Oost-Azië, waar een volk zetelt van zoo
groote onbewegelijkheid, dat een werkman het als een zeer aangename taak
beschouwt, zijn geheele leven te besteden aan het vervaardigen van één
enkelen shawl.
Bij de vooruitstrevende actieve volken van Europa moest het eenzelvige
van het spinnen en weven uit de hand weldra den wensch doen ontstaan om
dezen arbeid langs den weg van w e r k t u i g e n te verrichten, en aan de
menschen, die er zich tot dusver mede bezig hielden, een edeler werk te verschaffen. De uitvinding der werktuigen, van het spinnewiel tot de machine
van JACQUARD en het electrische weefgetouw, is het tafereel eener reeks van
pogingen, waarvan er vele onzen tijd tot roem verstrekken. Daardoor heeft de
weelde eener goede kleeding opgehouden het voorrecht der rijken te zijn en
is toegankelijk geworden voor iedereen. De snelle voortbrenging maakt de
stoffen goedkoop, en de groote verscheidenheid van patronen prikkelt de
begeerte naar gedurige afwisseling.
Een fabriek, waarin een honderdtal mechanische weefgetouwen in werking
zijn, levert zooveel meter op als 3000 wevershuisgezinnen in denzelfden tijd in
staat zijn te leveren. Doch door niets springt sterker in het oog, welke verbazende veranderingen het geheele kleedingwezen in onze dagen heeft ondergaan, dan wanneer men bedenkt, dat de draden tot die stoffen eveneens in
groote spinnerijen met werktuigen gesponnen zijn; dat het verder opmaken,
met name het verven, glanzen enz. insgelijks met stoom geschiedt; dat één
enkele naaimachine zooveel afdoet als 25 naaisters, en eindelijk dat in weerwil
van dit alles tegenwoordig niet minder, ja zelfs nog meer personen hun bestaan
vinden in het zorgen voor de kleedij.
De mode houdt gelijken tred met de ontwikkeling der beschaving bij een
volk. Een andere is zij in de tyden van ruwheid, een andere in de dagen van
beschaafdheid.
Wfl hebben gezien dat de menschen eerst het blinkende en kleurige opzoeken, om er zich mee te tooien; verder voortschrijdende gaan zij over tot
het kolossale en rijke. Eindelijk gaan zy op den vorm letten en leggen zich

GEREEDSCHAPPEN.

59

op het schoone toe. Doch het schoonheidsgevoel ontwikkelt zich eerst uit de
hoogere beschaving. Eerst in het bezit van een aanmerkelijke veredeling
gekomen, is de mensch op de hoogte om zich de ervaringen der lagere
beschavingstrappen ten nutte te maken, het wezen boven den schijn, het
goede boven het enkel blinkende te verkiezen. Wat ten gevolge van een
rusteloos zoeken voortdurend schoon en goed blijkt te zyn verdringt het min
schoone, het min goede. In de veredeling der middelen om in zijne behoeften
te voorzien openbaart zich de veredeling van 's menschen inwendig leven.
Waar men gezuiverde schoonheidsbegrippen heeft, houden kleeding en opschik
op doel te wezen; zy zijn slechts middelen. Men keert terug tot het eenvoudige
en natuurlijke, en de meest beschaafde volken vragen ten opzichte van het
sierlijke het eerst naar zindelijkheid, en met betrekking tot de kleedij naar
deugdzaamheid der stof, eenvoudigheid en harmonie der kleuren, benevens het
natuurlijke der vormen, dat is die, bij welke de gestalte van het menschelijk
lichaam het minst verwrongen wordt. Aan de vrouw, welker schoonheid een
voegzame lijst vordert, laten zij een opschik over, waarnaar in de kindsheid der beschaving ook de man met gretige handen grijpt, en die bij halfbeschaafde volken zijn hoogste toppunt bereikt. De kleedij en vooral het dragen
van sieraden is de beste maatstaf van den graad der levensverfijning.

Vervaardiging en gebruik van gereedschappen.
Met voedsel, woning, kleedy en opschik is de lijst volledig van hetgeen de
a f z o n d e r l i j k e mensch ten gevolge van zijn gestel en zijn onmiddellijke
behoeften noodig heeft. Deze te bevredigen is, gelijk wy by het beschouwen
der laagste trappen van beschaving des menschdoms gezien hebben, reeds
daar mogelijk, waar de mensch zich nog weinig boven het dier verheft. Op
hoogere trappen van beschaving echter volgt men niet enkel de inspraak der
natuur, maar verzamelt de wenken der ervaring en verbetert met behulp van
verstandig overleg de levenswijze dermate, dat men g e r e e d s c h a p p e n vervaardigt, ten einde de voortbrengselen der natuur door bereiding bruikbaarder
te maken. Het was naar ons oogmerk wel noodzakelijk, verschillende dergelijke uitvindingen als bestaande aan te nemen, toen wij handelden over
voeding, woning en kleeding; doch indien wy den mensch in den natuurstaat
beschouwen, zoo als hij zich alleen staande van lieverlede ontwikkelen zon,
dan staat het bezigen van zulke hulpmiddelen voor ons oog eerst op den
tweeden grond der schilderij, en hun volmaking schrijdt in dezelfde verhouding voorwaarts, naarmate de natuurdrift hare rechten doet gelden in het
leven van het lichamelijk organisme.
De oudste van alle gereedschappen zijn wel w a p e n e n . Zij dienen tot het
bekomen van voedsel, tot het afweren en overmeesteren van natuurlijke
vijanden. Daarop volgen de ruwe werktuigen, waarvan men zich bedient bij
het opstellen van legersteden en woningen, en eindelijk eerst de fijnere hulp-
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middelen om kleedy en opschik te vervaardigen, welke laatste echter reeds
een grootere kunstvaardigheid onderstellen.
WAPENEN. Slechts zeer weinige dieren bedienen zich tot het aanvallen of
verdedigen van andere wapenen dan die de natuur zelf hun heeft gegeven:
tanden, snavels, horens, sporen, hoeven. Die regel is vrij algemeen en vindt

Karwats van een rivierpaardenhuid (West-Afrika),

slechts weinige, nog ten deele niet boven twijfel verheven uitzonderingen,
gelijk in den aap, die met een steen werpt, de inktvisch die het water tróebel
maakt, en enkele meer. De mensch, in dit opzicht door de natuur slechts
karig bedeeld, moet door overleg niet slechts ontzag inboezemen, maar is, zal
hij in den stryd met de natuur geen volslagen nederlaag lijden, genoodzaakt
om door het bezigen van velerlei hulpmiddelen zyn rang
van „heer der schepping" in te nemen en te handhaven.
Geen enkel dier is in staat, de kracht zyner lichaamswapenen te versterken, doch geen mensch stond ooit op een
zoo lagen trap van ontwikkeling, dat hy den aanleg zou
missen om aan te vullen wat de natuur hem onthield. Toen
de eilanden van den Grooten Oceaan nog weinig door de
M
I
schepen der Europeanen bezocht werden, naderden de inlanders op vele plaatsen slechts gewapend met steenen, die zy
eerst wegwierpen toen zy zich overtuigd hadden van de vriendschappelijke gezindheid der vreemdelingen. In allen gevalle
diende dit eenvoudige werpgeschut als het eenige, of in hun
oogen het meestvermogende verdedigingsmiddel.
Scherpe en hoekige steenen worden opgezocht tot wapenen
om te houwen en te slaan en waar deze door de natuur
niet bruikbaar genoeg waren gemaakt, werden zij door kunst
versterkt. Aldus ontstonden de b e i t e l v o r m i g e w e r k t u i g e n , die men nog tegenwoordig op vele plaatsen aantreft,
als overblijfselen van vroegere trappen van beschaving. Een
afgebroken boomtak, lang genoeg om aan de eene zijde in
de hand genomen, aan de andere eene genoegzame slingerkracht te ontwikkelen - als de tak styf is een s t o k , als h#
Eskimo-lans,
slap is een k a r w a t s — is een wapen, even eenvoudig en
vervaardigd van
natuurlijk
als een steen. Dat wapen wordt geduchter door
narwalshoorn.
grooter zwaarte en uitstekende punten; daarom geeft men
door kunst aan den oorspronkelijk overal even dikken stok een meerdere
dikte aan het eene uiteinde, en aan het andere een handvat. Aldus ontstaat
de knods. Doch waar de stok te zwaar zou worden om gemakkelijk handelbaar te zyn, punt men de eene zijde af. of voorziet haar met scherpe
(stekende of snijdende) hulpmiddelen, als een been of een schulp, wat den
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overgang uitmaakt tot s p i e s en l a n s , wapenen, welke bij voorkeur door
jagers- en herdersvolken worden gebruikt. De Pechowencha's van Zuid-Amerika
zijn bekend als ervaren ruiters en gevaarlijke hanteerders der lans.
De knods wordt gewijzigd tot een h a m e r of een bijl; dit geschiedt door
den kop te voorzien van een beitelvormigen steen, dien men öf aan den steel
vastbindt öf doorboort om er den steel door te steken.
Reeds zeer vroeg heeft men de opmerking kunnen maken, dat men een
vuursteen slechts aan stukken behoeft te slaan om een scherpen kant te
bekomen, uitnemend geschikt om mee te snijden, en tevens, dat deze eigenschap in nog veel hooger mate eigen is aan glasachtige steenen van vulkanischen oorsprong, met name het obsidiaan, zoodat daarvan dan ook reeds in
overoude tijden wapenen en snij werktuigen zijn vervaardigd. Inderdaad is het
m e s dan ook een der alleroudste gereedschappen, en wij vinden het bij alle
volken der aarde aanwezig. Door verlenging van het lemmer wordt het een
z w a a r d , door aanpunten van het uiteinde een dolk, terwijl het ontstaan
van scharen en tanden in de snede van het mes vermoedelijk het eerste denkbeeld van eene z a a g heeft doen ontstaan. Spitse, fijne beenderen, vischgraten
en dergelijke leidden tot het uitvinden van penvormige werktuigen; uit de
snijdende ontwikkelden zich later bij den landbouwenden stand het houw e e l , de sp,ade, de schoffel en de ploeg.
Doch wij moeten ook nog het oog vestigen op andere wapenen, welke de
mensch zoowel tot aanval als tot verdediging heeft gebezigd. Tot de eerste
behooren alle w e r p wapenen, te beginnen met den eenvoudigen slinger, die,
aanvankelijk van de rank eener slingerplant of een stuk riem vervaardigd,
niets anders was dan een verlenging van den arm, ten einde een keisteen
met des te meer kracht weg te werpen. Een zeer aanmerkelijke uitbreiding
hebben de slingers erlangd door de groote w e r p m a c h i n e s , die indeoorlogs
kunst tot op de uitvinding van het buskruit in gebruik waren.
In Zuid-Amerika is een eigenaardig wapen in gebruik, de zoogenoemde
w e r p k o g e l , zijnde een ronde, zware steen, vastgemaakt aan een lang koord
of lederen riem; deze steen wordt boven het hoofd geslingerd, en wordt, een
genoegzame slingerkracht verkregen hebbende, losgelaten. Hij vliegt met verbazende kracht en snelheid naar het doel en wordt na eiken worp aan het
koord ingehaald.
De w e r p s t o k k e n der Australiërs en de w e r p p l a n k j e s der volken aan
de noordpool worden eveneens behandeld als hier en daar de kinderen doen^
wanneer zij hunne pijlen hoog in de lucht willen doen opgaan; zij worden
vastgemaakt in dwarse insnijdingen op de schacht der spies en werppijlen,
die met de linkerhand worden vastgehouden, en daarna weggeslingerd door
de verhoogde spanning, welke de rechterhand daardoor kan uitoefenen.
In plaats van een eenvoudigen stok bediende men zich reeds vroeg van
den boog, bestaande in een veerkrachtigen stok, gespannen door een koord,
dat aan de beide einden is vastgemaakt, en korter zijnde dan de stok, dezen
krom trekt. De uitvinding van pijl en boog klimt reeds tot de allervroegste
tijden op. Hoe eenvoudig ook, heeft dit wapen zich staande gehouden tot de
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uitvinding der vuurwapenen, en ook nog na dien tijd. De hand- en voetboog zijn er slechts wijzigingen of verbeteringen van.
Tot het werpgeschut behoort ook de b o e m a r a n g der Nieuw-Hollanders*
Het is een krom stuk hout, dat, op een bepaalde wijze geworpen, in de lucht
onder voortdurende omwenteling om zich zelf een boog beschrijft, en terugkeert op hetzelfde punt waarvan het werktuig is uitgegaan.
Een geheel afzonderlijke soort van wapen is de b l a a s p i j p , bij de wilden
der oorspronkelijke wouden in Amerika in gebruik. Dit wapen kan zeer gevaarlijk zyn als er vergiftige pijlen uit geschoten worden.
De v e r d e d i g i n g s w a p e n e n zijn in den grond niets dan een versterking
der kleedij. Lederen kolders, pantservormige overkleederen, helmen en scheenstukken komen zeer vroeg voor en hun ontwikkeling gaat
hand aan hand met de verbetering der wapenen van aanval.
Het s c h i l d echter, het oudste van alle verdedigingswapenen, vindt men vooral daar, waar het klimaat toelaat, het
gebruik van kleeren achterwege te laten.
De meeste der eerste wapenen zijn gereedschappen van zóé
eenvoudige uitvinding, dat hun verspreiding over de aarde
geheel en al onafhankelijk is van den toestand der beschaving bij verschillende volken. Naarmate van de levenswijze
zal de eene soort van wapenen de voorkeur boven de andere
erlangen; doch als teeken van toenemende beschaving is de
kunstmatige vervaardiging en de verbetering, welke het gereedschap in de hand van den hanteerder ondergaat. Een
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis der beschaving wordt eerst
geopend door de uitvinding van het buskruit en de vuurwapenen, welke, van gansch andere beginselen uitgaande, ook
een algeheele omkeering in het krijgswezen hebben doen ontstaan. Daarom komen wij er in dit werk nader op terug.
De v e r v a a r d i g i n g der wapenen en gereedschappen geeft
ons meer dan hun vorm een kenmerk ter beoordeeling van
den voortgang der kunstvlijt, gelijk zich deze openbaart in
het verwerken der grondstoffen en de desbetreffende uitvindingen. In genoegzame overeenstemming met de geringe vorderingen der onbeschaafde natuurvolken waren de vormen en eigenschappen van stukken hout, takken, steenen,
beenderen, zenuwen, vederen en ontelbare andere voorwerpen. De Indianen
der Zuid-Amerikaansche wouden bedienen zich eenvoudig van afgeronde rolsteenen tot het breken van graan enz. Doch volksstammen, die slechts weinig
meer vorderingen gemaakt hebben, welke dezelfde klopwerktuigen bezigen,
weten ze daarom gemakkelijker in het hanteeren te maken, dat zij een kunstig
handvatsel vervaardigen of die steen van een houten helm voorzien. Bij verderp ontwikkeling der kunstvlijt volgt een wijziging van den vorm, afhangende van het oogmerk waartoe men het werktuig gebruiken wil, een verbetering van snede of punt door kunstige bewerking, alsmede versiering der
afzonderlijke gedeelten. Eindelijk leidt de ontdekking van de schatten, die de

WERKTUIGEN.

63

natuur in de metalen bezit, tot het vervaardigen derzelfde vormen in koper,
brons en ijzer; in de gemakkelijker bewerking dezer zelfstandigheden en een
daardoor mogelijk geworden kleiner omvang by gelijke bruikbaarheid en kracht
ligt de mogelijkheid eener volkomene ontwikkeling van het vervaardigen der
wapenen en gereedschappen.
"Wij kunnen derhalve in de beschavingsgeschiedenis des menschdoms vier
groote tijdperken onderscheiden:
1. Het t i j d v a k van a l g e h e e l e o n k u n d e , waarin zich de menschen
van natuurvoorwerpen in hun oorspronkelijken toestand bedienden: schelpen,
beenderen, takken enz., zonder voor hunne eenvoudige werkzaamheden iets
aan deze hulpmiddelen te verhelpen.
2. De s t e e n p e r i o d e , in welke wapenen en gereedschappen van natuurlijke steenen door een in kunstmatigheid toenemende bearbeiding werden
bruikbaar gemaakt naar gelang van het doel, waartoe men ze bestemde.
3. De koper- en b r o n s p e r i o d e , waarin de moeilijk te bewerken steenen
vervangen werden door die metalen, welke in zuiveren toestand voorkomen
of er gemakkelijk in te brengen zijn, met name: goud, zilver, koper en tin.
4. De i j z e r p e r i o d e , of beter, die trap van ontwikkeling, waarin zich het
winnen der metalen uit moeielijker te zuiveren ertsen ontwikkelde, ten gevolge
waarvan bij de reeds genoemde metalen ook lood en zink, maar vooral ijzer
in gebruik kwamen.
Dat de eerste periode in de ontwikkelingsgeschiedenis van alle later tot
beschaving gekomen volken moet bestaan hebben, kunnen wij alleen bij gevolgtrekking weten; immers de uit dat tijdperk door opgravingen voor den dag
gekomen gereedschappen zijn zoo ongevormd, dat men ze niet zou aanzien
voor voorwerpen ten dienste der menschen. De steenperiode daarentegen,
evenals de bronsperiode, heeft ons bijna over de geheele aarde ontelbare
overblijfselen nagelaten.
Beschouwen wij nu eerst de
S t e e n p e r i o d e , dan ontwaren we bij een vergelijking der verschillende
overblijfselen — waar zij ook mogen worden aangetroffen - een merkwaardige
overeenkomst, zoowel in vormen als in grondstof, alsmede, zooveel dit mogelijk
is, in wijze van bewerking. De voornaamste streken, waar men steenen wapenen en gereedschappen heeft gevonden, zijn: bijna geheel Europa, Amerika
(van Chili tot de Hudsonsbaai, meest echter de westelijkste landen) en de
eilanden van den G-rooten Oceaan. In Europa is het slechts de aarde, welke
ons de overblijfselen van den vroegeren tijd terug geeft; in Amerika daarentegen wordt wel ook een groote rijkdom van steenen gereedschappen door
spade en ploegschaar aan het licht gebracht, maar bloeit ook nog heden ten
dage onder de Indianen het maken van steenen pijlpunten; ook de bewoners
der Zuidzee-eilanden vervaardigen nog tegenwoordig hun wapenen ten deele
door het bewerken van steenen. Grondstoffen daartoe zijn in vulkanische
streken de harde, scherphoekige lavasteenen, verder de door rollen en afslijpen
in de rivieren reeds gefatsoeneerde stukken graniet, dioriet en groensteen, en
vooral ook sommige kwartsgesteenten, die in afzonderlijke lagen voorkomen
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en dan ook in Amerika door geregelden bergbouw gewonnen worden: jaspis,
hoornsteen en vuursteen. In Europa en Noord-Amerika is de laatstgenoemde
wel het meest gebruikt; in Mexico daarentegen heeft men zich enkel bediend
van obsidiaan, een steensoort, die schilferachtig afbreekt.
Ook in het bearbeiden der steenen gereedschappen heeft men verschillende
tijdperken te onderscheiden. De ruwste werden alleen door behouwen vervaardigd, terwijl nauwkeuriger bewerking ze afsleep en polijstte. Tot de eerste,
die het meest voorkomen, behooren de spitsen van pijlen en lansen, benevens
messen en zaagvormige gereedschappen. Onder de pijlspitsen heerscht, gelijk
men uit de bovenstaande figuur ziet, de grootste verscheidenheid; doch men
mag veilig aannemen dat deze geenszins het gevolg is van willekeur, maar
van opgedane ervaring. Een andere was de vorm van jachtpijlen, die men
meer dan eens wenschte te gebruiken; een andere die der oorlogspijlen, welke
zoo moeilijk mogelijk uit de wonde moesten kunnen worden gehaald. In den
regel zijn de steenen spitsen voorzien van een scherp, toeloopende punt, alsmede van een tap, ten einde de spits aan den steel vast te maken.
Bij de Indianen bestond een afzonderlijk gild van „pijlmakers", waarvan
de krijgers hun behoefte aan wapentuig door ruilkoop verkregen, en dezen
brachten het zoover in de kennis der benoodigde grondstoffen en in kunstvaardigheid, dat b. v. een ervaren Mexicaansch werkman in den tijd van één
uur honderd messen van obsidiaan kon gereedmaken. Het volgende dient ter
beschrijving van het werk eens pijlmakers onder de Sjasta-Indianen van Californië, die nog tegenwoordig steenen wapenen tot hun gebruik vervaardigen
in zulke streken, waar de Europeanen nog geen handelsbetrekkingen hebben
aangeknoopt, terwijl de dichter bij de woonplaatsen der beschaafden gelegen
streken ijzeren gereedschappen bezitten en het in de behandeling der vuurwapenen tot een verbazende hoogte brengen.
Het groote stuk steen werd eerst door middel van een agaatsteenen beitel
in stukken geslagen, die ongeveer de grootte hadden der pijlspits, welke men
wilde vervaardigen. Met duim en wijsvinger der linkerhand hield men bij de
verdere bewerking het voorwerp tegen een steenen aanbeeld, terwijl de rechterhand met den beitel de ongelijkheden bij splinters tegelijk weghakte. Wanneer
de kunstenaar het benedenste gedeelte der pijlspits voltooid had, begon hij
zachter te houwen, en hij wist de noodige kracht zoo behendig aan te wenden
dat er nooit meer afsprong dan de verlangde vorm vereischte. In een uur
was eene pijlspits geheel afgewerkt.
Het s l i j p e n en p o l i j s t e n wordt voornamelijk verricht op gereedschappen
van meer grootte of van bijzondere fijnheid. Daartoe bedient men zich van de
dikwijls in stroombeddingen voorkomende rolsteenen, die door onophoudelijke
wrijving reeds een bepaalden vorm hebben aangenomen, welke slechts weinig
meer behoeft verholpen te worden om voor het gebruik geschikt te zijn.
Yrij algemeen vinden we de bijlvormige gereedschappen door middel van
slijpen vervaardigd. Tusschen de vaak voorkomende Amerikaansche en Europeaansche bijlen bestaat het opmerkelijke onderscheid, dat de eerste niet als
de laatste van een gat voorzien zijn, maar een om den kop loopende groeve
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hebben, waarin de twee vorken van den aan de bovenzijde gespleten steel
ingestoken en aan weerszijden met koorden en zenuwen vastgemaakt werden.
Ingeval het gereedschap van steen wordt vervaardigd, is zulk een wijze van
den steel vast te maken veel doelmatiger dan dezen door een gat te steken,
daar alles hierdoor grootèlijks verzwakt wordt. De gewone Amerikaansche
handbijl komt in vorm geheel overeen met de Europeesche werktuigen van
vuursteen. Men vindt buitendien nog steenen gereedschappen van schijfvormige
gedaante, waardoor het vermoeden wordt gewekt, dat dit werptuig geweest is.
Uit het opgemerkte blijkt overvloedig, dat het menschdom reeds in het bezit
eener vrij aanmerkelijke kunstvaardigheid gekomen kan zijn, eer het winnen
en bewerken der metalen bekend was; ja, dat onder gewone omstandigheden,
dat wil zeggen waar geen groote blokken zuiver metaal aanwezig waren, de
bewerking van de metalen door een zekere ontwikkeling van kunstvlijt moet
zijn voorafgegaan. In de overblijfselen der Zwitsersche paalwoningen vinden
we nog meest steenen gereedschappen. Behalve en met deze gebruikte men
ook onderscheidene gereedschappen van hout, zenuwen, leder, haar, hoorn enz.
Vooral echter zijn hier de weinige bronzen en koperen voorwerpen belangrijk,
daar hun aanwezen te kennen geeft, dat het bouwen der bedoelde paalwoningen heeft plaats gehad in het laatst van de steenperiode en in het begin der
volgende, wolke wij met den naam „bronsperiode" aanduiden.
De B r o n s p e r i o d e . Deze toestand der beschaving van het menschdom is,
gelijk vanzelf spreekt, niet binnen enge grenzen te besluiten. Men kon er
gemakkelijk in treden waar uiterlijke omstandigheden het winnen der metalen
gemakkelijker maakten, zonder dat overigens de ontwikkeling daarom nog
belangrijk voorwaarts behoefde te zyn geschreden, b. v. in Afrika; elders
daarentegen, waar men eerst metalen van verre kon bekomen ten gevolge
van een ontwikkeld onderling verkeer, moet eerst een vrij belangrijke weg in
de beschaving zijn afgelegd, eer zich de behoefte aan metalen openbaart. Dit
echter is buiten kijf, dat de metalen het belangrijkste middel ter verdere ontwikkeling werden, zoodra zij bij den een of anderen menschenstam binnen
den kring der levensbehoeften waren getreden. Wij merkten reeds op, dat
allereerst die edele metalen, welke in zuiveren toestand voorkomen, goud en
zilver, en vervolgens koper en het gemakkelijk van de erts scheidbare tin, in
algemeen gebruik kwamen. In Afrika vindt men het goud in zuiveren toestand
bij groote klompen. Alle volksstammen houden zich bezig met het te verzamelen, en de meeste kunnen het kunstmatig bewerken. De koning van Akra
had voor zijn deur een stuk liggen, zoo groot als een schepel, dat als een
fetisch godsdienstig vereerd werd. Het goud wordt aldaar uit de aarde gewasschen, en den invloed, dien het op de ontwikkeling der negers uitgeoefend
heeft, ontwaart men hieraan, dat het een vrij geregelden handel in het leven
heeft geroepen. De Foelbe's vervaardigen er zeer fijne kettingen uit, en in de
gietkunst zijn vooral de inwoners van Dagwoemba ervaren; deze laatsten
verstaan ook de kunst om goud te kleuren. De allereerste bestemming van
het goud is, te dienen tot gebruik-gereedschappen, die later op veel doelmatiger wijze van koper, brons en ijzer worden vervaardigd.
I.
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Aan de edele metalen leerden de menschen de kunst van smelten en gieteny
draadtrekken en bladslaan. In het eerst werd alles massief bewerkt; later
kwam men op den inval om partij te trekken van de rekbaarheid van het
goud, ten einde aan minder kostbare voorwerpen het voorkomen te geven van
goud — het vergulden. Deze kunst ontstond, en zij wordt zelfs door de Negers
in Afrika op de bedriegelijkste wijze uitgeoefend, daar zij stukken erts en
steen met een dunne laag gesmolten goud overdekken, ten einde het voor
massief in den handel te brengen. In oude Egyptische graven heeft men
mummiën gevonden, welker gelaat geheel belegd was met dunne blaadjes
goud, en ook in de Schriften van MOZES wordt op onderscheiden plaatsen
melding gemaakt van vergulden, hoewel niet te ontkennen is, dat de verhaaltrant der gewijde oorkonden niet toelaat een nauwkeurig onderscheid te maken
tusschen het bespijkeren met dunne gouden platen en het eigenlijke vergulden met bladgoud. De negerstammen van Afrika hebben hun betrekkelijk vrij
aanzienlijke vorderingen in beschaving ten deele hieraan te danken, dat in
hunne woonstreken het goud in zoo overvloedige hoeveelheid voorkomt. Uit
de bewerking van dat metaal ontstond het winnen van andere metalen uit
erts, vooral van het ver verspreide ijzer, en de daaruit voortgevloeide gevolgen
brachten die volksstammen tot een toestand van stoffelijke welvaart, dien
andere volken eerst als een vrucht van hoogere geestesbeschaving kunnen
bereiken.
Ook in de graven der Celten, der oude Egyptenaren, bij de Grieken, de
Romeinen en de oud-Germaansche volksstammen vinden wij gouden gereedschappen in vroeger tijd dan bronzen. Koper en de daaruit gemaakte alliages
gaan bij al die volken aan het gebruik van ijzer vooraf.
Het brons is een mengsel (alliage) van koper en tin; de verhouding dezer
bestanddeelen is niet overal dezelfde. Slechts door de ondervinding kan men
hieromtrent worden ingelicht. De kunst van werken in brons kenteekent in
haar hoogste volkomenheid ook inzonderheid die volken, welke tot de actieve
afdeelingen behooren, of die althans door overkomst van actieve volken en
vermenging van deze met de oorspronkelijke passieve bevolking eene wijziging ondergingen. De bewerking van brons is moeilijk, doch daarentegen laat
de grondstof een grootere vrijheid in de vormen toe. Het wordt in smeltenden
toestand vloeibaarder dan koper, en bekomt by het bekoelen geen blazen;
bovendien is het zeer hard en elastiek, en in deze laatste eigenschap ligt
wellicht de reden, waarom aan pronk voorwerpen zoo dikwijls de gedaante van
spiraalveeren gegeven werd. De vloeibaarheid van het brons maakte het vooral
bruikbaar voor het vervaardigen van kunstwerken, waarvan vooral modellen
in een zachtere stof moesten gemaakt worden. Welken hoogen graad het
gieten van brons bij de Grieken en Romeinen bereikte, blijkt overvloedig uit
de overblijfselen, welke tot ons gekomen zijn.
Overal deed het brons rijke en sierlijke kunstwerken ontstaan, waarvoor
het koper, dat zijn voornaamste eigenschappen in smeedwerk ten toon spreidde,,
min geschikt was; en inzonderheid opmerkenswaardig is het, dat er een merkwaardige overeenkomst bestaat tusschen de versierselen der Noord-Ameri-
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kaansche brons werken, die op de noordwestkust van Azië, die aan de grenzen
van Mandsjoerije en de voortbrengselen der beeldhouwkunst op Java. Evenzoo
vinden wij ook de allertreffendste overeenkomst tusschen de gedaanten der
wapenen in streken, die honderden uren ver van elkander liggen. De sikkelvormige koperen zwaarden, die nu en dan in Mexico en in Peru opgegraven
zyn, herinneren onwillekeurig aan de kromme bronzen sabels, die wij in de
Egyptische graven aantreffen en van welke wij hier een afbeelding geven.
Daar nu het brons zulke voortreffelijke eigenschappen bezit, werd het al vroeg
tot velerlei oogmerken gebezigd. Wanneer wij de musea van oudheden doorwandelen, vinden we bijna alle gereedschappen, die nu van allerlei metalen
worden vervaardigd, ook van brons gegoten en door later bijwerken vaak op
de allerkunstigste wijze opgemaakt. Zwaarden, lanspunten, naalden, helmen, kurassen, beeldwerk, lampen en hol vaatwerk van
allerlei gebruik, armringen en dergelijke pronksieraden, zelfs
stoelen en ledekanten maakte men in Griekenland van dit uitmuntende metaal.
Was het vinden der edele metalen de kiem tot de ontwikkeling van velerlei kunstwerken, die ontwikkeling kon eerst haar
toppunt bereiken door het gebruik van brons. De bronsperiode
is dientengevolge aan te merken als het eigenlijke aanvangspunt
eener ontwikkelde kunstvlijt en nijverheid. Waar zij zich niet
vertoont in de geschiedenis der beschaving bij een volk, daar
heeft dit volk het in kunsten en handwerken ook niet tot een
zekeren graad van volkomenheid gebracht, en diensvolgens zijn
ook gewis velerlei rijke hulpmiddelen buiten ontginning gebleven. Een Oud-Egyptisch houwHet tijdvak, dat op de bronsperiode volgt, kenmerkt zich voorzwaard.
namelijk door het verwerken van de overige metalen en door
deze uit verschillende soorten van ertsen, dikwijls met veel moeite, te winnen.
Daar zij haar bepaalden aanvang met ijzer neemt, kan zij eenigermate den
naam dragen van
I J z e r p e r i o d e , zij het dan dat deze benaming geen uitsluitend ijzergebruik
aanduidt. Immers niet het ijzer alleen, maar ook een aantal andere metalen,
als lood, zink, tin, en bovendien het bezigen van ontelbare voortbrengselen
uit het planten- en dierenrijk, allerlei houtsoorten, ivoor, klei en talrijke delfstoffen tot nut en weelde — ziedaar het kenmerk eener periode, waarvan
het eigenaardig karakter minder gelegen is in de grondstoffen, die zij wint
en verwerkt, dan in den arbeid zelf en in de vormen, strekking en bedoeling hiervan.
Een voorstelling dezer periode heet een geschiedenis der beschaving in het
algemeen; zij laat zich dienvolgens niet als één geheel beschouwen, gelijk
met de beide voorafgaande perioden het geval was. Het geheele werk, waarvan deze bladzijden de inleiding uitmaken — het geheele „Boek der uitvindingen" — heeft ten doel, een uitvoerige voorstelling van die ontwikkeling
te geven; daarom eindigen wij deze uitweiding, om terug te keeren tot het
onderwerp dat er aanleiding toe gaf: de wapenen.
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Om de ruwe knods niet te vermelden, gelijk zij op de eilanden der Zuidzee
en in Afrika zoowel van hard hout als van steen in gebruik is, — het verv a a r d i g e n van boog en pijl, het oudste wapentuig, heeft natuurlijk overal
op aarde eender plaats. Het eenvoudigst vinden wij dit bij de Bosjesmannen,
die in het algemeen ten opzichte van de vervaardiging hunner gereedschappen
slechts een eerste schrede op den weg der beschaving hebben gezet. Hun
pijlen zijn voorzien met punten van hard hout of beenderen. Nu en dan treft
men ook ijzeren pijlspitsen bij hen aan. Maar hier komen zij niet aan door
het ijzer eerst uit het erts te winnen, maar langs den veel korteren weg van
diefstal. Zij maken bij dat bestelen geen onderscheid; hun oostelijke stamgenooten, de Kaffers, en de doortrekkende vreemdelingen moeten allen evenzeer bloeden, terwijl hun éénige kunstvaardigheid hierin bestaat, dat zij door
gloeien en smeden een gestolen lanspunt in een pijlpunt veranderen.
Even onhandig is de wijze, waarop de Bosjesmannen met hun wapenen
omgaan. Bij het schieten houden zij den boog niet waterpas, maar op een
matige hoogte loodrecht, beneden het oog, en schieten den pijl zonder mikken
af. Al kunnen zij dus de richting beoordeelen, toch moeten zij natuurlijk in
de helling falen. Zij treffen-wel een
loodrecht staanden boom, maar veel
moeilijker een dwars staand voorwerp,
al is het veel dikker. Voorts vergiftigen zij hunne pijlen, een gebruik
dat wij heinde en ver bij onbeschaafde
volken aantreffen. De giftstof wordt
vervaardigd uit den hollen steel eener
aloë-plant.
Op gelijken trap staan
de Californiërs, wier
eenige gereedschappen
Eskimowapens.
bestaan in een scherpen
steen als mes, een gepunt stuk hout tot het uitgraven van wortels, een
schildpadschaal als wieg, de blaas van een dier als waterkruik, boog en
pijl als wapen, en verder niets dan een geknoopten draagzak. De punten
hunner pijlen zijn, gelijk reeds is opgemerkt, van steen; de schacht wordt
op de overal gebruikelijke wijze met slagpennen voorzien. Doch in den boog
vinden we eenigen vooruitgang. Dit wapen wordt zorgvuldiger bewerkt, is
langer en draagt dienvolgens verder. De Patacho's in Zuid-Amerika maken
hunne bogen van Bignonia-hout. Zij zijn bijna 9 voet lang en hebben pijlen
van 6 voet; deze laatste hebben een punt die in het vuur gehard en met
weerhaken voorzien is. De Machari's en Camacans zijn voortreffelijke boogschutters; zij maken op het midden van den boog een groeve, waarin zij een
tweeden pijl in voorraad hebben. Zij kunnen dus dadelijk een tweede schot
doen, bijaldien het eerste mist. De Abiponen vervaardigen uitmuntende pijlpunten van ijzer, waartoe zij dit metaal, door ruilhandel opgedaan, weten te
smeden; afgepunte beenderen treffen veel minder sterk. In plaats van pijlen
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schieten zij ook met den hoog gebakken leemen kogels zoo groot als een
walnoot, waartoe zy zich van eene bepaalde soort van pezen bedienen. De
Arowaken vervaardigen hunne pijlen van twee stukken. De spits is enkel aan
de schacht vastgelijmd; zij blijft in de wonde zitten, doch is met een koord
aan de schacht vastgeknoopt, en terwijl nu deze het vluchtende wild nasleept,
wordt daardoor het spoor aan den jager verraden. De meeste verbeteringen
echter aan pijl en boog vinden we by de Indiaansche jagersvolken van NoordAmerika, die dit hun oorspronkelijk wapen ook nog hebben behouden nadat
de Europeanen hen bekend gemaakt hebben met de vuurwapenen; ook bij de
bewoners der poolstreken, die den zeehond op groote afstanden met hun
harpoenpijlen weten te treffen. De eersten maken kunstig snijwerk op hunne
bogen; ook weten zy er uitnemend geschikt hout voor uit te zoeken. Bovendien is ook de lans in hun handen een gevaarlyk wapen. G-elijk de paardrijdende volken van Zuid-Amerika, de Yquito's, de Tikoena's, de Encebellada's
en anderen, werpen zij ze, in den vollen ren hunner vlugge paarden, en treffen
zeker op een afstand van 50 schreden. De werpspies treft te feller, daar de
spits van steen, in Mexico en elders van koper, en op vele plaatsen ook van
ijzer is. De schacht der lans wordt rijkelijk versierd, met spijkers beslagen,
met leer omwonden, of met veelkleurige vederen opgetooid.
Eer de volken der poollanden met de Europeanen in aanraking kwamen,
kenden zy slechts de lans, benevens den boog en pijl; doch zij hebben het
in de vervaardiging dier voorwerpen tot een aanzienlijke hoogte gebracht, ook
ondanks den ongunstigen toestand hunner landen, waar niet eens de benoodigde grondstoffen voorhanden zyn en aan dè arme bewoners niets ten dienste
staat dan het drijfhout, dat toevallig door den stroom wordt aangespoeld.
Niet slechts, dat zij voor verschillende doeleinden ook onderscheidene soorten
van pylen bezigen — dit trouwens doen de Indianen der Zuid-Amerikaansche
wouden eveneens — maar zij maken ook hun bogen en de schachten hunner
spiesen van onderscheidene stukken, en dat zoodanig, dat men niets méér
doelmatigs kan uitdenken. Yoor hun bogen nemen zij dennen drijfhout; zij
omwinden het met houtspaanders, gieten er water over en houden het in 't
vuur. Door de verhitte dampen worden de vezelen buigzaam, zoodat de boog
de verlangde gedaante aanneemt, zonder veerkracht en stevigheid te verliezen.
De boog der oostelijke Eskimo's bestaat uit drie tot vijf stukken, welke door
pezen, stukjes riet en spijkers onderling verbonden zijn. De pijlen hebben
ijzeren punten en worden met behendigheid en zooveel geweld geschoten, dat
een der lieden van BEECHY op 1 4 0 schreden afstand door een schot in het
been ongeschikt werd voor de dienst. Op meer dan 80 schreden schoot een
Eskimo een duikervogel door de beide oogen, terwijl hij juist mikte op het
oogenblik toen de schuwe vogel uit het water opdook. Om zeehonden te
vangen bevestigen zij aan hun werpspiesen of werppijlen 't zij vischblazen
met lucht gevuld, 't zij de opgeblazen luchtpijp van een zeehond. Zoodra het
werptuig in het lichaam van het dier gedrongen is, gaat het uit elkander.
De spits blyft zitten, doch de schacht, die door den zeehond gewis zou worden stuk geslagen indien zy uit één stuk was, gaat los, terwijl alleen de
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lichte zak door middel van een lijn aan de spits bevestigd blijft en den zeehond, die oogenblikkelijk na het ontvangen der wonde in de diepte duikt,
door het bieden van een aanhoudenden tegenstand dermate uitput, dat hij,
by ieder bovenkomen opnieuw door den behendigen jager met werptuig opgewacht,
eindelijk bezwijkt en in de handen zijns vijands valt. De afbeelding op bladz. 68
vertoont ons bij a zulk een werpspies voor zeehonden ineen, bij b uit elkander;
de aan de spits vastgemaakte lijn is tevens aan de drijfblaas verbonden. Het
benedenste voorwerp
is een werpspies voor
vogels. In het midden
ziet men eenige beenen
punten, die den vogel
nog kunnen treffen, al
heeft hij de eigenlijke
lanspunt ontdoken. De
spiesen en lansen der
Eskimo's hebben spitsen van narwalhoren,
doch geheel van deze
Schild en lansen bij de Fans in West-Afrika.
stof zijn die spiesen
kostbaar en daarom zeldzaam; een zoodanige is boven bladz. 60 afgebeeld;
veelvuldiger zijn de punten van ijzer en de schachten versierd met koperen
spijkers. IJzer bekomen die volksstammen door middel van ruiling. Bij de
Laplanders vinden we in plaats van den eenvoudigen boog een kruisboog, zelfs
het schietgeweer; beide zijn hun eerst door hun Germaansche naburen bekend
geworden, terwijl de volmaking van den boog tot kruisboog bij de Fans in
westelijk Afrika een eigen uitvinding is. Bij de laatsten treffen we in 't algemeen een groote verscheidenheid van wapenen aan. Daar de Fans de kunst
verstaan om ijzer uit erts
te smelten en het voorts
door smeden in staafijzer
en staal te veranderen hebben zij daarin het middel
om een aanzienlijken schat
van gereedschappen aan te
Wapens hij de Negers van West-Afrika in gebruik.
schaffen. Zij bezitten een
groot aantal speren met punten van onderscheiden soorten. Yan de huid der
olifanten vervaardigen zij hun vierkant schild, dat zij aan de binnenzijde voorzien met twee lissen, één om den arm door te steken en één tot handvat.
Als wapenen van aanval gebruiken zij slagzwaarden en handijzers, zooals
B A R T H ze ook aantrof bij de Moesgoe's, ten zuiden van Bornoe. De oorlogspijlen der Fans zijn slechts half zoo lang als hun jachtpijlen en van vergiftige
punten voorzien. Zij zijn zoo licht, dat men ze van den kruisboog wegblazen
kan; daarom wordt de plaats waar zij aanliggen, tegen het wegvliegen met
een weinig plantengom bestreken. De kruisboog heeft nagenoeg dezelfde
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gedaante als de onze, doch in plaats van een kolf heeft hij een langeren
steel, in tweeën gespleten.
De mede hier afgebeelde wapenen der Aschira's doen ons den graad van
kunstvaardigheid kennen, welken de Afrikaansche metaalwerken bezitten.
j
MAGIJAR ) verhaalt als een opmerkelijk voorbeeld, dat in het land der Djiokoe's het slot van zijn geweer eens onbruikbaar geworden was, en dat hij
het mét een Fransch slot als model aan een smid aldaar ter herstelling
gegeven had. Op de plaat van het Fransche slot was het woord „Laport"
gegraveerd. Na eenige dagen bracht de Djiokoe het geweer terug met een

Het smeden bij de Fans in West-Afrika.

nieuw, zeer goed vervaardigd slot, waarop dezelfde woorden, hoewel een
weinig minder sierlijk, te lezen stonden.
De Kaffers vervaardigen zeer voortreffelijke ijzeren klingen, bijlen, messen
met een en twee sneden, vaak voorzien met sierlijke ivoren hechten, alsmede
de geduchte passagaaien of werpspiesen. Sommige negerstammen bedienen
zich, evenals de Indianen in Noord-Amerika, gaarne van vuurwapenen, ingeval
zij ze door handelsbetrekkingen van de Europeanen bekomen kunnen. De
meerbescliaafde Mongolen, die zeer bekwame smeden hebben, welke ijzeren
bijlen, messen en zeisen maken, en zich van boren en draaibanken bedienen,
maken reeds zelf hun geweerloopen; ook smeden zij zeer duurzame voor*) WAGNER, Reizen ier Westkust van Afrika.
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werpen, die zy door handelsverkeer bekomen, met name draadwerk on groote
vischhaken.
Bij de passieve volken, welke wij tot dusver beschouwden, vinden we geen
noemenswaardige ontwikkeling van den wapenhandel, zoowel wat het uitvinden en vervaardigen, als wat het hanteeren aangaat. Het ontbreekt hun
aan den grondtrek van ridderlijken moed, die aan iedereen de verdediging van
eigen eer en het beschermen der onderdrukten als plicht voorschrijft. Zelfs
de hoogbeschaafde Chineezen staan ten opzichte van hun wapenen niet ver
boven hun Mongoolsche naburen. Wel hebben zij, als zooveel andere zaken,
ook het buskruit uitgevonden, maar — en dit is haast ongelooflijk — zij
gebruiken bfl de vuurwapenen nog hun oude bogen en pijlen, en gebruiken
het buskruit meer tot vuurwerken dan tot wapenen; en het geheele Hemelsche
rijk was in den oorlog van 1840 met de Engelschen hoogst verwonderd, dat
dezen om hun dichten pijlenregen niet meer gaven dan om eene dichte
hagelbui.
De Tscherkessen daarentegen, een actief volk, maar dat onder deze nog op
den allerlaagsten trap van ontwikkeling staat, hebben het in het hanteeren
der wapenen veel verder gebracht dan de Chineezen en Mongolen. Zij hebben
de vuurwapenen van de Europeanen overgenomen, en daar zij er het gewicht
van doorzagen, pijl en boog van de hand gedaan. Zy vervaardigen hun geweerloopen zelf; ja ook het buskruit, waartoe zij zelfs salpeter uit een daartoe
opzettelijk gekweekte plant winnen. Hun dolken en sabels hebben uitmuntende klingen, waarvoor naar men zegt groote sommen, wel eens meer dan
f 1000,— betaald worden. De Tscherkessische dolk (kameh of kindschal) heeft
veel overeenkomst met den breeden dolk dien wij in de graven der Germanen
vinden, en die zeer gelijk is aan dien der Aschira's (zie de 2e afb. op bladz. 70).
De sabel (scheschrowa of schaschka) is krom, maar niet zoo sikkelvormig als
de Turksche. De Tscherkessen mogen als meesters in het dragen van wapenen
genoemd worden. Yan de eerste kinderjaren af met het hanteeren van krijgsgereedschap bezig, en door een onophoudelyken strijd met natuurlijke en
maatschappelijke vijanden daarin geoefend, beschouwen zij hun wapenen als
de noodzakelijkste, onontbeerlykste gereedschappen, dat zij steeds bij zich
dragen. Yoor het onderhouden dier wapenen geven zij zich veel moeite, daar
zij hun niet alleen ter bescherming, maar ook tot pronk dienen. Beroemd zijn
de Tscherkessische harnassen, die van fijne ijzeren, voor de rijken van zilveren
ringen zoo dicht worden aaneengevoegd, dat zy als een geweven voorwerp
schijnen en er geen geweerkogel door kan. Die maliënkolders zijn voorzien
van een hoofdkap van hetzelfde metaal; bovendien bedekken zij hun hoofd
met een helm van blank staal, die met een rooden vederbos versierd is en
het ridderlijke voorkomen dier lieden op het schoonst voltooit.
De Arabieren en Bedouïnen, hoewel onder een geheel ander klimaat en in
een geheel andere omgeving levende, hebben toch ten opzichte van hun wapenen eenige overeenkomst met de Tscherkessen. Lansen, knodsen, kromme
messen, gebogen sabels, geweren, schild en harnas zijn hun voornaamste
aanval- en verdedigingswapenen.
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De actieve volken der Zuidzee-eilanden onderscheiden zich eveneens van de
passieve Australiërs en Papoeas door de groote zorgvuldigheid, waarmee zij
hun wapenen behandelen. Wel bestaan overal dezelfde vormen, maar in grooter
verscheidenheid van behandeling, en dit, zoowel als de vervaardiging, kenmerkt de uiteenloopende volkskarakters. Wij kunnen dit mede opmerken bij
de veroverde stammen in Mexico, Egypte en het Oosten, zoowel als in
westelijk Europa, waar het hanteeren der wapenen, de eigenlijke krijgskunde,
een trap van ontwikkeling bereikt heeft, die zelfs bij de verstgevorderde passieve volken niet mogelijk was.
Een uitvoerige beschouwing van het krijgswezen en de wapenen der Grieken, Romeinen en Germanen ligt buiten ons bestek.
Het waren vooral de verdedigingswapenen en zwaarden, welker voortreffe-

Katapult of Werpwerktuig.

.lijkheid en behandeling den rijkdom en den roem hunner bezitters hielp uitmaken. Bij de klingen kunnen wy een algemeene verandering en veredeling
van vormen opmerken. De snede, eerst breed en kort, werd van lieverlede
langer en smaller; zij bereikte hare hoogste schoonheid in de Middeleeuwen
in Duitschland en Spanje, gelijk de talrijke, in musea en wapenkamers bewaarde zwaarden ons bewijzen. Destijds was het vervaardigen van wapenen
een der voornaamste kunstwerken. Vermaarde wapensmeden werden van
heind en ver opgezocht, en hun naam met dien der helden in één adem
genoemd in de zangen der dichters. Vele zwaarden hadden een eigen geschiedenis. Zij gingen als kostbare erfstukken over van geslacht tot geslacht. Toen
echter het buskruit was uitgevonden, geraakten harnas, bogen, pijlen, lansen
en kruisbogen in korten tijd buiten gebruik en onderging het geheele wapenwezen een algeheele verandering. Reeds hadden de Romeinen, die in onophoudelijke oorlogen verkeerden, bij hun belegeringen verbazend groote werktuigen gebezigd. Zij slingerden groote steenen, die men beter rotsblokken zou
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kunnen noemen, en zulks op verschillende wijzen. De twee voornaamste dier

Ballist of Slingerwerktuig.

werptuigen waren de Katapult en de Ballist. De eerstgenoemde waren zoo
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samengesteld als de afbeelding vertoont. Op een stevige balkenstelling A B C D
is een galg I E F D bevestigd, aan de eene zijde met schoorstukken voorzien
tot meerder stevigheid. Niet ver van B en 0 zijn de liggende
balken doorboord, en mede niet ver van de helft, bij H. Bij de
laatste gaten zijn getande raderen of rondeels, geplaatst aan de
uiteinden van een dwarsbalkje, voorzien van koorden of riemen,
die door het herhaalde omdraaien van het rad H, door middel
van het rondeel K, en tegengehouden door de pal G-, worden
gespannen, zoodanig dat de balk MH, haaks bevestigd op het
in de teekening niet zichtbare dwarsbalkje, daardoor in de hoogte
rijst en tegen de balk E F wordt vastgedrukt, Alsdan wordt de
balk M N door middel van een spil P P en takel R achterover
getrokken, als wanneer het einde N door den stevigen haak L
wordt vastgehouden en de takel van de balk R losgemaakt. Nu
heeft deze balk nabij het einde N een holte, waarin het werptuig werd gelegd. Zoodra nu de haak L werd losgeslagen vloog
de balk MN door de spankracht der koorden en riemen met
kracht tegen EF, zoodat het werptuig wegvloog, gelijk in de
gestippelde lijnen is aangewezen. De Ballisten dienden tot het
afschieten van pijlen, terwijl de naam van Schorpioen door som^
mige schrijvers gegeven wordt aan dat werptuig, waarvan wij
mede een afzonderlijke afbeelding met korte beschrijving geven.
A is een recht opstaande paal, die vast in den grond staat; deze paal is aan
de bovenzijde voorzien van een zwaar ijzeren beslag en een pen B, door
welken een ijzeren bout O O loopt, die aan
de uiteinden de armen van een boom D
opneemt. Aan ieder einde van
de vork, door die armen daargesteld, is een bak O, met zware
steenen gevuld, die dus door
hun gewicht de vork en bijgevolg de geheele balk D omhoog
trekken in den stand als dooide gestippelde figuur is aangewezen. Wanneer men nu deze
machine wil spannen, wordt het
uiteinde G van den balk naar
beneden getrokken door middel
van een touw M N, en een
rondsel met kruk (zie H L P)
wordt opgewonden. Zoodra de
«tormram.
boom D in den door de figuur
aangewezen stand is gebracht, sluit men het werktuig op door de pen EF,
loopende in standerts RF, en alsdan wordt het touw MN van het einde G
losgemaakt en een slinger SI, met een steen K beladen, daaraan bevestigd.
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Wanneer men nu den bout E F wegtrekt, wordt de boom D door de zwaarte
der bakken C omhoog getrokken, en hoe nu de steen wordt weggeslingerd, ziet
men duidelijk genoeg in het gestippelde gedeelte der figuur.
Ook nog in de middeleeuwen werden zulke en soortgelijke artillerie-voorwerpen gebruikt; de „blijden", van welke MELIS STOKE spreekt als die in de
belegering van Zierikzee door de Vlamingen in 1303 werden gebezigd
schijnen veel overeenkomst met de laatst beschreven Schorpioenen gehad te
hebben; die „Blijden" waren althans werptuigen, met welke men, bij wijze
van bommen, de steenen, en dat van groote zwaarte, hoog in de lucht kon
werpen; de belegeraars wierpen er een steen mee in de Jacobijnenkerk der
belegerde stad.
Ook de stormrammen of muurbrekers deden een geduchte werking. Wij
geven een afbeelding van het werktuig op zich zelf, bestaande uit een balk
of bij zware stormrammen een samenstel van balken AB, aan de eene zijde
voorzien van een zwaren ijzeren of metalen kop, doorgaans in den vorm van
een ramskop B; C zijn de ringen of banden, waarmede die kop aan de balk
is vastgehecht. Lichte werktuigen van dien aard, om zwakke muren of stadspoorten te rammeien, werden door de belegeraars op de hand gehouden, en
alzoo met kracht er tegen gebeukt. Doch meestal waren die stormrammen
hiertoe te zwaar, in welk geval zjj somtijds duizende ponden wogen en in
een soort van hoefstal aan kettingen waren gehangen. Die kappen beveiligden
dan tevens de krijgslieden die den stormram bestuurden. Hetgeen in de bijgevoegde het dak uitmaakt, was bij de groote zoogenoemde stormkatten een
dubbele verdieping, van welke de onderste voorzien was van een valbrug om
op den belegerden wal neer te laten en alzoo binnen de veste te geraken. De
bovenste verdieping bevatte eenige krijgslieden, die, door een dak beschut,
pijlen en ander werptuig in de stad schoten. Zonderlinge ladingen zond men
den belegerden vaak toe: brandende voorwerpen, krengen en andere walgelijkheden; de eerste waren allergevaarlijkst in dien tijd van stroodaken, gelijk
dan ook dikwijls belegerde steden door hevige branden werden geteisterd;
terwijl de laatsten niet zelden pest in de benarde veste deden ontstaan.
Die geheele oude artillerie werd afgedankt toen de uitvinding der vuurwapenen een algeheele verandering in het krijgswezen bracht. Houw- en stootwapenen, als sabels, spiesen, enz. bleven in gebruik, maar hand-, kruis- en
voetbogen, slingerwerktuigen en dergelijke werden voorwerpen van bloot oudheidkundig belang. Doch hier staan wij aan den aanvang van een onderwerp,
dat later in dit werk uitvoeriger behandeld wordt, wanneer de geschiedenis
van de uitvinding der vuurwapenen ter sprake wordt gebracht.

Behalve de wapenen zijn er nog vele andere gereedschappen, welker vervaardiging en gebruik blijk geven van den voortgang der beschaving. Trouwens,
B. IX. vs. 173 volg.
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terwyl het bij een afzonderlijk persoon een blijk van wijsheid is, het getal
zijner behoeften zooveel mogelijk te beperken, heeft bij de volken het omgekeerde plaats. Juist de toenemende menigte levensbehoeften, het geprikkelde
en prikkelende verlangen spoort aan tot het doen van uitvindingen en geeft
aanleiding tot het bedenken van nieuwe vervaardigingswijzen, het vinden en
gebruiken van nieuwe stoffen, zelfs dan nog, wanneer met het bezit van
voedsel, woning en kleedij in de allereerste noodwendigheden voorzien is.
Men heeft een menigte gereedschappen, welker vervaardiging niet geheel
onafhankelijk is van de wapensmederij: m e s s e n , p r i e m e n , n a a l d v o r m i g e w e r k t u i g e n , brei- en k n o o p w e r k , e i s e n enz. Bij meergevorderde beschaving ontmoeten wij gereedschappen voor timmerlieden, metselaars,
huisraad van velerlei soorten, schrijfgereedschap, schildertoestellen, in één
woord, de onoverzienbare reeks van hulpmiddelen, welke langzamerhand in
de kunsten en handwerken gebezigd worden. De landbouw brengt onder deze
de eerste eenvoudige gereedschappen te voorschijn; de ploeg wordt uitgevonden, dorschvlegel en kafmolen tot het uitdorschen en zuiveren van het
graan ingevoerd.
V a a t w e r k . Een bijzondere opmerkzaamheid verdienen die gereedschappen
welke bestemd zyn om er iets in te doen, en zulks voornamelijk omdat zij
zeer spoedig uit den kring van het rechtstreeks noodzakelijke overgaan in
dien van kunstwerken, welker vervaardiging het bewijs levert dat er een
hooger bewustzijn dan de voorziening in de allernoodzakelijkste levensnoodwendigheden in eenig volk ontwaakt is. Welk een afstand, van de edele
vormen, de kostbare grondstoffen, de kunstige bewerking der Oud-Grieksche
en Etrurische vazen of de meesterstukken der hedendaagsche porceleinfabri-,
catie, en een afgesneden bamboe-stok, die den armen Chinees nog heden ten
dage tot bewaarplaats van droge en natte waren dient!
Het allereenvoudigste vaatwerk is de holle hand. Deze voldoet intusschen
slechts op hoogst onvolledige wijze in de behoefte aan het bevatten en
bewaren van vaste en vooral van vloeibare zelfstandigheden. Doch bij eenige
opmerkzaamheid en nadenken levert de natuur onderscheidene in dit opzicht
bruikbare voorwerpen op. De harde schalen van verschillende vruchten, noten,
eieren; voorts schelpen, schildpadschalen, holle stengels van bamboe en andere
planten, benevens een groote menigte andere voorwerpen der natuur voorzien
in de allereerste behoeften. Wij vinden ze daarom ook in uitgestrekt gebruik
bij alle natuurvolken.
De Botocuden bereiden hun bedwelmende dranken in uitgehouwen boomstronken. Dat de Bosjesmannen den hoogen stam eener aloë tot pijlkokers
bezigen, hebben wij reeds boven opgemerkt. De inwoners van Madagascar
vervaardigen hun waterkannen van bamboe-stengels, door ze eenvoudig onder
een knoop af te snijden en boven dien natuurlijken bodem het weinige merg
uit te halen.
Wij geven hier een afbeelding van eenige Bakalihari-vrouwen, die uit de
naastbijgelegen legerplaats naar een waterplas zijn afgedaald, ten einde hare
struiseierenschalen met water te vullen. Tot deksel dient een bundeltje biezen.
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De Kaffers hollen kalabassen uit tot het bewaren van snuif, en de onderscheiden soorten dier vruchten worden door vele volksstammen tot allerlei
doeleinden gebezigd. In Zuid-Amerika worden de schalen van de aldaar inheemsche kalabassen dikwijls zeer kunstig besneden, en, vooral in den omtrek
van Caracas, tot zeer hooge prijzen verkocht. Flesschen, schalen, lepels en
dergelijke voorwerpen van kalabasschalen vindt men niet alleen op de eilanden
der Zuidzee, maar ook in het zuiden van Europa, waar zij bij de herders en
pelgrims in Spanje en Italië nog in veelvuldig gebruik zijn. In Oost- en WestIndië diende tot hetzelfde doel de kokosnoot, van welke eene, de Cocos de mar,
alleen op de Sechellen groeit en schalen tot van een voet grootte levert.

Bakalihari-vrouwen (Zuid-Afrika), bezig met water halen.

Door de strooming der zee drijven die schalen ver weg; vroeger, toen men
haren oorsprong niet kende en ze slechts zelden aan de kusten vond, betaalde
men in het Oosten tot f 1800 voor zulk een schaal, dewijl men geloofde dat
de noot het vermogen bezat om de schadelijke bestanddeelen weg te nemen
van elke vloeistof, die men er in goot. Niet minder uitgestrekt is het gebruik,
dat men van onderscheiden schelpen als vaatwerk maakt. In Hindostan maakt
men lepels van de trompetschulp, waarbij men den steel vervaardigt van de
binnenste spiraalkrullen door er de buitenschaal van af te slijpen.
Daar het eenvoudig ronde vaatwerk van eieren, vruchtenschalen, schelpen
enz. geen natuurlijke handvatsels heeft, voorziet men het van de noodige
middelen om het te kunnen dragen, op de wijze van de bekende gemberpotten
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(zie de afbeelding, bladz. 53), ook om alles over het vuur te hangen;
trouwens al die voorwerpen zyn aan de benedenzijde te rond om een bodem
te bieden waarop zij staan kunnen. Op dezelfde wijze werden ook horens bij
de jagers- en veehoedersvolken veelvuldig tot drinkbekers gebezigd en aan
koorden gedragen.
Waar geen natuurvoorwerpen gevonden werden, geschikt voor het bedoelde
gebruik, werd het vaatwerk langs den weg der kunst gemaakt, doch daarbjj
hield men zich aanvankelijk aan de door die natuurlijke voorwerpen aangewezen gedaante. Zelfs waar men het in 't vervaardigen van kunstmatig
vaatwerk reeds tot een vrij aanzienlijke hoogte gebracht heeft, zoodat men
oogenschijnlijk tot vrijer vormen zou z\jn gekomen, vindt men nog de sporen
van gehechtheid aan het fatsoen van 't geen vroeger uit de hand der natuur
werd ontvangen. Voornamelijk is het de r o n d e gedaante der v r u c h t e n , de
l a n g w e r p i g e van het ei, de c i l i n d r i s c h e van u i t g e h o l d e s t e n g e l s
of de k e g e l v o r m i g e van den h o r e n , die wij in het vaatwerk van alle
tijdperken der beschaving aantreffen. En niet slechts, dat bij voorbeeld de
kogelvorm behouden werd — trouwens het ronde is in allen deele in overeenstemming met dezen vorm en ook met de eenvoudigste hulpmiddelen te vervaardigen — zelfs ook zien wij in de netvormige versierselen der latere vaatwerken, in het plaatsen van oogen voor hengsels enz., hoe te dien aanzien
het wezenlijke en noodwendige, al ware het slechts als versiersel, zijn plaats
behouden heeft. In het zuiden van Frankrijk gebruikt men sedert de vroegste
tijden de reuzenschelp (Gama gigus) als wijwatervat, en den doelmatigen en
tevens sierlijken vorm vindt men dikwijls in Roomsch-Katholieke landen voor
hetzelfde gebruik gebezigd, hoewel men daar, waar de natuur deze schelpen
of iets dergelijks niet voortbrengt, marmer, klei, metaal en andere grondstoffen gebruikt.
In den loop der tijden begonnen vorm en versierselen van het kunstmatig
vervaardigde vaatwerk af te hangen van de stof waaruit het gemaakt en
het doel waartoe het bestemd was. Een andere was de vorm van hetgeen
dienen moest tot het bewaren van droge zelfstandigheden, een andere voor
vloeibare.
Bij een vast verblijf zal groot, zwaar vaatwerk, zullen houten tonnen,
kuipen, aarden kruiken en dergelijke in de behoefte voorzien; heen en weder
trekkende Nomaden zijn beter gediend met zakken van blazen, huiden enz.,
welke door de lastdieren kunnen worden vervoerd en niet breekbaar zijn. De
Kalmukken maken zelfs flesschen van paardenleer, bestaande uit twee stukken, die aan de kanten aaneengenaaid zijn, en welker breede vlakke zijden
met ingeperste figuren versierd zijn, even als de geslagen banden onzer boeken.
Met de symbolische beteekenis der gastmalen, behoorende bij godsdienstige,
staatkundige of ook enkel vriendschappelijke bijeenkomsten, erlangt ook het
daarbij gebezigde vaatwerk een hooge waarde, die zich zoowel in de kostbaarheid der grondstof, als in de zorgvuldigheid van bearbeiding uitdrukt. Bij
de oude Duitschers waren de schedels der in den oorlog verslagen vijanden
de hoogstgeschatte drinkbekers, en onder de rondzwervende Zigeuners is
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nauwelijks iemand zoo arm, of hij bezit een kostbaren zilveren, ryk vergulden
beker, waarvan hij nooit scheidt.
Onder al de grondstoffen, welke geschikt zyn tot het vervaardigen van
kostbaar vaatwerk, is er geen, dat er zich zóózeer toe aanbiedt, als het hout,
dat vaak slechts geringe bewerking behoeft te ondergaan. De Schekiani's aan
de westkust van Afrika snijden zeer nette lepels van onderscheiden soorten
hout (zie nevensstaande afbeelding); ook de gereedschappen door de Fan's uit
hout gesneden, onderscheiden zich door netheid en nauwkeurigheid van bewerking. De Arowaken in Zuid-Amerika verstaan
de kunst om zeer fraaie houten schalen en
kommen te vervaardigen; om het lekken te
voorkomen bestrijken zij ze met harst en vernis, dikwijls na vooraf de buitenzijde met
figuren te hebben beschilderd. In Siberië bloeit
een soortgelijke kunstvlijt, welker voortbrengselen voor korten tyd zelfs een handelsLepels der Negers van Guinea.
voorwerp geworden zijn.
Voorts gebruikt men bladeren, houtspaanders, alsmede eenige voortbrengselen uit het dierenrijk, als: beenderen, schalen,
huiden, tanden, horens enz.; doch op veel uitgebreider schaal de voortbrengselen van het delfstoffenrijk, waaronder de kneedbare klei een eerste plaats
bekleedt.
V a a t w e r k van k l e i vinden we reeds op zeer lage trappen van beschaving. Het gemakkelyke der bearbeiding van deze grondstof, haar hardworden
door drogen en bakken moest al heel spoedig den oppervlakkigs ten beschouwer
van natuurvoortbrengselen in 't oog vallen. De Botocuden vervaardigden vaatwerk van een grijze aarde, die
zij met de handen vormen en
bij het vuur harden; de Koroako's bereiden hun kawi-drank
mede in groot aarden vaatwerk.
De wilden der oorspronkelijke
wouden hebben het zoo ver nog
niet gebracht, gelijk ook de Australiërs aan het eind der vorige
Pijp en lepel bij de Negers van Guinea in gebruik.
J
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eeuw nog geheel en al verstoken
waren van aarden, leemen en houten vaatwerk. Zij hadden slechts draagbaar
vaatwerk van bladeren, wortelvezels, boombast of schors, die zij echter op
verre na niet zoo sierlijk wisten te vervaardigen als de Noord-Amerikaansche
Indianen, die van berkenschors allerfraaiste kokers, zakjes enz. maken en deze
met vlechtwerk van varkensborstels in onderscheidene kleuren versieren.
De Toepinamba's zijn zeer bekwame pottenbakkers, en te Paramaribo koopen
de Europeanen de door de Arowaken en andere inlanders vervaardigde aarden
keukengereedschappen liever dan de derwaarts overgebrachte Europeaansche,
wegens meerdere duurzaamheid. Zulke Indiaansche potten en pannen zijn
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dikwijls zoo groot als een kwart mud, een grootte, waartoe onze pottebakkers
het niet kunnen brengen; zy worden eenvoudig vervaardigd door het opeenleggen van dunne leemringen, die later worden aangedrukt en gladgemaakt.
De schotels worden geheel en al op dezelfde wijze vervaardigd en zyn ongeioofelijk dun. Tot het bakken worden de gevormde voorwerpen midden in
brandende takkebossen
geplaatst. De Karaïben
bedienen zich echter,
naar men verhaalt, van
een daartoe ingerichten
oven.
Verglaassel of glazuur kent men er nog
even weinig als bij de
Indianen van NoordAmerika, met uitzondering van een dunne
harstlaag tegen het lekken.
In Afrika is de kunst
om aarden vaatwerk te
vervaardigen zeer algemeen verspreid; even
Vaatwerk in een Negerhut uit de omstreken van Timboektoe.
als in Amerika wordt
dit bedryf vooral door vrouwen uitgeoefend. Bij de Maroesis vond de reiziger
CAMPBELL een soort van verglaassel. Aan de Gambia bakt men vaatwerk voor
vochten van een roode aarde; het laat evenals de Spaansche Allarazza's ten
gevolge van groote poreusheid, de vochtdeelen door, zoodat op die wyze door
de onzichtbare uitdamping de vertrekken koel worden gehouden. De Sonrhay's
in Soedan bewaren, even
als onderscheiden andere
'kiP<
Afrikaansche volken, hun
koren in groote aarden
kruiken, welker gedaante
uit de afbeelding te zien
is. Wij voegen er die der
Batta's bij; beide zijn uit
de reis van E D . VOGEL
Vaatwerk bij de Batta's. 1. Kookpan. 2. Kruik. 3. Groote
ontleend 1 ).
kookpan. 4. Waterkruik. 5. Voetbankje.
Al het vaatwerk waarover wij tot dusver handelden wordt zonder behulp der draaischijf vervaardigd. De uitvinding van dat werktuig moest''aan de pottenbakkerij een groote
uitbreiding geven, doch zij was eerst daar mogelijk, waar een vry ontwikkeld
2

) WAGNER, E. Vogel,

I.

Be reiziger in Afrika, blz. 345, 360.
6
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maatschappelijk leven benevens een levendig handelsverkeer aanleiding gaf tot
het uitoefenen van handwerken, anders dan voor eigen huiselijk gebruik. Gelijk
uit oude afbeeldingen blijkt, was de draaischijf aan de oude Egyptenaars
bekend, gelijk zij ook reeds in China bestond, toen men er voor meer dan
duizend jaar porselein begon te vervaardigen. Yaatwerk moest als eerste
voorwerp tot het verwezenlijken van schoonheidsbegrippen daar vooral tot
hoogere volkomenheid stijgen, waar zich de uitvinding van fraaie vormen
meer en meer kon ontwikkelen met de voortgaande kennis der natuur en het
uitoefenen van onderscheiden soorten van kunstarbeid. Het oud-Egyptische,.
Chineesche en Indische vaatwerk neemt dienvolgens een hooge plaats in.
Yooral is dit echter het geval met dat der prachtlievende Etruriërs en nog
meer met dat der Grieken, waarin men de volmaaktste schoonheid van vormen
opmerkt. De versierselen bestaan
overal in plat
schilderwerk,
niet zooals bij
ons, waar de
grootstmogelijke
natuurlijkheid
wordt
nagestreefd en als 't
ware de eigenlijke hoofdzaak
wordt, zoodat de
vaas schijnt te
bestaan om het
zilverwerk, terwijl bij de Ouden
het schilderwerk
bestond ten beEtrurische en oud-Romeinsche vazen.
hoeve der vaas.
Het werd meest met behulp van patronen vervaardigd. Wanneer een stuk
was afgewerkt en — zooals doorgaans — door een in het leem gemengde
verfstof ook dadelijk gekleurd was, werden er uitgesneden papieren van
den vorm der verlangde teekening opgelegd, waarna men het voorwerp in
een zeer donkere verfstof dompelde. Het vaatwerk werd in allerlei vormen
vervaardigd, al naar gelang van 't gebruik, waartoe het bestemd was; en
gelijk zich de invloed der klassieke vormen reeds openbaart in die der urnen,
lampen enz. van onze Germaansche voorvaderen — trouwens de Phoeniciërs
dreven met deze voorwerpen reeds handel van de kusten der Middellandschezee tot die der Noord- en Oostzee — zoo dienen nog heden ten dage die
genoemde overblijfselen der Oudheid onzen kunstenaars tot onovertrefbare
modellen. En toch waren het noch bij de Grieken, noch bij de Romeinen
kunstenaars in den eigenlijken zin des woords, die de vazen vervaardigden^
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maar handwerkslieden, als de onze, hoewel met dit groote onderscheid, dat
ook zij geleid werden door dien hoogen schoonheidszin, welke het gansche
volk doordrong.
De uitgravingen te Pompeji doen ons zien, dat bij de Romeinen reeds een
groot deel van het vaatwerk, ja al de keukengereedschappen bijna zonder
uitzondering, zeer kunstrijk van metaal, vooral van b r o n s , werden vervaardigd. Ook de uitvinding van het glas verschafte nieuwe hulpmiddelen, die
aldra groote uitbreiding erlangden in Middenen West-Europa, toen zich hier onder den invloed van den Germaanschen geest en den
christelyken godsdienst een nieuw leven ontwikkelde.
Maar in weerwil van dien toevloed van
grondstoffen verloren de vazen — om onder
dezen naam allerlei voorwerpen van dien
aard saam te vatten — aan schoonheid. Het
geheim van de schoone vormen scheen verloren gegaan, of het was niet in overeenstemming met den geest, die een nieuwen
tijd deed aanbreken. En het schijnt soms,
alsof er nog een aantal jaren noodig zal zyn,
eer het schoone evenwicht hersteld zal worden, dat aan het leven onder den gelukkigen
hemel der Middellandsche zee in zoo hooge
mate eigen was.
V e r v o e r m i d d e l e n . Zoodra de mensch
behoefte gevoelde, zich van de eene streek
naar de andere te begeven en op dien tocht,
al is hij nog zoo klein, bezittingen mee te
nemen, moest hij zijn toevlucht nemen tot
vervoermiddelen, en de vervaardiging hiervan opende een nieuw veld voor zijn uitvindingsgeest. De ruwe woudbewoner, die
zijn maaltyd houdt daar, waar een gelukkig
schot hem een stuk wild heeft verschaft,
Antieke vaas.
en die niet gedrukt wordt door zorg voor
de toekomst om het overgeblevene tot een volgende keer te bewaren, —
zoo iemand laat vrij de restanten van zijn maaltijd aan het bederf over.
Even weinig maakt hij er zijn werk van, zijn verblijfplaats van tijd tot tijd
met een andere te verwisselen, daar de natuur overal in zijn eenvoudige
levensbehoeften voorziet. In streken daarentegen aan zee of laijgs groote,
vischrijke rivieren gelegen, is men in de noodzakelijkheid om te water voedsel
te zoeken en moet men de jacht op het zeedier vaak op het onstuimig element
voortzetten. Zoo kwam men tot de uitvinding van booten. Licht moest de
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mensch op het denkbeeld van een dryftoestel komen, als hij opmerkte hoe
boomstammen op het water dreven, en hoe zoowel op deze als (in het noorden)
op ijsschollen vogels en andere dieren dreven. Met groot was van die opmerking de schrede tot het aaneenvoegen van boomstammen tot een v l o t , dat
men voor den stroom laat afdrijven. De Beetsjoeanen in de binnenlanden van
Afrika vervaardigen vlotten van biezen, zoo eenvoudig als men ze zich slechts
kan voorstellen; want zij bestaan uit niets dan een hoop kruiswijze over elkaar
gelegde rietstengels of palmen, niet eens bijeengebonden, maar slechts aan de
bovenzijde van een nieuwe laag voorzien, zoodra het vlot te nat is geworden.
Een stuk hout er over, en hoogstens een paar eenvoudige leuningen zijn reeds
een buitengewone weelde, die men aanschouwt' in de afbeelding, welke wy
uit de „Reizen van LIVINGSTONE" ontleenen. In weerwil daarvan moet, gelijk
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deze reiziger opmerkt, de tocht op zulke vlotten op verre na niet zoo afschrikwekkend zijn als men op het eerste gezicht zeggen zou; immers daar het
vlot overal medegeeft, is men geheel beveiligd tegen omkantelen ervan door
toedoen der rivierpaarden, waarop men met behulp dier vlotten jacht maakt.
Voorts bedient zich de mensch- van zijn vaatwerk als model tot het vervaardigen van holle voorwerpen, in welke hij zich te water begeeft. Aldus
ontstaat de k a n o , het eerste eigenlijke vaartuig, dat wij reeds bij de Nieuw Zeelanders ontmoetten. De omstandigheid dat de kano naar welgevallen moet
kunnen bestuurd worden, zoowel in stil water als tegen den stroom, geeft
onmiddellijke aanleiding om den vorm zoo te kiezen, dat de lengte veel aanzienlijker is dan de breedte. Een eenvoudige boomstam, van binnen uitgehold,
levert den natuurlijksten vorm voor zoodanig vaartuig. In Guyana maakt men
*) LIVINGSTONE,
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veel gebruik van vaartuigen van boomschors, omdat deze zeer weinig diepgang hebben en dus uitermate geschikt zyn voor de vaart op de vaak ondiepe
rivieren van dat land; bovendien zyn zy zoo licht, dat men ze zonder moeite
uit het water kan nemen en op het hoofd wegdragen. Zij worden i*it één
stuk vervaardigd. In de schors van een boom wordt ter lengte van de begeerde
kano een insnyding gemaakt en door wiggen van het hout losgemaakt. Tegen
het omkrullen der randen maakt men insnijdingen en spant men er dwarshouten in. De Abiponen nemen voor hun vaartuigen een ongelooide ossenhuid,
waarvan zij den hals en de pooten afsnijden; de vier zijden worden een
weinig opwaarts gebogen en met riemen vastgenaaid, opdat de verlangde
vorm niet te licht verloren ga. Aan de zuidwestkust echter van Amerika, in
Peru, vereenigt men de opgeblazen en luchtdicht bijeengenaaide vellen van
zeewolven paar aan paar, waarop men een bankje legt, dat nu en dan van
een klein zeil voorzien wordt. Eiemen en roer ontbreken niet bjj deze eenvoudige toestellen; de vorm van het laatste is waarschijnlijk ontleênd aan
den staart der visschen.
Het vervaardigen van kano's verheft zich bij de jagers- en visschersvolken
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al spoedig tot een vrij hoogen trap van volkomenheid; trouwens het bezit
dier vaartuigen moet bij. zulke volksstammen hoofdzakelijk in het levensonderhoud voorzien. Langzamerhand gaat de kano over in een schuit, doordien men zijplanken, steven, spiegel, bodem enz. van lieverlede van afzonderlijke planken gaat maken. De naden worden waterdicht gemaakt door
breeuwen met mos, terwijl het geheele vaartuig van binnen en van buiten
met een harstlaag wordt bedekt. Nog te meer werden het belangrijke voorwerpen, daar men in oorlogen met vijandelijke naburen zijn eenige veiligheid
zoeken moest in de stevigheid en lichtheid der vaartuigen. Daarom legde zich
de kunst toe op verbetering en verfraaiing; wij vinden bij de Nieuw-Zeelanders
oorlogskano's van keurigen vorm, tevens uitmuntend voor het beoogde doel
ingericht. Zy zijn versierd met kunstig snijwerk en over het geheel zoo fraai
en licht, dat geen scheepsbouwmeester, ervaren in al de regelen der kunst,
iets beters en bruikbaarders leveren kan. De kajaks der Eskimo's, voor één
man ingericht, hebben een veiligheid en snelheid, die bijkans ongeloofelijk is.
Zij bestaan uit een licht geraamte van hout of beenderen van visschen, aan
alle zijden, ook van boven, met gelooide zeehondenvellen bespannen en daarna
vernist. Hoewel 18 voet lang, ja dikwyls nog veel langer, zijn deze vaartuigen
zoo licht, dat zij nauwelijks 30 pond wegen, en als de Eskimo er in zit,
schijnt het eer een kleedingstuk dan een vaartuig te zijn, daar het lichaam
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juist past in het ronde gat, dat door een lederen riem vast om het middel
van den Eskimo sluit.
Ten einde den wind tot voortstuwing van het scheepje te gebruiken, bedient
men zich van z e i l e n , 't zij men dwarswanden van bladeren in het vaartuig
plaatst, 't zij men de een of ander geweven stof tusschen twee loodrechte
stylen op hangt. Het voordeel van meer snelheid gaat hier gepaard met het
nadeel, door onvoorziene rukwinden te worden omvergeworpen of op een
onrustbarende wyze overzijde geslagen te worden, zoodat het vaartuig water
schept en men eindelijk zinkt. Ten einde zulks te voorkomen hebben de
eilanders in de Zuidzee een zeer bruikbaren toestel uitgedacht. Hun vaartuigen
(zie de afbeelding) zijn voorzien van zijplanken, die even zoo worden uitge-
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bracht en gehanteerd als de balanceerstokken der koorddansers, zoodat de
scheepjes altijd in evenwicht blijven. Die zijvleugels zijn somtijds eenvoudig
balken, doch ook, zooals in de afbeelding, niet ongelijk aan bruggen, waardoor
de schipper zich in gemeenschap met den wal stellen, en ook de oppervlakte
van zijn vaartuig aanzienlijk vergrooten kan. Wel verliest men op die wijze
iets van het gemakkelijke wenden en het snelle voortschieten, waardoor zich
de kano's der Noord-Amerikaansche Indianen kenmerken; maar hierin wordt
te gemoet gekomen door het vieren van een zeer groot zeil.
Wanneer wij de zeekust verlaten om ons naar de binnenlanden te begeven,
dan ontmoeten wij onder de vervoermiddelen allereerst het v o o r t s l e e p e n .
De uitvinding van hetgeen daartoe behulpzaam kan zijn, eischte weinig
nadenken, daar men slechts behoefde op te merken, dat het gedoode wild zeer
gemakkelijk op zijn eigen huid huiswaarts kon worden gesleept. De bewoner
der poollanden, wiens woonstreek gedurende het grootste gedeelte des jaars
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met een sneeuwkleed bedekt is, vervaardigden hun eerste toestellen zeker
door een paar stukken hout of vischbeenderen evenwijdig aaneen te verbinden,
ten einde er de goederen op te laden. Aldus ontstond bij hen de s l e d e .
Het verdient opmerking, dat, hoe armer een landstreek is, men er des te
spoediger de vervoermiddelen verbetert. De sleden der Eskimo's, hoe eenvoudig
ook van vorm en hoe schaarsch er ook de grondstoffen voor aanwezig zijn,
zyn toch zoo uitstekend doelmatig, dat zij onmogelijk beter zouden kunnen
worden ingericht om getrokken te worden door het eenige wat zij er voor
hebben, n.l. honden. Zij bestaan uit twee of drie platte, aan de voorzijde afgeronde planken, met dwarsregels verbonden, op welke men de bagaadje vastbindt. Het geheel kan zeer gemakkelijk uiteengenomen en op den rug der
honden geladen worden, terwijl ook in een oogenblik de slede weer in orde
kan worden gebracht.
Men vervaardigt ook sleden van walvischbeenderen, die men door begieten
met water van een ijskorst voorziet, en kapitein PARRY zag zelfs voertuigen,
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die in tijd van nood door hun eigenaar werden opgegeten. Tegen den winter
gaan n.l. de Eskimo's op de zalmvangst, en ingeval deze zeer goed uitvalt,
zoeken zij de grootste visschen uit en laten die, door er van tijd tot tijd
water op te gieten, aaneen vriezen. Aldus is de visch uitmuntend tegen bederf
beveiligd, en zoo lang de koude duurt, kunnen die zalmen zeer goed den dienst
eener slede bewijzen. Bij de Noord-Amerikaansche Indianen deed de levenswijze, hoofdzakelijk in de jacht op wild bestaande, bedacht zijn op het vervaardigen van geschikte middelen, ten einde zich vlug en veilig over de
sneeuw te kunnen bewegen. Aldus ontstonden de op bladz. 48 afgebeelde
s n e e u w s c h o e n e n , terwijl wederom andere stammen zich bedienen van
een soort van schaatsen, of beter, een Eskimo-kajak in het klein aan eiken
voet. Het gebruik van sleden onderstelt het fokken en africhten van trekdieren. Door in plaats van de sleeproeden (van welke zelfstandigheid dan ook
vervaardigd) den toestel van draaiwielen te voorzien, ontstond de w a g e n ,
welks meer samengestelde inrichting ten bewijze strekt van een hoogere
beschaving, of althans van den aanleg tot deze. Trouwens terwijl men bij de
vrij beschaafde Mongolen in Azië bijna geen ander vervoermiddel aantreft dan
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lastdieren, zien wy by de Tscherkessen bijna uitsluitend gebruik gemaakt van
den wagen, en wel zoo doelmatig en goed van samenstelling, dat de hoogbeschaafde Chineezen het niet verbeteren.
De verbetering der vervoermiddelen is afhankelijk van de behoefte aan verplaatsing van de eene streek naar de andere, en staat voorts in het nauwste
verband met reislust, met de zucht naar gemeenschap met andere volken, en
in het algemeen met de behoefte om niet beperkt te blijven binnen de grenzen
der naaste omgeving — iets, dat wij reeds als een algemeenen karaktertrek
der actieve volken hebben leeren kennen. Hoe doelmatig en snel dan ook de
vervoermiddelen der passieve volken wezen mogen, en hoe gereedelijk zij
voorzien in hun behoeften, toch bezitten zij niets dat geschikt is om hulp te
bieden tot verplaatsing van gansche volksstammen en het vervoer van veel
bagage. De schepen verheffen zich niet of weinig boven den beperkten toestand van kustvaartuigen; sleden en dergelijke zyn ondoelmatig tot groote
reizen en zwaar vervoer, wegens de groote kracht die vereischt wordt om ze
in beweging te brengen en te houden. Nemen wy echter de lastdieren als
hulpmiddelen tot vervoer in aanmerking, dan heeft het opladen zooveel moeilijkheden in zich, dat zy slechts voor kleine tochten kunnen worden gebruikt,
en dan op verre na nog niet voor alle voorwerpen, welker vervoer door een
hoogere beschaving kan verlangd worden. Het is inderdaad hoogst opmerkelijk,
dat in vroeger eeuwen slechts die volken zich met nadruk op het verbeteren
der vervoermiddelen hebben toegelegd, welke als actieve natiën een belangrijken invloed uitoefenden op de ontwikkeling der geheele menschheid. De
Chineezen, hoewel in het volle bezit van alle hulpmiddelen tot het verwerken
van hout, hoewel gerugsteund door lange ervaring, hoewel bekend met het
kompas, hebben hunne scheepvaart nooit verder uitgebreid dan tot rivier- en
kustvaart. De oorspronkelijke inwoners van Egypte, van Mexico en van Peru
behielpen zich met de lompste vaartuigen. In weerwil van de trotsche uitgebreidheid hunner bouwwerken, waren zij niet in staat om hun hulpmiddelen
in een juiste verhouding te brengen tot hun doel; zij verkwistten een schat
van krachten tot het bereiken van betrekkelijk onbeduidende oogmerken; de
mensch werd een trekdier, en de tijd had zoo goed als geen waarde. Bij het
bouwen det Egyptische piramiden werd door menschenhanden en menschenkracht al die arbeid verricht, waartoe de bloot werktuiglijke kracht van een
dier evengoed in staat is. Het is waar, men ziet op Egyptische reliefs ook
voorstellingen van wagens, maar zij dienden slechts tot zeer enkele doeleinden, meest in den oorlog. Op een Thebaansch beeldwerk komt een door
twee runderen getrokken wagen voor, in welken een Ethiopische vorstin zit,
en men kent ook nog andere wagens met twee wielen, enkel geschikt om er
in te «taan; doch al dat tuig was meer een soort van weelde, dan een voertuig, ook van de algemeene beschaving. De grootste lasten, welker verplaatsing nog heden ten dage onze verbazing wekt, werden vervoerd op lastdieren,
of op sledewerk, bijna enkel getrokken door een talryk voorspan van menschen, en wy vinden op overblijfselen van oud-Egyptische beeldhouwkunst
talryke bewijzen, dat vele honderden menschen zich onder de zweep des aan-
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voerders krommen moesten tot een arbeid, die by ons door ééne enkele
stoommachine verricht wordt.
Welk een verbazend verschil daarmede leveren ons op het eerste gezicht
die onbeschaafde oud-G-ermaansche volken, welke met hun lange reeksen
wagens van land tot land trokken, alles met zich voerende wat zij bezaten:
huisgezinnen, wapenen en huisraad, terwijl de wagen, voertuig, woning en
vesting tegelyk was. Het oord, dat bij het reizen bevalt, wordt in beslag
genomen; de keuze wordt door niets beperkt; men voert alles met zich, ook
wat ter bescherming en ten levensonderhoud dient. Men is vrij. Mets dringt
tot terugkeer naar de verlaten streken, en waar men besloten heeft de reis
te staken is weldra een nieuwe staat gevestigd. Het is zoo, de Nomaden
schynen zich in een soortgelyke vrijheid te verheugen. En toch is dit inderdaad het geval niet. De kudden, waarvan de geheele levenswijze dier volksstammen afhangt, beperken de keus der streek, waar men zich zal nederzetten, tot die oorden, welke geschikte weiden bezitten. En al zijn die streken
nog zoo uitgestrekt, toch blijven zij een gevangenis, buiten welke de herder
zich nimmer begeven kan. De nomade is geen zelfstandig zwerver — hij m o e t
mede. Hij verzendt geen waren, hij wordt zelf verzonden. Hij mag niet blijven
waar het hem gelust; hy mag niet navorschen wat hem aanlokt, — hy is
verplicht, hy is genoodzaakt zich op te houden waar zijne kudde voedsel
vindt, en zijn gezichteinder blyft zoo beperkt als de grenzen eener enkele
weidestreek, die altijd en altyd dezelfde zijn.
De Phoeniciërs zeilden de straat van Gibraltar uit en wendden den steven
naar het hooge Noorden, ten einde er barnsteen en tin te halen. De Macedoniërs trokken diep in de binnenlanden van Azië; verder nog dan den Indus
voerde ALEXANDER zijne legerbenden, en een onophoudelijk verhuizen en voortdringen begon in Midden-Europa, toen Rome zich tot wereldryk verhief. Doch
alle veroveringstochten en de volksverhuizingen, de uitzending van volkplantingen naar vergelegen oorden, de handelsbetrekkingen zoowel als de reizen
van byzondere personen, enkel gedaan tot het overnemen van vreemde wetenschap en beschaving, al die uitgestrekte ondernemingen, welke zich van het
oorspronkelijke middelpunt der Europeesche beschaving, van de kusten der
Middellandsche zee tot in het hart dezes werelddeels hebben uitgestrekt, —
dat alles zou niet mpgelijk geweest zijn, hadde niet een ontwikkeling en volmaking van vervoermiddelen op groote schaal plaats gehad; en hoewel de
oudste sporen van de ontdekking der magnetische kracht nauwelijks tot in
de 13 d e eeuw opklimmen, waren toch de zeevarende natiën reeds in de 15 de
eeuw genoeg bekend met het kompas, om den Atlantischen oceaan over te
steken en nieuwe werelddeelen te ontdekken. De wijziging van alle maatschappelijke zaken, de uitbreiding van eiken gezichtskring, de aanvoer van
nieuwe hulpmiddelen, waardoor de arbeidzaamheid nieuwe wegen werden geopend, de vermeerderde kennis der natuur en hare verschijnselen — in één
woord: al die kiemen, welke het maatschappelijke leven van den tegenwoordigen tijd hebben gevoed, hebben hun grondslag in de verbetering der vervoermiddelen, en vooral in de uitbreiding der s c h e e p v a a r t sedert de 16 d e
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eeuw. Onze eeuw heeft door de uitvinding der s p o o r w e g e n en door het
bezigen der stoomkracht in l o c o m o t i e v e n en s t o o m s c h e p e n een hefboom in beweging gebracht, die de menschheid met reuzenschreden heeft doen
voorwaarts gaan. En als wy den metalen draad, die zich in velerlei vertakkingen in den vorm van een t e l e g r a a f n e t over de aarde uitspreidt, mede
als een vervoermiddel aanmerken, waarmee in plaats van menschen of goederen slechts gedachten verzonden worden, dan is wederom het actieve gedeelte der menschheid de schepper der denkdeelden en de volmaker van deze,
ter volkomene heerschappij over de twee hinderpalen tegen de uitbreiding der
beschaving — tijd en ruimte.

Tot dusver was de mensch op zichzelf het voorwerp onzer beschouwing,
doch van nu af treedt zijn betrekking tot zijn natuurgenooten op den voorgrond. Misschien is deze of gene van oordeel dat wy te uitvoerig zijn geweest
in de behandeling van die behoeften, welke den mensch als organisch wezen
eigen zijn; voor den dieperen blik zal het echter in geen enkelen volzin verborgen zyn gebleven, dat die nog ruwe grondslagen der menschelyke natuur
den besten en vruchtbaarsten grond uitmaken, waarin de edeler loten eerst
wortel kunnen schieten.
Wij geven den naam van ruw, gemeen, dierlijk aan al die zinnelijke, of
liever natuurlyke hoedanigheden, welke wij van ons ontstaan af bezitten, en
waarvan wij ons niet kunnen ontdoen. Zij maken een deel van ons wezen
uit en men kan zich geen mensch denken zonder haar. G-elyk de verbeelding
alleen nimmer in staat is ons te vervullen met de gewaarwordingen, die een
schoone schilderij doet ontstaan, maar daartoe het licht en bruin der kleuren
behoort, als waarin de gedachte eerst vorm en wezen ontvangt, — zoo behooren de bedoelde zinnelijke hoedanigheden tot het wezen der menschelijke
natuur. Zij oefenen den belangrijksten invloed uit in den kindschen leeftijd,
terwijl zij op het standpunt der hoogste ontwikkeling in het schoonste evenwicht staan met de hoedanigheden van den geest. Even als zij op 's menschen
eerste schreden een gewichtigen invloed uitoefenen, zoo verdienen zij ook een
nauwgezette opmerkzaamheid in de geschiedenis der ontwikkeling van het
menschdom. Uit de zucht om zich te versieren ontsproten de eerste kiemen
der kunst. Wij zijn niet in staat om, als met het ontleedmes in de hand, het
ontstaan der voortreffelijkste kunstwerken bloot te leggen of te ontvouwen,
en zullen nooit zoo ver komen, dat wij kunnen zeggen w a a r o m R A P H A E L
aan zyne Madonna's juist die en geen andere vormen gaf, w a a r o m B E E T HOVEN zijne gedachten in deze, MOZART de zijne in die opvolging van tonen
uitdrukte. En gelijk wy het niet ondernemen, de hemelvlucht des Olympischen
adelaars te willen nabootsen met een werktuig, samengesteld met behulp van
passer en liniaal, hefboomen en schroeven, — zoo blyft het niettemin voor
het kennen en beoordeelen dier hoogste voortbrengsels eener hooge kracht
nog altyd een vereischte, althans de middelen te leeren kennen, welke tot
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verwezenlijking van dit doel leiden. Gelijk het leven der plant een onverklaarbaar geheim moet blijven, zoolang men geen heldere voorstelling heeft
van de vorming en ontwikkeling der allereenvoudigste bestanddeelen: het
cellenweefsel, — zoo is het niet wel mogelijk zich een nauwkeurige voorstelling te vormen van de ontwikkeling des menschdoms, zonder de aaneenschakeling der verschijnselen in de natuurlijke gesteldheid van den mensch
als zelfstandig wezen te hebben nagespoord. In weerwil van zijn hooggeroemde
verwantschap met het goddelijke is de mensch nauw verknocht aan het aardsche. Heft hij zijn hoofd op tot de sterren, — zijn voet heeft niettemin een
steunsel noodig op de aarde. Zelfs hij, die het hoogst staat met betrekking
tot het goddelijke, bestaat enkel ten gevolge zijner natuurdriften; gelijk deze
hem aan de aarde hechten, zoo korten zij de vleugelen zijner verheffing ten
hemel in.
Bij onze beschouwing zijn wij steeds van het lagere tot het hoogere voortgeschreden. Wij kwamen tot de vervoermiddelen, en daarmee tot 's menschen
verkeer met andere menschen, de gezelligheid, in welke zich het leven der
beschaving eerst tot heerlijke bloesems ontwikkelt. Indien wij echter ook
hier nasporen wat den eenen mensch in betrekking tot den anderen plaatst,
dan ontmoeten wij wederom een natuurdrift. Beschouwden wij vroeger de
zucht tot zelfonderhoud, die in haar verschillende wijzigingen voedsel, woning,
kleedij enz. eischt, thans komt in aanmerking de z u c h t t o t h e t onderh o u d e n der soort. Deze drift is den mensch evenzeer eigen als het dier:
hij zoekt een wederhelft tot het erlangen van een gezin. Hy begint gemeenschappelijk te handelen naar gemeenschappelijke ontwerpen, en zelfs op de
laagste trappen der beschaving ontstaat reeds een gedachtenwisseling, welke
hare uitdrukking vindt in de t a a l .
De t a a l blijft dan ook voor alle tijden het belangrijkste hulpmiddel tot
onderling verkeer; en het is hoogst belangrijk den invloed harer verspreiding en ontwikkeling op de volken na te gaan, en omgekeerd die van
's menschen vooruitgang op de ontwikkeling, de vorming en de schoonheid
van de talen.
Dewijl het de taal alleen is, welke het inwendige leven, den geestes- en
gemoedstoestand der menschen waarneembaar en duurzaam maken kan, is
zij de spiegel der innerlijke beschaving, de maatstaf der verstandelijke hoogte,
door een volk bereikt. Haar ontstaan en ontwikkeling heeft dienvolgens voor
de geschiedenis der beschaving een hooge beteekenis. Doch dit grondgebied is
ongelukkigerwijze alleen voor den vakgeleerde toegankelijk. De verscheidenheid van oorzaken, die invloed hebben uitgeoefend op 's menschen lichaam,
geest en gemoed, is in verschillende tijden en verschillende streken zoo groot
geweest, dat het bijna onmogelijk schijnt, deze ook slechts ten deele voor
den vorschenden geest bloot te leggen en te ontvouwen.
Volksstammen zonder taal vindt men op aarde niet. Dat echter de mensch,
opgegroeid zonder eenige aanraking met anderen, uit zichzelf niet in staat is
een taal te voorschijn te roepen, leert ons het voorbeeld van K A S P A R H A U S E R ,
die, sedert zijn vroegste kindsheid geheel en al buiten de maatschappij ge-
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houden, tot het uiten van zyn weinige en armoedige gewaarwordingen niets
kon uitbrengen dan ongeregelde geluiden. Allereerst geeft de mensch door
uitroepingen de afwisseling zyner gemoedsstemming te kennen, en de in alle
talen met geringe wijzigingen voorkomende uitroepingen: ha, ei, ach, och, o!
enz. mogen wel worden aangemerkt als de allereerste grondsteenen van het
taalgebouw. Met veel meer dan vogelgeschreeuw zijn nog heden ten dage de
talen der oorspronkelijke, afzonderlijk gebleven Indianenstammen van ZuidAmerika, hoewel zij hun eerste levensbehoeften met woorden te kennen geven.
Deze vaste, voor goed aangenomen benamingen — woorden — hebben natuurlijk
slechts betrekking op de dingen der zinnenwereld, en zij zijn in vollen zin
zelfs nog natuurlijke geluiden, in zoover door den zinnelyken klank de herinnering wordt opgewekt van een eigenschap des voorwerps. Zulke woorden
noemen wy klanknabootsende, b. v. donder, sissen, kraken en vele andere.
Uit het nabootsen van de stemmen der dieren ontwikkelen zich verschillende
namen, die het dier als het ware voor het oor afbeelden. Yan dien aard zijn
de namen: Koekoek, koe, kievit, roerdomp, en een menigte andere, die men
in elke taal vindt, maar die ook by de meer ontwikkelde talen vaak min of
meer, ja eindelijk geheel en al onkenbaar worden door de wijzigingen, welke
juist van die ontwikkeling het gevolg zijn.
In de kindsheid der talen mist men buiten zinnelyke, abstracte begrippen; daarentegen ontwikkelt zich een groote menigte woorden, die benamingen zyn van natuurvoortbrengselen. Het waarnemingsvermogen is nog niet
genoeg verfijnd om de afzonderlijke verschijnselen onder algemeene soortbenamingen te brengen Yandaar dat al wat zich in verschillende vormen
vertoont, ook door verschillende benamingen wordt aangeduid. De Groenlanders
geven aan hetzelfde dier verschillende namen naar gelang van ouderdom en
geslacht. Een zeehond van één jaar heeft een anderen naam dan een die twee
jaren oud is. Ten opzichte van de huisdieren is dit in vele talen, ook ten
onzent, bewaard gebleven. Terwijl de man der wetenschap spreekt van „rundvee", de stedeling van „ossetong" en „rundvleesch", onderscheidt de boer:
„stier", „os", koe", „vaars", „kalf', „hokkeling" enz. Zoo ook: paard, veulen,
hengst, ruin en merrie; bok en geit; ram, hamel en schaap; woord of woerd;
eend en taling — en zoo by-menigte.
Bij de Indios da matto hebben de zelfstandige naamwoorden geen taalkundig geslacht, en slechts twee vormen: den eersten .naamval of nominatief
en een tweeden, die voor al de overige naamvallen geldt. Het meervoud wordt
gevormd door bijvoeging van het woord „uruku", d. i. meer. Mets wat in de
woorden en woordvormingen betrekking heeft op tijdsverschil treft men in
hunne taal aan. Waar de mensch zelf geen waarde aan den tijd hecht, daar
mist zyn taal ook de vormen om het verledene en toekomende uit te drukken; men leeft alleen in het tegenwoordige, en daartoe is by werkwoorden
de onbepaalde wyze en een deelwoord volkomen toereikend. De getallen tot
4 hebben afzonderlijke woorden; het is waar, groote getallen kan de mensch
op een zoo lagen trap van beschaving niet onthouden, maar toch is het
vreemd, dat er ook het vijftal niet bijkomt, naar het getal der vingers, die
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toch zoo natuurlijk by den weinig ontwikkelden mensch tot hulpmiddelen by
het tellen dienen. Al wat meer is dan 4 heet by dat volk „veer'.
Ryker is de taalschat der Australiërs. Tijdvormen worden in acht genomen
en bij het gebruik der zelfstandige naamwoorden een soort van verbuiging.
Yeel hooger staan nog de Groenlanders; hun taal is, gelijk wij reeds opmerkten, zeer ryk aan benamingen; zelfs voor werkzaamheden en verrichtingen
hebben zij afzonderlijke namen naar gelang van aard en doel. Zy hebben
regels, waarnaar zy de woorden van beteekenis doen veranderen door vooren achtervoegsels, gelijk ook onze taal die heeft, b. v. ver-werpen, op- nederuit- weg-werpen enz.; knaap, knaapje. Yoorts heeft de Groenlandsche taal
ook nog dit eigenaardige, dat zy de beteekenis der woorden geheel en al laat
afhangen van den klemtoon; iets waarvan ook de Nederlandsche taal eenige
sporen vertoont, b. v. onderhouden en onderhouden, üitstekend en uitstékend.
Yoorts maken bij de Groenlanders zekere gebaren en bewegingen met de
oogen een wezenlijk deel der taal uit, zoodat zij uit het gebied eener phonetische (geluid-) taal eenigszins op dat eener plastische (afbeeldende) taal overgaat. Abstracte denkbeelden worden door afzonderlijke woorden uitgedrukt;
ja zelfs dient — het omgekeerde van volken die te midden eener rijke natuur
leven — het afgeleide woord tot aanduiding van het natuurvoorwerp; het
water heet b. v. „het zachte", steen „het zeer harde".
In weerwil, of misschien ten gevolge der eenzelvige levenswijze van onbeschaafde volken erlangt hun wyze van uitdrukking spoedig een grooten rijkdom van vormen, gelijk blijkbaar is in de talen der Noord-Amerikaansche
Indianen, der Arabieren, der Bedouïnen, zelfs der Kaffers en andere volken.
Waar de onderwerpen der gedachtenleiding weinig veranderingen ondergaan,
moet de vorm bevrediging geven aan 's menschen zucht naar afwisseling.
Omgekeerd leidt op de hoogste sporten der beschaving de rijkdom der stof
tot vereenvoudiging der uitdrukking. Zulks is toe te schryven aan het veldwinnen eener eenvoudige gelijkmatigheid. Gelijk in de natuurwetenschappen,
de natuurkunde b. v., de afzonderlijke begrippen een moeilijk te ontrafelen
warboel zijn, zoolang men niet in staat is alle afzonderlijke verschijnselen tot
ééne hoofdwet terug te brengen, zoo bezit de taal de meeste kunstmatig aangebrachte bijzonderheden en verscheidenheden, wanneer een volk nog ver van
de hoogste trappen der ontwikkeling verwijderd is. Het stelsel van cirkels en
bijcirkels en nog eens bij- en bijcirkels, door de Grieksche sterrenkundigen
uitgevonden en door Arabische geleerden in de middeleeuwen uitgebreid, schoot
wel ieder oogenblik te kort in het verklaren der verschijnselen van het zonnestelsel, maar was toch veel ingewikkelder en eischte oneindig meer scherpzinnigheid, dan het eenvoudige stelsel van COPERNICUS. De afscheiding der
volken, veroorzaakt door taalverschil, verdwijnt meer en meer. Met de kennis
van vreemde gewoonten neemt de kennis van vreemde talen toe. Eén dier
talen verheft zich van lieverlede tot de hoogte van een algemeen uitdrukkingsmiddel, gelijk het Latijn zich daartoe verhief onder de geleerde wereld, de
Fransche in de diplomatieke wereld, de Engelsche in de handelswereld. Een
algemeene taal, gelijk LEIBNITZ, SCHLEYER en anderen voor den geest hadden,
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zal waarschijnlijk nimmer op aarde worden gesproken. Klimaat en levenswijze,
en de daardoor veroorzaakte verscheidenheden in lichaam en temperament,
heide van individuen en volken laten zich niet op zij schuiven. Bij die volken
echter wordt de moedertaal als een eigen goed bewaard, welke wel tot op
zekere hoogte zich voegen naar werkingen van buiten, maar gelukkig hun
eigene zelfstandigheid niet prijsgeven.
H e t h u i s g e z i n . De eerste toenadering van menschen tot elkander is het
gezin: de voortdurende vereeniging van man en vrouw. De man, als de
sterkste, heeft te zorgen voor het levensonderhoud, voor bescherming tegen
vijanden; de vrouw voor 't behartigen van het verworvene. Bij de ruwste
volken is die huiselijke betrekking tusschen de beide geslachten niets dan
eene tusschen meester en dienares. Alleen lichaamskracht geldt iets; aan deze
is de zwakke vrouw zoolang onderworpen als zij zich geen gelijke plaats
met den ruwen man heeft weten te verwerven door den invloed van lichaamsschoonheid en bevalligheid, door hoedanigheden van geest en gemoed. De
vrouw is het eigendom van den man, en dewijl hare diensten het loon van
slaven uitwint, is zij een voorwerp, dat geldswaarde vertegenwoordigt, doch
geen voorwerp van hartelijke genegenheid des mans, dewijl zij de verzorgster
is van zijn huisgezin en de moeder zijner kinderen. De zachte gewaarwordingen der liefde vinden wij zoo goed als geheel niet bij ruwe natuurvolken.
De vrouwen moeten het zwaarste werk verrichten, terwijl de man zich alleen
met het jachtbedrijf bezig houdt. Bij de Woud-Indianen, de Bosjesmannen en
de Papoea's vergezelt de vrouw haren man zelfs op de jacht, maar om het
gevelde wild en het jachtgereedschap naar huis te dragen. De vrouwen der
Noord-Amerikaansche Indianen moeten zorg dragen voor al wat tot de huiselijke zaken behoort, het vervaardigen en opzetten van de tent en het maken
van kleedingstukken; zelfs het opladen der lastdieren bij verwisseling van
legerplaats is hare taak. De man verdeelt zijn tijd tusschen de uitspanningen
der jacht, het rumoer van den oorlog en vadsige rust.
Onder zulke omstandigheden is de veelwijverij een alleszins natuurlijk verschijnsel: hoe meer vrouwen men heeft, des te meer handen voor den arbeid.
Alleen door de middelen van levensonderhoud wordt het in praktijk brengen
van dit denkbeeld beperkt. Hoe ruim echter ook de vormen van het eerste
gezinsleven mogen geweest zijn, toch bespeurt men al zeer spoedig den veredelenden invloed, dien het in zijne gevolgen uitoefende. Bereikt bij de wildste
volksstammen de zorg voor het kroost op verre na niet die hoogte, welke
zelfs bij de dieren wordt aangetroffen; vertoonen zich kindermoord en onverschilligheid voor het leven van eigen vleesch en bloed in die mate, dat b. v.
by de Poeri's in Brazilië een moeder de pijnlijke bewegingen, welke haar in
het vuur gevallen kind maakte, slechts met een afschuwelijk lachen beantwoordde, — toch maakt die ongevoeligheid van lieverlede bij meer beschaving
plaats voor een zachter gevoel, vooral waar een milde natuur levensonderhoud
genoeg oplevert om het bijeenwonen van vele menschen mogelijk te maken.
De kinderen der wilde bewoners van steppen en kustlanden verlaten zonder
veel omslag de woonplaatsen hunner ouders, zoodra zij zeiven in staat zijn
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om zich door eigen krachten het benoodigde onderhoud te verschaffen; bij de
Noord-Amerikaansche Indianen daarentegen en bij alle volken, die met dezen
op een gelijken trap van beschaving staan, worden de kinderen met groote
zorgvuldigheid verpleegd, dewijl men in hen den steun des toekomstigen
ouderdoms ziet. Omgekeerd koesteren de kinderen jegens hun ouders de
warmste dankbaarheid, terwijl de achting voor den ouderdom een deugd
wordt, op welke de hoogste prijs wordt gesteld. Zoolang de gezinnen nog
afgezonderd van elkander leven, is er zelden aanleiding tot twist en veete.
Ook huiselijke oneenigheden worden voorkomen door de onbepaalde opperheerschappij van het hoofd des huisgezins. Als gevolg daarvan zien wij vooral
bij de Nomadische volken een wederkeerige inschikkelijkheid, alsmede een
weldadige voorkomendheid, die bij de Mongolen tot een trap gestegen is,
waarmee alleen de Spaansche hoffelijkheid kan worden vergeleken. Kunnen
de jagersvolken bij hun ruwere wijze van leven zich niet met zulke beleefdheidsvormen omschansen, bij hen vertoont zich de rassche ontwikkeling van
het vereenigingswezen als oorzaak van het regelen der wederkeerige rechten,
plichten en betrekkingen. Leeftijd, bekwaamheden, afkomst — deze zijn het,
waardoor de man zijne plaats inneemt in het maatschappelijke leven; de
vrouw blijft voortdurend in de haar vooraf aangewezen afhankelijke betrekking. De opvoeding der kinderen wordt onder de ouders verdeeld. Alleen gedurende de eerste levensjaren zijn jongens en meisjes op dezelfde wijs aan
de moederlijke zorg overgelaten. Zoodra de knaap kracht genoeg heeft om
den boog te spannen, de roeispaan te hanteeren, beginnen voor hem de oefeningen in den wapenhandel en in die zaken, welke noodig zijn tot levensonderhoud: visschen, jagen, varen, paardrijden enz. De meisjes blijven in de
hut, waar zij door de moeder onderwezen worden in allerlei kundigheden, die
betrekking hebben op het huisbestuur. Bij volken, die van de jacht leven of
in voortdurenden oorlog verkeeren, is het een zaak van algemeen belang, dat
jongelingen in den wapenhandel geoefend zijn; een zaak, die diep ingrijpt in
het maatschappelijk en godsdienstig leven, zoodat het niet te verwonderen is,
dat vele zoodanige volken het tijdstip, waarop een jongeling onder de weerbare manschap wordt opgenomen, met feesten vieren.
Indien het waar is, dat 's menschen hoogste veredeling slechts bereikt wordt
door den invloed van het huiselijke leven, dan moet de plaats der vrouw als
echtgenoote en moeder, als opvoedster harer kinderen en bestuurster der huishouding, wel den allerbelangrijksten invloed hebben. De man zal onder mannen al zijn bekwaamheden kunnen oefenen, ontwikkelen en ten toon spreiden,
in zoover daartoe behoort wat verstand, geest, kracht, aanleg en volharding
betreft, zooals de Romeinen dat alles samenvatten onder het woord „ virtus",
dat doorgaans met „deugd" wordt vertaald, maar eigenlijk „mannelijke gaven"
beteekent; — waar echter het schoone en liefelijke zich vertoont, waar het
oog voor de kunst moet geopend worden, daar bestaat het eenige middel in
opvoeding door de vrouw tot de ontwikkeling van het gemoedsleven en tot
de vorming van het hart. Deze invloed der moeder op het kind, van de
maagd op haren vriend, van de vrouw op haren man kan echter slechts daar
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uitgeoefend worden, waar de vrouw haar afhankelijke plaats verlaat, om de
zelfstandige gezellin van den man te worden. En dit standpunt is alleen daar
bereikbaar, waar één enkele vrouw de genegenheid van den man bezit. Wy
zien dan ook die staten, waar de veelwijverij in zwang is, wel door het snel
toenemen der bevolking groot en machtig worden, doch zij worden de prooi
van een krachtiger volk, dat zich ontwikkelt uit het familieleven, waarin de
natuurlijke beperking eon vereeniging van alle krachten teweegbrengt. De
actieve volken, over 't algemeen geneigd tot een verstandige ingetogenheid,
zijn meest voorstanders van het huwelijk tusschen één paar; de veelwijverij
behoort slechts bij passieve volken thuis. Daar, waar de vrouw niet verzekerd
is van het onverdeelde bezit van den echtgenoot, kan ook geen sprake zijn
van wezenlijke overeenstemming der zielen. Luim, de hartstocht van 't oogenblik, wulpschheid — dit een en ander doet de drift even spoedig verdwijnen
als zy ontvlamd was. De kinderen der onderscheidene vrouwen worden te
zamen opgevoed, waarvan het gevolg is dat zij min zelfstandig opgroeien.
Daarin ligt een voorname grond van die krachteloosheid, welke het geheele
volksleven van passieve natiën kenmerkt. Maar ook onder de actieve volken
heeft de vrouw eerst in lateren tijd haar wezenlijke plaats in huisgezin en
maatschappij erlangd, en het is hierin, dat de hechtste waarborg voor het
bloeien der menschheid gelegen is. Zelfs de Grieken, hoe hoogst beschaafd
ook in kunsten en wetenschappen, kenden aan de vrouw in wezenlijkheid nog
geen gelijken rang met den man toe. Wij hebben reeds bij het beschouwen
van de woningen der Grieken dezen invloed aangeroerd en het onderscheid
tusschen het leven bij de Grieken en dat bij de Romeinen opgemerkt. Bij
laatstgenoemd volk werd de denkwijze en het gemoedsleven van den man
geleid door die van de vrouw en moeder, en hoewel dat volk zich bijkans
uitsluitend bewoog in krijgswezen en staatsbestuur, ontwaren wij er toch
hoedanigheden der ziel, die in het overigens gelukkige Hellas geheel en al
onbekend waren.
Niet minder hoog stond de vrouw bij de oude Germanen aangeschreven.
De heelkunde, de wichelarij en bet uitoefenen der godsdienstplechtigheden
waren in hare handen, en het voorbeeld van geestdriftvolle vrijheids- en vaderlandsliefde, fleren moed en gestrenge zedelijkheid deed een geslacht opstaan,
in staat om het wereldrijk der Romeinen te doen vallen. Die heiligheid van
het familieleven heeft zich staande gehouden; zij staat het hoogst in eer by
de Nederlanders, Engelschen en Duitschers, en juist hierdoor schijnt de Germaansche geest, mits zij geen misstappen begaat, als in Noord-Amerika, zich
een bestendige wereldheerschappij te verzekeren.
De v o l k s s t a m m e n . Uit het familieleven ontwikkelde zich het naast de
vereeniging der menschen tot volksstammen. Al is het ook, dat onbeschaafde
menschen in den regel weinig aanleiding hebben tot onderlinge aaneensluiting,
toch zyn er gemeenschappelijke belangen die hen bij elkander brengen. Bij de
jagersvolken, die voor een goed deel in hun levensbehoeften voorzien door
het vervolgen van dieren, die in het wild en in groote kudden samenleven;
of bij de bewoners der zeekusten, die niet zelden tegen verbazend groote
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scholen visch den strijd moeten aanbinden, moest al spoedig het denkbeeld
opkomen om door gemeenschappelijke samenwerking datgene te bekomen,
wat ieder op zichzelf zich in die mate niet verschaffen kon. In andere gevallen was de behoefte aan bescherming tegen wild gedierte of tegen vijandelijke naburen aanleiding, dat men het afzonderlijk en verspreid wonen verwisselde tegen nadere vereeniging. In elk geval is de eerste oorsprong van
het stamleven te zoeken in het gezinsleven. Dit laatste erlangde reeds een
groote uitbreiding, wanneer uit één huisgezin onderscheidene gezinnen ontstonden, die den gemeenschappelijken stamvader, zoolang hij leefde, eerbied
en gehoorzaamheid bleven bewijzen. Na zijn dood was het natuurlijk, dat de
oudste in zijne rechten trad, ten einde de leden bijeen te houden; en zoo
zien wij bij alle nomaden-volken de erfelijke waardigheid, als grondslag van
de alleenheersching, in hooge achting. De kiem van meerdere vrijheid ontwaren wij slechts daar, waar het aankwam op bijzondere hoedanigheden van
moed, kracht, vastberadenheid, gevatheid, waar minder sprake was van aller
gemeenschappelijk handelen dan van één albezielenden, alles in zich vereenigenden geest; aldus wordt de weg gebaand tot de vrije keuze van een opperhoofd, of van een kring van vertegenwoordigers, afgevaardigden, oudsten of
aanzienlijks ten. En hier staan wij aan de schifting tusschen actieve en passieve volken, ook ten opzichte hunner verschillende uitwendige vormen van
staatsbestuur.
De stammen vestigden zich in afzonderlijke landstreken. Het zwervend leven
der jagers en herders ging bij toenemende bevolking over in de vaste verblijven der landbouwers, dewijl van toen af de voortbrengselen van den grond
mede in den kring van voedsel en huiselijk gebruik werden opgenomen. Het
bezit, vooral het grondbezit, wordt de aanvang van een geregeld staatsleven
op uitgebreide schaal. Elk opperhoofd van zijnen stam behoudt zijn macht en
aanzien; doch allengs sluiten zij zich aaneen en treden in geregelde betrekking tot elkander, waardoor van lieverlede de verschillende stammen, in onderlinge betrekking tot elkander staande, tot één geheel samensmelten. Op deze
wijze schijnen de groote rijken ontstaan te zijn, die men reeds in de vroegste
oudheid aantreft. Begunstigd door het streven naar rust, waardoor de oorspronkelijk ver uiteen wonende passieve stammen prijs leerden stellen op
landbezit, landbouw en veeteelt, vormden zich aanvankelijk kleine staten, die
met en naast elkander een zekere mate van ontwikkeling bereikten, totdat
zij een schok ontvingen, 't zij dewijl zich één uit hun midden aan de spits
stelde, 't zij, zooals meestal het geval was, door de veroveringszucht van
vreemden. De veroveraars, bijna altijd tot de actieve volken behoorende, wierpen de bestaande grenspalen omver en deden de overmeesterde landen tot
groote rijken ineensmelten, daarbij niet verzuimende, zich de buit gemaakte
schatten toe te eigenen. De voormalige heeren werden onderdanen; de vermetele indringers, door den veroveraar met grondbezit en macht begiftigd,
werden de wetgevers, de aanzienlijkste stand, de toongevers, de adel. Eerst
uit vermenging met het onderdrukte volk verhief zich een tegenwicht. Ontevredenen uit de klasse der pas ingedrongen edelen vonden steun bij de talI
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ryke oude geslachten des lands, met welke zy na verloop van tijd door aanhuwelijking in betrekking waren getreden. De bevolking, machtig door haar
talrijkheid, nam toe in geest- en veerkracht, en de gisting der tijden bracht
onderscheiden gevolgen teweeg: geweldige omkeeringen, den val van oude
dynastiën, langdurige oorlogen, het ontstaan van nieuwe rijken en nieuwe
inrichtingen van allerlei aard.
O n d e r l i n g v e r k e e r . Geld. Als een eerste en belangrijk uitvloeisel van
de wederkeerige betrekkingen der menschen onderling mag de ruilhandel
worden aangemerkt; de voortbrengselen van vergelegen landen en verschillende bedrijven werden tegen elkander ingeruild, en aldus met het toenemen
der behoeften een ontwikkeling der beschaving in de hand gewerkt. Ten einde
datgene te bekomen, hetwelk de natuur in den naasten omtrek niet voortbrengt, wordt het noodig, reizen te ondernemen en de voortbrengselen van
eigen bodem als betaalmiddel mee te voeren. Aldus ontstaan de eerste kiemen
van den handel, die zich van lieverlede ontwikkelt uit een eenvoudigen ruilhandel, zooals deze gedreven wordt door de bewoners der poolstreken, met
name door de Groenlanders. Deze scheppen veel vermaak in al wat nieuw is,
en om aan deze zucht te kunnen voldoen, verwisselen zij gedurig van eigendom, zonder het verschil van waarde veel in aanmerking te nemen. Zij houden
geregelde jaarmarkten, en daar in het Zuiden geen walvisschen zijn en het
Noorden geen hout bezit, doen zij ter ruiling van deze en andere voorwerpen
reizen, die maanden, ja jaren duren en gedurende welke zij nu hier dan daar
hun woningen opslaan, ja zelfs dikwijls nimmer naar hun voormalige woonplaats terugkeeren.
Er zijn voorwerpen, die ten gevolge hunner duurzaamheid of algemeene
bruikbaarheid weldra de voorkeur erlangen als ruilmiddelen, en vervolgens als
een soort van standaard ter bepaling van den prijs der ruilvoorwerpen. Zout,
slaven, stukken metaal, parels, edelgesteenten, vruchten enz. zijn zulke betaalmiddelen, die van lieverlede eene vaste bestemming als zoodanig erlangen en
het eerste denkbeeld van geld doen ontstaan.
Bij de Noord-Amerikanen worden een zekere soort van gordels, bij de Laplanders kaas, bij de Kaffers werpspiesen als gangbare munt gebruikt. Bij de
laatstgenoemden werden door de Europeanen metalen, vooral de blinkende,
als rood en geel koper, benevens glaskoralen als ruilmiddel ingevoerd; toch
verloren deze wegens te grooten overvloed weldra hun waarde, terwijl zulks
met de altijd bruikbare werpspiesen het geval niet was. Bovendien zijn tabak
en ossen in Afrika zeer gewild als ruilmiddel. LICHTENSTEIN wilde van de
Beetsjoeanen een hunner kunstig vervaardigde mantels koopen en bood er
koralen, spijkers, doeken en andere voorwerpen voor, maar alles vruchteloos.
Zij hielden vol dat een mantel slechts voor levend rundvee kon verkocht
worden. Daarom moest hij voor de genoemde ruilmiddelen eerst een paar
ossen van hen koopen, hetgeen vrij gemakkelijk ging, en eerst tegen den
prijs dier ossen was de mantel te bekomen. Hoewel hier alzoo eene vaste
prijsbepaling gevonden wordt, geschiedt de koop echter niet door middel van
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geld, daar dit altijd als tusschenzaak tusschen twee voorwerpen optreedt. Hoe
inmiddels de denkbeelden steeds tot meer ontwikkeling komen, vinden wij
bij de Kaffers bevestigd, die in den laatsten tijd het gebruik hebben aangenomen om waarde te berekenen naar de koperen ringen, waarvan hun gordels gemaakt worden. Zulk een gordel bestaat uit 3- of 400 glad gesmede
ringen; twee zulke gordels zijn de prijs eener koe. Elders in Zuid-Afrika
worden kleine matten, sierlijk van bamboe gevlochten, als een soort van
papieren geld uitgegeven; voor één zoodanig „muntbiljet" koopt men 25 pond
rijst. Aan de westkust van Afrika, met name in Guinea, en ook in de binnenlanden van dat werelddeel, bestaat het gewone betaalmiddel in een soort
der ook bij ons zeer bekende kinkhorens, de vcyprea moneta", waarvan hiernevens een afbeelding gaat; zij dragen den naam „Kaoeri" en gelden, te
rekenen naar de waarde, die men in de negerstaten aan een Oostenrijkschen
thaler toekent, omtrent 1 / 1 0 cent het stuk. De bewoners der Malediven visschen ze bij geheele scheepsladingen.

in andere streken van het zwarte
werelddeel bestaat het ruilmiddel in
stukken zout, repen katoen enz.
Hoe vruchtbaarder een land is, des
te minder is bij de oorspronkelijke
bewoners het handelsverkeer en dus
ook het geldwezen ontwikkeld. Eerst
door verkeer met vreemde volken
Kaoerischelpen (Cypraea moneta).
wordt de handel levendiger. Daarentegen zijn de bewoners van door de natuur minder rijk bedeelde landen genoodzaakt hun toevlucht te nemen tot goederenvervoer. De reislust heeft geen
minderen invloed, dewijl zij de gemeenschap met vreemde volken begunstigt
en de begeerte opwekt naar nieuwe voorwerpen. Op de Zuidzee-eilanden bestond
tot kort geleden niets dan ruilhandel. De Tscherkessen daarentegen hebben
sinds lang een vrij uitgebreiden handel; evenzoo de Bedoeïnen. Zij rekenen
bij vreemde geldspeciën en nemen voor den tusschenhandel, de bescherming
der kooplieden, de bezorging enz. zekere percenten van de handelswaren.
In de groote staten was de handel het voornaamste hulpmiddel ter bevordering der beschaving. KLEMM verhaalt, dat het marktplein te Tlaltelolco in
het oude Mexico tweemaal zoo groot was als de stad Salamanca en omringd
met overwelfde galerijen ten behoeve van de kooplieden. De nabijgelegen
straten en kanalen bevatten de bergplaatsen, en dagelijks kwamen er 50,000
kooplieden bijeen. De Mexicanen hadden vijfderlei munten; als pasmunt bezigden zij cacao-boonen, waarvan 8000 een Xiquepilli, de gewone rekenmunt,
uitmaakten. Zij werden ingepakt in zakken van 3 Xiquepilli, of 24,000 boonen.
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De tweede soort van munt bestond in kleine katoenen doeken (Patolquachtli)
van bepaalde grootte. Bovendien hadden zij ganzenschachten met stofgoud
gevuld, in waarde verschillende naar de grootte, en als wezenlijke metalen
munt koperen stukken in den vorm van een hamer, benevens dunne stukken
tin, doch beide naar 't schijnt zonder stempel. In het oude Egypte had men
al zeer vroeg geld. Het bestond in gouden en zilveren ringen, die aaneengeregen
werden en welker gewicht de waarde bepaalde. In
Sennaar vindt men deze nog hier en daar in gebruik.
Dergelijke ringmunten hadden ook de oude Galliërs;
zij werden, op de wijze als nog tegenwoordig bij de
Chineezen het geval is, aaneengeregen en aldus om
het lijf gedragen.
Het oudste geld in China is de reeds vermelde
Kaoeri; later kwamen parels, de hooggeschatte steen
jade, geel metaal, geweven stoffen, plaatjes somtijds
van mesvormige gedaante, met teekenen voorzien,
zooals hiernevens afgebeeld is. In de l l d e eeuw
voor Chr. vinden wij het eerst melding gemaakt van
een muntopziener, en komen teerlingvormige stukken goud als geld in gebruik; het muntwezen onderging velerlei veranderingen, doch het bleef altijd
onvolkomen, terwijl de te groote schaarschheid van
geld gedurig botsingen veroorzaakte. In zulke tijden
van „geldcrisis" trachtte men zich te behelpen door
toevlucht te nemen tot schildpadschalen, zijden stoffen, parels enz. In de 9 d e eeuw na Chr. kwam het
papierengeld in gebruik; het bestond aanvankelijk
in bons voor ijzer en zout door de regeeringen uitgegeven; buitendien echter moesten de kooplieden
ten jare 807 hun klinkend geld in de schatkist
storten en daarvoor bankpapier in ontvangst nemen;
een maatregel, die weldra ook door de hoogere
ambtenaren te hunnen bate eigendunkelijk werd nagevolgd. Het Chineesche geld is meest gegoten. Ieder
koopman toetst voorzichtig de ontvangen geldstuk k e n e n d r u k t er z n
Oude Chineesche munten in
U stempel op, zoodat de stukken
den vorm van messen enz.
mettertijd vol stempels, en eindelijk vol gaatjes
raken. In het Oosten vindt men daarentegeu sedert
overoude tijden geslagen geld. De heerschappijvoerders beschouwden den muntslag, die trouwens met geen zeer groote zorgvuldigheid plaats had, als eene
voordeelige zaak voor hunne schatkist, daar zij op die wijze aan het metaal
een veel hoogere waarde konden geven dan het eigenlijk bezat.
De Grieken hadden een zeer ontwikkeld muntstelsel. De Etruriërs bedienden
zich van gegoten geld, dat tevens dienst deed als gewicht. Op soortgelijke
wijze was het bij de Romeinen, bij welke naar men verhaalt SERVIUS T U L L I U S
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het eerste metalen geld gegoten heeft; vroeger woog men het elkander toe.
De muntslag kwam later, en er waren afzonderlijke beambten, de „Triumviri
monetales", die het opzicht hadden over het muntwezen.
Hoe meer het ondeiling verkeer der volken door veroveringstochten, kolonisatie en reizen toenam, des te meer ontwikkeling onderging het muntwezen.
Doch hoe aanzienlijk ook de veranderingen en verbeteringen, daarin aangebracht, mogen zijn, toch is nog heden ten dage de grootst mogelijke eenvoudigheid en volkomenheid nog niet bereikt, welke hierin bestaan zou, dat één
en dezelfde munt bestond, of althans dezelfde munteenheid, geldig in alle
landen, die deelnemen aan het algemeene volkenverkeer.
De hoeveelheid gemunt metaal was allengs op verre na niet toereikend
meer voor de reusachtige uitbreiding van den handel. In plaats van dadelijke
betaling in geld begon men zich te bedienen van geldswaardig papier, betaalbaarstellingen en wissels, waarvan wij reeds in de oude wereld de sporen
aantreffen, en ten laatste het door den Staat of de rechthebbende ondernemers
gewaarborgde papierengeld, hetwelk niet alleen in Europa, maar ook in het
Oosten van Azië bekend is. De gangbaarheid van papierengeld rust op het
„krediet", op het geloof aan het vermogen en de gezindheid van hem, die
het in omloop brengt, om het tegen de daarop uitgedrukte som in baar geld
in te wisselen. Waar de grondslagen van 't krediet wankelen, daalt natuurlijk
ook de waarde van dit betaalmiddel, en het geval kan plaats hebben, dat men
millioenen in papierengeld voor weinige guldens baar geld koopen kan, zooals
in de dagen der Fransche omwenteling, toen de assignaten langzamerhand
tot den prys van weinige stuivers afdaalden, zoodat menschen, die millionairs
waren in papier, niet zelden moeite hadden om een ontbijt van weinige stuivers te betalen. Met dat al blijft bij de voor het tegenwoordige handelsverkeer
veel te geringe hoeveelheid edel metaal de uitgifte van zulk papier, aan toonder betaalbaar, een der doelmatigste en noodzakelijkste hulpmiddelen. En dit
zou ook dan nog het geval zijn, indien men al het goud en zilver van alle
mogelijke mijnen der aarde kon aanmunten; want hoeveel vervoermiddelen
zou men niet elk oogenblik noodig hebben voor het verplaatsen van al die
verbazende sommen, welke in den handel dagelijks worden omgezet!
Maat. Het denkbeeld van maat is ten nauwste verbonden met dat van
geld. Het geld wordt toegeteld en de waarde berekend naar een aangenomen
eenheid. Zoo ook met de hoeveelheid. Het talstelsel, waarvan wij reeds met
een woord gesproken hebben, staat in het nauwste verband met de beide
genoemde zaken: geld en maat. Hoe hooger een volk staat in ontwikkeling,
of liever, in ontwikkelingsvatbaarheid, des te meer eenheden zal het doorgaans
in zijn talstelsel opnemen. Het hoogste toppunt heeft in dit opzicht de beschaving bereikt door het t i e n t a l l i g stelsel, hoezeer ook dit nog niet in
allen deele de algemeene tevredenheid heeft weggedragen.
De vijf vingers der hand schenen zeer geschikt tot aanduiding van getallen;
door alzoo bij „handen" te rekenen kwam men van zelf op een stelsel van 5.
Het tientallig stelsel is daarvan het dubbele en vrij zeker door het bezigen
der beide handen ontstaan. De Abiponen hebben slechts afzonderlijke woorden
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voor 1 tot 3; 4 drukken zij uit door het woord „G-eyenknate", d. i. de teenen
van een struisvogel, 5 door „Hauempegem", de vingers. De Arowaken tellen
tot 5; zoo ook de Groenlanders en een menigte negerstammen. De oude
Mexicanen telden tot 7, en zoo vindt men behalve het tien- en het vijftallige
stelsel nog onderscheidene andere. Zonderling is het dat zich geen dier stelsels volkomen ontwikkeld heeft tot het twaalftallig stelsel, dat het beste van
alle schijnt.
Het denkbeeld vau t y d o p v o l g i n g , of eigenlyk van een regelmatig terugkeeren van een uitgangspunt voor het tellen en meten van bepaalde verschijnselen, benevens het verdeelen van deze in grootere en kleinere onderling
gelijke gedeelten heeft zich bij de verschillende volken der aarde op verschillende wijzen ontwikkeld. De kosmische verschijnselen der natuur, welke hun
grond hebben in de aswenteling der aarde en haren omloop om de zon; de
op- en ondergang der zon, haar hoogste stand, de afwisseling van dag en
nacht, van warmte en koude, licht en duisternis, — dat alles deed zich telkens op nieuw voor en herhaalde zich in tijdperken, waarvan de regelmatigheid en onderlinge gelijkheid van duur den mensch al spoedig in 't oog moesten
vallen. Later ontwaarde men een gelijke regelmatigheid in den terugkeer der
tijden van grootste hitte en grootste koude, langdurige droogte en hevige
regens, den langsten en den kortsten dag, het komen en vertrekken der trekvogels, het bloeien van sommige bloemen en het rijpworden der vruchten,
het opkomen en ondergaan van bepaalde sterrenbeelden, het terugkeeren der
nachtevening enz. Men bezigde deze perioden als natuurlijke afperking van
den tijd, als t i j d m a a t , terwijl men het grootste tijdperk, het jaar, in onderdeelen verdeelde naar de afwisseling van de schijngestalten der maan. Yan de
laatste is bij nagenoeg alle volken een tijdrekenkundig gebruik gemaakt; de
vier gemakkelijk te onderscheiden schijngestalten der maan gaven aanleiding
tot de weekverdeeling, terwijl het een met het ander aanleiding gaf om een
bijzonder gewicht te hechten aan de getallen 4 en 7. De namen, door de
meeste volken aan de maanden gegeven, hebben betrekking op natuurverschijnselen, welke in die gedeelten des jaars plaats hebben. Bij de Delawaren
en andere Indiaansche volksstammen, die het jaar, even als wij, in vier jaargetijden verdeelen, dragen de maanden de volgendenamen: 1. Maart, of Schadmaand, dewijl die visch alsdan in groote menigte in de rivieren aanwezig is;
2. April, of P l a n t maand, naar den arbeid van dien tijd; 3. Mei, weer naar
andere verschijnselen enz. Bij de Kamt.schadalen, die het jaar slechts in twee
helften verdeelen, heet de Meimaand „Tawakoatsch", d. i. Sneppenmaand;
Juni „Koakoatsch" of Koekoeksmaand; Augustus „Kyhsuakoatsch", Maneschijnmaand, dewijl men alsdan 's nachts bij maneschijn uit visschen gaat;
December „Nokkowosnabil", letterlijk: ik heb eenigszins gevroren; Maart „ Ahdeikoatsch", rookgatmaand, dewijl dan de aarde om het rookgat der hut uit de
smeltende sneeuw te voorschijn komt, enz.
Het is een opmerking van algemeene geldigheid, dat met de toenemende
beschaving de denkbeelden van maat in hoe langer zoo kleiner afdeelingen
komen. Daar hiervan al die wetenschappen afhangen, welke van waarneming
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der natuur uitgaan, wordt het noodzakelijk de hulpmiddelen te verfijnen, wanneer men tot nauwkeurigheid geraken wil. Met het toenemen van den arbeid
orlangt ook de tijd een hooger waarde en de mensch, op alles zuiniger wordende, begint meer acht te geven op kleinigheden, zoodat ook het geringste
gemeten, geteld en gewogen wordt. Een eerste indeeling van den dag ontstond
wellicht bij de kustbewoners, die er in de natuur eene aantroffen in ebbe en
vloed; terwijl de herdersvolken zulk een onderverdeeling vonden in de tijdperken van het voederen en melken van hun vee.
De eigenschap van het getal 12, dat door de vier kleinste getallen deelbaar
is, maakte het tot een gemakkelijke maat ook van den tijd. Het halve etmaal
werd verdeeld in 12 uren, gelijk het jaar in 12 maanden, de dierenriem in
12 teekenen; trouwens, zoodanig gebruik van het 12-tal treffen wij bij nagenoeg alle volken aan.
De onderverdeelingen, aan den tijd ontleend, werden ook van algemeener
toepassing. G e w i c h t en m a a t deelden er in. Kuwe sporen van maat vinden
wij reeds vroeg. Het eerste dat men ter vergelijking bezigde, was een voorwerp van algemeene bekendheid, een vrucht, een lichaam van bepaalde lengte
of een van bijzonder aanbelang. Alzoo ontstond het denkbeeld eener eenheid
van maat. De eerste inhoudsmaat was wel die van een kokosschaal, een ei
enz.; het gewicht werd aanvankelijk gemeten naar hetgeen een mensch of
een lastdier dragen kon, waarvan nog de benamingen „last" en „lading" getuigen. Tot het aangeven der lengtemaat leenden zich best de verschillende
gedeelten van het lichaam; zij verhieven zich eerst tot vasten standaard door
den wil van een of ander opperhoofd, die in zijn ijdelheid de lengte van zijn
elleboog, van zijn voet tot de eenheid van maat voor al zijne onderdanen
verordende.
Gelijk de tijdsverdeeling hoe langer zoo meer in steeds kleinere onderdeelen
liep, zoo ook die van lengte- en inhoudsmaten. De weegmiddelen erlangden
oen verbeterde inrichting, en evenals het toezicht over het geldwezen, zoo
werd ook de regeling der zaken van maten en gewichten een belangrijk voorwerp van staatszorg. Eindelijk heeft dit onderwerp een allerbelangrijkste
schrede voorwaarts gedaan ten gevolge van de uitvindingen in en vorderingen
van de wetenschap, met name de sterren-, schei- en aardkunde, de scheepvaart- en
natuurkunde. De werktuigkunde verbetert de werktuigen tot de grootst mogelijke fijnheid voor het uitmeten van zoo kleine verschillen in tijd en maat,
als de waarneming doet ontdekken. Tevens openbaart zich de noodzakelijkheid
om maatregelen te nemen tegen het verloren gaan van den standaard, die te
allen tijde moet dienen ter beoordeeling en waarmerking. Die zoogenaamde
„slapers" worden als heiligdommen bewaard, of wel men gaat van een eenheid uit, die men te allen tijde in de natuur kan terugvinden, en komt aldus
op een in de natuur gegrond stelsel van maten en gewichten.
Inhoudsmaten, gewichten, lengte- en oppervlakte-maten trachtte men in
onderling verband te brengen; zij werden afhankelijk gemaakt van één enkele
grondeenheid, op dezelfde wijze ingedeeld als het gebruikelijke talstelsel, met
verdeelingen en onderverdeelingen volgens een geregeld stelsel, zoodat de
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kennis van den eenigen grondslag tevens die van al het overige medebrengt.
Het zoogenaamd metrieke stelsel, in Frankrijk, Nederland, België en Duitschland bestaande, voldoet aan al de opgenoemde vereischten.
Wy vinden in de oude namen van onderscheiden maten talrijke bewijzen
voor den gang der aangeduide ontwikkeling; bij wilde volken kunnen wij de
zaak nog in haar kindschen toestand ontwaren. De inboorlingen van Schangallas in Afrika, een der hoofdzetels van den handel in goudkorrels, bedienden
zich tot het wegen van goud van de gewichtseenheid eener boon, die zij
„koewara" noemden. Door de handelaars in edelgesteenten kwam deze boon
later naar Oost-Indië, en vandaar naar Europa, waar wij in het juweelgewicht
„karaat" den oorspronkelijken naam der boon nog herkennen. In Engeland
bepaalde koning E D G A R ten jare 1101, dat de el de lengte van zyn arm moest
hebben. Zyn naam is, hoewel verminkt, nog overgebleven in het woord „yard".
Die el werd verdeeld in voeten, duimen en gerstkorrels, van welke eenige,
naast elkander gelegd, de lengte der kleine onderdeelen bepaalden. Tot het
wegen bediende men zich van tarwekorrels; 82 daarvan hebben het gewicht
van een „penny". Yoor 't overige waren bij de Engelschen reeds sedert de
alleroudste tijden standaards aanwezig; zy werden te Winchester bewaard;
trouwens de zorg voor het geheele stelsel van maten en gewichten is nergens grooter dan bij dit volk, dat aan het hoofd staat van den wereldhandel,
al is het, dat het Engelsche stelsel van maten en gewichten vele der voortreffelijke hoedanigheden mist, door welke zich het metrieke onderscheidt. —
In de woorden: last, voet, schrede, paardekracht, span, steenworp, dagreis,
steen, ton enz., die men meer of min in alle talen terugvindt, liggen de blijkbare aanduidingen nopens den oorsprong van onderscheiden hoeveelheden, ten
deele in later tijd nauwkeurig omschreven, ten deele slechts bij benadering
geldende. Over de maten der oude volken laat zich weinig met zekerheid
zeggen. Daar zij willekeurig gekozen waren, hebben wy thans, nu de standaards niet meer bestaan en de gedenkstukken en gebouwen, welker afmetingen volgens de toenmalige maten bekend zijn, in puin liggen, geen maatstaf
meer, waardoor wij ons een denkbeeld van de ware afmetingen maken kunnen.*)
De tegenwoordige wetenschap meet de snelheid van het licht, welke 42,000
geographische mijlen in de seconde bedraagt; zy maakt het tienduizendste
gedeelte eener seconde meetbaar; bij hoekmetingen doet zij
van een
graad (rj^-gVinrir v a n d e n geheelen cirkel) onderscheiden; en toch brengt de
') Eenigermate een uitzondering hierop maken de maten en gewichten der oude Israëlieten,
waaromtrent de onderzoekingen der bijbelsche oudheidkundigen een vrij grooten trap van
nauwkeurigheid hebben doen kennen. De inhoudsmaat werd afgeleid uit de ruimte, die een
aanzienlijk, bepaald getal hoendereieren besloeg, een ruimte, die door het groote aantal
eieren (432) bij latere proeven nooit ver yan de waarheid kon afwijken. Zooveel is echter
in het algemeen zeker, dat noch bij de Joden, noch bij eenig ander ons bekend yolk der
Oudheid de maten en gewichten ten opzichte der nauwkeurigheid in vergelijking konden
komen met die, welke tegenwoordig bij de beschaafde volken van Europa worden gebezigd ;
trouwens deze laatste worden meerendeels gewaarmerkt met behulp van natuur-, schei- en
wiskunde.
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scheikunde het nog tot veel grootere fijnheid, terwijl de natuurkunde het in
de bepaling van het getal trillingen in de lucht, door welke de kleuren worden gevormd, tot millioensten eener seconde tijds heeft gebracht.
G o d s d i e n s t . In de ontwikkeling van den staat had de godsdienst een
allerbelangrijkst aandeel. In vele groote rijken was zijn verzorging en uitoefening nauw verbonden met het opperste gezag; in andere stonden althans de
aanzienlijksten in den lande aan zijn hoofd, en het oorspronkelijke kenmerk
van vrees, dat wij met de eerste beginselen van den godsdienst vereenigd
zien, is zelfs nog zichtbaar in den prachtvollen tooi, waarmee in groote wereldrijken die dienst gepaard ging. Zoodanige godsdienst werd bij verdere ontwikkeling een machtige hefboom in den staat, gelijk hij aanvankelijk een
machtig wapen in de handen van grijsaards en vrouwen geweest was.
Al naar gelang van de levenswijze der volken heeft de godsdienst een verschillenden gang van ontwikkeling genomen. De ruwe jagers, gedreven door
zorg voor hun veiligheid, moesten wel met oplettendheid acht geven op de
voornaamste natuurverschijnselen. De omstandigheden, waaronder deze voorvielen, werden met de verschijnselen zeiven in verband gebracht en wekten
geen mindere opmerkzaamheid dan deze. Het verwoestende, schrikwekkende,
nadeelige moest zooveel mogelijk vooraf worden gekend, ten einde het te
kunnen ontwijken. Aldus ontwikkelden zich de waarzeggings- en voorspellingskunst, en het waren vooral vrouwen en grijsaards, die zich hiermee afgaven.
Bij laag staande volken heeft de man zijn rol uitgespeeld, wanneer hij niet
meer in staat is zichzelf het noodige levensonderhoud tc verwerven; hij staat
onmachtig zoodra hij ondersteuning noodig heeft; de vrouw kon haren natuurlijken invloed slechts zoolang behouden, als zij bekoorlijk was door jeugd,
kracht en schoonheid. De groote prikkelbaarheid der vrees voor onverklaarbare
natuurverschijnselen was echter een te aanlokkelijk hulpmiddel, om den verloren invloed langs andere wegen te herwinnen, dan dat niet grijsaards en
oude besten haar als een gunstig hulpmiddel tot het bereiken hunner bedoelingen zouden hebben aangemerkt. Aldus ontstonden als natuurlijke uitvloeisels: tooverij, bezweringskunsten, hekserij; trouwens, zou men het hecht in
handen houden, dan moest noodwendig de sluier van het geheimzinnige er
over worden uitgespreid. Het is niet te beschrijven, naar welke hulpmiddelen
men al zoo greep by de pogingen om de goe gemeente om den tuin te leidenZonderlinge gebaren, spiertrekkingen, oogverdraaiingen, gebeden, gezangen, het
allerzonderlingste toetakelen van 't lichaam met verf en kleedij, en bovenal
het dansen werden gebezigd als hulpmiddelen om zich met een indrukwekkenden mantel des geheims te omhullen. Door pantomimische of gebaarmakende voorstellingen werden de gebruiken bij overlevering bewaard en later
stegen zij tot den trap van tooneelmatige voorstellingen; in zoover er niet
zelden de voornaamste daden van belangrijke personen of goden bij ten onderwerp werden gekozen, aanschouwen wij daarin de eerste schreden op den
weg der geschiedenis.
De godsdiensten der Zuid-Amerikaansche volksstammen, der Eskimo's, der
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Laplanders, der Toengoezen en van al de Mongoolsche herdersvolken zijn in
hun diepste wezen niets dan schrikverwekkers, alleen in handen van de bevoorrechte priesters, Sjamanen, met hun zinnelooze tooverformulieren. Die
godsdienstvorm is gewis de grootste hinderpaal tegen de voortgaande ontwikkeling der volken. De ingewijden, steeds bekommerd dat het lompe bedrog
aan den dag mocht komen en op hun hoede om de ruim vloeiende bronnen

Een Afrikaansche heksenmeester.

van een lui en gemakkelijk leven niet te zien opdrogen, moesten er wel naar
hunkeren, zooveel mogelijk de hand te leggen op al wat in het maatschappelijk leven plaats heeft. Hoe veelvuldiger hun tusschenkomst werd ingeroepen, des te vaster zitten zij op hun zetel. Zelfs daar, waar de godsdienst zich
op edeler grondslagen ontwikkelt, vertoonde zich de schadelijke invloed eener
talrijke priesterschap, die, zoo zij al niet zelve het roer van den staat in handen kon krijgen, het toch groote!ijks in haar belang achtte, met de hoogste
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staatsmacht de handen ineen te slaan tot gemeenschappelijke onderdrukking
en uitmergeling van het volk. De actieve volken sloegen met een vrijeren
blik de natuur gade. Het waarnemen harer verschijnselen werd scherper, en
de zucht tot het navorschen der oorzaken daarvan strekte zich evenzeer uit
over hare heilzame, als over haar schadelijke verschijnselen. Deze laatste konden worden vermeden of in hun werking verzwakt; de eerste gebruikt en
aangelokt. De veranderingen in de hen omringende natuur erlangden uitgebreider beteekenis dan voor den landbouwer en veehoeder. Haar regelmatigheid en onderlinge samenhang werden van lieverlede meer opgemerkt, ook
al gelukte het eerst laat
aan de navorsching, er de
oorzaken van bloot te leggen. Men stelde zich al die
natuurverschijnselen voor
als personen, als goed- of
kwalijkgezinde godheden, en
<le voorstellingen dienaangaande hadden ten gevolge,
dat het getal dier natuurgoden steeds toenam naar
gelang men meer opmerkingen nopens de natuur en
haar verschijnselen bijeenzamelden. Door het offeren
der eerstelingen van veldvruchten of kudden, der opbrengsten van jacht en visscherij trachtte de mensch
die vermeende hoogere wezens te hunner gunste te
stemmen, of hun toorn te
entwapenen. Er ontstonden
De groote duistere God in Japan.
offers; de goden echter werden vereerd in beelden of ook in uiterlijke natuurvoorwerpen, als boomen,
bronnen, vuur, rivieren, bergen enz., totdat men boven en om hun beelden
tempels ging bouwen en sommige gedeelten der woning aanmerken als hun
bijzonder toegewijd.
Daar aldus de geheele, van lieverlede verpersoonlijkte natuur het voorwerp
van godsdienstige denkbeelden en plechtigheden werd, erlangde het leven van
geest en gemoed een belangrijk veld ter ontwikkeling. De hoogere ontwikkeling, het helderder en zuiverder worden der denkbeelden werkte voordeelig op
wetenschappen en kunsten, waarbij voornamelijk de dicht-, beeldhouw-, bouwen schilderkunst zich tot een hoogen rang als dienaressen der godenvereering
verhieven. Griekenland in zijn bloeitijd staat hier bovenaan, als het uitnemendste
beeld van volkomene ontwikkeling. De daden der goden werden door de dichters
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bezongen en geprezen; en vormde zich een veelomvattende, schoone godenen fabelleer, welker voorwerpen en onderwerpen door de zooeven genoemde
kunsten aanschouwelijk werden voorgesteld. Het oorspronkelijke standpunt
van het zinnebeeldig inkleeden der natuur bleef nog slechts herkenbaar in de
geheimenissen, de verborgenste plechtigheden der godenvereering. In dezen
uitwendigen vorm werd de godsdienst der Grieken het zelfstandig voortbrengsel
van aesthetische denkbeelden. Anders was het in het oude Egypte, waar de
priesters eene kaste bleven, die achter ondoordringbare muren het volk beheerschte. Die priesterkaste maakte ten behoeve van haar geheimvolle godsdienstplechtigheden wel gebruik van de waarnemingen eener vrij gevorderde

Fetisch-rots aan de Congo.

natuurkennis, doch alleen ten einde in het uitsluitend bezit dier wetenschap
de middelen te bezitten, om op den dommen en schuwen geest der volksmenigte te werken. De rijke schatten van Egyptische wetenschap, natuur-,
schei-, sterren- en wiskunde moesten zich laten gebruiken tot schrikbeelden
en geeselroeden. Als zoodanig werden zij in eere gehouden; doch voor de
menschheid wies eindelijk, schoon laat en onder een anderen hemel, uit de
mishandelde kiem, het hout voor de knots, die een trotsche priesterregeering
den schedel verbrijzelde.
Was bij de onbeschaafde volken, ja zelfs nog bij de Egyptenaren, slechts
vrees de grondslag der godenvereering; was zy bij de Grieken de dichterlijke
gedachte, waarin zich een gelukkig natuurleven verhoogd en veredeld uit-
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drukte, — een ernstiger en grootscher karakter nam zij aan, waar moraal
(zedenkunde) haar hoofdinhoud, opleiding tot deugd en braafheid haar doel
werd. De ontwikkeling der wijsbegeerte, het nadenken over het bestaan der
wereld en de levensbestemming van den mensch deden de natuurverschijnselen
en heldengoden wijken voor bepaalde denkbeelden, uitgaande van en terugkomende op de eenheid van het Opperwezen, en een einddoel van de wereldschepping. Aldus ontwikkelde zich aan de eene zijde het geloof in een enkel
God (het m o n o t h e ï s m e ) , aan de andere vereenzelviging van de wereld met
het Opperwezen (het p a n t h e ï s m e ) , beide onafhankelijk van de toevallige
verschijnselen in de stoffelijke natuur, de wereld aanmerkende als de uitdrukking van een hooger beginsel, een beginsel van recht en billijkheid. De godsdienst der Israëlieten, waaruit Christendom en Islam zijn voortgekomen, alsmede het hoog ontwikkeld Brahmaïsme, dat met het Boeddhisme het geheele
oosten van Azië vult, zyn hiervan de bewijzen.J) Deze godsdiensten verbinden
het beginsel van godsdienstigheid met dat van zedelijkheid; allermeest is dit
het geval met den Christelijken godsdienst, die den mensch op de edelste wyze
opleidt tot die gemeenschap met het hoogste wezen, welke de bron is van
het reinste geluk en tevens den mensch het best doet beantwoorden aan zijn
verheven roeping.
O v e r l e v e r i n g , v o l k s v e r h a a l , g e s c h i e d e n i s . Bijna gelijktijdig met
de eerste sporen van godsdienst, en wel in het gevolg van dezen, treedt in
het leven van den mensch de overlevering op. Is zij aanvankelijk slechts een
herinnering van, een terugdenken aan pas gebeurde buitengewone en daarom
merkwaardige voorvallen, welke slechts beteekenis hadden voor hen, die er
in betrokken waren en dienvolgens ook alleen in de herinnering van dezen
bleven voortleven, — weldra hadden er ook gebeurtenissen plaats, die betrekking hadden op grooter vereenigingen, op geheele volksstammen; gebeurtenissen, die een belangrijken voor- of nadeeligen invloed op het lot dier stammen uitoefenden, waardoor zij te belangrijker werden en uit dien hoofde te
gemakkelijker werden bewaard in de herinnering. De vaste, telkens terugkeerende gebruiken in de eerste beginselen van den godsdienst brengen het
tegenwoordige in betrekking tot het verledene en doen behoefte gevoelen aan
bepaalde uitdrukkingsmiddelen. De ruwe bouwgewrochten met hun versieringen,
het uitvoeren van pantomimische (gebaren) dansen, mondelinge overlevering,
afbeeldingen en later de schrijftaal werden uitgevonden en aangemerkt als
voertuigen van hetgeen in de geheugenis verdiende bewaard te worden.
De steenhoopen, die op het graf van een buitengewoon man werden opeengestapeld; de merkpalen, ter plaatse van een gelukkige landing of voorspoedige vischvangst opgericht; de ruwe insnijding in een boom, die dienen moet
*) Wat het aantal menschen betreft, die tot de hier genoemde godsdiensten behooren,
telt men ongeveer 7 millioen Israëlieten, 420 millioen Christenen, 170 millioen Mohammedanen, 240 millioen Brahmanen en 500 millioen Boeddhisten. Gelijk men weet, bedraagt
de geheele bevolking der aarde omstreeks 1400 millioen zielen.

110

INLEIDING.

om den weg te wijzen of om te doen verdwalen: — ziedaar de eerste beginselen der geschiedenis; zy deelen aan lateren mede wat vóór hen heeft plaats
gehad. Waar echter de handelingen van een mensch zich boven het alledaagsche verheffen en een belangrijken invloed verkrijgen, daar worden zulke
daden door de ooggetuigen aan de afwezigen meegedeeld, en eerbied, ontzag,
bewondering of dankbaarheid scheppen er behagen in ze by herhaling in het
geheugen terug te roepen. Mettertijd erlangt het verhaal de eene opsiering
voor, de andere na; er wordt bijgevoegd en afgelaten; het beeld wordt gehuld in
een nevelkleed, waarbij de omtrekken grooter en onduidelijker worden, ja, dat
neemt, om den indruk te verhoogen, tot in het ongeloofelijke toe. Het eenvoudige verhaal wordt sage of volksverhaal en daarmee een blijvend volkseigendom.
De behoefte om zich een duidelijke voorstelling van de godheden te vormen
geeft aanleiding om hun mensch elyke hartstochten, krachten en handelingen
toe te schrijven, en er ontstaat langs dien weg een samenweefsel van verdichtingen, dat allengs in een familiegeschiedenis der goden overgaat, waarmee
de mythe, het verhaal over het ontstaan der wereld wordt doorvlochten (cosmogenie). De scheppingsverhalen, die wij in de godsdiensten van schier alle
volken aantreffen, zijn waarschijnlijk, wel de alleroudste overleveringen, de
allereerste beginselen der geschiedenis.
Dat, wat in de gebeurtenissen van het leven den mensch het gewichtigst
toeschijnt om op te teekenen, bestaat allereerst in familie-aangelegenheden,
in de namen van de Opperhoofden en van het roemrijk voorgeslacht. De merkwaardige dagteekeningen worden aangeduid naar de hoofden van het volk.
Zoo was bij de Bomeinen een zeer gebruikelijke tijdsaanwijzing: „onder het
consulaat van Lepidus", of „toen Pompejus en Crassus consuls waren"; en ook
ten onzent pleegt of placht men bij benaderende tijdsaanduiding te zeggen:
„in den tijd van Vader Willem", „ten tijde van prins Maurits", „onder Jan
de Witt" enz. Het was in ons vaderland vroeger en is voor een deel bij den
burgerstand nog het gebruik, de belangrijkste familie-voorvallen in te schrijven
in de groote bijbels, die als onvervreemdbaar eigendom van den vader op den
zoon plachten over te gaan en niet zelden tot een hoogen ouderdom opklimmen. In den vorm van zulke korte aanteekeningen bezitten wij niet zelden
de alleroudste geschiedkundige narichten. De hoofdinhoud bestaat hierbij in
geslachtsregisters der stam- of opperhoofden, en eerst langzamerhand worden
ook groote gebeurtenissen, als veldslagen, omwentelingen, ontvolking door
besmettelijke ziekten enz. kroniekmatig vermeld. Het zijn alleen de naakte
feiten, die de herinnering waardig worden geacht; doch de volledigheid der
bestaande verzamelingen neemt meer en meer toe. Intusschen ontstaat langs
dezen weg nog geen eigenlijke g e s c h i e d e n i s , zelfs niet bij de Chineezen,
die meer dan eenig ander volk, van oudsher alles opteekenen en alles boeken.
Tot hetgeen in waarheid den naam geschiedenis verdient behoort oneindig
meer: het beschouwen der gebeurtenissen in hun verband van oorzaak en
gevolg, hun betrekking tot den tijd, waarin zij plaats vonden enz. Dit na te
vorschen is alleen aan de actieve volken eigen, en slechts de volken van het
Kaukasische ras hebben wezenlijke geschiedschrijvers.

GESCHIEDENIS.

Ill

Aan de hand der geschiedenis kunnen wij den stroom der wereldgebeurtenissen, benevens de trapsgewijze opvoeding des menschdoms ntsporen, onder
toepassing eener oordeelkundige schifting tusschen het mogelijk en werkelijk
gebeurde en hetgeen blijkbaar verdicht is. Het kan hier ons doel niet zijn,
met eenige uitvoerigheid de verbazend rijke stof te behandelen, welke zich
thans aan ons opdringt. Het plan van dit werk betreft niet de geschiedenis
in den algemeenen zin, die men doorgaans aan dit woord hecht. Onze inleiding
heeft ten doel een
voorstelling te beproeven van de beschavingsmiddelen
in hun voorbereiding en uitvinding,
die slechts zelden
bij toeval plaats
had, maar meestal
het noodzakelijk
gevolg was van
voorafgegane oorzaken; wij stellen
ons voor, die beschavingsmiddelen
ook in oogenschouw te nemen
wat hun ontwikkeling, toepassing
en uitwerking betreft. Uit dit oogpunt hechten wij
geen groot gewicht
aan de geweldige
omkeeringen, welke in de staten stelsels voorvielen,
aan veroveringstochten, aan den
Een Bosjesman.
val van machtige
vorstenhuizen, aan
het ontstaan en verdwijnen van gansche rijken en volken. Het is er ongeveer
mee gesteld als met den blik, dien de geoloog werpt op een overstrooming.
Op zichzelf is deze hem onverschillig, 't zij er duizende vierkante mijlen door
worden bedekt, of slechts een enkele bergkloof gevuld; - het verschijnsel
blijft voor zijne wetenschap hetzelfde. Ofschoon de zaak niet geheel zonder
invloed is, houdt hoedanigheid hier niet altijd gelijken tred met hoeveelheid.
Wanneer wij ons alzoo de oorspronkelijke bevolking der aarde voorstellen
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als gelijkmatig verspreid over hare oppervlakte, voor zoover deze droog en
planten dragend is, en wanneer wij in aanmerking nemen hoe in verschillende
streken de ontwikkelingstijdperken hier langzamer, daar sneller voorbijgingen,
dan zijn wij in staat om een aanschouwelijk beeld, een soort van beschavingskaart te ontwerpen, als wij de voorstellingen der geschiedvorschers terugbrengen tot de n a t u u r l i j k e oorzaken en betrekkingen, waarvan de ontwikkeling der menschheid afhankelijk zijn moet, omdat zij geldig zijn voor de
afzonderlijke deelen.
Wanneer wy op grond van het overwogene de bewoners der aarde met
betrekking tot hun beschaving en beschavingsvatbaarheid schiften in actieve

Een Kamma-man en -vrouw.

«en passieve volken, dan schieten er nog vele, ja de talrijkste volken over,
<lie men eigenlijk noch tot de eene, noch tot de andere soort kan brengen.
Zij staan op de scheidslijn tusschen beiden; zij maken den overgang uit en
moeten geacht worden als te zijn ontstaan uit een vermenging van de eene
met de andere klasse. De volken die de kenmerken van de passieve klasse
het duidelijkst vertoonen, zijn: de Bosjesmannen, de Peschera's, de oorspronkelijke inwoners van Californië, de Papoea's in Australië, de oorspronkelijke
negervolken ifr Afrika en de bosch Indianen van Zuid-Amerika. De actieve
volken, die hun eigenaardig karakter in de hooge berglanden, als den Himalaya en Kaukasus, opdeden en erfelijk aan hun nazaten nalieten, hebben nog
slechts in deze hun vaderlanden de kenmerken van hun ras zuiver en onver-
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mengd bewaard. De Tsjerkessen, de Koerden, de Drusen in den Libanon, de
Mahratten en andere volken in Yoor-Indië behooren tot deze actieve stamvolken, welker takken zich in herhaalde volksverhuizingen verspreidden naar
de meer gezegende vlakten, er de min krachtige bevolkingen overmeesterden,
en, vaak in weerwil van hun kleiner getal, zich door vlugheid, moed en
schranderheid tot de meesters van verbazende bevolkingen verhieven. Gelijk
de waterstroomen van de gebergten, zoo stortten zich deze horden, aangezet
door behoefte, zucht naar avonturen en ontdekkingsgeest, eerst in gering
getal, later op den ingeslagen weg tot een groote volksmenigte aangegroeid
en steeds meer belust op nieuwe veroveringen, over de omringende vlakten
uit. De nakomenden drongen de vooruitgetogenen verder; volken, die men
onderweg aantrof, werden meegesleurd, en veelal eindigden die tochten eerst
aan de kusten der zee, evenals na het werpen van een steen in het water,
— — — „op de effen baren,
Zich een kleine kring ontsluit,
Verder vloeit en wijder uit,
Tot hij, reikende aan de zoomen,
Wegglijdt onder 't loof der boomen."

Afrika werd door hen bevolkt, en waarschijnlijk zijn de Guanchen op de
Canarische eilanden de uiterste ranken dezer van het Kaukasische gebergte
afgezakte volksstammen. Één rijk verhief zich echter in de nabijheid van het
Aziatische stamland der voortdringende volken, en wel aan de oevers van den
Nijl, waar de uitnemende vruchtbaarheid van den bodem de oorspronkelijke
bevolking tot een groote stoffelijke welvaart en een vrij hooge beschaving had
opgevoerd. Dat rijk was E g y p t e . De afbeeldingen, welke R O S E L L I N I in zijne
7,Oud-Aegyptische Monumenten" geeft, vertoonen in al de portretten der koningen de Kaukasische gelaatstrekken, een sprekend bewijs voor de geestkracht en de meerderheid der Kaukasische vreemdelingen. Mettertijd echter
verdwenen de oorspronkelijk scherp gescheiden eigenaardigheden. Een ander
klimaat met de daaruit ontstane gevolgen oefende zijn invloed uit op de krachtige zonen van het gebergte, terwijl omgekeerd de geheel andere levenswijze
dier volksverhuizers niet zonder invloed bleef op de eigenlijke inlanders. Door
aanhuwelijking ontstond een nieuw geslacht, dat naar gelang van uitwendige
invloeden den een of den anderen grenspaal naderde en te midden van het
groote geheel een afzonderlijke plaats innam. De aanzienlijkste standen erlangden toevoer uit de krachtige heerschappijvoerende natie, de eigenlijke grondbezitters plaatsten zich op de laagste trappen; in weerwil van hun menigte
en hun stoffelijke overmacht waren zij niet in staat om de schaal te doen
overslaan tegenover de schranderheid en den ondernemingsgeest hunner mededingers. Gestrenge afscheiding der kasten, een drukkend despotisme, gesteund
door sluw gebruik maken van alle hulpmiddelen, schraagde de macht van
't rijk; kunsten en wetenschappen stegen tot hoogen bloei, hoewel de groote
volksmenigte er nooit genot van had. In weerwil van de scheidsmuren, welke
oen vermeende godsregeering en de zich daaruit ontwikkelende eenhoofdige
regeering om het rijk optrok, werden toch de kiemen der Egyptische beschaI.
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ving heinde en ver naar het westen en het zuiden verplant, en wij ontwaren
hun werkzamen invloed onmiskenbaar in den beschaafden toestand der volken
die de kusten der Middellandsche zee bewoonden.
Meer vrij e n onvervalscht was het karakter van een tweeden tak uit den
Kaukasischen stam, de P h o e n i c i ë r s , een volk met welks beschouwing wij
ons gaarne zouden bezig houden. Den min gunstigen toestand hunner woonstreek overwinnende, verhieven de bewoners van dat kleine rotsige kustland
zich door hun krachtig genie ver boven de groote rijken; door rustelooze
ijver, door onvermoeide inspanning, door grootsche schreden op den vreed-
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zamen weg des handels, maakten zij de machtigste staten cijnsbaar, en zijn
daarin gelijk aan de „Phoeniciërs der nieuwere geschiedenis", de Nederlanders,
welke met hen in vele opzichten een merkwaardige overeenkomst hebben.
Bij de Phoeniciërs merken wij op, dat macht en aanzien niet bestaat in de
macht der koningen — deze was bij de Phoeniciërs uiterst gering, daar het
op zichzelf reeds kleine rijk nog in onderscheidene staten gesplitst werd:
Sidon, Tyrus, Aradus, Byblos, Tripolis en anderen — maar alleen wortel had
in de innerlijke kracht des volks. Tyrus en Sidon — wien waren de namen
dier beide steden onbekend! Hun schepen stevenden door de straat van Gibraltar langs de westelijke kusten van Europa en Afrika en veroorzaakten de
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eerste vruchtdragende gemeenschap der volken. Yan Phoenicië gingen talrijke
volkplantingen uit langs de kusten der Middellandsche zee, onder welke Carthago zich tot beheerscheres der zeeën verhief. Noch China, bevolkt door bijna
een derde van het menschdom, noch Egypte, noch Assyrië, noch Mexico, noch
het rijke Peru hebben zulk een aandeel genomen in de verspreiding der beschaving, als het kleine Phoenicië.
Maar de actieve Kaukasische menschenstam verspreidde zich niet enkel naar
het Westen; ook oostwaarts heen breidde hij zich in verschillende vertakkingen
uit. De langzaam voortglijdende menschenstroom verspreidde zich over de
eilanden der Zuidzee, op welke wij in nog blijkbare vermenging de meest
uiteenloopende menschenstammen aantreffen, van de edelste en voor ontwikkeling het meest vatbare tot de stompzinnigste toe. Indië, China en Japan
ontwikkelden zich op nagenoeg dezelfde wijze, als wij bij Egypte hebben opgemerkt, en zij werden, als moederlanden, voor de nabijgelegen eilanden van
den Indischen oceaan van dezelfde beteekenis, als het rijk aan de boorden
van den Nijl voor de Middellandsche zee.
Een groot overwicht van het Kaukasische, actieve karakter ontwaren wij
in de zuidwaarts van de hooggebergten gelegen rijken. Hetzij de stroom zich
derwaarts het meest uitstrekte, hetzij de golven er door een min talrijke oorspronkelijke passieve bevolking werden opgehouden — wij ontwaren vrijere
vormen in de staten, welke daar uit de vereeniging van beide elementen ontstonden, n.l. in de oude cultuurstaten der Babyloniërs, Assyriërs, Mediërs,
Perzen en Arabieren.
Het ééngodendom vertoont zich sedert overoude tijden bij die volken, welke
van Mesopotamië uitgingen. Deze godsdienstvorm nam zijn weg naar het
Westen, even als later de Islam, die zich in dezelfde richting tot in Spanje
voortbewoog. Het is een belangrijke opmerking, aan welke men haast geneigd
zou zijn den naam van wet toe te kennen, dat de weg der volksverhuizing,
en daarmee die van de geheele wereldbeschaving, evenals de zon, van het
Oosten naar het Westen loopt. Wij ontwaren die richting niet enkel in de
latere, geschiedkundig bekende voorbeelden, maar reeds in de eerste en oudste
verplaatsingen, ten gevolge waarvan Europa en vooral de kustlanden der
Middellandsche zee door de krachtigste en voor beschaving vatbare stammen
bevolkt werden.
Indien onze beperkte ruimte het niet verbood, zouden wij de aandacht nog
kunnen vestigen op den menschenstroom naar het Noorden, naar Siberië; op
dien in Amerika en het ontstaan der machtige rijken van Mexico en Peru;
doch wij zouden geheel overeenkomstige verschijnselen ontwaren als wij reeds
in het opgemerkte gelegenheid vonden gade te slaan. Het dunkt ons daarom
beter, de aandacht in 't bijzonder te vestigen op dat werelddeel, waar de
menschheid de uitgebreidste ontwikkeling heeft genomen, en waar ten gevolge
van zorgvuldige navorschingen vaste grondslagen zijn gelegd om een beeld
van het verleden te ontwerpen.
In de eerste plaats wordt in de geschiedenis der beschaving een hooge
plaats ingenomen door de P e l a s g e n , die zich met de in Griekenland en

116

INLEIDING.

Midden-Italië aangetroffen oorspronkelijke bevolking vereenigden en gewis wel
reeds menige wijziging hadden veroorzaakt in het passieve grondkarakter van
dezen, toen zy op hun beurt door de H e l l e n e n werden verdrongen. InOpperItalië, het Noorden van Spanje, Frankrijk en op de Britsche eilanden vestigden
zich de Iberiërs en Celten, en onze alleroudste geschiedkundige navorschingen
vinden hunne grenzen in de schaarsche overblijfselen uit die duistere tijden.
Op de Celten volgden de G e r m a n e n , en vervolgens de Slaven. Deze laatsten hebben zich in vele takken gesplitst, terwijl de eersten als een machtig
geheel zich het midden van Europa hebben toegeëigend.
Het spreekt wel van zelf, dat er allerlei vermengingen en kruisingen met
oude, reeds bestaande staten moesten voorkomen en dat de nabijheid van
Egypte en van de beschaafde streken langs Euphraat en Tigris, benevens de
van daar uitgegane volkplantingen niet zonder invloed konden blijven op het
eerst later binnen den kring der algemeene beschaving getrokken Europa.
Het Oud-Italiaansche volk der Etruscen toont zulk een invloed op de onmiskenbaarste wijze in zijne kunstwerken, en indien de overblijfselen uit die
tijden van toenemende beschaving niet in zoo kleinen getale tot ons waren
gekomen, dan zouden wij kunnen vaststellen, dat de soms slechts toevallig
schijnende overeenkomst met afgelegen volken in het opvatten en uitvoeren
van denkbeelden inderdaad niets anders is dan het noodwendig gevolg van
het ontstaan dezer denkbeelden uit een gemeenschappelijken stam.
De k u s t e n der M i d d e l l a n d s c h e zee. Yoor Europa, en wy mogen
wel zeggen voor de geheele wereld, is de Middellandsche Zee aan te merken
als een zetel, zoo niet het uitgangspunt bij uitnemendheid der beschaving.
De talrijke inhammen harer kusten, welke een gedeelte der zoomen van de
drie groote vastelanden der oude wereld uitmaken, vooral het Klein-Aziatische
schiereiland aan haar oostzijde; de talrijkheid der eilanden in de Aegeïsche
zee, die als 't ware eene brug uitmaken voor de beschaving; de nabijheid der
Eoode zee tusschen Arabië, Egypte en Abyssinië, slechts door de smalle landengte van Suez gescheiden van de gezegende Nijl-delta en van de zuid-oostkust van den merkwaardigsten zeeboezem der aarde; dit alles maakt dien zeeboezem in den vollen zin van 't woord tot het belangrijkste gemeenschapsmiddel dat de natuur ergens op aarde aanbiedt. De rijke stroomvlakten in
Egypte, aan Euphraat en Tigris, in de Pendsjab van Yoor-Indië en in China,
die zetels der alleroudste beschaving, maakten de Middellandsche zee tot een
hartader van het leven, terwijl de gedaante en kustvorm van dat uitgestrekte
waterbekken het zijne er toe bijbracht om de zeevaart te ontwikkelen en hare
uitbreiding te bevorderen.
Evenals er insecten zijn, die het bevruchtende stuifmeel naar andere kelken
overbrengen, zoo werkten de zeevarende Phoeniciërs op den omloop en de
verruiming der denkbeelden.. Zij hadden hun maten en gewichten uit Babylonië,
en ofschoon de Egyptenaren hen ver vooruit waren in ontwikkeling der kunsten, maakten zij toch vroeger dan dezen gebruik van gemunt metaal als
ruilmiddel. Doch hun grootsten invloed op alle volken, met welke zy in aan-
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raking kwamen, hadden zij te danken aan het door hen vroeg gebruikte en
heinde en ver verspreide l e t t e r s c h r i f t , door de G-rieken nog lang naar
hen het P h o e n i c i s c h e genoemd. Door hun nijverheid stegen de Phoeniciërs
tot een hoogen trap van welvaart; te Sidon waren belangrijke fabrieken van
wit en gekleurd glaswerk, kostbare geweven stoffen en aanzienlijke purperververijen. Scheepvaart en scheepsbouw, benevens de daarmee nauw verbonden
wis- en sterrenkunde, werden belangrijk uitgebreid. Door het stichten van
volkplantingen in vreemde landen, door handelsreizen naar de eilanden der
Aegeïsche zee, door betrekkingen met de zuidkust van Spanje, waar zij Tartessus en Gades (Cadix) stichtten, door het bouwen van Utica, Hadrumetum,
Carthago en andere steden op de noordkust van Afrika, door het bezoeken
der tin- en barnsteenlanden van het noordelijk Europa, door dit alles brachten
zij oneindig veel bij tot de uitbreiding der kennis onzer aarde en van haar
verschillende voortbrengselen.
Naast de Phoeniciërs traden in het noorden van Italië de T u s c e n of
E t r u r i ë r s op, wier ernstig karakter minder leidde tot het vermeerderen der
punten van aanraking met andere volken, dan wel tot stille afzondering en
bespiegeling. Bij hen ontwaren wij de eerste sporen van nauwkeurig onderzoek der natuur, en men mag den invloed niet voorbijzien, dien hun stroeve
ernst heeft uitgeoefend op de denk- en levenswijze der na hen opgetreden
Romeinen.
G r i e k e n l a n d echter, „het gelukkigst gelegen oord der aarde", bood aan
de volken die er landden den gunstigsten bodem ter verdere ontwikkeling.
Het onderhield met Egypte reeds ten tijde van PSAMMETICHUS een levendig
verkeer, terwijl betrekkingen met Perzië onder CAMBYSES en DARIUS H Y S T A S PES vele Grieken weder van hun vaderlandschen bodem verwijderden. De oude
mythen aangaande de tochten van DIONYSUS en HERCULES, van den tocht van
Io, A R I S T E A S en A B A R I S met zijn wonderpijlopenen ons een blik in het
beweeglijke van het karakter der Hellenen, hetwelk aanraking met vreemden
deed zoeken en scheepvaart en handel spoedig een hooger vlucht deed nemen.
Reeds in de vroegste tijden treffen wij pogingen aan om uit de Middellandsche zee oostwaarts voort te dringen naar Pontus en Phasus, zuidwaarts naar
het oude Ophir en de goudlanden der keerkringsgewesten, westwaarts naar
de zuilen vtm Hercules en den „alles omstroomenden oceaan". Taalkennis werd
een noodzakelijk vereischte om zich voor allerlei vreemden verstaanbaar te
maken; kunsten en wetenschappen groeiden en bloeiden in de zonnige landstreek en kweekten een Griekschen geest en Grieksche zeden, welker invloed
vooral werkte door de talrijke volkplantingen, die op veel aanzienlijker schaal
dan die der Phoeniciërs ontstonden. Yan de machtige koloniën als Syracuse,
Milete en Massilia (Marseille), schoten nieuwe vertakkingen uit, welke op hare
beurt wortel schoten en krachtig opwiesen. HUMBOLDT schildert den invloed
van den Helleenschen geest op de ontwikkeling der menschheid even waar
Yolgens de Grieksche fabelleer ontving ABARIS van APOLLO een pijl ten geschenke;
als hij dien afschoot kon hij er de geheele wereld mede rondvliegen.
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als schoon in deze woorden: „terwijl zich door de geestkracht van een in
zijn innerlijk wezen vaak geschokt volk een rijk bewogen leven naar buiten
ontplooide, werden, bij toenemende welvaart, door het verplanten van vader landsche beschaving overal nieuwe kiemen eener nationale geestontwikkeling
voortgebracht. De band van gemeenschappelijke taal en godsdienstige instellingen omstrengelde de meest verwijderde leden. Door deze trad het kleine
Helleensche moederland in den nieuwen levenskring van andere volken. Vreemde
bestanddeelen werden opgenomen, zonder dat de G-rieksche geest iets van zijn
grootheid en zelfstandigheid verloor. Hetgeen de G-rieksche volkplantingen
onderscheidt van alle andere, vooral van de stijve Phoenicische, en hetgeen
in haar geheele inrichting ingreep, ontstond uit de zelfstandigheid en aloude
verscheidenheid der volksstammen, in welke de natie verdeeld was. In de
volkplantingen zoowel als in het geheele wezen van 't Helleensche volk, waren
de verbindende krachten vermengd met de scheidende. Het een met het ander
verwekte verscheidenheid in de richting der denkbeelden en gevoelens, verscheidenheid in poëzie en beeldende kunsten; het kweekte overal geest en
leven, waarin zich de schijnbaar tegenstrydigste bestanddeelen volgens een
hoogere wereldorde oplosten in de schoonste eenstemmigheid/'
COLAEUS van Samos was de eerste Griek, die door de straat van Gibraltar
den Atlantischen Oceaan bereikte; hij kwam „niet zonder goddelijke beschikking" zooals HERODOTUS er bijvoegt, in storm om het leven. De afwisseling
van eb en vloed kon eerst daar aan Europa's westkust in al haar regelmatigheid worden waargenomen en de uitkomst vergeleken met die, welke vroeger
door de Phoeniciërs verkregen was.
Den uitgebreidsten invloed echter oefende de Grieksche beschaving uit op
de menschheid, toen zij, zelve tot een ongeloofelijke uitbreiding gebracht door
de veldtochten der Macedoniërs onder A L E X A N D E R DEN GROOTE verspreid werd
over landen, welker bestaan men vroeger niet eens vermoedde. Arabieren,
Perzen en Indiërs deden er hun voordeel mede. De veldtochten in Klein-Azië
en Syrië (slag aan den Granicus en bij Issus), de inneming van Tyrus en de
verovering van Egypte, de Babylonisch-Perzische veldtocht met de vernietiging
van de heerschappij der Achaemeniden in de vlakte van Gaugamela, de tocht
naar Bactrië en Beneden-Sogdiana, en eindelijk het doordringen in het gebied
van den Boven-Indus, al deze ondernemingen deden een menigte nieuwe voorstellingen ontstaan ten aanzien van de uitgestrektheid der aarde, het verschil
in gesteldheid van bodem en klimaat, planten en dieren, ten aanzien eindelijk
van de ontwikkeling der individuen en volken in het algemeen. Het Westen
ontving de katoenstruik, benevens de kundigheid om er geweven stof en papier
van te maken, alsmede opium en velerhande specerijen; het leerde de besproeiing der rijstvelden kennen en zelfs van die ryst wjjn maken, en het
sap der palmboomen mede in wijn veranderen; de rietsuiker werd ingevoerd,
benevens shawls uit Tibet, voorts zijden stoffen, sesam- en rozen-olie, alsmede
andere parfumeriën, lak en gehard Indisch staal. Geen enkel tijdvak, uitgezonderd misschien dat der ontdekking van Amerika, heeft ooit aan een enkel
volk zulk een overvloed van handelswaren toegevoerd als de Macedonische
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heerschappij; nooit is grootscher en voor de ontwikkeling der menschheid
invloedrijker plan gemaakt en op zoo breede schaal uitgevoerd, als dat van
ALEXANDER, om de geheele aarde te vergriekschen.
De denkbeelden van den grooten Macedoniër bleven ook na de splitsing van
zijn rijk niet zonder invloed. Alexandrië werd de hoofdstad van het Grieksche
Egypte, het land dat als snijpunt der voornaamste natuurlijke verkeerswegen
wel door de eigen schuld zijner inwoners niet ten allen tijde zooveel invloed
heeft gehad als mogelijk was geweest, maar dat door de natuur telkens op
nieuw genoodzaakt werd om zijn belangrijke taak op te vatten. Daar te lande
ontwikkelde zich onder de kunstlievende en weetgierige Ptolemaeën een hooge
trap van beschaving. De Roode Zee werd met behulp van den Nijl met de
Middellandsche zee verbonden, en deze belangrijke waterweg gaf eeuwenlang leven
aan den handel met Aethiopië, Arabië en Indië. De waarneming der natuur,
schoon weinig van het algemeene tot het bijzondere afdalende, genoot een
groote opmerkzaamheid, doch inzonderheid werden de wiskundige wetenschappen hooger opgevoerd: de meetkunde, de rekenkunde, de sterrenkunde en de
wiskundige aardrijkskunde. Terwijl alzoo aan de noordkust van Afrika Grieksche geest en Grieksche beschaving opkwamen en verpleegd werden, was op
het Italiaansche schiereiland het rijk der Romeinen tot een belangrijk verschijnsel in de wereldgeschiedenis gestegen.
Onder de CAESARS beheerschte de stad der zeven heuvelen een rijk, dat,
ja in oppervlakte overtroffen werd door de Chineesche wereldheerschappij
onder de TSINS en de H A N S ( 3 0 vóór—116 na Chr.), door die der Mongolen
onder DSCHINGIS-KHAN, en door het tegenwoordige Russische rijk; maar nooit
is grooter uitgestrektheid lands begunstigd door klimaat, vruchtbaarheid en
ligging, onder één schepter vereenigd geweest, dan het geval was onder de
Romeinsche heerschappij van keizer AUGUSTUS tot CONSTANTIJN DEN GROOTE, —
met uitzondering alleen van de Spaansche monarchie, zoolang deze zich ook
over de Nieuwe Wereld uitstrekte. Yan nature en van herkomst een rooversvolk, bewaarden de Romeinen hun forsch karakter niet slechts buitenslands en
gedurende de bijkans onafgebroken oorlogen, door welke zij de grenzen van
hun gebied uitzetteden, maar ook in vredestijd en in de hoofdstad des rijks
brak, zelfs in de verte, geen zoodanig tijdperk voor de kunst aan, als in Griekenland, of voor wetenschappelijk leven, gelijk te Alexandrië. De natuurvoortbrengselen, welke in rijKe hoeveelheid naar Rome stroomden, lokten niet uit
tot onderzoek, en nooit is bij eenig volk, dat zooveel hulpmiddelen te zijner
beschikking had, zulk een onverschilligheid aangetroffen omtrent al wat niet
onmiddellijk in betrekking stond tot de openbare staatsaangelegenheden. Liefde
tot het vaderland, gestrengheid van zeden, ervarenheid in staatszaken, ontwikkeling van rechtskennis en welsprekendheid, administratief talent — al
deze eigenschappen openbaren zich in de Romeinsche geschiedenis op schitterende wijze, en wij moeten in dit opzicht den grooten invloed van Rome op
bijna geheel Europa erkennen; maar slechts aan weinigen komt dank toe voor
de milde zegeningen, die van de beoefening der kunsten uitgaan, en voor den
vooruitgang, die het gevolg is van een vlijtige beoefening, uitbreiding en toe-
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passing der wetenschappen. En die weinigen zijn nog van G-rieksche afkomst
of althans in Grieksche denkbeelden opgegroeid en gevormd. Rome was een
veroveringsmogendheid; Rome verrijkte den kring der denkbeelden met gegevens, maar het miste die vruchtbaarmakende kracht, welke in stilte werkt.
Te Rome werd op velerlei gebied van menschelijke kennis wel veel gewerkt,
maar de verkregen uitkomsten werden niet genoeg verwerkt, er ontstond geen
samenhangende wetenschap. Daarentegen hebben wij reeds opgemerkt, dat er
in het openbare leven weinig was, waarin het volkskarakter der Romeinen
geen merkwaardige schreden deed. De werken van STBABO en PTOLEMAEUS
bewyzen ons de uitbreiding der aardrijkskunde. De Romeinsche jongelingschap
bracht veel tijd door met reizen in de provinciën of in Griekenland, of ook
met te dienen in het leger, en de noodzakelijkheid om in den kortst mogelijken tijd overal in dat uitgestrekt gebied een groote krijgsmacht te kunnen
samentrekken gaf aanleiding tot het aanleggen van dat grootsche wegenstelsel,
'twelk zelfs nog in de eeuw van spoorwegen en tunnels de hoogste bewondering afdwingt. De beroeringen der volken onderling namen toe, door overmacht werden de meest uiteenloopende nationaliteiten tot een geheel aaneengeketend; maar hoe uitgebreid ook de wederzijdsche b e t r e k k i n g e n werden, toch
kon het gevoel van gemeenschappelijkheid, van wezenlijke eenheid op dezen
grond geen wortel schieten.
Eerst onder het C h r i s t e n d o m werden de menschen er toe gebracht om
elkander aan te merken als leden van één geslacht, als broeders en zusters
met gelijke rechten. Dat dit denkbeeld niet aanstonds, maar slechts zeer langzaam ingang kon vinden lag in de twisten en verdeeldheden, die onder de
belijders van dien godsdienst het hoofd opstaken, toen Byzantium tot hoofdstad van het keizerrijk en het Christelijke geloof tot godsdienst van den staat
werd verklaard. Het is hier de plaats niet om aan te wijzen welke stormen
het Christendom te verduren had, toen het zich niet alleen naar buiten te
verdedigen had tegen, maar ook inwendig te zuiveren van de verwarringen,
door geestdrijvers, baatzuchtigen en ongeroepen bedillers aangericht; trouwens
de scheuringen zijn hoe langer hoe heviger geworden. Hoe ver en hoe hardnekkig zich ook tot in onze dagen de partijen van elkander mogen hebben verwijderd, toch moet men niet voorbijzien, dat zelfs door dien strijd, van het begin der
beweging af, een inderdaad grooter, schoon dan ook langzamer werkende, maar
des te duurzamer en weldadiger invloed op het geestelijk leven is uitgeoefend.
In het uitspreken van de onderlinge gelijkheid der menschen, gelijk zulks
door het Christendom geschiedt, ligt het keerpunt tot de nieuwe orde van
zaken in lateren tijd. De afzonderlijke personen werden meer onafhankelijk
van de staatsgebeurtenissen, en ieders denken en handelen wordt daardoor
meer zelfstandig, meer het werk van eigen wil en eigen krachten, niet langer
uitsluitend beheerscht, gedreven of tegengehouden door het staatsleven. De
mensch vindt langzamerhand weder toegang tot een wereld van bedaarde
navorsching — iets, dat door de beroeringen der wereld gedurende een reeks
van eeuwen was verhinderd.
Yoornamelijk waren het de Arabieren, bij wie de overblijfselen der Grieksche
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beschaving een wijkplaats gevonden hebben, en die hun blikken wendden
naar de schatten en leerwijzen der oude wijsbegeerte. Dit vrijzinnige, oorspronkelijke herdersvolk had een uitnemend gebruik gemaakt van de belangrijke
voordeelen, die het had in zijne woonstreek aan den grooten gemeenschapsweg en in zijn druk verkeer met het voor onheuglijke jaren reeds beschaafde
Egypte, door den Arameeschen stam der Hyksos, 2200 jaren vóór Chr. overweldigd. Hun kennis der Grieksche letterkunde ontleenden zij van de Syriërs,
terwijl Arabische artsen gevormd werden op de geneeskundige school der
Nestoriaansche Christenen te Edessa in Mesopotamië. Men mag het er voor
houden, dat met de heelkunde en het onderzoek der heelmiddelen van Edessa
uitgegaan is de vooruitgang van die richting in het navorschen der natuur,
door welke de Arabieren de s t i c h t e r s der e i g e n l i j k e n a t u u r w e t e n s c h a p p e n werden. Zij toch waren de eersten die tot het maken van gevolgtrekkingen uitgingen van het nemen van proeven, waardoor zij aan het
onderzoek der natuur den weg wezen, die daarin tot op onze dagen gevolgd
is. Indien het ons niet te ver afleidde, zouden wij niet slechts een menigte
vermaarde geleerden kunnen noemen, maar ook schitterende ontdekkingen.
Als de meest gewichtige zaken vermelden wij alleen de vorderingen in de
algebra, de sterrenkunde en het vervaardigen van een menigte zelfstandigheden, als: zwavelzuur, salpeterzuur, koningswater, alcohol, kwikzilverzout en
onderscheidene verbindingen van metaaloxyde, door welk een en ander de
grondslagen werden gelegd voor een nieuwe wetenschap: de scheikunde. Gelijk
de Arabieren buiten hun land de Egyptische, en later in nog veel hooger graad
de Grieksche beschaving aannamen en verhoogden, zoo moeten wij hen ook
aanmerken als degenen, die Klein-Azië en langs dien weg de Italiaansche en
Spaansche kustlanden bekend maakten met de kundigheden der Indiërs. Door
hun uitgestrekten handel verspreidden zij de kennis van het Indische talstelsel,
een der belangrijkste hulpmiddelen voor het wiskundige gedeelte der natuurwetenschappen.
Aldus verrees en verspreidde zich de beschaving langs de kusten der Middellandsche zee. Hare golven sloegen echter over de oevers heen en verkwikten de binnenlanden van westelijk Europa. Het was vooral D u i t s c h l a n d ,
dat de bijeengebrachte zaden in zijn schoot opnam, over Spanje, Portugal en
Frankrijk, door de Romeinsche legioenen en volkplantingen verrijkt met bouwgewrochten, wegen, baden en scholen, door Grieksche en Arabische kooplieden en geleerden voorgelicht, en zelf betrokken in het levendige verkeer
der volken. De Germanen, een ernstige, uit Azië verhuisde volksstam, aan
welker schrikwekkende verschijning de klimaatsveranderingen geen gering
aandeel hadden, moeten wij ons in dien tijd voorstellen als door uitwendigen
invloed voorbereid tot het opnemen en bevorderen der beschaving, en op een
dergelijken trap van verstandelijke en zedelijke ontwikkeling staande als tegenwoordig de Tscherkessen. De sluwe krijgslisten der Romeinen konden de
afzonderlijke volksstammen gemakkelijk misleiden; de onderlinge naijver op
toenemende macht, een uitvloeisel van de gloeiendste liefde tot de vrijheid,
verhinderde het ineenslaan der handen en was oorzaak, dat een volk in vollen

122

INLEIDING.

bloei, van jeugdige kracht, maar onervaren en ruw, prijs werd gegeven aan
de overheersching eener natie, die destijds reeds afweek van het rechte spoor
naar wezenlijke volksontwikkeling. In dit verschil van aard en aanleg lag
reeds de grondoorzaak, dat de G-ermanen, zoodra zij tot zelfbewustheid geraakten, ook den invloed der Romeinen weder moesten afwerpen, en de daad
van H E R M A N den Cherusker is daarom niet slechts een schitterend voorbeeld
van hooge geestdrift, maar het noodwendige uitvloeisel van de geaardheid
eener deugdelijke natie in dusdanige omstandigheden. Gedurende hun aanraking met de Romeinen waren de Germanen tot inzicht van hun waren toestand gekomen, en in het Teutoburgerwoud gaven zij het eerste blijk dier
ontwaakte zelfbewustdheid. De daarop gevolgde inwendige schokken en de
tochten buiten hunne grenzen ondernomen, waren oorzaak en gevolg tevens
van een verhoogde ontwikkeling.
Het C h r i s t e n d o m , hoe moeilijk het hier en daar ook ingang vond, was
die godsdienst, welke het meest overeenstemde met het volkskarakter der
Duitschers. In het koesteren van dien godsdienst ontwikkelden zich richtingen
van kunst en wetenschap, die later gedurende vele eeuwen de wereld in aanraking hebben gebracht met de schatten der Ouden, en wanneer wij een der
allergrootste volksbewegingen, de kruistochten, ook nog aan andere oorzaken
dan godsdienstijver alleen moeten toeschrijven, toont juist die samensmelting
van drijfveeren, hoe een vreemde tak geheel ineengegroeid was met den oorspronkelijken stam. De gevolgen der kruistochten waren onoverzienbaar. Het
samenvloeien met de overblijfselen van Grieksche, Egyptische, Klein-Aziatische
beschaving, de aanraking met de levende schatten der Arabische ontwikkeling,
dit een en ander moest den krachtigsten stoot geven aan het leven van geest
en gemoed beide, en wij vinden dan ook de uitwerkselen daarvan evenzeer
in de poëzie der minnezangers als in de alchimistische proeven van B A R T H O L D
S C H W A R T Z en zijne tijdgenooten. Kunsten en wetenschappen, vroeger verpleegd
binnen kloostermuren, werden langzamerhand voor het volk toegankelijk en
oefenden hun beschavende kracht uit. Hielden de kunsten, met name de toonen schilderkunst, zich in de allereerste plaats bezig met het verheerlijken van
den kerkdienst, toch hadden zij een zijdelingschen invloed op het zuiveren
der begrippen van schoonheid, terwijl zij vooral in Italië een tijd voorbereidden, die aan Griekenland ten tijde van P E R I C L E S doet denken.
Waren evenwel die gevolgen vroeger niet, of althans niet op die wijze bedoeld, toch levert ons de 15 d e eeuw het schouwtooneel van een dier tijdperken, waarin bepaalde denkbeelden de pogingen op het gebied des geestes
besturen; tijdperken, waarin men weet wat men wil. Daarbij moet, evenals
bij de beschouwing der kruistochten, de blik zich niet tot Duitschland alleen
bepalen, maar zich over geheel westelijk Europa richten. De stroom bleef
destijds evenmin als nu binnen de grenzen der staten beperkt; de eene stroom
ontmoette den anderen, en dezelfde golfslag, die den Genuees COLUMBUS den
huiselijken haard verlaten deed om zich te begeven naar oorden, die men niet
kende en welker bestaan men slechts vermoedde, deed het ook den Neurenburger M A R T I N B E H A I M .
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H e t t i j d p e r k der g r o o t e a a r d r i j k s k u n d i g e o n t d e k k i n g e n is de
drempel, waarover een nieuwe orde van zaken tot de volken der aarde kwam.
Van een tijdrekenkundige beschouwing der ontwikkeling van Duitschland
en aanverwante staten hebben wij afgezien. Zoodra er sprake is van een
schets der ontwikkeling van het menschdom in 't algemeen, en wel in zoo
breede trekken als voor ons doel noodig is, heeft het slechts een ondergeschikt
belang, na te gaan, hoe b. v. het stadsleven, de gilden en dergelijke inrichtingen zich in een of ander land ontwikkelden; veel meer komt het aan op
hetgeen in waarheid nieuw is en op het groote geheel betrekking heeft. Daarom
stappen wij van een land af, als het zijne plaats op dit algemeene veld niet
langer handhaaft, en gaan over tot een ander rijk, dat in dit opzicht de
bedoelde erfenis ten zuiverste aanvaardt. De taak
van den geschiedschrijver
is natuurlijk een geheel andere. Daarom hebben wij
ook slechts zeer vluchtig
het oog gevestigd op westelijk Europa, vóór het zich
eenigermate geplaatst had
op de sporten van de ladder, door Griekenland, Eome,
Arabië enz. zoo hoog beklommen. De val van het
Romeinsche rijk, de invoering van het Christendom
-en de kruistochten zijn evenwel lichtende punten, waarop
wij nog een r u g w a a r t s c h e n
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blik moeten werpen, alvorens wij tot de ontdekkingen ter zee als een der belangrijkste tijdstippen in
de geschiedenis des menschdoms overgaan.
Gelijk men weet, was Amerika reeds omstreeks het jaar 1000 door de
Noormannen ontdekt; ja er zijn gegevens, die wijzen op een niet onbelangrijk
verkeer in de daarop gevolgde eeuwen tusschen Noord-Europa en het vasteland van Amerika. Doch de onbekendheid met de in dat verkeer betrokken
volken maakte die eerste ontdekking onvruchtbaar voor de wereld, en de tocht
van COLUMBUS was daarvan geheel en al onafhankelijk. Deze laatste ontsproot
uit eigen kiem en wies op tot een boom, die op zijne beurt een overvloed van
vruchtbare zaden voortbracht. Het was eerst door COLUMBUS, dat Amerika in
waarheid ontdekt werd, zij het dat hij zelf zich onbewust gebleven is van de
resultaten en de ver reikende gevolgen zijner grootsche onderneming.
De groote Genuees z o c h t Amerika niet; hij vond het op reis naar OostAzië, waarheen hij den steven had gericht om den zeeweg naar het rijke
Indië te zoeken. Dit toch was, als van zoovele mannen uit dien tijd, ook van
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hem het streven. Zochten Portugeesche zeevaarders dien bedoelden weg om
Afrika heen, hij meende het best te zullen slagen als hij den koers aanhoudend westwaarts richtte. Den 1 2 D E N October 1 4 9 2 zette COLUMBUS den voet op
de Bahama-eilanden, waarmede hij reeds 't begin van Azië's oostkust meende
bereikt te hebben. Eerst later bleek welk een wijde zee van hier naar Azië
nog tusschen beide lag! Van 1 5 1 9 — 1 5 2 2 omzeilde F E E D . M A G E L L A A N de geheele aarde. Het is onbeschrijfelijk, hoe de algemeene toestanden van geheel
Europa veranderd zijn door deze zeetochten, en die van VASCO DE G A M A ( 1 4 9 8 ) ,
CABRAL ( 1 5 0 0 ) , B A L B O A ( 1 5 1 3 ) , en anderen. Een algemeene geestdrift voor
ontdekkingstochten was ontwaakt; iedereen wilde de fabelachtige landen zien,
uit welke de papegaaien, verfhouten, goud en parels kwamen; iedereen wilde
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de streken doortrekken, welke door de hooggekleurde verhalen der terugkeerende reizigers werden opgetooid met tooverachtige schoonheden, en van welke
zy de ongehoordste avonturen wisten op te disschen.
Er is iets onwederstaanbaar aantrekkelijks in het denkbeeld om voor het
eerst het hemellichaam, dat wij bewonen, in zijn vollen omvang te kunnen
bereizen. De beperkingen onzer zinnelijke waarneming vielen weg, de gezichteinder strekte zich uit tot in het eindelooze, alles werd bereikbaar en nergens
waren meer die donkere oorden aanwezig, welker ondoordringbare verborgenheid de verbeeldingskracht beangstigde. Immers, terwijl in een tijdvak van
weinig meer dan 40 jaren bijna de geheele oostkust van Amerika openlag
voor den navorschenden blik van een menigte stoutmoedige ontdekkers — in
1 5 2 3 b. v. bevoer V E R A Z Z A N I de kusten der Yereenigde Staten, in 1 5 3 4 J A C -
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C ARTIER de St. Laurens-golf — was de ijver der zeevarende natiën niet
minder groot in den Indischen oceaan, waarheen VASCO DE G A M A den weg
had aangewezen. In twee richtingen, naar West en Oost, stevende Europa
over den aardbol en liet links en rechts op schier elke schrede factorijen en
volkplantingen achter. Meer en meer zette de aanlokkelijke handelswinst den
koenen ondernemingsgeest vleugelen bij.
Door de ontdekking van VASCO DE G A M A kwamen de Portugeezen in het
winstgevend bezit der Indische wateren. Stap voor stap hadden zij onder
Hendrik den Zeevaarder die hoogte bereikt, en niet toevallig of zonder inspanning verwierven zij de verbazende handelsvoordeelen, ontwrongen aan de
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Venetianen, die tot dusver den alleenhandel met de specerijlanden over de
Eoode Zee, langs den Euphraat en Tigris enz. gedreven hadden. De vlag van
Portugal wapperde in bijna alle havens van Afrika's oostkust tot China en
Japan; Malakka werd er het hoofd- en middelpunt van en binnen- kort zagen
zij hun gezag erkend zelfs in het Hemelsche rijk, waar Macao, tegenover
Canton, een Portugeesche bezitting werd.
In het zuidelyk gedeelte van Amerika behielden de Spanjaarden de overhand. In 1521 veroverden de legerbenden van CORTEZ de hoofdstad van Mexico,
on met de tweede landing van P I Z A R R O in Peru (April 1531) begon de uitbreiding der Spaansche heerschappij op de westkust naar het Zuiden zoo verbazend snel, dat na weinige jaren de geheele kust van Peru en van Chili,
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tot Patagonië toe, bekend en onderworpen was. Doch hiermee en met den in
1536 door CORTEZ ondernomen zeetocht naar het Noorden (waarbij het schiereiland Californië ontdekt werd) was vooreerst de lange rij ontdekkingen gesloten. Yoor later tijden bleef het weggelegd, de overgebleven leemten in de
kennis der groote vastelanden aan te vullen, al schoot er in hoofdzaak geen
zeer belangrijke wijziging meer over in het algemeene beeld, dat men zich
nu van de verdeeling van land en water op aarde gevormd had, uitgezonderd
alleen de ontdekking van Australië, die zich nog lang zou laten wachten,
omdat de tijd daarvoor nog niet rijp scheen en de groote prikkel van het
handelsbelang daarvoor in de 16 d e eeuw nog niet aanwezig was. De wanbegrippen omtrent de gedaante der aarde hadden plaats gemaakt voor juister
voorstelling. De aarde was werkelijk bevonden te zijn wat reeds ARISTOTELEShad geleerd ; eon bol . Daarbij
kwam, dat terzelfder tijd hot
geheim der wenteling van
de aarde om de zon on de
geheele inrichting van hot
zonnestelsel ontdekt word
(COPERNICUS . Hot licht, op .
gogaan over de inrichting
on hot wozen onzer wereld
in hot algemeen, moost wel

uitlokken tot het navorschen der onderdeelen. En
alsof alles in eens moest
komen om nieuwe vlucht
te geven aan den menschelijken geest, en alsof met
het springen van één schakel de geheele keten van
Galjas uit de 16e eeuw.
oude vooroordeelen werd
aan stuk gereten, trad terzelfder tijd de k e r k h e r v o r m i n g op; L U T H E R
sprak moedig uit wat in veler gemoed sluimerde en wat door de pas en
ras ontwikkelde b o e k d r u k k u n s t naar alle oorden der beschaafde wereld
gedragen werd.
N i e u w e v l u c h t der w e t e n s c h a p p e n . Yan die dagen af ontwaakt
een nieuw leven. De aanvang kenmerkt zich door de namen van een groot
getal van uitvinders, een nog grooter menigte van uitvindingen, welker scheppers door den tijdgenoot vergeten werden. De sterrenkundige methoden en
instrumenten werden verrijkt en verbeterd, en reeds COLUMBUS ontdekte den
magnetischen meridiaan, onder welken de naald zonder afwijking naar het
noorden wijst. Kruidkunde, heelkunde en mineralogie, bovenal echter de scheikunde legden de hand op de pas ontdekte natuurverschijnselen en trachtten
hun wezen, samenstelling, werken en krachten na te vorschen.
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De rijkdommen, door gemeenschap met vreemde landen naar Europa gekomen, verhoogden de algemeene welvaart en de zelfstandigheid der volken,
terwijl zij tevens de hulpmiddelen ter volksontwikkeling vermeerderden. De
gemeenschapszin stichtte openbare inrichtingen en begiftigde ze met rijke
geschenken. Inzonderheid schitteren hier Duitschland en Nederland, in welk
laatste de specerijhandel der Molukken schatten opstapelde. In Duitschland
alleen werden van 1502, het jaar van de stichting der hoogeschool te Wittenberg, tot 1631 niet minder dan 14 hoogescholen gesticht, alle op één na in
Protestantsche landen. In Nederland van 1574 tot 1647 vijf (Leiden, 1574,
Franeker, 1584, Groningen, 1614, Utrecht, 1636, Harderwijk, 1647), benevens
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de doorluchtige scholen of athenaeums te Deventer (1630) en Amsterdam
(1632), aan een universiteit bijkans gelijk te achten 1). Yoorts rijke boekerijen,
kostbare verzamelingen, botanische tuinen enz., in welke de wetenschappelijke
opbrengsten der overzeesche streken vereenigd werden en alzoo gelegenheid
gegeven tot nuttige vergelijking. In een dier tuinen, van een privaat persoon,
den rijken koopman Clifford, vond L I N N A E U S zijn plantenstelsel.
l
) De hoogeschool yan Harderwijk (waaraan eens BOERHAVE, LINNAEUS en tal van andere
geleerden hun opleiding ontvingen) werd in 1815 opgeheven, die van Franeker in 1811,
doch deze bleef een athenaeum tot 1843. Het athenaeum te Amsterdam werd in 1878 tot
universiteit verheven, dat van Deventer hield in 't zelfde jaar op te bestaan.
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Thans volgde een werkzaam tijdvak van verzamelen en bewaren, slechts
afgebroken door de gruwelen van den dertigjarigen oorlog, waardoor de daarin
betrokken volken weer ongeloofelijk werden achteruitgezet. Niettemin schitteren in die droevige jaren de namen van K E P P L E R , GALILEÏ, BACO VAN VERULAM, NEWTON, LEIBNITZ, JANSEN en H U Y G E N S , en daarmee een reeks van uitvindingen en ontdekkingen op het gebied der zoogenoemde exacte wetenschappen, even grootsch als onwaardeerbaar. Wij noemen slechts: de verrekijkers,
de wetten der zwaartekracht en der beweging van de hemellichamen, het
slingeruurwerk, de differentiaal- en integraalrekening, waardoor het eigenlijke
en onoverzienbare veld voor de hoogere wiskunde geopend werd. De eenig
ware behandelingswijze der natuurwetenschappen werd in het licht gesteld;
daardoor erlangde de gansche natuurbeschouwing een nieuwe vlucht, een
onoverzienbare uitbreiding en een onwrikbare vastheid. Ware dat alles niet
voorafgegaan, A L E X . V. HUMBOLDT ZOU zijn onsterfelijken „Kosmos" niet hebben
kunnen schrijven.
Op zulke grondslagen steeg het heerlijke gebouw der natuurkennis steeds
hooger en hooger. De wonden, door den dertigjarigen oorlog geslagen, genazen
eindelijk, en met nieuwe kracht doorstroomde een jeugdig leven de volken.
Een aantal reizigers trokken hier en ginds met wetenschappelijke doeleinden
over de aarde, en steeds grooter werd daardoor de aanvoer van nieuwe steenen voor het grootsche gebouw. SAUSSURE (F 1 7 4 0 ) verhief zich opwaarts op
de bergen, W E R N E R (T 1 8 1 5 ) daalde af in hun ingewanden, ten einde het
beeld der aarde te bespieden; de kennis van de verschijnselen in den dampkring en van de lagen der aardkorst werden wetenschappen, in aard en doel
met juistheid omschreven. Als wij uit de 17 DE eeuw voorts nog noemen: de
uitvinding van den barometer door TORRICELLI, van den manometer, de luchtpomp en de electriseermachine door OTTO VON GUERICKE, en van den thermometer door DREBBEL, benevens de ontdekking der polarisatie van het licht
door H U Y G E N S , dan bezitten wij in deze weinige proeven van wetenschappelijke
werkzaamheid reeds bewijzen genoeg, hoezeer de natuurwetenschappen gewonnen hadden in omvang, gewicht en grondigheid. Trouwens, gehjk die uitvindingen voortvloeiden uit een juist inzicht in de krachten, wetten en verschijnselen der natuur, zoo werd dat inzicht er ook omgekeerd aanzienlijk
door verruimd en verbeterd.
Geen uitvinding echter op 't gebied der natuur- en werktuigkunde was
gewichtiger voor het maatschappelijk leven dan die der s t o o m m a c h i n e ,
bestaande in de ontdekking van het vermogen en de bruikbaarheid van waterdamp als beweegkracht voor allerlei doeleinden. Deze uitvinding staat in haar
onafzienbare gevolgen zoo hoog, dat, indien wij aan die van het letterschrift
de eerste, aan die der boekdrukkunst de tweede plaats toekennen, aan haar
gewis de derde toekomt. Ofschoon de proeven van den ouden Alexandrijnschen
wijsgeer H E R O mogen geacht worden verdwenen te zijn, hebben wy uit lat eren
tijd een menigte uitvindingen, waarbij de kracht van den waterdamp ten
grondslag ligt, en welker gewicht als een opklimmende reeks schijnt toe te
nemen: die van P A P I N ( 1 6 9 0 ) , S A VARY en NEWCOMEN ( 1 7 0 5 ) , LEUPOLD ( 1 7 2 4 ) ,
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W A T T ( 1 7 6 8 ) . Aan hen hebben wij die groote omwenteling te danken,
welke in alle betrekkingen en verrichtingen des maatschappelijken levens door
het bezigen der stoomkracht heeft plaats gehad en die de menschheid op de
baan der ontwikkeling niet voorwaarts heeft doen gaan, maar voorwaarts doen
vliegen. Op eens werd meer kracht ter beschikking der werktuigkunde gesteld
dan vroeger het geheele organisch leven der gansche aarde hadde kunnen
opleveren. De ontginning der steenkolenlagen stelde de menschen in staat om
met een centenaar dezer brandstof zóóveel kracht uit te oefenen als hem
vroeger nauwelijks een bunder gronds, met haver tot paardenvoer bezaaid,
zou hebben kunnen opleveren. Bij het volledig gebruik maken van dezen rijkdom bekwam de mensch, vroeger genoodzaakt om zijn molen met waterrad
of trekdier rond te drijven, nu een verhevener taak. Onverwachts en plotseling
rees hij als het ware op tot het beheerschen der natuur. Thans was hij in
staat, haar schatten ook daar nog te putten, waar hem vroeger onoverkomelijke hinderpalen hadden tegengehouden, of waar die schatten dermate verspreid waren, dat het de moeite niet loonde, pogingen aan te wenden om ze
te vergaderen. En nu nog het verkeer der volken: dit werd verbazend snel
en tevens ongehoord goedkoop, daar stoombooten en spoorwegen vervoermiddelen verschaften, die alle vroegere denkbeelden en krachtsinspanningen omverwierpen. Het snelle winnen en gemakkelijk vervoeren der grondstoffen deed
er den prijs van dalen; de overvloed van arbeidskracht leidde eenerzijds tot
verbazende toeneming van het fabriekmatig leveren der verbruiksvoorwerpen
voor het dagelijksche leven, zoodat wat de rijke vroeger nauwelijks kon
bekostigen, nu voor den behoeftige verkrijgbaar werd; en anderzijds steeg de
mededinging tot een wezenlijke wedren, ten einde den afzet van het vervaardigde te verzekeren door doelmatigheid, schoonheid, nieuwheid en goedkoopheid, zoodat wij onze behoeften niet alleen tegen veel lageren prijs, maar ook
op veel aangenamer wijze bevredigen kunnen dan het voorgeslacht.
Het is bespottelijk en beneden de waardigheid van een denkend mensch,
den „goeden ouden tijd" te verheffen ten koste van onze eigen dagen. Staat
het kind hooger dan de ontwikkelde man, omdat het zijn geringe behoeften
zonder veel moeiten bevredigen kan en omdat datgene, 'twelk buiten zijn
beperkten gezichtskring ligt, hem geen zorgen baart? K A B E L DE GROOTE was
een machtig vorst en toch leefde hij armoediger dan tegenwoordig een handwerksman. En dat niet, omdat hij een paleis bewoonde zonder glasramen, of
omdat zijn vertrekken geen planken vloer hadden, maar een van leem; niet
omdat hij geen suiker bezat om zijn spijzen zoet te maken; — maar omdat
zijn geest niet veel verder kon zien dan zijn oog, omdat hij nauwelijks iets
anders vernam dan het gehoor zijner eigen ooren tot hem bracht. De grenzen
van zijn rijk, dat hij niet zonder verbazend veel moeite doorreisde, waren ook
vrijwel de grenzen zijner kennis, en toch stak hij in hooge mate uit boven
allen die hem omringden. Lezen en schrijven waren kunsten, op welker bezit
zich slechts weinigen beroemen konden; — trouwens zij waren ook niet zoo
noodzakelijk. Er waren voor het volk zoo goed als geen boeken, want de
boekdrukkunst was nog niet uitgevonden, en het afschrijven, 't eenig middel
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ter verveelvoudiging, maakte dat gering getal zoo kostbaar, dat het aanschaffen
slechts onder het bereik der meest vermogenden viel. En waarom zou men
de schrijfkunst noodig gehad hebben? Ten opzichte van de dagelijksche voorvallen was de eene dag zoo gelijk aan den anderen, dat de afwijkingen alleen
bestonden in geboorten, huwelijken en sterfgevallen; om met anderen in betrekking te treden en gedachten en wenschen bij geschrifte mee te deelen,
daartoe bestond noch aanleiding, noch gelegenheid. De handel bestond in
winkelnering en men betaalde met grondstoffen of baar geld; briefwisseling
was een zoogoed als onbekende zaak. De tijd had niet zooveel waarde als
tegenwoordig, omdat er niets bijzonders plaats had. Om een spijker te koopen
was een weg van verscheiden uren niet te lang. Het postwezen ontwikkelde
zich eerst in de Middeleeuwen. Yan de buitenwereld vernam men alleen wat
voorbijtrekkende marskramers als nieuwtjes verkozen mee te deelen. Nog in
de 16 d e eeuw werd men op vele plaatsen slechts te hooi en te gras bekend
gemaakt met hetgeen nu door de dagbladpers in een etmaal, door de telegraaf
in weinige uren over geheel Europa wordt verspreid. Handels- en andere
brieven moesten door renboden worden verzonden, vaak onder gewapend
geleide: wat onkosten, vergeleken bij onzen tijd, nu men een postzegel van
weinige centen op den brief plakt, om hem langs de vlugge spoorbaan zijn
bestemming te doen bereiken in minder uren dan destijds dagen!
Hoewel de verandering, door spoorwegen, stoombooten en telegrafen te weeg
gebracht, slechts weinige tientallen jaren oud is, heeft zij toch oneindig grootere omwentelingen veroorzaakt dan vele eeuwen samen hebben kunnen doen.
In Engeland, waar de middelen van verkeer toch ongetwijfeld de hoogste
vlucht hadden genomen, waren nog in de dagen van CROMWELL postpaarden
de eenige middelen van vervoer. Yoor een reis van Londen naar Liverpool
had men niet minder dan 14 dagen noodig, en de postkoetsen, die de voornaamste steden des rijks met Londen in verbinding stelden, legden gemiddeld
4 a 5 Engelsche mijlen (ieder van 20 minuten gaans) in een uur af. Nog in
1742, toen men reeds ernstig op verbetering uit was, kwam de postkoets van
Londen eerst op den tweeden dag na haar vertrek in Oxford aan. En hoe
ellendig was, na 't vervallen der groote heerbanen door de Romeinen aangelegd, de toestand in Midden-Europa, met name in 't verbrokkelde en verdeelde
Duitschland! Her wekt onze rechtmatige verbazing, als we lezen, dar de
keurvorstin A N N A VAN SAKSEN, die als echte huisvrouw in keuken en kelder
bekend stond, den voor haar hofhouding benoodigden Rijnwijn zuinigheidshalve
over Denemarken ontbood, daar het vervoer te water, den Rijn af over de
Noordzee en vervolgens de Elbe op, veel goedkooper uitkwam dan het zooveel
korter, doch onveiliger en door allerlei tollen bezwaarde vervoer te land.
Ten gevolge dezer achterlijkheid was en bleef er tot in de vorige eeuw
een armoedigheid in uitwendige levensbetrekkingen en innerlijke ontwikkeling,
die wel door enkele bevoorrechten kon overwonnen worden, doch waarboven
het algemeen zich niet verheffen kon. Men verhaalt van een Eskimo, dat hij,
zich naar welgevallen te goed kunnende doen, behalve een portie robbenspek
nog tien pond boter opat. Maar wat is het anders, dat op de bruiloft van
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onzen Willem van Oranje 4 0 0 0 schepels tarwe en 8 0 0 0 schepels rogge werden
verbakken, 1 3 0 0 0 schepels haver (misschien voor de paarden) verbruikt, 3 6 0 0
eimer wijn en 1 6 0 0 vaten bier werden uitgedronken door omstreeks 6 0 0 0
bruiloftsgasten? Of dat bij de bruiloft van EBERHARD van Wurtemberg ( 1 4 7 4 )
1 4 0 0 0 gasten tegenwoordig waren, terwijl op die van zijn opvolger [JLRICH
136 ossen en 1800 kalveren werden opgegeten? Dat te lijve slaan van verbazende hoeveelheden spijs en drank als blijk van feestvreugde was destijds
nog een overblijfsel van ruwe tijden, met het voor den lateren tijd min
vleiende onderscheid, dat zwelgerij en onmatigheid toen voor een teeken van
vreugde gold, terwijl voor den ruwen natuurmensch de bevrediging van een
gewis lang getergden honger boven de maat een der weinige bestanddeelen
van feestvreugde was. Men had slechts zeer weinig verscheidenheid in de
keuze der middelen tot voldoening aan de behoefte der natuur, en wat men
daaraan miste, dat moest de hoeveelheid vergoeden, indien een buitengewone
gelegenheid eens buiten de perken van het alledaagsche treden deed. A N N A
BOLEYN, de ongelukkige gemalin van den Engelschen koning H E N D R I K V I I I ,
nam in den regel een ontbijt, bestaande uit spek en bier; behalve schapen-,
rund- en varkensvleesch waren haverdegort, slecht ooft, erwten, linzen, melk,
boter, kaas en bier de gewone voedingsmiddelen, zelfs in de aanzienlijke
gezinnen, terwijl alleen de opbrengst van jacht en visscherij aan de hoven
der edelen nog eenige verscheidenheid van vleesch- en vischspijzen opleverde;
riviervisch was er ontegenzeggelijk destijds veel meer dan tegenwoordig. Tot
specerijen had men uien, fenkel, dille en komijn in eigen tuin; peper en
andere kruiderijen leverde de handel op verre landen tegen hoogen prijs.
Een zorgvuldige levenswijs, waartoe vóór alles zindelijkheid behoort, was
zelfs bij de aanzienlijksten niet te vinden; het werd der gemalin van een
Doge als een strafwaardige weelde toegerekend, dat zij in plaats van het
vleesch met de vingers aan te vatten, zich van een vork bediende. De gemalin
van den Pranschen koning K A R E L V I I had slechts twee linnen hemden; niet
omdat het linnen zoo duur was, maar omdat men destijds dit kleedingstuk
niet noodig achtte. En dat men weinig naar de reinheid ervan zag, blijkt uit
de bekende gelofte van prinses ISABELLA, de dochter van P H I L I P S I I . L )
Gerust mag men beweren, dat door de ontwikkeling van kennis ons leven
niet alleen aangenamer en beter, maar ook gemakkelijker, veiliger en langduriger is geworden. Gemakkelijker, omdat wij met minder inspanning in het
bezit kunnen geraken van al datgene, wat naar lichaam en geest tot de
onmisbare levensbehoeften behoort; veiliger, omdat door aanwending van gepaste middelen elke nadeelige invloed beter geweerd kan worden: de nachten
worden verlicht, woestijnen en zeeën sneller doorreisd, vernielende werkingen
der natuur, stormen, overstroomingen en brand tegengegaan of in kracht ver*) Deze zou n.l. bij de belegering van Ostende in 1601 de gelofte hebben gedaan van
niet eer van hemd te zullen verwisselen vóór de stad was ingenomen; daar dit pas na
drie jaar tijds plaats greep (1604), had genoemd kleedingstuk allengs een kleur aangenomen, die nu nog wel met den naam van „Isabél" of „isabélgeel" wordt aangeduid.
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minderd. Aangenamer mag ons leven heeten, dewijl de geheele natuur met al
haar bekoorlijkheden onder ons bereik ligt en zelfs datgene wat vroeger als
onbruikbaar weggeworpen werd, thans in voorwerpen van nut of genoegen
wordt omgezet. Ook langer is ons leven geworden door al die uitvindingen,
ontdekkingen en betere middelen van verkeer der laatste jaren, langer, niet
alleen in den eigenlijken zin, voor zoover er beter voor de algemeene gezondheid gezorgd wordt door verbetering van woningen, drinkwater enz., maar
ook zijdelings, dewijl men veel minder tijd dan vroeger behoeft te besteden
aan hetgeen eigenlijk tijdverlies was, b. v. het reizen per beurtschip, schuit
of bolderwagen. Men stelle tegenover die reisgelegenheden het dichte spoorwegnet van onzen tijd, het gaslicht in onze hedendaagsche woningen tegenover de olielamp of vetkaars van vroegere dagen, en roeme nog het leven in
den „goeden ouden" tijd.
Toen kapitein M A U R Y , de beroemde hydrograaf der Noord-Amerikaansche
marine, zijn wind- en zeekaarten ten dienste der zeevaart in het licht gaf,
terwijl hij aanwees hoe door het volgen der daarin bevatte wenken de tijd
van overtocht tusschen de Oude en Nieuwe wereld aanzienlijk kon worden
bekort, evenals ook die tusschen Indië of Australië en Europa, werd de besparing voor de Engelsche handelsvloot alleen op millioenen jaarlijks begroot; —
maar wie zou het wagen, een cijfer van besparing aan vrachtkosten te noemen
ten gevolge van de invoering der stoomvaart, indien men deze vergelijkt met
de vroegere gemeenschap door zeilschepen! Voorzeker, het invoeren van den
stoom als beweegkracht heeft in de geheele gedaante der wereld een omwenteling veroorzaakt, zooals er in de geschiedenis geen tweede is aan te wijzen.
Elke bak steenkolen uit de mijn opgehaald, doet haar nut, 't zij tot het stoken
der stoomketels voor locomotief of fabriekmachine, 't zij tot andere doeleinden.
De steenkolen zijn daardoor oneindig belangrijker geworden dan goud en zilver;
steenkolen zijn werklieden en ijzer is hun gereedschap. Indien de wereld zich
nog kon tevreden stellen met dezelfde inspanning der gezamenlijke krachten
als voor 100 jaren, dan zou geen enkele menschelijke spier meer behoeven
te worden ingespannen, daar de thans aanwezige stoommachines ruim toereikend zouden zijn om de benoodigde krachten te leveren. Maar wij zijn niet
meer met zoo weinig kracht tevreden; wij willen meer van de gezamenlijke
krachtsinspanning hebben dan levende krachten kunnen doen - de stoommachine komt ons te hulp. De stoom doet rotsen springen en verbindt de
dalen aan weerszijden van den hoogsten berg; de stoom slaat bruggen over
rivieren en zeestraten, bouwt viaducten over steden en dorpen; de stoom
spint wol, zaagt boomen, smeedt ijzer, bouwt huizen; de stoom maalt moerassen droog, beploegt het land, bezaait den akker, oogst het koren en verwerkt de tarwe tot brood. Ontbreekt het eene stad aan versch water, de
stoom voert het aan; de stoom slaat geld, de stoom doet alles. Voorwaar,
de uitroep van het thans levend geslacht is verklaarbaar: „hoe heeft men het
ooit zonder stoom kunnen stellen!"
Het is een kenmerk van den nieuweren tijd, dat met de verspreiding van
kennis en beschaving de afstanden verdwijnen, de belemmeringen voor 't ver-
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bedacht, eerst op kleine schaal, later de groote wereldtentoonstellingen, zooals
die in onzen tijd te Londen, Parijs, New-York, Weenen, Philadelphia, Amsterdam, Hamburg en Melbourne gehouden werden.
Onbekend maakt onbemind, zegt het spreekwoord. Ook het omgekeerde is
waar: om elkander te waardeeren, moet men elkander leeren kennen. In het
waardeeren van anderen ontwikkelt zich die billijkheid, die humaniteit, welke
zonder afgunst of jaloerschheid het betere overneemt, het mindere schraagt,
het verkeerde verontschuldigt, het gebrekkige verbetert. Geen beter slotwoord
voor deze Inleiding tot het Boek der Uitvindingen dan de uitspraak van den
grooten W . VON HUMBOLDT: „Willen we een denkbeeld aanduiden, dat door
de geheele geschiedenis heen in steeds toenemende mate zichtbaar is; is er
iets, dat de veelvuldig bestreden, maar nog vaker verkeerd begrepen volmaking
van het geheele menschdom bewijst, dan is het het denkbeeld, om de grenzen, door vooroordeel en bekrompenheid vijandig tusschen de menschen in
geplaatst, weg te nemen en het geheele menschdom zonder onderscheid van
landaard, kleur of godsdienst aan te merken als één geheel, dat bestaat ter
bereiking van één doel: de vrije ontwikkeling van innerlijke kracht. Dit is
het hoofd , het einddoel des maatschappelijken levens, de richting tevens, door
de natuur zelf in het menschdom neergelegd en aangewezen. Den grond,
zoover die zich onder hem uitstrekt, den hemel, zoo wijd hij zich over hem
uitspant, merkt de mensch aan als zijn veld van onderzoek en werkzaamheid.
Reeds het kind staart met een onbepaald verlangen over de heuvelen heen,
waarachter zijne woning zich verschuilt; is het over die heuvelen heen naar
den vreemde getrokken, dan verlangt het weer naar huis: want dit is het
treffende en het schoone tevens in den mensch, dat verlangen naar hetgeen
voor en terugverlangen naar hetgeen achter hem ligt hem altijd bewaart voor
een grijpen naar het tegenwoordige alléén. Die welwillende aaneensluiting,
aldus geworteld in 's menschen innerlijke natuur en tegelijk ontsproten aan
zijn hooge idealen, wordt de innige band van het geheele menschdom onderling en een der voornaamste draden tevens, welke door de geschiedenis der
menschheid loopt."
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keer verbroken worden. Alle gewesten der aarde, het kille Noorden en 't verzengde Zuiden, worden met elkander in gemeenschap gebracht; met groote
snelheid verbreidt zich een gedachte van het verre Westen naar het oude en
vergrijsde Oosten. Wat heden door een enkel genie wordt uitgevonden is over
weinige dagen het gemeengoed der geheele menschheid. In dit versnelde verkeer, in het wederzijdsche hulpbetoon en in het gebruik maken der kennis
en ervaring van anderen ligt de grond van onzen versnelden vooruitgang.
Ieder behoeft slechts aan te vangen waar zijn voorganger ophield; over al
wat vóór hem gedaan is, valt meer en meer een helder licht. Niet, als vroeger, toen men weinig of niets bespeurde van anderer leven en streven, is het
nu nog noodig het geheele gebouw van den grond af op te trekken, om het
misschien geen steenlaag hooger op te voeren. De bedoelingen van afzonderlijke personen lossen zich op in die van allen gezamenlijk. Door het algemeenmaken van alle kundigheden is iedereen in de gelegenheid zijn eigendommelijke
richting, zijn bijzonderen aanleg zooveel mogelijk te ontwikkelen en daarbij
toch bewaard te blijven tegen eenzijdigheid. De verschillende kunsten en
wetenschappen erlangen daardoor een wederzijdschen samenhang, een ouderlingen band. Ook is de wetenschap niet meer het uitsluitend eigendom van
één enkele klasse; haar wortelen hebben zich verspreid onder de verschillende
leden der maatschappij, en elke vrucht, die van den jongen, krachtigen boom
op den grond valt, vindt weer een nieuwe altijd vruchtbare teelaarde ter ontkieming. Hierin is men tot helderheid gekomen, dat wezenlijke resultaten
slechts verwacht kunnen worden van een zelfbewust, gemeenschappelijk handelen. Een gansche legerschaar heeft niet meer tegenstand te duchten dan
een afzonderlijk persoon; — waar die tegenstand eens overwonnen is, blijft
de weg vrij en open. Waarom zou ieder individu den door hem ingeslagen
weg geheim houden? Om het pad voor een ander te belemmeren en hem op
nieuw met dezelfde moeilijkheden te doen worstelen? Is het niet beter gemeenschappelijk de voordeelen te trekken door het gevondene tot gemeengoed van
allen te maken?
Gelijk in de wetenschap ongeloofelijk veel tijd en kracht bespaard wordt
door het openbaar maken van elke nieuwe ontdekking, zoo is het ook op
't gebied van kunst en nijverheid; ook hier heeft men meer en meer het
vroegere stelsel van afzondering en geheimhouding verlaten. Er vormen zich
vereenigingen, genootschappen, maatschappijen. Door bijeenvoeging van kapitalen en door verdeeling van den arbeid stijgt de waarde der grondstoffen,
gelijk de voortbrengselen bij grootere besparing van tijd in volkomenheid
winnen. De reusachtige ondernemingen op gebied van fabriekwezen, berg- en
mijnbouw, van spoorwegen en stoomvaartlijnen zijn slechts door vereenigingen
mogelijk. Het voordeel, dat er aan de eene zijde de deelgenooten van trekken,
komt aan de andere zijde ook. het groote publiek ten goede. Hiermee is het
echter ten dezen niet gedaan, zooals in de wetenschappelijke wereld, waar
men veelal volstaan kan met het nieuwe door middel van couranten en tijdschriften te verspreiden. Duizenderlei zaken, stalen, bereidingen, stoffen enz.
zijn voor beschrijving minder vatbaar. Daarvoor heeft men tentoonstellingen
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Toen een Indiaansch opperhoofd
in Noord-Amerika — zoo wordt verhaald - zijn volksstam meer en meer
zag terugdringen door de „blanke man-
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nen", die zich met steeds toenemende snelheid verbreidden over de vroeger
door de wilden bezette jachtvelden, verzamelde hij zijne mannen om zich en
hield de volgende toespraak: „Ziet gij niet, dat die blanken van koren leven
en wij van vleesch? Grij weet immers dat vleesch meer dan dertig maanden
noodig heeft om geschikt voedsel te worden, en dat het dikwijls moeielijk te
bekomen is? Die verwonderlijke graankorrels echter, welke zij in den grond
strooien, leveren hun in weinige maanden honderdvoudige vrucht. Heeft niet
het vleesch, waarvan wij leven, vier beenen om ons te ontvluchten, terwijl
wij er slechts twee hebben om het te vervolgen? Het graan daarentegen, dat
die blanke mannen uitzaaien, staat vast en loopt niet weg. Bovendien, ziet gij
niet, dat de winter, voor ons de tijd van vermoeiende jachten, voor hen een
rusttijd is? Vandaar komt het, dat zij vele kinderen hebben en langer leven
dan wij. Ik zeg dus aan ieder die het hooren wil: eer de ceders van ons
dorp van ouderdom zullen gestorven zijn, eer de schoone boomen van het dal
zullen opgehouden hebben ons van suiker te voorzien, zal het geslacht der
korenzaaiers dat der vleescheters verdelgd hebben, als mijn jagersvolk er niet
toe overgaat om ook graan te zaaien."
Niemand kan treffender dan dit Indiaansche opperhoofd het verschil in het
zoeken van leeftocht schilderen. Het was hem duidelijk, dat zijn volk, indien
het enkel jacht maakte op het wild gedierte en de vruchten der gronden nuttigde zonder die gronden te bearbeiden en tot het leveren van nieuwe voortbrengselen in staat te stellen, ten onder moest gaan en zijne plaats inruimen
aan hen, die niet alleen van het oogsten, maar ook van het zaaien hun werk
maakten. Niet in de verstandelijke meerderheid, niet in de vuurwapenen der
blanken zag hij de oorzaken van hun overwicht; maar hij had opgemerkt,,
dat het de stille, vreedzame arbeid is, die een duurzame macht geeft, en dat
het den mensch gezet is, in het zweet zijns aanschijns zijn brood te verdienen
en te nuttigen.
Met recht wordt dan ook de l a n d b o u w aangemerkt als de moeder en de
voedster der beschaving, en gold reeds in de oudheid CERES of DEMETER (de
godin van den landbouw) als „de temster van de ruwe zeden, die vreugde
schenkt en menschenmin", of, gelijk het bij SCHILLER heet:
„Die Bezahmerin wilder Sitten,
Die den Menschen zum Menschen gesellt,
TJnd in friedliche, feste Hutten
Wandelt das bewegliche Zelt."

De wieg der beschaving, Azië, is tevens die van den akkerbouw. Reeds in
de eerste bladzijden der H. Schrift lezen wij van A B E L die de veehoeder^', K A Ï N
die den akkerbouw uitoefende, terwijl N O A C H genoemd wordt als uitvinder van
den w\jnbouw. Diens nakomelingen schijnen echter het herdersleven boven het
bearbeiden van den grond te hebben verkozen; eerst in veel later tijd legden
zich de Hebreërs in Palestina rechtstreeks op den landbouw toe.
In China en Oost-Indië is het landbouwbedrijf overoud; de in het Sanskrit
geschreven boeken maken melding van tarwe, hennep en andere planten; van
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China weet men, dat tarwe en rijst er omstreeks 28 eeuwen voor Chr. uit
Indië zijn overgebracht.
Wat den oorsprong van kweekgewassen en huisdieren aangaat, kan men
in het algemeen aannemen, dat planten en dieren daar oorspronkelijk thuis
behooren waar zij nog tegenwoordig in het wild voorkomen. En is dat zoo,
dan mogen we de meeste onzer kweekgewassen en huisdieren beschouwen
als afkomstig uit Yoor- en Midden-Azië. Onder de broodvruchten zijn het alleen
maïs en aardappelen, die uit Amerika tot ons gekomen zijn en zich van daar
over alle werelddeelen hebben verspreid. Ook zijn, gelijk men weet, de kalkoen, de cacao en de tabak uit Amerika herkomstig, terwijl het paard en
het rund, die er tegenwoordig bij millioenen voorkomen, er eerst door de
Spanjaarden zijn ingevoerd. De bizon in het hooge Noorden is slechts een ander
soort van rund. De rogge werd tegen den tijd der groote volksverhuizing uit
het Oosten naar Europa overgebracht; de boekweit waarschijnlijk door de
kruisvaarders, terwijl de haver, die aan de oude volken geheel onbekend was,
oorspronkelijk in de gebergten van noordelijk Europa thuis behoort.
De peulvruchten en het meerendeel der voedergewassen waren reeds aan
de Grrieken bekend en werden vlijtig door hen verbouwd; de geheele familie
der oliezaden en koolsoorten werd eerst van lieverlede aangekweekt, nadat
men de waarde der langs de Fransche en Engelsche kusten voorkomende
plant had leeren kennen. Zoo is ook de beetwortel, thans als grondstof voor
de suiker en ook als voedergewas in zoo groote hoeveelheid aangekweekt, eerst
sedert het begin der vorige eeuw van de zeekusten naar de akkers overgegaan.
Klein is bij het zoo groote getal soorten in het planten- en het dierenrijk,
de groep der eigenlijke kweekgewassen en die der huisdieren; van vele planten
heeft men eerst van tijd tot tijd het gebruik leeren kennen, en nog tegenwoordig komt het nu en dan voor, dat het eene of andere gewas bruikbaar
en dus kweekenswaardig blijkt te zijn. Met dat al heeft de mensch de belangrijkste planten reeds vrij vroeg leeren kennen en van eeuw tot eeuw op bijna
dezelfde wijze gekweekt. Rijst, maïs, tarwe en rogge zijn onze voornaamste
voedingsgewassen; gerst, haver, aardappelen, boekweit, peulvruchten, dadels
en dergelijke zijn van veel minder beteekenis en moeten meer als voedingsmiddelen voor bepaalde streken worden aangemerkt, die niet gelijk de eerstgenoemden over geheele werelddeelen verspreid zijn. Enkele dier gewassen
worden schaarscher dan vroeger: zoo is b. v. de gierst, vroeger ten onzent
veel in gebruik, tegenwoordig in ons vaderland weinig meer te bekomen.
Het rund, het paard, de ezel, het schaap, het varken en vele soorten van
pluimgedierte maken in het groot de groep der eigenlijke huisdieren uit, voor
zoover deze uit een landhuishoudkundig oogpunt in aanmerking komen; van
nature en door 's menschen medewerking hebben zij zich allerwegen verbreid,
doch ten deele daarbij groote veranderingen ondergaan. Kameel, lama en rendier zijn aan bepaalde landstreken gebonden; honden en katten, fretten en
konijnen behooren ook tot de huisdieren. Overigens hebben geene dieren het
tot voortteling in den getemden staat en tevens tot huisdieren kunnen brengen. De olifant wordt gevangen en als bruikbaar lastdier getemd, doch teelt
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alleen in het wild voort. De egel laat zich zeer gemakkelijk tam maken, maar
neemt altijd de eerste de beste gelegenheid waar om uit onze woningen te
ontsnappen, waar hij anders tot het vangen van ratten en muizen nog beter
dienst doet dan de kat, die hare wildheid nimmer geheel aflegt.
De opgravingen der laatste tijden, zoowel ter plaatse van paalwoningen als
elders, hebben in dit opzicht weinig nieuws opgeleverd, alleen veel tot ouder
tijd dan men tot dusver meende teruggebracht. Yan de belangrijkste kweekgewassen heeft de mensch wel een menigte nieuwe soorten doen ontstaan,
maar zonder veel wezenlijke verandering. De huisdieren zijn tegenwoordig in
veel meer verscheidenheden aanwezig dan vroeger, en dat wel met opmer-
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kens waardige wijzigingen ten aanzien van bruikbaarheid en dienstgeschiktheid.
Heeft hier de hand des menschen veel gedaan, in de plantenwereld heeft hij
op geringer schaal veredeld; het meest nog op het gebied van tuinbouw.
De oudste afdoende berichten aangaande de zaken van landhuishoudkunde
hebben wij uit E g y p t e, waar een kunstig stelsel van bewatering het vruchtbaarmakend slib van den Nijl jaarlijks over het geheele land uitspreidde. Tarwe
en gerst waren er de voornaamste graansoorten; men oogstte alleen de korrels,
doch verbrandde het stroo. Een sikkel, veel overeenkomst hebbende met den
tegenwoordigen, een zeer eenvoudige ploeg, een soort van egge en andere
gereedschappen van dien aard zijn aldaar nog heden ten dage in gebruik; ten
deele zijn zij ons ook uit munten en beeldhouwwerken bekend, zooals b. v. het
scheprad tot opvoering van het water.
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De veeteelt werd verwaarloosd; het paard, van buiten ingevoerd, werd 18
eeuwen voor Chr. reeds als last- en trekdier gebruikt; Pharao bezat reeds
een aanzienlijke ruiterij.
De zware belasting der grondeigendommen sedert Jozef, het kastenwezen,
de groote macht van priesterschap en adel, het krijgswezen, waarvoor landbouw en handwerken werden verwaarloosd — dat alles verhinderde eiken
vooruitgang en deed den landbouw gedurende vele eeuwen onveranderd blijven.
G r i e k e n l a n d , wat de vruchtbaarheid van zijn bodem betreft, door de natuur
minder begunstigd, bezat reeds vroeg geregelden landbouw en aanzienlijke
veeteelt, vooral in Epirus en Macedonië; men was er reeds bekend met de
kunstvoederteelt. De uit Egypte overgenomen besproeiing werd er door drooglegging afgewisseld; bemesting en verbetering van den bodem door mergel en
kalk waren er reeds in gebruik. De wettelijke regeling van het grondbezit
was er met dat al niet de beste, en toen later de handelsbelangen boven-
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dreven en Griekenland bijna niets deed dan invoeren, kon zelfs de nauwlettendste zorg het verval van den landbouw niet langer tegenhouden.
Het schoone Griekenland boeit den achterwaarts blikkenden geest langer;
immers vrijer en tevens waardiger heeft geen ander volk den bloei der beschaving bevorderd, harmonischer geen andere natie de grondslagen van volks- en
staatsleven ontwikkeld, rijker kransen geen andere in den tempel der onsterfelijkheid opgehangen. Met geestdrift en eerbied doolt de geest om in die
eeuwenheugende streken, welke eens gewijd werden door het leven van een
volk, dat door vrijheid van levenswijze, door beschaafdheid van wetgeving,
door beoefening van wetenschap en kunst die verheven kracht bereikte, zonder
welke geen P H I D I A S en PRAXITELES het marmer zouden hebben bezield, geen
PINDARUS door verheven liederen verrukt, geen EURIPIDES tranen aan het oog
ontlokt, geen HERODOTUS, geen XENOPHON met wijdklinkende stem groote daden
verkondigd, geen PLATO, geen ARISTOTELES schatkameren der wijsheid ontsloten, geen SOCRATES, geen EPAMINONDAS door verheven deugden geschitterd
zouden hebben. Maar de Grieken leefden niet enkel voor kunst en wetenschap:
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ook van handwerken en landbouw maakten zij hun werk. Zij achtten het
landleven en den akkerbouw hoog; alles wat daarmee samenhing, hing ook
samen met hun godenleer, die zelfs niets anders was dan een verpersoonlijking
der uitwendige natuur. DEMETER (CERES) was de godin van landbouw en vruchtbaarheid; zij onderwees PHYTALOS de aankweeking van den vijgeboom, aan
CELEUS de teelt der tarwe, aan TRIPTOLEMOS die van alle granen, 't Is aan
haar, dat de uitvinding van ploeg en sikkel wordt toegeschreven; haar ter
eere werden tempels gebouwd en feesten gevierd. POSEIDON (NEPTUNUS) onderwees volgens de sage de G-rieken in het temmen der paarden en het graven
van bronnen; H E S T I A in de huishoudelijke kunsten; ARTEMIS (DIANA) in de
jacht; BACCHUS in den wijnbouw; P A L L A S in het weven en de aankweeking
van den olijfboom; HEPHAESTOS (YULCANUS) in de kunst van ijzersmeden; P A N
in boschbouw en veeteelt; HERMES (MERCURIUS) in den handel; PRIAPOS in
tuinbouw en ooftteelt; de LEMONIADEN verpleegden en beschermden de weiden.
Toen Griekenland zonk, verhuisde de beschaving naar de R o m e i n e n .
Terwijl de geest der overlevering ons voet doet zetten op den bodem van het
aloude Latium, verhaalt hij ons dat het menschdom onder de regeering van
SATURNUS- de gouden eeuw genoot, welks aandenken door de Saturnaliën
levendig gehouden werd — feesten, die met de invoering van het Christendom
op de Kerstdagen zijn overgegaan.
Doch wij kunnen ons niet verdiepen in de lotgevallen van het eeuwige
Home en de zonen dier stad vergezellen op hunne onsterfelijke paden; wij
willen slechts een vluchtigen blik werpen op de landhuishouding van dat volk.
Gelijk bij de Grieken het s c h o o n e op den voorgrond stond, zoo bij de Romeinen het n u t t i g e . De wetgeving verzekerde het bezit en waarborgde de
gebruiken, de godsdienst bestuurde de handelingen des volks, en de liefde
voor roem en vaderland ging hand aan hand met liefde voor de natuur en
verlangen naar de genoegens des landlevens. Edele burgers, als CINCINNATUS,
verlieten den ploeg als het vaderland riep, maar keerden met wijze bescheidenheid naar hun akker terug, zoodra het vaderland gered was. MARCUS P O R CIUS CATO schreef te midden van de wrijving der staatkundige verwarringen
een werk over den landbouw. Het voortreffelijkste leerdicht der gansche oudheid, de G e o r g i c a van VIRGILIUS, handelde over het landleven en de landelijke bezigheden. Ook andere dichters prezen de genoegens van het landleven, zooals de fijnbeschaafde HORATIUS, die, hoe gevierd ook te Rome, nooit
bezweek voor de verzoeking om zijn ezel ledig te laten terugkeeren naar zijn
landgoed, en voor den Romein was de naam van een goed landbewoner en
een goed huisvader te zijn inderdaad een eerekroon.
Dat de Romeinen het ver brachten in hetgeen tot den landbouw behoort,
blijkt uit verschillende bijzonderheden. De uitvinder der bemesting, STERCUTIUS, werd zelfs onder het godental verplaatst. Uit alle drie rijken der natuur
haalden zij hunne meststoffen; allerlei afval werd zorgvuldig bijeenverzameld
en tot bemesting gebruikt; in de groote columbariën hield men duizenden
vogels, niet enkel om ze vet te maken, maar ook ten gebruike der mest —
de voorloopster der guano; lupinen (een plantensoort) werden bepaald als
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groene bemesting verbouwd en asch van allerlei soort zorgvuldig gebezigd
Goede gereedschappen maakten den arbeid gemakkelijker, vooral dien op de
braaklanden, waarvan veel werk werd gemaakt. De besproeiing was voortreffelijk en tot het droogmaken bediende men zich van een soort van bedekte afvoerkanalen uit platte en holle plavuizen vervaardigd. Ook kende men
reeds maai- en dorschmachines. Yeel werk werd ook gemaakt van de veeteelt;
zelfs zeedieren wist men in het binnenste des lands aan te fokken. Doch in
het laatst der republiek begon langzamerhand een tijdperk van hoogopgevoerde
weelde, die haar toppunt onder de keizers bereikte: uitgestrekte parken werden aangelegd, dierentuinen en dergelijke inrichtingen verdrongen de akkers,
en kostbare bouwwerken verslonden millioenen. Het grondbezit kwam in de
handen van weinigen, wier verkwistingen steeds grooter geldsommen vereischten, zoodat het kapitaal aan den landbouw onttrokken werd. De landerijen
werden verpacht en het was de eenige vraag, hoe de hoogste oogenblikkelijke
renten te trekken. Onderdrukking der arbeidende klasse, de slaven, leidde tot
bloedige opstanden; het land verarmde meer en meer, vooral toen de woekerpolitiek der aanzienlijken het invoeren van granen begunstigde, ten einde door
den handel groote sommen te winnen. Bloedige oorlogen voltooiden de verwoesting; het land lag onbebouwd en uitgeput. Slechts in de werken van
schrijvers en dichters leefde nog de herinnering dier gelukkige dagen, toen
het oog alom rustte op nette landhoeven, welige boomgaarden, uitlokkende
wijnbergen, welvoorziene stallen, gezond vee, vischvijvers van allerlei soort,
wel onderhouden weiden en akkers, geregeld landbedrijf, zindelijke melkerij,
vlijtige zorg voor boschbouw en bijenteelt.
Evenals de Grieken brachten ook de Romeinen hunne landbouw-bezigheden
in verband met den godsdienst. Aan S A T U R N U S wijdden zij de consualiën, bij
welke de paarden opgeschikt en van arbeid verschoond waren; aan CERES de
cerealiën, waarbij de velden in oogenschouw genomen en de grenzen der grondbezittingen onderzocht werden; aan APOLLO als weerprofeet de apollinarische
spelen; aan BACCHUS de bacchanaliën als dankfeest voor den oogst; aan
L U P E R C U S als veegod de lupercaliën, aan F L O R A als de beschermster van boomgewas en wijnstok de floraliën.
Eeeds lang hadden Indië en China den landbouw uitgeoefend, toen Germaansch Europa nog bedekt was met wouden en moerassen en men er geen
granen kende dan gerst en haver. Heide en jachtvelden waren de eenige rijkdom der inwoners, en de landstreken, die thans aan bloeiende tuinen gelijk
zijn, waren slechts weinig bevolkt door menschen, maar des te meer door
beren en wolven. De hoofdzaak was veeteelt; het woud was vrij, het veld
daarentegen gemeen eigendom van eenige nabij elkander wonenden. De landbouw werd gedreven door lijfeigenen en onderhoorigen; de vrije lieden volgden
den heerban en hadden hun deel van roerenden en onroerenden oorlogsbuit.
Hetgeen men in landerijen bezat, heette allodiaal, d. i. volkomen vrij, onafhankelijk bezeten goed. Aldus ontwikkelde zich uit het gemeenschappelijke
') De Romeinen waren bekend met den wisselbouw.
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eigendom het afzonderlijke en uit het laatste wederom de le en en, d. z. goederen, die men niet in vrijen e i g e n d o m bezit, maar van vorsten of grondeigenaars onder beperkingen in b e z i t ten g e b r u i k e heeft ontvangen. De
daaruit voortspruitende dienstplichtigheid en afhankelijkheid, met den geheelen
nasleep van vroonen, tienden, leengelden, cijnzen en wat dies meer zij, dit
alles drukte eeuwen lang op den grond en eerst de tegenwoordige orde van
zaken bevrijdde dien van deze boeien. Het leenstelsel was de oorzaak, dat de
landbouw zich, ook in ons vaderland, niet vroeger ontwikkelde, want in de
zoogenoemde „heerlijke rechten" lag een onoverzienbaar leger van belemmeringen tegen de verbetering van den landbouw. Zelfs baatte het weinig, dat
de steden opkwamen en met haar meer beschaving en vrijheid; trouwens^
de landman was geen heer en meester over zijn akker, zijne vruchten, zijn
vee, zijn arbeid, zijn tijd.
In de Middeleeuwen bloeiden in Spanje, onder de vlijtige en kunstlievende
Mooren, de landbouw en zijn verschillende vertakkingen op een wijze, die
zelfs de schoonste tijden bij de Romeinen overtrof. G-eheel Spanje geleek één
lusttuin; gebrek was onder de talrijke bevolking een onbekende zaak; koren
groeide in overvloed, vruchtboomen vond men overal. Trouwens, alle vlijt werd
aan de landerijen besteed; de kunstmatige besproeiing, daar zoo noodig, was
in de beste orde. Wolhandel en wolfabricatie bloeiden. Maar toen de Mohammedaansche bevolking door de christelijke verdrongen werd, ontstonden verval
en gebrek. Het schoone Spanje begon te kwijnen onder het looden juk der
inquisitie. Kunstvlijt en nijverheid werden verwaarloosd, en toen door de ontdekking van Amerika de begeerte naar edele metalen werd opgewekt en
ongehoorde schatten in het land kwamen, ging de ware rijkdom in Spanje te
gronde en heeft zich, in weerwil van een heerlijk klimaat en een allervruchtbaarsten grond, nooit meer kunnen verheffen. Welk een verschil met MiddenEuropa in de eeuwen, toen de kloosters de onschatbare verdienste hadden
van den grond te hebben gelegd tot ontwikkeling van den landbouw en het
herscheppen van ongenaakbare bosschen en woeste gronden in heerlijke lustwaranden! Alleen in de wol en in de zuidvruchten handhaaft Spanje nog
eenigermate zijn alouden roem, terwijl de wijnbouw, die onder de Mohammedanen, aan wie het drinken van wijn verboden is, niet bloeien kon, van eenige
beteekenis werd, schoon hij op verre na niet is wat hij wezen kon.
De Nederlanden en Engeland boden gunstiger voorwaarden tot ontwikkeling
van den landbouw, die onder een milde wetgeving weldra het troetelkind
werd eener krachtige en onvermoeide bevolking. In beide landen moesten eerst
hevige strijd van buiten en felle partijschap naar binnen worden doorgestaan,
eer de vrije beweging veroverd werd; doch toen het eenmaal zoover was,
hield de vooruitgang een vasten tred en stond het eene land zoowel als het
andere aan de spits der ontwikkeling. De kamp tegen de golven was een
uitnemende oefenschool in de waterbouwkunde; grootsche bedijkingen begunstigden het droogmaken van uitgestrekte landouwen; een uitgebreid net van
kanalen bevorderde den handel; doelmatige aan- en afvoer van water de veeteelt, die ten gevolge van den gunstigen toestand der weidevelden reeds vroeg

GESCHIEDKUNDIGE

OPMERKINGEN.

9

tot hoogen bloei steeg; de aanzienlijke wereldhandel werkte den landbouw
krachtig in de hand en verhief dien tot een ware wetenschap. Ook deze beide
landen voeren meer granen in dan zij voortbrengen, maar zij verliezen daarbij
niets, zij winnen er integendeel veel bij. De veeteelt stijgt tot overwicht en
ondersteunt op hare beurt den landbouw, die meer en beter voortbrengselen
dan vroeger leveren kan. Uit Engeland komen de verbeterde landbouwstelsels,
de voornaamste nieuwe werktuigen, de drilmethode, de bemesting op wetenschappelijke gronden, de invoering der stoomkracht bij het landbouwbedrijf, de
draineering, het omwoelen van den ondergrond, de verbetering der huisdieren,
de doelmatiger bouwtrant van woningen en stallen, de associatiën tusschen
groote grondeigenaars en hunne pachters, die zoo gunstig werken op beider
belangen, de verbeterde agrarische wetten, tot stand gebracht in weerwil van

Keizer Jozef II hanteert den ploeg.

de tegenkantingen van het eigenbelang, om geen andere bijzonderheden te
vermelden. Dit alleen zij er nog bij gevoegd, dat uit Engeland tegen het einde
der vorige eeuw de wisselbouw zich op groote schaal verspreidde. Hierdoor
werden tal van weiden in bouwland herschapen, terwijl men den verbouw van
kweekgewassen afwisselde met dien van voedergewassen. Door het invoeren
der stalvoedering ontstond meer en meer de wisselbouw, die ook op het verbouwen van handelsgewassen een grooten invloed had.
De overige landen van Europa konden een zoo snelle ontwikkeling niet
bijhouden, en het was eerst in den laatsten tijd, dat het betere ook daar
navolging vond, voor zoover grondgesteldheid, klimaat, staatkundige en maatschappelijke verhoudingen zulks toelieten. In Duitschland brak eerst een betere
dag voor den landbouw aan, toen SCHUBEN VON K L E E F E L D E en A L B R E C H T T H A E R
het schadelijke braken plaats deden maken voor een oordeelkundigen wissel-
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bouw; eerst toen de mannen der wetenschap den landbouw begonnen voor te
lichten en het hunne deden om dien van zijn staatkundige boeien te bevrijden, nam de landbouw onder de reeks der maatschappelijke bedrijven de plaats
in, die eraan toekomt, terwijl de vlucht, die de natuurwetenschappen in onze
-eeuw genomen hebben, ook weldadig op de verbetering van den landbouw
gewerkt heeft. Vooral aan J U S T U S VON L I E B I G heeft deze tak van nijverheid
groote verplichtingen. Hij is de man, die een geheel nieuw licht heeft doen
opgaan over de voeding der planten, over het winnen van teelaarde, over de
chemische gesteldheid der gronden, over bemesting en wat dies meer zij.
Vooral ook E n g e l a n d heeft daarvan uitnemend partij getrokken, en ons
v a d e r l a n d heeft ook te dezen reuzenschreden voorwaarts gedaan. De Nederlandsche republiek vond wel in de meeste provinciën een der voorname bronnen van het volksbestaan in landbouw en veeteelt, maar deze werd als zoodanig niet genoeg gewaardeerd. Handel en zeevaart, scheepsbouw en visscherij
stonden al te eenzijdig op den voorgrond; een „boer" en een lomperd waren
woorden van gelijke beteekenis; een man van beschaafden stand zou zich
geschaamd hebben, zich meer met den landbouw in te laten dan om te zorgen
dat hij zijne landerijen goed en veilig verpachtte en op zijn tijd de pachtpenningen ontving. Overigens beschouwde men het „boerenwerk" beneden zich
en beklaagde den welopgevoede, wiens ambtsbetrekking verplichtte om „onder
de boeren" te wonen. Het behoort tot de ook voor andere landen heilzame
vruchten der Fransche omwenteling, dat de vroeger zoo scherpe afscheiding
der maatschappelijke standen er aanmerkelijk door is geëffend en dat dit ook
op de waardeering van den landelijken stand een gunstigen invloed heeft uitgeoefend. Maar ook een helderder inzicht in de behoeften en het belang van
den landbouw werkte op een verlichter staathuishoudkunde. De latere regeeringen trokken zich de belangen van den landbouw aan; belemmerende voorschriften weken uit de wetgeving; aldra na de oprichting van het koninkrijk
der Nederlanden werden van staatswege provinciale commissiën van landbouw
ingesteld, later wijselijk afgeschaft, toen het ontstaan van afzonderlijke maatschappijen van landbouw en de uitbreiding van den werkkring van sommige
reeds van vroeger bestaande genootschappen, b. v. de maatschappij van nijverheid enz., zich de belangen van den landbouw met nadruk aantrokken. Hoe
voorts onze regeering het levendigste belang in den landbouw stelt en hoe
congressen1), tentoonstellingen van werktuigen, gereedschappen, veldvruchten,
vee enz. krachtig strekken om den landbouw en de daarmee verwante bedrijven alom te bevorderen en te verheffen, behoeven wij hier slechts met een
woord te vermelden, alleen nog opmerkende, dat, gelijk elk kwaad in den

l
) Landbouwcongressen worden sedert 1846 in Nederland gehouden. De stichter dier
samenkomsten van de voornaamste vertegenwoordigers van den vaderlandschen landbouw
was wijlen Mr. B. N. A. E . baron SLOET TOT OLDHTJIS te Zwolle, die ook jaren lang als
•eere-Voorzitter de vergaderingen leidde. Belangrijke vraagstukken worden jaarlijks op deze
bijeenkomsten besproken en toegelicht, terwijl tentoonstellingen van landbouw-werktuigen
•enz. er mee gepaard gaan.
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regel ook zijn goede zijde heeft, zoo ook de veeziekte, die in de laatste jaren
ons vaderland zoozeer heeft geteisterd, die goede vrucht heeft uitgeoefend, dat
de veeteelt erdoor heeft geleerd zorgvuldiger te zijn omtrent veel, waaromtrent
zij vroeger al te achteloos was.
En nu, na deze vluchtige geschiedkundige opmerkingen, die het bestek van
dit werk verbiedt ook over andere landen uit te strekken, gaan wij over om
het een en ander mee te deelen over het telen, winnen en veredelen der
voornaamste voortbrengselen van den landbouw. Het eerst trekt daarbij onze
aandacht de g r o n d die ons draagt en voedt, die het bed is van de plantenwereld, de kern van den nationalen rijkdom, de onmisbaarste voorwaarde tot
volkswelvaart, de groote voorraadplaats ter voorziening in de behoeften van
het geheele menschdom. De grond neemt het zaad in zijn geheimzinnigen
schoot op, beschermt en ontwikkelt de teedere kiem, ontbindt en bereidt er
het voedsel voor, verkwikt haar met licht en vocht, totdat zich blad en bloesem, halm en vrucht, struik en boom ontwikkelen, om den mensch te geven
van hetgeen de H. Schrift terecht: „de kostelijke vrucht des lands" noemt.
G-rond is het aanzienlijkste en zekerste kapitaal; het verzekert den grondeigenaar een vrije, zelfstandige, geachte plaats in de maatschappij en in den
staat. Moet de mensch daarvoor den grond niet dankbaar zijn, dien grond niet
liefhebben en zorgvuldig verplegen? Voorzeker, hij moet den schat der natuur
bewaren en vermeerderen; hij moet daartoe de eigenschappen van den grond
kennen. Het is met den grond als met den mensch. Gelijk de leermeester den
natuurlijken aanleg der kinderen beoordeelen moet, zal hij hen tot goede
menschen opvoeden, zoo moet de landbouwer de eigenschappen zijner gronden
kennen, onderzoeken en beoordeelen.
H e t o n t s t a a n en de b e s t a n d d e e l e n der t e e l a a r d e . Hetgeen in
den landbouw onder „grond" verstaan wordt, is de meer of minder diepe en
meer of minder voor den plantengroei geschikte aardlaag, die de buitenste
oppervlakte onzer planeet uitmaakt. Zij is ontstaan door verweering der oorspronkelijk vaste gesteenten; bij hare vorming waren de zuur- en de koolstof
der lucht, de afwisseling der temperatuur, het water en onderscheiden mechanische en chemische krachten op zeer merkwaardige wijze werkzaam. De vergruisde overblijfselen der vaste gesteenten bleven niet altijd op hun oorspronkelijke plaats liggen. Lucht en water voerden ze mede, en de teelaarde gelijk
wij die aantreffen en gebruiken, is dienvolgens dikwijls door aanspoeling ontstaan. Op bergruggen en aan de hoogere berghellingen ziet men dezen teelgrond in zijn oorspronkelijke gedaante als een voortbrengsel der verweering
van de dieper liggende gesteenten; als voortbrengsel der a a n s p o e l i n g meest
in laagten en dalen. Ons vaderland bestaat geheel uit zoodanige aanspoeling,
zoowel van de zee als van de rivieren, die de zanddeelen voor onheuglijken
tijd herwaarts hebben afgevoerd. Hoe volkomener de verweering der oorspronkelijke gesteenten en hoe fijner het gruis is, des te beter wordt de grond
geschikt voor den plantengroei. Zijn de bestanddeelen grover, dan zijn ze
daartoe minder of in het geheel niet geschikt.
Men onderscheidt de gronden naar hun m i n e r a l o g i s c h e eigenschappen,
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dat wil zeggen, naar hun o o r s p r o n g ; naar hun n a t u u r k u n d i g e , dat
beteekent naar hun u i t w e n d i g e g e s t e l d h e i d met betrekking tot de dampkringslucht, warmte, vochtigheid enz., en naar hun c h e m i s c h e , d. i. innerlijke g e s t e l d h e i d en de betrekking der afzonderlijke gedeelten tot elkander.
Bij de voortdurende veranderingen, aan welke de grond onderworpen is,
vertoont hij zich als een samenstelling van deels bestendige, deels toevallige
bestanddeelen, en van de wijze waarop deze samengesteld en onderling vermengd zijn, hangt de vatbaarheid der gronden voor plantengroei af. Er zijn
sommige bestanddeelen welke er in groote, andere die er in kleine hoeveelheid
in voorkomen. Zand en k l e i zijn de hoofdbestanddeelen van alle grondsoorten.
Beide staan lijnrecht tegen elkander over; elk van die twee is op zich zelf
onvermogend tot het voeden van planten. De natuur zelve heeft aangewezen,
dat zij daartoe elkanders hulp behoeven.
Als men in het dagelijksche leven van zand spreekt, denkt men meestal
aan die zelfstandigheid, welke de duinen uitmaakt, tot wegen en voetpaden
dient en in de huishoudingen van veelzijdig gebruik is; in den regel denkt
men er niet bij aan de oorspronkelijke bestanddeelen van het zand en hare
verbinding met andere stoffen. De eigenlijke kern van zand is k i e z e l a a r d e ,
een der meestverbreide zelfstandigheden, die men in alle aardsoorten, in vele
gesteenten en zelfs in het inwendige der planten aantreft. Het zand komt
bijna altijd voor in verbintenis met andere stoffen; het zuiverst treffen wij het
aan, zooals bij de behandeling der edelgesteenten zal blijken, in bergkristal,
kwarts, vuursteen en grint; buitendien ook maakt het een hoofdbestanddeel
uit van bijna alle edelgesteenten, terwijl het bij het verweeren, dat de oplosbare en lichtere kleiachtige zelfstandigheden door het water laat afvoeren, alle
zware en moeilijk ontbindbare stof laat achterblijven. Yoor den landbouw heeft
het zand alleen belang als bestanddeel van den grond in vereeniging met
kleiaarde en andere stoffen. Op het oog bestaat het in korreltjes van verschillende grootte, welker hardheid oorzaak is van den geringen samenhang der
zandkorrels en van hun weinige geschiktheid om water en vocht op te nemen.
Een andere eigenschap van het zand, t. w. dat het in de zon gemakkelijk heet
wordt en de opgenomen warmte spoedig weder afgeeft, is de reden dat er de
vochtdeelen zoo spoedig uit ontwijken. Een hoofdeigenschap van het zand is
d r o o g t e , en al wat die droogte bevordert, vermindert zijn geschiktheid om
tot standplaats voor planten te dienen. L e e m a a r d e , ook aluinaarde genoemd,
vindt men slechts in weinige, zeldzame edelgesteenten in volkomen zuiveren
toestand. In het gewone leem is zij reeds met kiezelzuur verbonden en mede
een voortbrengsel der verweering, voornamelijk van granietachtige gesteenten.
Het leem heeft de eigenschap om water aan te trekken en vast te houden,
geheel het tegenovergestelde dus van het zand. Vermenging van beide is dienvolgens voor den landbouw van het hoogste belang, en gelijk het zand zijn
schaduwzijde heeft in neiging tot het d r o g e , zoo het leem in zijn nauwe
verbintenis met vocht. Daarom heeft het zand een bijmenging van leem
noodig en leem een tempering met zand. De bestmogelijke verbinding van
zand en leem wordt doorgaans klei genoemd, welke zelfstandigheid uit dezen
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hoofde geen eigenlijk bestanddeel van den grond, maar alleen een mengsel
der voordeelige en nadeelige eigenschappen van zand en leem beide is. Het
l o s s e van het zand en het v a s t e van het leem wordt in klei tot een uitnemende middelsoort. Zij verzoent de vijandelijke broeders, geeft ieder wat
hem ontbreekt en is daardoor de hooggeroemde vriend van den landman. Yan
de klei kan men zeggen:
Niet te koud en niet te warm,
Niet te rijk en niet te arm,
Niet te laag en niet te hoog,
Niet al te nat, niet al te droog,
Niet al te zwaar, niet al te licht,
Niet al te los, niet al te dicht;
Geen stuursche heer, geen slaafsche knecht:
Zoo houdt de klei den wagen recht.

Maar het derde en belangrijkste bestanddeel van vruchtbaren grond is de
h u m u s of t e e l a a r d e , de dochter der ontbinding, wier vruchtbaarmakende
kracht leven geeft aan de natuur. Eerbiedig staren wij op deze verwonderlijke
werking, die uit schijnbare vernietiging nieuw leven doet ontstaan en ontbinding tot voorwaarde van nieuwe verbinding doet strekken. Humus of teelaarde
ontstaat uit ontbonden dierlijke en plantaardige zelfstandigheden; dienvolgens
zou men onderscheid kunnen maken tusschen dierlijke en plantaardige humus.
Deze zelfstandigheid bestaat op het oog in een poedervormige, bruine of zwartgrijze, los aaneenhangende stof; zij overtreft alle andere bestanddeelen van den
grond in geschiktheid om warmte en vocht op te nemen, en door deze eigenschap verbetert zij zoowel de te vaste gronden, die zij losser, als de te lichte,
die zij vaster maakt. Hoe meer de teelaarde aan den invloed van lucht, warmte
en vocht is blootgesteld geweest, des te uitnemender is zij; hoe minder dit
het geval is, des te geringer is haar invloed op den plantengroei. Zure hum u s , die onder den invloed van al te groote vochtigheid ontstaan is en dienvolgens meest in moeras- en broeigronden wordt aangetroffen, bevat vrije
zuren, schadelijk voor den plantengroei; die zuren moeten door lucht, kalk,
asch enz. gebonden worden. S a m e n t r e k k e n d e h u m u s heeft haren oorsprong in looistofhoudende planten, gelijk cika, heidekruid enz.; lucht en loogzouten moeten haar geschikt maken om planten te voeden.
Behalve de genoemde hoofdbestanddeelen van den grond zijn er nog verscheidene van ondergeschikten aard, die er invloed op uitoefenen, hetzij tot
verandering, of tot verbetering, of tot verachtering. Een dier belangrijkste
bij-bestanddeelen van den grond is kalk. Kalkaarde is, als een hoofdbestanddeel van de beenderen, hoogst gewichtig voor het dierlijke leven. Men ontvangt
haar door middel van plantenvoedsel en zij moet dienvolgens ook in den grond
derwijze voorkomen, dat zij door de plantaardige voedingsorganen kan worden
opgenomen. Kalkaarde op zich zelf is geheel en al onvruchtbaar. In vrijen
toestand vindt men haar niet in den grond; zij is daar altijd door zuur gebonden. Het veelvuldigst is zij met koolzuur vereenigd en wordt in dien toestand
k a l k s t e e n of o n g e b l u s c h t e k a l k genoemd. Marmer en krijt zijn er
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bepaalde vormen van. Door branden kan men het koolzuur verdrijven; de steen
verliest daardoor de helft van zijn gewicht, bekomt een bijtende eigenschap
en heet g e b r a n d e kalk, die niets anders is dan zuivere kalkaarde. Het is
algemeen bekend, dat de kalk, in dien vorm tot een dikke brij gekneed, als
g e b l u s c h t e kalk tot metselspecie dient. Daar de kalk in dien toestand
gemakkelijk in water oplosbaar is, kan men haar, met mate gebezigd, als een
uitnemende meststof gebruiken. Koolzure kalk is veel moeilijker oplosbaar en
eischt bovendien altijd koolzuurhoudend water.
Bijna van nog meer belang dan koolzure kalk is phosphorzure kalkaarde^
die de planten voorziet van p h o s p h o r z u u r , wat van het hoogste belang is
voor de vorming van bloed- en vleescheiwitstof. Ook de beenderen bestaan voor
het grootste gedeelte uit phosphorzure kalk; zij maken in zooverre een voortreffelijke meststof uit, als zij aan den akker een bestanddeel teruggeven, hetwelk er vooral door de graangewassen aan onttrokken was. In den grond
wordt de koolzure kalk bepaald aangetrokken door sommige gewassen, als:
Spaansche klaver, braambeziën, hoefblad enz. Zij is zeer los van samenhang,,
zeer geneigd om zich met andere zelfstandigheden te verbinden, alles aantrekkende, maar ook alles even snel weer afgevende; ook werkt zij middellijk en
onmiddellijk op de plantenwereld door voeding en ontbinding. Door deze eigenschappen, gelijk mede door geschiktheid om de warmte aan te trekken, vervult de kalk in alle soorten van gronden een belangrijke taak; trouwens, zij
maakt droge gronden vochtig door hare wateraantrekkende kracht, en vaste
maakt zij losser door hare openende eigenschappen; zure verbetert zij door
haar afkeer van zuur, schrale door oplossing van vruchtbaarmakende bestanddeelen, uitgeputte door het toevoeren van dampkringsstoffen. Te veel gebruikt
wordt zij echter nadeelig, dewijl zij dan te veel vocht aantrekt en te veel
meststof verteert.
De aardachtige en zure bestanddeelen van den grond, van welke de laatstgenoemde in de reeds vermelde phosphorzure verbindingen, in zoutzure zelfstandigheden (b. v. keukenzout, ammoniakzout, chloorkalk enz.) of in zwavelzure (gips, ijzervitriool, aluin enz.) en dergelijke voorkomen, zijn niet de eenige,
die hier opmerking verdienen. "Wij noemen ook de a l k a l i s c h e zelfstandigheden, dewijl zij in zeer groote hoeveelheid in de planten opgenomen worden.
Indien wij de asch bezien, die uit verbranding van beukenhout ontstaat, bevinden we, dat zij voor het grootste gedeelte bestaat uit een oplosbare zelfstandigheid, die wij potasch noemen en die niets anders is dan koolzure kali;,
andere planten bevatten natron. Vooral zijn het sommige kruiden, b. v. de
mangelwortels, welker groei afhangt van de aanwezigheid van alkalische zelfstandigheden in den grond. Die zelfstandigheden worden door waterdeelen bij
het verweeren uit de gesteenten gespoeld; zij komen weder in den akker door
de mest en de rotting van plantaardige zelfstandigheden, maar altijd slechts
in betrekkelijk geringe hoeveelheid, zoodat, indien men aanhoudend, b. v. door
het telen van mangelwortels, den grond uitput, niets noodzakelijker is dan
het aanvoeren van nieuwe, vruchtbaarmakende alkali-bestanddeelen, met name
stalmest, asch, keukenzout, natroliet, kaliveldspaat, enz.
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Eindelijk hebben wij onder de bijkomende bestanddeelen van den grond ook
nog de ij z er verbindingen te noemen, die in vele opzichten heilzaam voor den
akker zijn. Zij ontstaan in genoegzame hoeveelheid uit verweering der gesteenten.
Al oefenen nu al deze bestanddeelen een belangrijken invloed op den akkergrond uit, toch zal deze slechts weinige en schrale vruchten voortbrengen,
indien die grond aan zich zelf wordt overgelaten en niet door 's menschen
hand tot meer vruchtbaarheid gebracht wordt. Dienvolgens is het
B e a r b e i d e n van den g r o n d voor het aankweeken van planten van het
hoogste belang. Te dezen aanzien heeft de landbouw acht te geven; niet alleen
op de aangeduide g e s t e l d h e i d van den grond, maar ook op de d i e p t e ,
den o n d e r g r o n d en de l i g g i n g ; van dit een en ander trouwens hangen
de aard en de omvang der werkzaamheden, benevens de keuze van bouwgereedschappen af.
Men kan in het algemeen aannemen, dat een diepe grond minder nadeel
heeft van droogte en vocht, inwendig meer warmte bewaart, den voorspoedigen
wasdom en de krachtige ontwikkeling der planten meer bevordert, de wortels
meer voedsel doet zuigen uit den ondergrond en een gunstigen invloed heeft
op het besparen van mest en zaad. Doch de diepte van den grond wordt in
vele gevallen tegengewerkt door de gesteldheid van den o n d e r g r o n d , en de
wederkeerige invloed van dezen en den b o v e n g r o n d moet daarom door den
landbouwer zorgvuldig in aanmerking worden genomen, aangezien beide evenzeer vatbaar zijn voor verbetering als voor verslimmering. Een ondergrond, die
te vast is om vocht en wortels door te laten, maakt een kleigrond nog kouder
en vochtiger, terwijl een zandige of kalkachtige ondergrond den kleibovengrond
malscher en vruchtbaarder maakt. Omgekeerd is het goed voor een zandbovengrond, dat er een min of meer vaste kleilaag onder ligt.
Wij noemden ook de l i g g i n g ; hierdoor verstaan wij het klimaat, de hoogte
boven — of laagte beneden het waterpas, de helling, den vlakken of golvenden toestand van den bodem. Trouwens al deze omstandigheden hebben niet
alleen invloed op het kweeken der planten, maar ook op de wijze van bebouwing en het nemen van verschillende maatregelen.
De behandeling der gronden kan men verdeelen in: het o n t g i n n e n van
nog onbebouwde, het v e r b e t e r e n van reeds bebouwde, het o n d e r h o u d e n
der teelkracht bij uitgeputte.
Aangaande de ontginning bepalen wij ons bij Nederland. Aan den landbouw
hier te lande worden nieuwe gronden geleverd door ontginning van onvruchtbare landen, door droogmaking van overstroomde, door bebouwing van uitgeveende. Door de ontginning van onvruchtbare landen verstaan wij het in cultuur
brengen van heidevelden, gelijk die vooral in onze provinciën Noord-Brabant,
Gelderland, Drente en Limburg worden aangetroffen. Deze heiden zijn ten deele
hoog en zandig, ten deele laag en moerassig. Om de eersten voor den landbouw
geschikt te maken en te houden moet in den regel eerst gezorgd worden voor
het effenen van den bodem, het slechten der hoogten en het aanhoogen der
laagten, opdat een gelijkmatige aan- en afvoer van water kunne plaats hebben.
Hiertoe dienen ook kanalen, welker water opgehouden en alzoo over de opper-
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vlakte verspreid kan worden — een handelwijze, reeds bij de oude Egyptenaren bekend; deze kanalen dienen tevens tot den goedkoopsten aanvoer van
meststoffen. Een ruime, zorgvuldige en aanhoudende bemesting toch is de
levensvoorwaarde tot het vruchtbaar maken van zandvlakten, omdat daardoor
een plantengroei mogelijk wordt en alzoo de bovengrond een behoorlijke hoeveelheid teelaarde erlangt. Aan deze ontbreekt het in de lage, moerassige
streken niet; in deze is de afvoer van water de eerste voorwaarde, en is
daaraan voldaan, dan bevat de grond genoeg verrotte overblijfselen van planten,
om bij behoorlijk omwoelen en bearbeiden een vruchtbare laag teelgrond te
erlangen. Landstrooken aan de zee ontwoekerd leveren meestal een zwaren
kleigrond, die slechts van de te overvloedige zoutdeelen behoeft bevrijd te
worden om rijke oogsten te beloven. De bij uitstek vruchtbare kleivelden in
Zeeland, Friesland en Groningen zijn daar om te bewijzen, dat het afdammen
der golven door dijken ruimschoots beloond wordt door de aanwinst van uitmuntende landerijen; het spreekt echter van zelf, dat tot zulke indijkingen
bij voorkeur de zoogenoemde schorren, gorzen of kwelders worden gekozen,
die reeds gedurende de ebbe boven water liggen. Hiertoe behooren ook de
afdammingen, zooals bij het maken van den nieuwen waterweg voor Amsterdam hebben plaats gehad. De uitmaling van meren en andere zoetwaterpiassen
levert natuurlijk een anderen ondergrond, die bij het ontginnen naar zijn eigen
aard moet worden behandeld. Voorbeelden daarvan zijn in ons vaderland het
voormalige Haarlemmermeer, benevens de vele uitgeveende streken, die van
lieverlede drooggemaakt en in cultuur gebracht zijn of worden.
In het verbeteren der gronden en het onderhouden hunner vruchtbaarheid
ligt het eerste gedeelte van het landbouwersbedrijf; in het telen van veldvruchten het tweede; in hare inzameling en verdere behandeling het derde.
De behandeling van den grond regelt zich èn naar de gesteldheid van den
bodem, èn naar het doel dat de landman beoogt. Zij is dus b. v. anders voor
bouwland, anders voor weiden. De behandeling van het eerste in het algemeen
verdeelt zich in b e a r b e i d e n en g e s c h i k t m a k e n . Het eene omvat ploeg e n , e g g e n , r o l l e n ; het andere v e r b e t e r e n , effenen, a f w a t e r e n en
b e w a t e r e n der gronden.
Het p l o e g e n heeft ten doel, den grond losser te maken, de verschillende
bestanddeelen dooreen te mengen, de oppervlakte onder te brengen en omgekeerd, den akker te zuiveren. Hoe dikwijls en hoe diep men moet ploegen,
hangt af van de gesteldheid des gronds, van de vrucht, die men wil verbouwen,
en van andere omstandigheden. Zware gronden eischen meer beploeging dan
lichte, winter- en braakvruchten meer dan zomervruchten, vervuilde akkers
meer dan zuiver gehoudene. Het meer of minder diep ploegen hangt voornamelijk af van de gesteldheid der ondergronden, alsmede van jaargetijde en
weersgesteldheid. Hoe meer de gesteldheid van onder- en van bovengrond aan
•elkander gelijk zijn, des te meer is het diep ploegen aan te raden; waar de
ondergrond een nadeeligen invloed op den bovengrond zou hebben, moet men
er zich zooveel mogelijk van onthouden. Kleigronden moeten vóór den winter
zoo diep mogelijk omgeploegd worden, opdat de vorst ze nieuw make. Lichte
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gronden worden 't best omgeploegd als zij van vocht doortrokken zijn; zware
moeten daartoe noch te vochtig, noch te droog wezen. Of men breede dan
wel smalle voren zal ploegen, hangt mede af van het zware of lichte der
gronden. In vele streken meent men een smalle snede te moeten leggen ten
gevalle van vocht en kweekgras; maar de ervaring heeft geleerd dat, indien
men voor goede watervoren zorgt, een breede, diepe snede de voorkeur verdient. Ten aanzien van het omploegen vóór den winter is bij vele landlieden,
en dat niet ten onrechte, het spreekwoord in zwang: „ploegen vóór den
winter is halve bemesting;" trouwens, het maakt den grond vruchtbaar, verdelgt het onkruid en geeft aan de vorst gelegenheid om dieper in den grond
te dringen — iets dat zeer heilzaam voor den akker is.
Door het e g g e n worden de grove aardkluiten gebroken, de voren geëffend,
het onkruid verdelgd, het zaad met aarde bedekt en de oppervlakte geroerd.
Wanneer en hoe dikwijls men moet eggen, hangt voornamelijk af van de weersgesteldheid en van den groveren of fijneren toestand der aardkluiten. Bij kleigronden is die tijd de beste, wanneer de kluiten 't lichtst uiteenvallen. Hoe
zwaarder de grond is en hoe menigvuldiger het onkruid, des te veelvuldiger
moet hij geëgd worden; bij droog weder laat men het eggen spoedig op het
ploegen volgen. Akkers, die men vóór den winter omgeploegd heeft, worden
eerst in de volgende lente geëgd. Het ondereggen van het zaad hangt daarvan
af, of het meer dan wel minder moet bedekt worden. Bijaldien het eerste het
geval is, wordt het in de ploegvoor gezaaid en daarna ondergeëgd; moet het
slechts met weinig aarde overdekt worden, dan wordt de akker eerst geëgd,
daarna bezaaid en vervolgens het zaad ondergeëgd.
Het r o l l e n en s l e e p e n dient tot het breken van aardkluiten, het effenen
van den grond, het verdelgen van ongedierte en het vastleggen van al te losse
gronden. Yooral na het zaaien van zomervruchten en voedergewassen bedient
men zich van het rolblok, ten einde de vochtigheid langer in den grond te
houden en de oppervlakte effener voor het maaien te maken. Voor pas opkomende klaver is het vast tegen den grond drukken zeer dienstig. Het sleepen
wordt doorgaans gedaan ten einde braakgronden te effenen en in bezaaide het
zaaikoren vaster te leggen.
Maar het bewerken van den grond met ploeg, egge, blok en sleeper alleen
is niet voldoende voor het doel van den landbouw; de landbouwer moet bovendien ook zorgen voor het v r u c h t b a a r m a k e n zijner gronden. Men verstaat
daaronder niet enkel het bebouwen van den grond in zijn natuurlijken toestand, wat aan elke geregelde gewassenteelt moet voorafgaan, maar ook het
verbeteren van den reeds ontgonnen bodem. Dit verbeteren betreft ten deele
de dooreenmenging der verschillende bestanddeelen van den akker, ten deele
het wegnemen van de oorzaken, die de vruchtbaarheid in den weg staan, b. v.
het uitroeien van schadelijk onkruid, waardoor het opkomen en tieren der
kweekgewassen verhinderd wordt, voorts ook het toe- en afvoeren van vochtdeelen, eindelijk het veranderen van de eene bestemming in de andere, b. v.
bosch tot korenveld te maken. De belangrijkste dier verrichtingen bestaat in
het toe- en a f v o e r e n van w a t e r ; te veel droogte en te veel vocht belemII.
2
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meren dikwijls den landbouw zeer; zij moeten dus kunstmatig onschadelijk
gemaakt worden. K u n s t m a t i g e b e s p r o e i i n g heeft, behalve bij den rijstbouw, meestal slechts op weiden plaats, Bij den rijstbouw wordt het water
van het hoogste punt, 't zij uit een rivier, 't zij het er door kunstbewerking
heengeleid is, met zeer weinig verval zoo over den akker verspreid, dat alle
punten gelijkmatig van het noodige vocht voorzien worden. De rijstvelden
moeten zelfs bijwijlen geheel onder water gezet worden. Zij zijn doorsneden
met kleine dammen, die terrasvormig aangelegde velden omsluiten, zoodat het
water zeer langzaam van de hoogere naar de lagere gedeelten afloopt. Met de
weidevelden wordt, voor zoover zij afhellende liggen, eveneens gehandeld.
Waar zij effen zijn en men er het water eener beek of rivier kan heenleiden,
handelt men aldus: nadat de grond volkomen effen is gemaakt, worden er
kleine kanaaltjes of greppeltjes door gegraven, die wel overal een geringe
diepte hebben, maar toch aan de zijde waar er het water wordt opgeleid, het
ondiepst zijn. Deze kanaaltjes loopen zoo over het weiland heen en weder,
dat het water gedurig wordt opgehouden, terwijl het naar de diepere kanaaltjes loopt, totdat het eindelijk aan
de andere zijde in een sloot komt.
Door dat heen en wederschieten
van het eene kanaaltje in het andere wordt het geheele weideveld
gelijkmatig bevochtigd, zoo dikwijls
men aan het stroomende water
toegang tot de kanaaltjes verschaft.
Yan zeer veel belang voor den
landbouw is het a f v o e r e n van
Draineerbuizen.
h e t w a t e r , voornamelijk door
het zoogenoemde d r a i n e e r en,
dat in onzen tijd een verbazenden vooruitgang in den landbouw heeft teweeggebracht. Het d r a i n e e r e n 1 ) bestaat in het leggen van gebakken aarden
buizen in den grond; zij moeten het overtollige water opnemen en afleiden.
Gelijk de besproeiingskanalen boven den grond zijn, zoo zijn de afwateringkanalen onder den grond, maar verdeelen, evenals de eerste, den akker in
onderscheiden vakken. Een hoofdvoorwaarde is, dat de buizen, die in de daarvoor gegraven kanaaltjes onder den grond komen te liggen, altijd een gelijkmatige ligging naar hetzelfde punt hebben, vanwaar het water verder kan
worden afgeleid. Alsdan zetten de kleinere buizen het water af in grootere,
die het op hare beurt naar het laagste punt ter afvloeiing brengen. Het buizenstelsel bestaat uit buizen van omstreeks een voet lengte, die los in elkander
gestoken en volstrekt niet waterdicht aaneenverbonden zijn. Zij liggen op
grooter of kleiner diepte, naarmate de aard van den grond het vereischt, in
een aan de benedenzijde scherp toeloopende goot of greppel. Nadat de buizen
gelegd zijn, wordt de greppel weder aangevuld en geëffend. Het water sijpelt
*) De naam is afkomstig van 't Eng. werkwoord to d r a i n , uitlekken.
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nu door de losse verbindingen in de buizen, en neemt op die wijze zijnen
loop, die overal waar twee buizen ineenloopen, versterkt wordt. Indien de
buizen dicht aan elkander sloten, zou het beoogde doel minder goed bereikt
worden, daar er alsdan bijna alleen aan het eene uiteinde der buis water in
kon komen. De buizen dienen hoofdzakelijk om het inzakken der greppels te
voorkomen; vandaar ook, dat het in vele gronden voldoende is, den bodem
der greppels slechts met aaneenliggende plavuizen te bedekken, hoewel zulks
vrijwel overbodig gemaakt wordt door den geringen prijs der buizen. Onverglaasde verdienen ver de voorkeur boven verglaasde, omdat zij poreuzer zijn.
Zij moeten altijd zoo diep liggen, dat zij in den winter niet stuk vriezen kunnen.
Nog slechts weinig tientallen jaren zijn er verloopen sedert het draineeren
stelselmatig in de landbouwkunde is opgenomen en reeds kan men nagaan
welken grooten invloed het heeft uitgeoefend. Wel kenden reeds de Romeinen
de waarde van het afwateren der gronden, en in de 17 DE eeuw schreef de
Engelschman W A L T E R B L I G H een werk over het draineeren; doch de daarin
voorgedragen grondstellingen vonden niet algemeen ingang. Eerst ten jare 1727
werd het, volgens mededeeling van B R A D L E Y , hoogleeraar te Cambridge, in het
graafschap Suffolk op een groote oppervlakte in toepassing gebracht, nadat
men er zich vroeger toe bepaald had, sommige wateraderen en opborrelende
bronnen, waar zij schadelijk waren, af te leiden. Later geraakte de zaak weder
in vergetelheid, totdat SMITH te Deanstone in 1 8 2 5 een groote oppervlakte
droog legde. Hij gaf aan Engeland een voorbeeld, clat algemeen navolgingvond; in 18 jaren draineerde hij alleen met buizen ter gezamenlijke lengte
van ruim 100 Eng. mijlen. Het practische E n g e l a n d heeft de proeven genomen en gadegeslagen, en 't was na het aannemen der bekende korenwetten
van P E E L , dat in 1 8 4 6 de zoogenoemde drainage-akte tot stand kwam, bij
welke aan de regeering het recht werd toegekend om aan grondeigenaars tot
draineering en grondverbetering voorschotten te doen tot een bedrag van bijna
38 mill, gulden tegen betaling van
°/ 0 gedurende 22 jaren. Deze credietopening ten voordeele der grondbebouwing werd later aanmerkelijk verhoogd,
zoodat tot op het einde des jaars 1 8 5 2 reeds aan 6 4 , 0 0 0 acres, d. i. omtrent
12 •
geogr. mijlen of 1 8 , 0 0 0 H.A., nagenoeg 6 7 mill. guld. besteed was.
Toen ook die geldsommen niet toereikende waren, richtte men onder bescherming der wet drainage-compagnieën in actiën op. B e l g i ë trad, hoewel na
lang toeven — eerst in 1850, door onderscheidene maatregelen, doch met
ernst en kracht, in de voetstappen van Engeland. Er werden wettelijke voorschriften ingevoerd op het recht van draineerbuizen door eens anders eigendommen te leggen, en ook overigens werd de zaak door verschillende maatregelen bevorderd. F r a n k r i j k volgde door het verstrekken van geldelijke
hulp aan de landbouw-maatschappijen, door het vervaardigen van werktuigen
tot het maken van draineerbuizen en door het oprichten van genootschappen
ter bevordering dezer zaak. Ook in andere landen, vooral in Noord-Amerika,
werd zij ter harte genomen, zoodat in minder dan 20 jaren de grond er in
het algemeen vele millioenen rijker geworden is door toepassing van het
draineerstelsel. Ook ons v a d e r l a n d bleef te dezen niet achter. In Zeeland

20

AARD EN BEARBEIDING VAN DEN GROND.

ging de kundige Y A N DEN BOSCH voor, en legde omtrent 7 0 0 H . A . met uitstekend gevolg in den Wilhelmina-polder droog. Zijn voorbeeld vond navolging, eerst op Zuid-Beveland, later ook op andere eilanden; zoo werden o. a.
de nieuwe indijkingen bij St. PhiKpsland ook ten deele gedraineerd. Meer in
het groot draineerde men vooral in de provincie Groningen, waar in 1886
meer dan 3 3 , 0 0 0 H . A . gedraineerd land aanwezig was (voor geheel Nederland
bedroeg dit cijfer in genoemd jaar ruim 4 3 , 0 0 0 H . A . ; voor Zeeland, dat op
Groningen volgt, 5 3 7 0 , voor Drente, waar het minst gedraineerd wordt,
slechts 3 H.A. De gemiddelde diepte der buizen is 1,16 meter; de gemiddelde
onderlinge afstand der drains 10 meter in zware klei, 12 in de lichte zandgronden. De kosten bedroegen gemiddeld 67 gulden per hectare. In 1862 bestonden in Groningen reeds 14 fabrieken van draineerbuizen, die in dat jaar
5 , 3 4 3 , 5 0 0 buizen vervaardigden, waarvan slechts 6 6 , 7 0 0 buiten de provincie
verkocht werden.
Behalve het droogleggen zelf geeft het draineeren nog een belangrijk voordeel, doordien men daarbij een menigte greppels en slooten kan dempen en
alleen de hoofdwaterleidingen behoeft te behouden, waardoor 2 a 3, in sommige streken zelfs 5 °/ 0 grond wordt gewennen, die anders voor de cultuur
verloren is.
Het behoort niet tot het bestek van dit werk, dieper in te gaan in een
beschrijving van het bewerken en toebereiden des bodems ten behoeve van
den landbouw. Doch iets moeten wij nog zeggen over de voornaamste landbouwgereedschappen en werktuigen.
De p l o e g is het belangrijkste gereedschap voor den landbouwer; geen
werktuig was grooter voertuig der beschaving; bij alle volken was de ploeg
steeds in hooge eer. De keizer van China drijft uit dien hoofde telken jare op
een daartoe door de sterrenwichelaars bepaalden feestdag den ploeg, na zich
hiertoe te hebben voorbereid door 3 dagen vasten en na offers en gebeden
ter eere van Tien, den God van hemel en aarde. De ploeg is prachtig verlakt
en de horens der trekossen zijn verguld. Zoo bewees ook de verlichte Oostenrijksche keizer J O Z E F I I aan den landbouw de verschuldigde eer, door met
eigen hand den ploeg te drijven. Het ploegen is de eerste en gewichtigste
bearbeiding van den grond. De ploeg is dienvolgens het zinnebeeld geworden
van 's menschen heerschappij over het aardrijk, een heilig gereedschap, verheerlijkt door de poëzie en door velerlei gedenkstukken. De geschiedenis van
den ploeg is een allerbelangrijkst hoofdstuk uit de geschiedenis der beschaving
van het menschdom. Do eerste minst volkomene bearbeiding van den grond
zal wel bestaan hebben in een weinig beduidend breken van de bovenkorst
en in het bedekken van het uitgezaaide graan met de omgewoelde aarde, ten
einde dit te beveiligen tegen het gevogelte. Men mag daarom aannemen, dat
de eerste bearbeiding van den grond niet bestaan heeft in een eigenlijk ploegen, maar in het omkrabben met een krommen boomtak, misschien zwaarder
gemaakt met een daaraan vastgebonden steen; de afbeelding op bladz. 21 kan
er eenig denkbeeld van geven. Al spoedig zal men echter ondervonden hebben,
dat de grond te vruchtbaarder was, naarmate men hem door omwoelen losser
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maakte, en dat, om dit naar eisch te doen, de kracht van den menschelijken
arm ontoereikend was. En zie daar de waarschijnlijke aanleiding tot twee

Ploegen in het Oosten.

gewichtige verbeteringen: de uitvinding van een gereedschap, dat clen grond
dieper en geregelder omwoelde, en het bezigen van trekdieren.
Overleveringen zeggen ons, dat reeds de Hebreërs en Egyptenaren den ploeg

gekend hebben, maar eerst met de G-rieken en Romeinen vangt de eigenlijke
geschiedenis van dit landbouwgereedschap aan.
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Een mythische overlevering schrijft de uitvinding van den ploeg toe aan
(CERES), de alvoedende moeder, alsmede aan haren beminden T R I P TOLEMUS van Eleusis, wiens naam de beteekenis heeft van „driemaal geploegden akker." Die ploegen hadden bovenstaanden vorm.
Een os voor den ploeg te
spannen, gelijk de nevensstaande
oud-Romeinsche
ploeg voorstelt, wordt opgegeven een uitvinding te zijn
van zekeren Athener, daarnaar BOEZYGES (ossenspanner)
genoemd. De Romeinen verPloeg bij de oude Romeinen.
beterden den ploeg aanmerkelijk; bij hen onderscheidde men er reeds de verschillende gedeelten van:
t e m o , de ploegboom; s t i v a , de ploegstaart; m a n i c u l a , het handvat;
bu'ra, de kromming aan het achtereinde; v o m e r , de schaar; c u l t e s , het
ploegijzer; d e n t a l e , de
voet; z a l l a , het schoohmaakschopje. Den lateren
Romeinschen ploeg vindt
men hier mede afgebeeld.
Bij het stichten van steden trokken de Romeinen
groeven ter aanduiding
van de plaats der muren;
Ploeg bij de oude Romeinen.
zij bedienden zich daarbij
van een ploeg, bespannen met een os; werd een stad geslecht, dan ploegde
men insgelijks den grond om, ten teeken dat aldaar niet meer moest worden
gebouwd.
Gelijk veelal groote gevolgen uit geringe beginselen zijn ontstaan, zoo is
DEMETER

Verbeterde Romeinsche ploeg.

dit ook het geval met den ploeg. De alleroudste vorm van dit gereedschap
bestond eenvoudig in een boomtak met een uitstek tot het omwoelen van
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den grond, gelijk op bladz. 21 werd afgebeeld. Het lange einde werd gewis
door een mensch of een dier voortgetrokken. Dit onvolkomen werktuig kon
echter den grond wel doorwroeten, maar niet geregeld losmaken. Toen een
latere uitvinding den houten woelhaak met een ijzeren beitel voorzien had,
kon men dezen zulk een krommen vorm geven, dat de grond werd omgekeerd.
Maar nog altijd bestond
die ploeg (zie de afb.
op bladz. 22) uit één
stuk, moeilijk te behandelen en van zeer ondoelmatigen vorm. 't
Was een belangrijk
vraagstuk, den ploeg
zoo te vervaardigen, dat
hij onder het voortgaan
behoorlijk bestuurd kon
worden; de oplossing
Hohenheimer ploeg.
van dat vraagstuk bestond in het aanbrengen van een staart. De Grieken brachten het reeds verder;
zij voorzagen den ploeg van wielen en eene schaar. Nog verder gingen de
Eomeinen; zij voorzagen den ploeg van een krommen balk, die aan de eene
zijde in de ploegschaar uitliep en aan de andere een kromming had, die tot
handvat diende.
Een groote verbetering was voorts de uitvinding om het vaste voorstuk

wijze van ploegen in Indië.

door een beweegbaar te vervangen, waardoor ook mogelijk werd den ploeg
naar willekeur minder of meer diep te doen gaan. Dit laatste doel werd nog
beter bereikt door den zoogenoemden voet, zijnde een houten staaf, die in den
ploegbalk op en neer beweegbaar is, en een dwarshout draagt, dat over den
grond slepende, het dieper in den grond dringen belet. Men ziet dezen ploegvoet aan den hier boven afgebeelden, zoogenoemden Hohenheimer ploeg. Op
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een andere wijze wordt dit doel bereikt door, gelijk de afbeelding op bladz.
22 voorstelt, aan de voorzijde van den ploeg twee wielen te plaatsen van
ongelijke grootte, van welke het grootste door de voor, het kleinste over den
nog niet omgeploegden grond loopt. Voorts verdient hier nog vermelding het
mes, in andere streken vervangen door
een ijzeren schijf, op
den omtrek scherp
geslepen; daardoor
wordt de grond recht
afgestoken langs de
voor, waardoor deze
veel
regelmatiger
wordt. Op de afbeelding van den Hohenheimer ploeg ziet
men dat mes onmiddellijk vóór de ploegschaar, die den grond
omwerpt.
Deze zijn in den
grond de hoofdgeWijze van ploegen in Arabië.
deelten van den ploeg
in het algemeen. Natuurlijk zijn er vele en velerlei kleine wijzigingen aan gemaakt, naar gelang
van den aard der gronden en der verschillende gewassen. Wat het voortdrijvingsmiddel betreft, de oude Grieken en Romeinen bedienden zich van
ossen, (zie de afb.
bladz. 5); in het oude
Egypte bediende men
zich van een kameel
en een os, naast
elkander gespannen
(zie de afb. bladz. 4);
in het oosten sedert
overoude tijden van
een olifant (zie de afb.
bladz. 21); in Indië
van een span bulossen (zie de afb.
bladz. 23); in Arabië
Ondergrondsploeg.
insgelijks, bij anderen vorm van den ploeg (zie bovenstaande afbeelding). Ten onzent is de os bij
uitzondering, het paard in den regel het trekdier voor den ploeg en andere
landbouwgereedschappen. In Engeland en vooral in Noord-Amerika heeft men
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in cle laatste jaren de dierlijke kracht door die van den stoom vervangen en
is de ploeg, geheel en al van zijn oud-aartsvaderlijken vorm afgeweken, een
ingewikkeld en kunstmatig werktuig geworden.
Het is in het algemeen de taak van den ploeg, den bovengrond om te werken, losser te maken en alzoo toe te bereiden voor het ontvangen van zaad
of planten. Maar daarvoor kan ook naar den aard cles bodems noodig zijn,

De Amerikaansche ondergrondsploeg.

dat men den grond nog op grooter diepte loswerkt. Daartoe dient de zoogenoemde ondergrondsploeg, op bladz. 24 afgebeeld, door de Amerikanen verbeterd tot den vorm, die hier bovenstaande is voorgesteld; de twee handvatten
van deze afbeelding dienen alleen tot vaster besturing; zij zijn ook bij den
gewonen ploeg hier en daar in ons vaderland, met name in het Limburgsche,
in gebruik. De ondergrondsploeg kan tweeërlei doel hebben: de ondergrond is

Exstirpator of uitroeier van onkruid.

geschikt of niet geschikt 0111 met den bovengrond vermengd te worden; 111
het eerste geval wordt de bodem der gewone voor nogmaals uitgeploegd en
evenals de bovenvoor omgeworpen, in het laatste alleen losgewoeld, maar zóó.
dat de voor niet wordt omgeworpen. Waar het niet om onderstboven werpen
van den bovengrond, maar alleen om doorwoelen en losmaken te doen is.
bedient men zich met vrucht van een ploeg door den Amerikaan G R A Y uitgevonden, en door hem g r u b b e r (omwoeler) genoemd; zie de bovenstaand^
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afbeelding. Voor diepe grondbewerking heeft men een uitstekend werktuig in
den s t o o m p l o e g , die in Engeland en Noord-Amerika reeds langer in gebruik,
in de laatste jaren ook ten onzent hier en daar wordt aangewend (in de Haarlemmermeer, waar wijlen Mr. AMERSFOORT hem het eerst heeft ingevoerd, in
enkele streken van de provinciën Zeeland en Groningen). Het is vooral op
groote boerderijen met
veel bouwland, dat de
stoomploeg met voordeel gebruikt wordt, niet
alleen omdat hij in korten tijd veel werk verricht, maar ook omdat
de gronden, met zulk een
ploeg bewerkt, veel ruimeren oogst opleveren
dan landerijen, die met
behulp van trekdieren
worden omgeploegd.
Den overgang van den
Aardappelrooier.
ploeg tot de egge levert
het werktuig, door
T H A E R e x s t i r p a t o r (uitroeier) genoemd, en op bladz. 2 5 afgebeeld, welke
afbeelding een uitvoerige beschrijving overtollig maakt. Yoor het bedekken
van het gezaaide is dit werktuig van grooten dienst. In zijn oorspronkelijken
vorm werd het meest gebezigd tot het vernielen van onkruid, waarnaar het
den naam heeft, die, waar het bekend is, niet zelden door den landman tot

Ondergrondsploeg.

„extrapater" is verbasterd. Eindelijk vermelden wij nog een schrandere Amerikaansche uitvinding: den ploeg om aardappelen te rooien.
De eigenlijke egge (zie de afb. bladz. 27) bestaat in het algemeen in een
raam van ribben en dwarsribben, voorzien van ijzeren of houten pennen,
schuins in het raam geplaatst. Men laat haar derwijze over den akker trekken,
dat de schuine zijde der pennen, evenals de voeten van G R A Y ' S omwoeler,
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naar voren staat. Het gevolg daarvan zou zijn, dat het paard de pennen of
zoogenoemde tanden der egge in den grond trok, zoodat de egge er onbeweeglijk in bleef zitten. Bij den omwoeler wordt dit voorkomen door het aan
de voorzijde geplaatste wiel,
dat in dit geval den
dienst van ploegvoet (zie de
afb. op bladz. 26) bewijst;
bij de egge daardoor, dat de
landbouwer aan de achterof naar hem gekeerde zijde
der egge een touw heeft
vastgemaakt, waarmee hij
haar gedurig optrekt, wat
tevens het breken der kluiten zeer bevordert. De eerste
sporen van dit gereedschap
vinden wij bij de Romeinen,
die den veldgod OCCATER als
den patroon der egge vereerden en zijn naam bij
CEREs-feesten door den offerpriester lieten uitroepen.
Gebruik der egge.
Echter maakt ook reeds de
H. Schrift gewag van het eggen, in onderscheiding van het ploegen1); de
Grieken bedienden zich van grove doorntakkenbossen.
De uitvindingsgeest heeft ook aan de egge verschillende meer ontwikkelde
vormen gegeven. De zoogenoemde egelegge (zie de onderstaande afbeelding)
heeft den hoofdvorm van een ploeg, maar tanden in plaats van de ploegschaar.
De Noorweegsche egge
heeft tweeërlei tanden:
overeindstaande of liever rechtstandig afhangende, en daartusschen
omloopende,
door welker vereenigde
werking zware gronden zeer fijn worden
gebroken.
Egelegge in Noorwegen.
Wij maakten hierboven ook gewag van het r o l l e n en sleepen. Het eerste geschiedt met
een zoogenoemd rolblok, bestaande in een grooten houten cilinder, aan beide
zijden in de verlenging der as voorzien van een ijzeren bout; deze bouten
draaien in een raam, waaraan de paarden worden gespannen, terwijl aan de
l

) Jes. XXVIII: 24; Hos. X : l l .
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andere zijde een touw is, met een lus, die heen en weder kan worden getrokken ter besmering der rol. Een gewijzigde vorm is de zoogenoemde kluitenbreker, waarvan de onderstaande afbeelding een denkbeeld geeft. De s l e e p e r
bestaat in een dergelijk raam als dat der egge ; in plaats van tanden heeft
dit gereedschap aan de eene
zijde
aaneengespijkerde
planken, die men door een
paard over den akker laat
drijven, ten einde het zaad
glad te bedekken. Om de
zwaarte te vergrooten en
tevens het behouden der
De kluitenbreker.
indruksels van de voeten
des bestuurders te voorkomen (de hoeven van liet paard gaan vóór den sleeper en worden door
dezen gedeeltelijk geëffend) plaatst deze zich op het gereedschap en weet met
heen en weder bewegen der beenen de werking van het sleepen te verbeteren.
Tot de werktuigen ter toebereiding van den grond bedient men zich eindelijk
in sommige streken van ons vaderland, met name in Z.-Holland en Zeeland, nog

Het rolblok.

van het molbord. Men kan dit gereedschap niet beter beschrijven, dan door
het te noemen een reusachtig groote schop of spade, 4 a 5 voet breed op de
snede, die van ijzer is, terwijl het overige uit hout bestaat. Ter plaatse waar
de steel zich met het uitgeholde blad der spade vereenigt, zijn sterke kettingen vastgemaakt, aan welke de paarden trekken. G-elijk nu een arbeider, die
zonder diep in den grond te komen den bovengrond wil wegnemen, zijn spade
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zeer schuins houdt en zoo aan den steel duwt. trekken de paarden, vóór de
snede van het molbord en op eenigen afstand geplaatst, het molbordblad eerst
in een aardbult en verplaatsen vervolgens die aarde naar een laagte, terwijl
de werkman den toestel aan het uiteinde van den steel bestuurt. Het molbord
dient derhalve om grond op kleinen afstand van hoogten naar laagten te verplaatsen; voor grooter afstanden bedient men zich van karren.
Hebben de behandelde gereedschappen en werktuigen betrekking op het
bearbeiden van den grond, ook ten aanzien van de behandeling der veldvruchten levert vooral het laatste tiental jaren overvloedige blijken van 's menschen vindingrijkheid, verscherpt door het steeds kostbaarder worden van den
handenarbeid.
Het zaaien wordt hier te lande nog veel met de hand verricht, en wel op

Zaaimachine.

den akker in breede uitstrooiing, waarbij de zaaier een geregelden tred houdt
en aldus met eenige oefening het zaad vrij regelmatig over den akker verspreidt. Dat zaaien uit de hand is de alleroudste bewerking; doch hoezeer
men de bedrevenheid van geoefende landbouAvers in het geregeld en gelijkmatig uitwerpen van het zaad ook bewonderen moet, kan toch de geoefendste
hand nimmer de regelmatigheid der machine bereiken, en vooral niet volkomen voldoen aan het vereischte om te maken dat het uitgezaaide op eiken
verlangden afstand komt te liggen. Hier komt de zaaimachine te hulp, en
zulks zoowel tot het regelmatig uitzaaien over de geheele oppervlakte des
akkers als tot het zaaien in rijen.
De zaaimachines zijn zeer oud, vooral in China, Japan en Oost-Indië, doch
ook in Europa. In de 16 d e eeuw vindt men reeds melding gemaakt van zoodanige machine als uitvinding van zekeren GTIOVANNO CAVALLINO van Bologna,
doch men kent de samenstelling dier machine niet meer. In het jaar 1668
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vervaardigde JOZEF VAN LOCATELLI, een Corinthisch edelman, een zaaimachine
van lepelvorm. In 1 7 3 0 vond de vader der rijen-teelt, JETHRO T R I E L , een zaaimachine uit, voornamelijk bestaande in een omloopenden cilinder met gaatjes;
deze machine werd een halve eeuw later door een geestelijke, IHMES COOKE,
aanmerkelijk verbeterd. Nog later zagen meer uitvindingen het licht, ingericht
volgens de gesteldheid der gronden, de wijze van bebouwing en de soort van
zaad; ja, de rustelooze uitvindingsgeest wist het zelfs zoo ver te brengen, dat
zaad en mest tegelijk op den akker gebracht, en ook nog andere werkzaamheden er mee verbonden werden. De afbeelding op bladz. 29 geeft een denkbeeld van zoodanige machine. Zij wordt gedreven door een tandrad, verbonden

Maaimachine.

met een der wielen, in dier voege, dat het zaad alleen dan wordt uitgestrooid;
wanneer de machine in beweging is, maar niet zoodra zij stilstaat. Dat uitstrooien geschiedt öf door middel van lepels, schoppen of dergelijke, öf door
andere hulpmiddelen, met inachtneming altijd van een juist verdeelen der korrels.
Het zaad is op den akker uitgestrooid; het ontkiemt; de plant komt tot
wasdom en rijpheid — de dag des oogstes is daar.
Het dichterlijke waas, vroeger over de inzameling der veldvruchten verspreid,
heeft in den laatsten tijd moeten wijken voor het mechanisme; waar eertijds
duizenden vlijtige arbeiders en arbeidsters den sikkel onder vroolijk gejuich in
het koren sloegen, ziet men tegenwoordig — ten minste hier en daar — m a a im a c h i n e s , die den mensch het werk uit de hand nemen en het met veel
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grooter spoed en juistheid verrichten. Die spoed is welkom, want oneindig
minder dan vroeger hangt men daarbij af van wind en weder.
P A L L A D I U S en P L I N I U S verhalen, dat men in Gallië reeds ten tijde der Ro-

Verbeterde maaimachine.

meinsche wereldheerschappij de korenhalmen door middel van werktuigen afgesneden heeft, doch eerst in 1799 werd het denkbeeld daartoe door den Engelschman
BOYCE opnieuw opgevat en ten uitvoer gelegd. De uitvoering van het denkbeeld

Gras-maaimaehine.

leverde echter groote bezwaren op, totdat MAC CORMICK in 1 8 4 0 te Chicago
een maaimachine uitvond, welke, wat het beginsel betreft, niets te wenschen
overliet. Zij werd verbeterd door OBED N A S S E Y te Baltimore, door B U R G E R S ,

32

AARD EN BEARBEIDING VAN DEN GROND.

en D R A Y te Londen en anderen, zoodat op groote boerderijen de maaimachine meer en meer in gebruik komt. De machine van CORMICK is door
B U R G E R S en K E Y aanmerkelijk verbeterd, daar dezen er een toestel aan hebben
toegevoegd, welke zonder behulp van 's menschen hand het graan aan de
machine toevoert. Zij bestaat uit het voortrijdende gedeelte, het aanvoerende,
afsnijdende en wegleggende. De afbeelding op bladz. 31 geeft er beter denkbeeld van dan eene uitvoerige beschrijving. Met een enkel woord slechts zij
het volgende gezegd. De paarden gaan langs het overeind staande koren, doch
de door hen getrokken machine genoegzaam zijwaarts om eene snede van de
vereischte breedte af te maaien. Op zekeren afstand van den bodem, dien men
naar welgevallen kan vermeerderen of verminderen, heeft men een dwarsbalk,
die tegen de halmen een reeks lancetvormige tanden aanbrengt, die echter niet
snijden, maar de halmen slechts uiteenkammen. Een weinig lager dan die
tanden worden de halmen tot bosjes bijeengeknepen en aldus afgesneden, of
eigenlijk afgezaagd; het snijwerktuig toch is een lange zaagkling met fijne en
scherpe tanden; een mechanisme, met de wielen van het werktuig in verband
staande en dus door het voortrijden in beweging gebracht, doet deze zaag
met snelheid onverpoosd heen en weder gaan. Daarboven draait een soort van
lichten haspel, die de halmen aan de bovenzijde vat, ze tegen de zaagkling
drukt en de afgezaagde dwingt om achter het werktuig neer te vallen. Bij
de eerste machines moesten zij dan opgeraapt of bijeengeharkt worden; later
is een verbetering aangebracht, bij welke de aren in een nette rij worden
gelegd. Zulks geschiedt — behalve door een schuinschen stand van den bodem
der machine — nog door een andere inrichting, doorgaans drie lichte rollen
van ongelijke lengte, met blikken schroefgangen. Terwijl deze rollen draaien,
schuiven zij de halmen op zijde. Door dit laatste is alzoo zeer verbeterd een
vroegere, op bladz. 31 afgebeelde machine, bij welke tot aan- en afvoer altijd
nog een werkman met eene hark vereischt werd.
Yeel eenvoudiger en dienvolgens ook veel goedkooper zijn de g r a s m a a i m a c h i n e s , daar het hier niet aankomt op een regelmatig uitleggen van het
afgemaaide. De machinale hark van G R A N T (zie afb. bladz. 3 1 ) bewijst hier
haar goede diensten en vervangt uitstekend en met oneindig meer spoed het
vermoeiende wenden van het hooi; de machine tot het omwenden en dooreenschudden van het hooi verricht dezen arbeid dan zooals zulks op de ouderwetsche manier geschiedde. Om. het op hoopen of in zoogenaamde oppers te
zetten is echter nog altijd 's menschen hand noodig, hoewel die „oppers", als
uitvloeisels van voorzorg tegen het te nat worden van het bijkans ter inzameling gereedliggende hooi, ook minder noodig worden bij den spoed, dien het
mechanisme verleent. Doch wij komen later op dit onderwerp terug.
In plaats van paarden gebruikt men, met name in Engeland en NoordAmerika, verplaatsbare stoommachines, eenigermate overeenkomende met de
locomotieven onzer spoorwegen en locomobielen genoemd (zie de afb. bladz. 33).
Voorshands zij alleen opgemerkt, dat deze machine onberekenbare voordeelen
aanbiedt m een tijd, waarin handenarbeid zoo kostbaar is, vooral ook in ons
vaderland, waar de groote veranderlijkheid van het klimaat in den oogsttijd
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iederen dag kostbaar maakt. En vindt men hier te lande slechts in enkele
streken het landbouwbedrijf op zoo groote schaal, dat het aanschaffen van
locomobielen beloond wordt, men vergete niet, dat öf het gezamenlijk aanschaffen van zoodanige machine, öf het aankoopen en verhuren voordeelen
aanbiedt, waarvan men zich bij de heerschende gehechtheid aan het oude geen
denkbeeld vormen kan.*)
Het dorschen is in 't algemeen een winterwerk. Onder dak geschiedende,
is het niet afhankelijk van weer en wind; het verschaft
arbeid in een tijd, dat er geen veldarbeid is; zelfs laten
zich sommige granen moeilijk vroeger uitdorschen; andere
daarentegen, zooals het koolzaad, moeten op den akker
zelf op kleeden worden uitgedorscht, daar de hulzen bij
het vervoer en verdere berging licht opengaan en het
zaad laten uitvallen. Het dorschen met den vlegel behoeven wij niet te beschrijven. De afbeelding op bladz. 35
vertoont, als gezegd is, een
dorschmachine met een
kaapstander, die door een
paard in beweging wordt
gebracht. Geschiedt dit
laatste door menschenhanden, wat ook kan, dan valt
de kaapstander natuurlijk
weg, maar wordt ook minder arbeid in denzelfden tijd
verricht. Het meest voldoende en veel voordeeliger
dan de kracht van menschen is tot dit doel de
kracht der stoommac h i n e , waarvan het gebruik wel niet zoo geheel
vreemd meer is in den
landbouw, maar die zich
evenwel niet overal laat
Locomobiel.
bezigen en alleen bij het
drijven van den landbouw in het groot de kosten en de moeite loont. Waar zich
om het een of ander doel een vast stoomwerktuig bevindt, kan daardoor ook
gemakkelijk een dorschwerktuig in beweging worden gebracht. Maar daarenboven heeft men ook v e r p l a a t s b a r e s t o o m w e r ' k t u i g e n , in vereeniging
met een dorschmachine, welke vooral in Engeland veelvuldig in gebruik komen.
In de laatste jaren maakt men in enkele streken van ons vaderland (Haarlemmermeer,
't Oldambt, Zuid-Beveland en Walcheren) reeds van dergelijke verplaatsbare stoommachines
gebruik.
II.

3
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Zelden is een grooter en kostbaarder werktuig na de eerste invoering meer
algemeen verspreid geworden dan de dorschmachine; maar ook zelden is het
nut in het gebruik zoo duidelijk gebleken als d a a r b i j . W i e voor eenige jaren
in streken, waar het verbouwen van granen op groote schaal gedreven wordt,
des winters op het land reisde, beschouwde een hofstede met een dorschwerktuig als iets zeer buitengewoons, en tegenwoordig verwondert men zich
daar, als men in de schuren nog het slaan met de vlegels hoort. De meeste
dorschmachines slaan het koren uit de aren door het snel omdraaien van zoogenaamde slagtrommels met sterke ijzeren kanten, welke laatste dicht langs
een vaststaand ijzeren draadwerk gaan en het graan door deze enge ruimte
medevoeren.
Met het dorschen, hetzij dan door den vlegel of door de machine, zijn de
graankorrels, de peulvruchten, oliezaden, enz. nog niet zoover gereed, dat zij
l
) „Ik heb indertijd opgemerkt," zoo schrijft een schrander landbouwer, „dat er geen
nauwlettender controleurs bestaan dan kippen en ganzen, waarom ik altijd hun raad inriep,
om na te gaan of mijn dorschers vlijtig en goed gewerkt hadden. Misschien wordt deze wenk
door mijn collega's opgevolgd en in dat geval zullen zij zien, hoe hun ganzen op het uitgedorschte stroo aanvallen en de aren onderzoeken. Zijn er flink wat korrels ingebleven,
dan beginnen de ganzen den dorscher te prijzen en maken een gesnater, dat des te harder
klinkt, naarmate de vlegel meer voor de ganzen heeft overgelaten. Dan komen ook de kippen en klokken haar kuikens er bij, terwijl de haan de trompet steekt en tot den aanval
blaast. Dan gaat het er vroolijk en luidruchtig toe. Komt dan een poosje later de boer en
wrijft hij zich de oogen uit en onderzoekt hij het stroo, dan is het ledig; dan prijst hij
zijn reeds door de kippen en ganzen geprezen dorscfher, en iedereen is voldaan, ook de
boerin, die zich vergenoegd in de handen wrijft, omdat haar gevogelte van zelf vet wordt
en eieren legt tot in het oneindige.
„Omdat ik nu weet, welk belang kippen en ganzen bij het dorschen -hebben en welk een
juist oordeel daarover door hen aan den dag wordt gelegd, heb ik deze gevleugelde controleurs ook bij de dorschmachines waargenomen, om te hooren, wat zij daarover wel zouden snateren en kakelen. Zij zeiden er echter niets van. De kippen fladderden er op rond,
als op een hooiberg en sprongen er weer af en stapten verdrietig heen, alsof ze alle ziek
waren en de pip hadden. De ganzen rekten de halzen uit en waggelden bedachtzaam
naderbij, woelden in het stroo rond en trokken de aren door de gele snavels, schudden
wijsgeerig den kop en bleven een poosje staan; daarna zagen zij elkaar verlegen aan, sloegen eerst het eene oog ten hemel, vervolgens het andere, staken den snavel opnieuw in
den hoop en trokken hem andermaal ledig eruit; dan dachten zij weer een poosje na,
keerden zich vervolgens verachtelijk om, bleven staan en trokken één poot omhoog en staken
den kop onder de vleugels, wat bij de ganzen hetzelfde is, als wanneer een verlegen
mensch zich achter het oor krabt, en waggelden eindelijk stil terug.
„Aha! dacht ik, mijn kippen en ganzen zijn niet over de dorschmachine tevreden, en ik
trok dadelijk een der met hangende vleugels voorbij sluipende ganzen een pen uit en schreef
daarmede haar oordeel neder, om het wereldkundig te maken.
„Maar welbeschouwd kan het niet ondienstig zijn, deze ontdekking, hoewel de dorschvlegel
bijna tot het verledene behoort, nogmaals in herinnering te brengen, want er zijn goede en
slechte dorschmachines en de arbeiders zijn in hun behandeling daarvan niet minder nalatig dan vroeger in het hanteeren van den vlegel; daarom zou het misschien ook tegenwoordig niet kwaad zijn, de kippen en ganzen over het werk der dorschmachines te laten
oordeelen en af te luisteren wat ze er van zeggen."
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dadelijk verkocht of verbruikt kunnen worden, maar zy moeten tot dit doel
nog eerst van stof, kaf en onkruid gereinigd worden, hetgeen door de dorschers met behulp van wannen en kafmolens verricht wordt. De zuivering der
uitgedorschte zaadkorrels is een belangrijk, niet te veronachtzamen werk. Niet
alleen dat het schoonmaken dient tot verwijdering van alle onreinheden, die
bij het oogsten en dorschen onder het graan zijn geraakt, en van alle zich
daaronder bevindende zaden van onkruid, welke zoowel onsmakelijk als soms
voor de gezondheid nadeelig zijn, wanneer zij onder het meel gebruikt worden;
maar daardoor wordt ook verhinderd, dat in het zaaikoren veel onkruid blijft
en er mede opgroeit. Dat ook de huisdieren gebruikt worden om het zaad te
dorschen, is reeds uit den bijbel bekend, en het zoogenoemde uittreden door

Dorschmachine.

paarden is bij vele vruchten (oliezaden) nog tegenwoordig veel in gebruik. Bij
het dorschen van tarwe, rogge, gerst enz. die tot menschenvoedsel moeten
dienen, acht men dit uittreden ongeraden, omdat de vermenging van deze
vruchten met dierlijke uitwerpselen alsdan niet gemakkelijk te vermijden is.
In Engeland en hier en daar ook elders is men reeds zoover, dat de machinenmaker met beweegbare stoommachines en de daarbij behoorende dorschwerktuigen op het land van hoeve tot hoeve rondgaat, en voor de pachters de
ingeoogste gewassen tegen een zekere belooning uitdorscht. Op deze wijze
verdient de fabrikant een arbeidsloon met zijne werktuigen en de pachter
behoeft geen kapitaal uit te geven, wil hij gebruik van den arbeid der machines hebben. De dorschwerktuigen zijn ook zoodanig ingericht, dat de
uitgedorschte granen volkomen gezuiverd en in verschillende hoeveelheden
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verdeeld, terstond in den zak vallen, en wel geheel schoongemaakt en gesorteerd.
De beschreven gereedschappen en werktuigen dienen tot het toebereiden
der gronden. Maar nog meer moet aan den akker verricht worden vóór hij den
vereischten graad van vruchtbaarheid bezit. We bedoelen de b e m e s t i n g .
In den grooten kringloop der natuur ontstaan nieuw leven en nieuwe
groei uit dood en verrotting. Reeds bij de beschouwing van den grond en
zijne bestanddeelen hebben we gezien, dat de vruchtbaarheid of groeikracht
van den bodem door twee zaken, v e r w e e r i n g en v e r r o t t i n g , plaats heeft.
De wet van wederkeerig geven en ontvangen is voor de voortdurende voortbrengingskracht een wet van onvermijdelijke noodzakelijkheid. Immers daar de
plant zich ontwikkelt uit bepaalde grondstoffen, die zij grootendeels uit den
grond put, moeten die grondstoffen ook op de een of andere wijze aan den
akker teruggegeven worden, zal het vermogen om er andermaal de plant van
te voorzien niet worden uitgeput. De langzamerhand verweerende aardkorst,
de bouwgrond, kan eenigermate worden aangemerkt als de voorraadkamer,
waar de planten hun voedsel erlangen uit de daartoe door verweering en
verrotting geschikt gemaakte organische overblijfselen en aangebrachte meststoffen. De leer der bemesting is dus nauw verbonden met die van den plantengroei.
De plant is een organisch voorwerp, uit cellen bestaande. Daar zij niet in
staat is om zich te verplaatsen, moet zij haar voeding vinden op haar standplaats. Zij ontvangt die voeding door haar bladeren en wortels, die beide —
de wortels echter slechts voor zoover zij nog niet oud zijn — over de oppervlakte voorzien zijn van fijne, voor het bloote oog onzichtbare openingen, door
welke alleen gasvormige en vloeibare zelfstandigheden kunnen indringen. Door
middel van stengels en bladeren verheft zich de plant in de lucht, als statige
ceder dikwijls meer dan 30 meter hoog, als teeder mosplantje slechts een
vinger breed boven den grond waarin zij wortelt, of boven het gesteente
waarin zij zich vasthecht; met de wortels dringt zij in den grond, zich zijwaarts en nederwaarts uitbreidende, sommige wederom slechts een vingerbreed
of minder, andere vele kubieke meters beslaande. De wortel heeft naar voedsel
te zoeken; elke plant heeft daartoe het vermogen om met meer of minder
kracht den bodem, sommige zelfs den hardsten steengrond, te doorboren door
middel van het in haar aanwezige koolzuur. Het blad neemt alleen gassen op,
vooral koolzuur, terwijl het zuurstof afgeeft als zuiver gas en in verbinding
met waterstof, in den vorm van waterdamp. Dit geschiedt echter alleen bij
licht; in het donker ademt de plant koolzuur uit en zuurstof in; zulks is ten
allen tijde het geval met de niet groene gedeelten der plant, alsmede met
alle bladerlooze woekerplanten, paddenstoelen en dergelijke planten. Uit de
lucht nemen alzoo de planten zuurstof en koolstof op; de stikstof der lucht
daarentegen wordt niet in rechtstreekschen vorm, maar in dien van ammoniak
of salpeterzuur, en niet onmiddellijk door de bladeren, maar slechts door de
oplossingen van den bodem, in water nedergeploft, opgenomen. Z u u r s t o f ,
w a t e r s t o f , s t i k s t o f en k o o l s t o f zijn de dampkringsvoedingsmiddelen der

BEMESTING EN MESTSTOFFEN.

87

planten, die bij het verbrandings- of ontbindingsproces ook weder als gassen
in de lucht terugkeeren. Men noemt ze uit dien hoofde dampkrings-, luchts-,
brandbare bestanddeelen der planten; zij maken tot 90% en meer van het
geheel der plantaardige zelfstandigheid uit en zijn voor den mensch allergewichtigst. Het w a t e r is het oplossingsmiddel van alle sappen en sappige
deelen; het kan in versche, groene planten tot 95°/0 van het geheele gewicht
der plant bedragen, terwijl het in gedroogde zaden nauwelijks 10% beloopt.
De h o u t v e z e l s , de stijfsel en daarmee verwante bestanddeelen, de suik e r , de p l a n t e n z u r e n , de o l i ë n , v e t t e n en h a r s e n van allerlei soort
bestaan uit koolstof, waterstof en zuurstof; zij maken de groep der zoogenoemde k o o l h y d r a t e n uit. Het groene der planten, alsmede de zoogenoemde
plant-alcaloïde, zooals chinine, solanine, nicosine enz., bestaan uit koolstof,
waterstof, zoogenaamde proteïne of eiwitachtige stolfen in verbinding met een
weinig zwavel en phosphorus.
Hetgeen bij verbranding of verrotting der plant overblijft, a s c h of aarda c h t i g e z e l f s t a n d i g h e i d , bestaat uit hetgeen zijn oorsprong heeft in de
uit de gesteenten opgenomen voedingsstoffen; men noemt ze m i n e r a l i s c h e ,
o n v e r b r a n d b a r e , asch- of g r o n d b e s t a n d d e e l e n . Zij leveren van 0,5
tot 10% der plantdeelen, doch in versche planten zijn zij zelden in grooter
hoeveelheid dan 5% aanwezig. Daartoe behooren: p h o s p h o r u s in den vorm
van phosphorzuur, dat in de plant komt in verbinding met kali en natrium,
kalk, talkaarde en ijzeroxyde, met de sappen naar cle bladeren geraakt en van
daar bij toenemende rijpwording voornamelijk naar de zaden en vruchten;
z w a v e l , in den vorm van zwavelzuur, gebonden aan ammoniak, kali, kalk
en talkaarde, ook natrium, eveneens uit de wortels in de bladeren en zaden
opstijgende; k i e z e l z u u r , herkomstig uit ontbinding van veldspaatachtige
gesteenten, van cle wortels in de bladeren opstijgende en zich aldaar met de
weefsels vereenigende, inzonderheid in de halmen van alle grasplanten en
soortgelijke, waar het in den regel als kiezelzuur hydraat wordt opgenomen;
k a l i , gebonden aan salpeterzuur, phosphorzuur, zwavelzuur en koolzuur, in
bijna alle gedeelten der plant, doch voornamelijk in stengels en bladeren voorkomende. T a l k a a r d e en k a l k komen overal, gebonden aan dezelfde zuren,
voor, doch meer in de bladeren dan in de stengels, terwijl i j z e r , in den vorm
van ijzeroxyde en ijzerzouten, het meest in de benedenste deelen der plant
aanwezig is, doch over 't geheel slechts in geringe mate. Eindelijk m a n g a a n .
Met n a t r i u m is het gelegen als met k a l i , doch het is van minder beteekenis. C h l o o r vindt men met i o d i u m voornamelijk in de zeeplanten, hoewel
het in geen gedeelte eener landplant geheel ontbreekt; fluor en l i t h i u m
treft men in zeer kleine hoeveelheden in bijna alle planten aan; le ernaar de,
k o p e r enz. alleen in enkele planten en plantdeelen.
De belangrijkste mineralische zelfstandigheden zijn phosphor- en zwavelzuur,
kali (natrium), kalk (kalkaarde), ijzer (mangaan).
Meststoffen zijn alle zelfstandigheden, die of alle, of sommige voedingsstoffen der planten bevatten en door de plant, middellijk of onmiddellijk, kunnen
worden opgenomen; zij moeten daartoe oplosbaar zijn of clen gasvorm kunnen
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aannemen, of ook de eigenschap hebben om de werkzaamheid der in den
grond reeds aanwezige of erheen gevoerde voedingsstoffen te verhoogen. Reeds
de Romeinen kenden een menigte daarvoor dienstige zelfstandigheden, doch
eerst in onzen tijd is de spreuk „alles b e m e s t a l l e s " bijna tot waarheid
geworden door de voorlichting van MAYER, leeraar te Kupferzell, den werkzamen
leidsman en wegwijzer der bemesting van klavervelden met gips. Eenmaal dien
weg opgegaan, heeft men millioenen leeren putten uit zelfstandigheden, die
vroeger als onbruikbaar werden weggeworpen. Doch meer nog beduidt het,
dat men door zorgvuldig onderzoek van de natuur der planten niet alleen de
meest geschikte meststoffen heeft leeren kennen, maar ook de beste wijze om
ze te bezigen en van hare verschillende eigenschappen voor allerlei planten
naar haren aard partij te trekken. Wetenschappelijke vereenigingen en afzonderlijke personen hebben zich daaromtrent verdienstelijk gemaakt, zoowel door
onderzoek van den aard en de werking der meststoffen, als door het aanwijzen
van middelen om ze, b. v. door gewichtsvermindering enz., zoo gemakkelijk
en goedkoop mogelijk naar de plaats harer bestemming te vervoeren.
De beenderen van menschen en dieren bevatten kalk- en talkaarde, zelfstandigheden die het spoedigst op den akker ontbreken; daarom zijn beenderen
een zeer begeerlijke meststof. Doch in hun natuurlijken toestand kunnen zij
als zoodanig niet dienen. Ook zou de landbouwer ze dan te duur moeten
betalen wegens de waarde, die zij voor lijmkokers, suikerraffinadeurs en andere
industrieelen hebben. Door zulke fabrikanten uitgekookt, hebben de beenderen
wel hun vet en lijm verloren, maar hun phosphorzuur, en daarmee hun
eigenlijke waarde voor de bemesting, behouden. Gemalen en met zwavelzuur
als zoogenaamd superphosphaat behandeld, leveren zij een uitmuntende meststof. Westfalen bezit dikke lagen van een ijzersteen, die zeer rijk is aan phosphorzure aarde; tot voor weinige jaren kon men er niets mee uitrichten, doch
tegenwoordig wordt de uitgraving beloond, dewijl het vroeger nietswaardige
bijmengsel tot meststof kan worden gebezigd en de kosten der afscheiding
van het ijzer vergoedt. De dikke zoutlagen bij Stachfurt zijn bedekt met bijkans
even dikke lagen onzuiver zout, dat vroeger weggeworpen Averd en het winnen
van keukenzout bemoeilijkte. Later werd men er opmerkzaam op, dat dit
onzuivere en onbruikbare zout rijk aan kali was; het gevolg is geweest, dat
de bearbeiding dier bovenlagen veel meer oplevert dan die der onderliggende
zuivere zoutlagen, daar zij aan de nijverheid een grondstof opleveren, die in
plaats van potasch (koolzuur kali) kan gebruikt worden en aan den landbouw
een goede meststof verschaffen. Wel is er meer chloorzout in dan voor den
plantengroei dienstig is; maar men leerde dit verhelpen, zoodat wetenschap
en practijk hier elkander de hand hebben gereikt om partij te trekken van
chloorverbindingen.
Gebrek aan beenderen heeft geleid tot het opzoeken van andere phosphaten.
In de coporlithen (versteende uitwerpselen van voorwereldlijke dieren) en phosphoriten heeft men hier en daar dikke lagen aangetroffen van zelfstandigheden,
die tegenwoordig als phosphaat-bemesting voortreffelijke diensten bewijzen.
Deze voorbeelden mogen volstaan ten bewijze, hoe tegenwoordig nijverheid
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en wetenschap onafgebroken ten dienste ook van den landbouw werkzaam zijn
en jaarlijks millioenen voorwerpen van waarde te voorschijn brengen uit hetgeen vroeger geen waarde had. Onbruikbare afval is er niet meer.
Thans moeten wij nog het een en ander zeggen over de onderscheiden
soorten van meststoffen.
P l a n t e n en d e e l e n v a n p l a n t e n zijn, zooals van zelf spreekt, als
meststof bruikbaar; zij bevatten voedingsstoffen, en wel in vormen, welke zich
bij ontbinding gemakkelijk met nieuwe planten verbinden. In den vorm van
g r o e n e b e m e s t i n g zaait men snel groeiende, diep wortelende, zeer bladrijke planten (klaver, boekweit, spurrie) met het doel om ze ter bemesting
onder te ploegen; zij verzamelen de voedingsstoffen, welke in grond, lucht en
water aanwezig zijn; na het onderploegen verdeelt zich dit een en ander in
den bovengrond, waarbij de plant zelve door haar ontbinding rechtstreeks en
zijdelings ten bate van het gezaaide komt. Hoe dichter die planten staan, des
te beter werken zij; het meest, indien de ter groene] bemesting bestemde plant
zelve goed bemest en in krachtigen grond gekweekt is. G-roote zandvlakten,
vroeger onvruchtbaar, worden tegenwoordig bruikbare roggevelden, alleen door
groene bemesting met lupinen. Planten, die voor andere doeleinden geringe
waarde hebben, b. v. riet, boschgras, varen, brem, zeegras enz. kunnen tot
mest gemaakt worden. Ditzelfde geldt van allerlei planten-afval, waaronder het
s t r o o daarom een aanzienlijke plaats bekleedt, dewijl het tot strooisel in de
stallen dient, in overvloed gewonnen wordt en nog altijd ten laatste onder
stalmest kan vermengd worden als het tot andere doeleinden, b. v. tot verpakking, gediend heeft. Naarmate het stroo harder is, heeft het te meer behoefte aan zoodanige verwerking die het rotten bevordert. Eaap- en lijnkoek e n , benevens s p o e l i n g dienen eerst tot voeder en er komen langs dien
weg bestanddeelen van in den mestkuil. Ook de hout- en t u r f a s c h , r u n ,
draf en kaf behooren tot de zuiver plantaardige bemestingstoffen.
Het dierlijk l i c h a a m bestaat uit andere bestanddeelen dan de plant, maar
dit neemt niet weg, dat dierlijke zelfstandigheden almede voortreffelijke meststof opleveren, al zijn zij zoowel minder onmiddellijk bruikbaar als in minder
hoeveelheid daarvoor voorhanden, vermits men er op andere wijze gebruik van
maken kan.
Doode d i e r e n legt men in kuilen met kalk, ten einde ze in mest te
veranderen, zooals afgemaakt en afgestorven vee, muizen, ratten, meikevers,
zeedieren en hun afval, enz. Het vleesch van afgestorven dieren wordt in daarvoor bestemde fabrieken verwerkt; g r a n a a t g u a n o bestaat uit kleine zeekreeften, op gloeiende platen gedroogd en vervolgens tot poeder gemaakt;
v i s c h g u a n o uit grom van walvisschen, kabeljauwen en haringen. I n g e w a n d e n van d i e r e n benevens allerlei andere afval uit slachthuizen worden
in groote werkplaatsen tot mest verwerkt; het b l o e d dient, na met veel
water verdund te zijn, ter bemesting van vele planten, vooral ooftboomen,
wijnstokken, kruiden;, in drogen vorm komt het als poeder in den handel onder
den naam van p a t e n t - b l o e d m e s t .
Over de beenderen hebben wij reeds gehandeld; men maalt ze in molens
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tot brokken en poeder en vermengt dit met asch, kalk en andere zelfstandigheden; met zoutzuur of zwavelzuur maakt men er s u p e r p h o s p h a a t van,
dat als meststof zeer snel werkt. In gronden, die licht vast worden, gebruikt
men liever de beenderen aan brokken, omdat zij den grond losser maken.
B e e n z w a r t en b e e n d e r e n k o l e n worden zonder nadere bewerking als
meststof gebezigd. Zelfs h o o r n wordt aan schilfers bij de bloementeelt gebruikt.
H a a r , v e d e r e n , b o r s t e l s en afval van wol vereischen afzonderlijke
bewerkingen; de laatstgenoemde, benevens afval uit hoedenfabrieken hebben
groote waarde voor zandige, en ook, als losmakend, voor vaste gronden. Oud
leder en wankanten van huiden ondergaan bereidingen, die er een tot mest
dienend poeder van maken. Oester- en m o s s e l s c h e l p e n worden wegens
haar kalkzout gemalen; zelfs de afval u i t lij m k o k e r i j e n vindt zijn weg
naar den mesthoop.
De u i t w e r p s e l e n der dieren, vloeibare zoowel als vaste, zijn reeds in de
hooge oudheid vermaard geweest tot bemesting, vooral na vermenging met
stroo, riet, plantenstengels, zaagsel, zeewier, aarde, zand enz. Zij bestaan in
dat gedeelte der gebruikte voedingsstoffen dat niet door het lichaam als voedingsmiddel is opgenomen, vermengd met zelfstandigheden, die bij de stofwisseling uit het lichaam worden afgescheiden, na vroeger als voedingsmiddelen tot bestanddeelen des lichaams te zijn verwerkt geweest. De koolstof uit
zekere voedingsmiddelen verbrandt met de ingeademde zuurstof uit de lucht
in de longen tot koolzuur, dat uitgeademd wordt, of wordt in het dierlijk
lichaam als vet en vettige zelfstandigheid in verbinding met waterstof en
zuurstof afgescheiden, ten deele ook met de uitwerpselen verbonden; de stikstof geeft het vleesch, de lijm enz., of wordt op andere wijzen verbruikt en
met de urine en drekstoffen weder uitgeworpen. De minerale zelfstandigheden
worden in het lichaam afgescheiden. Het gebeente bestaat uit phosphorzure
kalk- en talkaarde; phosphaat vindt men in de eiwitachtige zelfstandigheden,
in de melk, in de hersenen, in de gal enz.; kiezelzuur in de haren, vederen
en wol; keukenzout in vele sappen; ijzer in het roode bloed; zwavelzure kali
en natrium in onderscheiden vloeistoffen. Al de voedingsstoffen worden in het
dierlijk lichaam omgezet in bloed, dat de verschillende gedeelten van het
lichaam vernieuwt, en in zelfstandigheden, die door de uitademing, het uitzweeten en de uitwerpselen worden verwijderd; het bloed bevat al de voedzame
zelfstandigheden.
De bestanddeelen der vloeibare en der vaste uitwerpselen zijn niet dezelfde;
in de urine vindt men voornamelijk stikstof, een weinig koolstof en asch, terwijl men in die der vleeschetende dieren meer phosphorzouten en aardachtige
stoffen, in die der plantetende koolzure verbindingen aantreft; de vaste uitwerpselen bevatten de onverteerde overblijfselen van het voedsel, een weinig
stikstof, wat meer koolzuur en al de minerale stoffen, hoewel in geringe hoeveelheid.
Yersche urine is slechts met water verdund bruikbaar tot meststof; na eenigen tijd ontstaat er een gisting in, die deze vloeistof tot een zeer gewilde
meststof maakt voor weiden en tuinen, voor bladplanten en ooftboomen; men

BEMESTING EN MESTSTOFFEN.

verbetert haar door vermenging hetzij met zwavelzuur, gips, vitriool en andere
zelfstandigheden, door welke de ammoniak-reuk wordt tegengegaan, of met
turfmolm, run en dergelijke, of ook door het vocht uit te storten over losse
aarde, waardoor het dan overtollige water gemakkelijk kan verdampen. De
vaste uitwerpselen, drekstoffen, worden zelden zonder vermenging gebezigd;
de meeste worden vermengd met stroo, heidekruiden enz.
Het zoogenaamde u r a a t is een zelfstandigheid, bestaande uit urine en zoutzure talkaarde, als poeder in den handel komende onder den naam phosphorzuur talkaarde-ammoniak. In Engeland heeft een tijd lang de v l o e i b a r e
b e m e s t i n g veel opgang gemaakt; al de dierlijke uitwerpselen liet men in
groote kommen vloeien en voorts door middel van stoommachines en buizen
over de akkers uitspreiden. Doch van lieverlede is men ervan teruggekomen.
De plaats waar de stalmest, met stroo vermengd, wordt bijeengebracht, heet
de mestkuil; in dien kuil ontstaat de mesthoop, en deze wordt door middel
van karren of wagens op den akker gebracht, uitgespreid en ondergeploegd.
Daar de vochtdeelen naar den bodem zakken, heeft men bij de bemesting in
het groot pompen en andere hulpmiddelen om de vloeibare zelfstandigheden
naar welgevallen met de vaste te vermengen.
Wat de verschillende meststoffen aangaat, is p a a r d e n m e s t het rijkst aan
stikstof en phosphaat; de vorm, de zoogenoemde moppen, leent zich minder
gemakkelijk tot vermenging met stroo, hoewel het zindelijke paard een rijkelijk
onderstrooien verlangt. Daar de paardenmest een groote hitte ontwikkelt, leent
hij zich uitnemend voor broeikassen, alsmede voor vochtige, koude gronden.
S c h a p e n m e s t , gewonnen bij wintervoedering op stal, is rijk aan stikstof
en aschdeelen, maar vrij droog. Op stal ontbindt hij zich zeer langzaam, in
den grond snel; hij werkt zeer krachtig, maar zijne Averking duurt niet lang.
Men brengt hem 't best op vochtigen, kleiachtigen grond; tabak, hennep en
koolzaad willen er uitnemend door groeien; bij vlas, beetwortels en wijnstokken vermeerdert hij de hoeveelheid ten nadeele der hoedanigheid. V a r k e n s m e s t bevat vrij veel stikstof. Zijn vochtige aard maakt hem geschikt voor
droge gronden; met paardenmest vermengd is hij uitnemend, doch afzonderlijk
gebezigd schijnt hij zeer bevorderlijk aan het toenemen van wormen en ander
ongedierte. R u n d e r m e s t is eigenlijk de beste van alle stalmestsoorten, zoowel wat kracht en geschiktheid voor allerlei gronden, als wat duurzaamheid
aangaat. Om de meststoffen goed te houden moet men zorgen dat zij niet
uitdrogen; ook doet men wel door er gips of aarde tusschen te strooien ter
voorkoming van het ontsnappen van gasvormige bestanddeelen. De u i t w e r p s e l e n van m e n s c h e n bevatten ongeveer dezelfde bestanddeelen als die der
dieren; zij zijn echter met veel meer waterdeelen, soms tot 95°/0, vermengd.
De bijna ondraaglijke reuk en het walgelijke der stoffen maken de behandeling
moeielijk, terwijl de aanzienlijke hoeveelheid waterdeelen het vervoer kostbaarder doet zijn. Zij worden daarom door uitdamping tot een droge zelfstandigheid
gemaakt en in dien vorm onder den naam p o u d r e t t e in den handel gebracht.
De verwijdering der faecale stoffen maakt een zeer belangrijk gedeelte der reinhouding van de groote steden uit. Verschillende stelsels, over welke het hier
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de plaats niet is uit te weiden, zijn daaromtrent uitgedacht en in toepassing
gebracht. Voor losse, zandige gronden zijn de faecaliën het best bruikbaar;
turfmolm, zaagsel, teelaarde zijn de beste verbindingsstoffen voor lichte zandgronden; kalk, gips enz. voor gronden die arm aan kalkaardige bestanddeelen zijn.
V o g e l m e s t is zeer rijk aan stikstof en phosphaten. Hij werkt krachtig,
maar moet ten gebruike met aarde vermengd of in ruim water opgelost worden. De hoogst geschatte is duivenmest; de meest gebruikte de zoogenaamde
g u a n o , d. i. de uitwerpselen van zeevogels, welke vooral aan de kust van
Peru en op eilanden in de nabijheid in dikke lagen, vermengd met de overblijfselen dier vogels zeiven, voorhanden is. De beroemde A L E X A N D E R VON
H U M B O L D T maakte haar in 't begin dezer eeuw het eerst in Europa bekend.
Het klimaat is daar zoo droog, dat uit den opgehoopten mest geen kracht
wordt weggespoeld; vandaar dat de Peru-guano de beste is, terwijl de Bakerguano en dergelijke soorten, die langer aan den invloed van vocht zijn blootgesteld geweest, betrekkelijk rijker aan phosphaat, maar armer aan stikstof
zijn; zij worden hierom vooral gezocht ingeval men veel phosphaat verlangt;
minder echter waar men ook stikstof noodig heeft. De groote guanolagen in
Peru en Chili raken uitgeput ten gevolge van een uitvoer, die millioenen centenaars bedraagt; elders heeft men ook wel guano gevonden, doch in kleiner
hoeveelheid en ten deele ook in minder hoedanigheid. Men heeft guano van de
Baker-, Jarvis-, Howsland-, Bolivia-, Saldanha-, Ichaboe-, Zwanen- en andere
eilanden; Patagonische, Afrikaansche, Indische, Fledermans, Kaap de G-oede
Hoop en andere guano's. De guano behoort tot de snelstwerkende meststoffen;
hierom mag zij echter in slechts geringe hoeveelheid gebezigd worden, en ten
einde een te ruim gebruik te voorkomen, is vermenging met water, aarde of
zelfs zand zeer aan te bevelen. Voor warmoezerijen leent zij zich uitstekend.
"Wegens haar overvloed aan stikstofgehalte werkt zij ontbindend op de voedingsstoffen van den grond, welker werkingi zij bespoedigt, zoodat andere meststoffen wel aan kracht winnen, maar aan duurzaamheid verliezen, indien zij
door guano ondersteund worden. Dit is dan ook de reden, dat landbouwers,
die na het invoeren der guano hun veestapel hebben afgeschaft, hiervan moesten
terugkomen. In den laatsten tijd heeft men ook guano, tot poeder gebracht
en met zuren behandeld, als nog sneller werkende, in den handel gebracht.
Op de Chincha-eilanden, vanwaar de reeds als uitnemende meststof aan de
oude Mexicanen bekende guano het eerst werd aangevoerd, onderscheidt men
de bovenste, jongste laag, die wit van kleur is, als g u a n o blanco. Hare
werking komt het meest overeen met die van duivenmest. De daaronder liggende laag is helderbruin van kleur en draagt den naam A n g a m o s - g u a n o .
Vervolgens komt men aan de diepere, steeds donkerder wordende lagen, tot
aan de laatste, die roodbruin van kleur is; deze is vele eeuwen oud, zoodat
men er geen overblijfselen van de vogels, zooals veeren, beenderen, eierschalen
enz., meer in aantreft. De reuk is zoo scherp, dat men zeer voorzichtig moet
zijn bij het uitgraven; inzonderheid is dit het geval met de oudere lagen, die
dikwijls honderd en meer meters diep liggen. Millioenen zeevogels leveren nog
tegenwoordig guano, maar de hoeveelheid is niet noemenswaardig in vergelij-
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king met den verbazenden voorraad uit langverloopen eeuwen. Alkaliën treft
men slechts weinig in guano aan.
Onder de zuiver m i n e r a l e m e s t s t o f f e n staat de a s c h bovenaan, vooral
de h o u t a s c h , die echter zelden voor den landbouwer verkrijgbaar is. Zij
werkt mede zeer spoedig en is daarom onvermengd schadelijk, vooral voor
ontkiemende planten; het best werkt zij op weiden, indien zij er in den herfst
op wordt uitgestrooid, gelijk op klavervelden in de lente. Asch van t u r f en
b r u i n k o l e n werkt minder krachtig en is armer aan bemestende minerale
stoffen; asch van s t e e n k o l e n komt slechts in aanmerking om den grond
losser te maken; r o e t dient vooral tot verwarmingsmiddel en schijnt door den
wijnstok zeer te worden begeerd. U i t g e l o o g d e a s c h is minder bijtend,
maar ook minder krachtig, dewijl er de koolzure kali, de potasch, uit is.
G e b r a n d e k a l k werd reeds in de oudheid als een nuttig verbeteringsmiddel
voor gronden gebezigd, die vast van natuur en arm aan kalkdeelen zijn. Men
gebruikt haar in den herfst ter hoeveelheid van slechts weinige tot eenige
honderden centenaars op de hectare. Onmiddellijk erlangen de planten er slechts
kalkaarde door, doch zijdelings wordt er het opslorpingsvermogen zeer door
bevorderd en werkt zij ontbindend op de overblijfselen van onkruid, ongedierte
enz. Soortgelijk is de werking van m e r g e l en g i p s ; het laatste levert zwavelzuur en kalk. A m m o n i a k z o u t en s a l p e t e r behooren wel tot de kostbare meststoffen, maar worden niettemin zeer hoog geschat, dewijl zij, nog
beter dan guano, bij buitengewone snelheid van werking, ontbindend op den
grond werken en dienvolgens al wat er ter bemesting in voorhanden is met
den meestmogelijken spoed in werking brengen, wat echter een spoedige uitputting doet volgen. Men bezigt ammoniak en salpeter voornamelijk op weiden.
G a s w a t e r werkt op dezelfde wijze, daar het veel koolzuur ammoniak bevat.
Onder de salpeterzouten komt het n a t r o n s a l p e t e r in aanmerking; daar
het in groote hoeveelheden in Chili wordt uitgegraven, heet het ook Chilis a l p e t e r ; andere soorten, zooals het kali-salpeter, zijn moeielijker te bekomen
of te hoog in prijs. Al deze zouten moeten zeer verdund worden; alle meststoffen die veel stikstof bevatten verdienen vooral daar aanbeveling, waar men
ruime oogsten verlangt en de dampkring niet genoeg stikstof afzet. Keukenz o u t wordt vooral in Engeland veel tot meststof gebruikt; veel kracht zit
er niet in en het kan zelfs schadelijk werken als men het niet zeer verdunt; het eigenlijke nut van zout bestaat daarin, dat het de phosphaten beter
helpt verspreiden. In den laatsten tijd heeft men een k a l i - p r e p a r a a t in
den handel gebracht, uit Stachfürth in Saksen herkomstig; het verschaft aan
de planten een zeer belangrijke zelfstandigheid, en wel die waaraan de grond
het lichtst gebrek hebben kan. Het best en onschadelijkst werken salpeterzure,
koolzure en zwavelzure kali; beter nog de z w a v e l z u r e k a l i - m a g n e s i a ;
minder goed en ten deele zelfs schadelijk de zoogenaamde g e c o n c e n t r e e r d e
k a l i z o u t e n (chloorkali), dewijl chloorverbindingen doodelijk zijn voor ontkiemende zaden en fijne wortelvezeltjes. Men gebruikt chloorkali voor tabak,
vlas, klaver en andere voederplanten, aardappelen, wijnstokken, groenten,
inzonderheid asperges, alsmede voor weiden. P h o s p h a a t is aanwezig in de
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k o p r o l i t h e n , zijnde versteende uitwerpselen van zoogenaamde voorwereldlijke
dieren, die in de jura- en de krijtformatie worden aangetroffen; voorts ook
vindt men phosphaat in a p a t i e t en p h o s p h o r i e t , waarvan Spanje en
Nassau dikke lagen bezitten, alsmede in de zoogenaamde s o m b r e r o - g u a n o
en dergelijke zelfstandigheden. Van dat alles wordt superphosphaat vervaardigd. Kali en andere voedingsstoffen wint men ook uit veldspaathoudende
gesteenten.
Al dergelijke zelfstandigheden worden onderling vermengd. Daartoe spreidt
men lagen van allerlei afval uit en bestrooit die met de tot bemesting dienende stoffen, alsmede met vocht, hetzij urine of water. Alles wordt van tijd
tot tijd omgezet, opdat het zooveel mogelijk dooreengemengd worde.
Het te veld staande koren onttrekt een zekere hoeveelheid voedingsstoffen
aan den grond; het bemesten dient om dat gemis te vergoeden. Mest kan op
eenen zeer rijken grond gemist worden; hij zou er zelfs nadeel doen; maar
hij is te onontbeerlijker naarmate meer van den grond wordt gevergd en naarmate deze schraler is. Over 't geheel maakt de bemesting het hoofdbestanddeel
van de vergoeding uit, maar indien het ingeoogste gedeeltelijk ten verkoop en
gedeeltelijk ter voedering bestemd is, geeft zij niet alles terug wat aan den
grond ontnomen is. Daar waar genoeg weiden voorhanden zijn en deze door
jaarlijksche bemesting in goeden staat worden gehouden, kan de stalmest
alleen in de behoefte voorzien; ook zal dit dikwijls het geval zijn waar, gelijk
in inrichtingen op groote schaal, suiker, bier, olie enz. de voornaamste handelsartikelen uitmaken en met hun afval de mestvaalt helpen vullen, terwijl alleen,
volwassen vee wordt gekocht en verkocht. Komt er nu nog aanvoer van
grondstoffen bij, dan zal men geen kunstmest behoeven aan te schaffen. Doch
in alle andere gevallen is de stalmest ontoereikend en moet men zich van
kali en phosphaat, soms ook van magnesia en kalk bedienen. Wordt door
bemesting niet gewaakt tegen uitputting, dan verarmt de grond; ontbreekt
ééne volstrekt vereischte zelfstandigheid, dan verliezen de overige hare werkkracht, daar de plant alleen dan goed zal gedijen, wanneer zij alle voedingsmiddelen vindt die zij behoeft. Zwakke groei, schrale planten, toenemende
ziekten der voortbrengselen van den akker zijn blijken, dat de grond geheel
verarmd, althans niet naar eisch samengesteld is en daarom voorziening vordert, bestaande in bemesting en bearbeiding.
Vroeger zag men ook algemeen als een belangrijk middel tot verbetering
van den grond aan het zoogenaamde b r a k e n , d. w. z. dat men een akker
gedurende een geheelen zomer onbebouwd liet liggen, hem alleen van tijd tottijd omploegende, zoowel tot het blootstellen der bovenste grondlagen aan de
buitenlucht, als tot het uitroeien van het onkruid. Dit sparen van den grond,
meest om de zeven jaren, werd een zoo noodzakelijk hulpmiddel tegen uitputting der landerijen geacht, dat men bij pachtcontracten doorgaans een brak i n g om de z e v e n j a r e n bedong. Doch de ondervinding heeft geleerd, dat
bij doelmatigen wisselbouw en goede bemesting het braak liggen vrijwel als
overbodig kan worden beschouwd.
De ingeoogste planten worden ten deele rechtstreeks, ten deele zijdelings

BEMESTING EN MESTSTOFFEN.

langs den weg van stalvoedering en mestkuil aan den grond teruggegeven ter
bevordering van nieuwen plantengroei; ten deele dienen zij tot voeding van
menscli en dier. Deze leveren in hunne uitwerpselen de hulpmiddelen tot nieuwe
oogsten en na hun dood ook hetgeen zij gedurende hun leven aan dampkring,
water en grond hebben onttrokken. Het water verdampt in den dampkring;
deze damp wordt door den lossen grond opgezogen en maakt den plantengroei
in regenlooze tijden mogelijk; ook wordt de opgestegen waterdamp tot regen
verdikt, die als droppels op den grond valt, door de oppervlakte heen zakt,
daar de vruchtbaarheid bevordert en ten laatste als beek en rivier zeewaarts
vloeit. Aldus bewegen zich de stofdeeltjes in een onafgebroken kringloop: leven
en sterven is niets anders dan vorming en vervorming der stof. De mensch
tracht die natuurwerking tot zijn nut te regeeren; hij bearbeidt en bemest
den grond, zaait, kweekt planten en fokt dieren, haalt den oogst in, waarna
hetgeen hij zelf gebruiken en niet gebruiken kan opnieuw in andere vormen
overgaat. De mensch neemt van den grond en geeft aan den grond naar welgevallen en behoefte; waar hij meer neemt dan hij geeft oefent hij geen landmaar roofbouw uit. Zoo geschiedde het vroeger, zoo nóg hier en daar. Maar
de straf blijft dan niet uit: verarming, uitputting van den grond maakt ten
laatste de vruchtbaarste beemden tot armoedige wildernissen, terwijl, waar
men met oordeel aan den grond geeft wat hem toekomt, die dankbare bodem
steeds meer menschen voeden kan, zoodat er het ontstaan eener zeer dichte
bevolking ook geen vrees behoeft te verwekken.

De v e l d v r u c h t e n .

II.
De wisselbouw. — Grondsoorten. — Landbouwkundige scholen in Nederland. — Granen,
zoowel de inlandsche: tarwe, rogge, gerst, haver, boekweit, gierst, als de vreemde: maïsen rijst. — Peulvruchten: erwten en boonen. — Wortelgewassen: aardappel, mangelwortel,
meekrap. — Voedergewassen: klaver, luzerne, spurrie, lupinen. — Handelsgewassen: vlas,
hennep, koolzaad, mosterd, hop en tabak.

Yan de duizenden planten, het „kleed der aarde" uitmakende, zijn er betrekkelijk slechts zeer weinige, die door den mensch worden verbouwd om hem
in verschillende opzichten tot onderhoud en veraangenaming te dienen: tot
voeding en verkwikking, tot kleedij en versiering, tot woning en huisraad, tot
genezing van ziekten en voorziening in allerlei behoeften des maatschappelijken
levens. Onder die voortbrengselen van het plantenrijk zijn er weder slechts,
sommige, die door den eigenlijken l a n d b o u w worden gekweekt. Ieder van
deze heeft tot haar volkomen ontwikkeling een zekere hoeveelheid warmte,,
een bepaald klimaat noodig. De kunst kan hierin de natuur tegemoet komen,
doch slechts tot op zekere hoogte: vruchteloos zal men pogen den broodboom
zijne vrucht te doen geven in het hooge Noorden, vruchteloos het rendiermos
te doen tieren in de woestijnen van Afrika.

WISSELBOUW.

—

GRONDSOORTEN.
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Doch niet zoo beperkt is de keuze, of er schiet den landbouwer nog een
genoegzame hoeveelheid over om op zijne akkers een zoodanige verscheidenheid van gewassen te telen, dat daardoor van al de bestanddeelen zijner gronden gebruik wordt gemaakt, waarbij tevens een geheele uitputting dier gronden
wordt voorkomen. Het verbouwen van nu deze, dan gene plant wordt wiss e l b o u w genoemd. Men geeft daarbij acht op de verschillende soorten van
kweekplanten.
H a l m v r u c h t e n zijn die, welke door de wetenschappelijke kruidkunde tot
de grasachtige worden gerekend; zij heeten ook g r a n e n , tarwe, rogge enz.
Yoorts de p e u l v r u c h t e n , erwten, boonen, enz., de w o r t e l g e w a s s e n ,
aardappelen, knollen, peen, enz. — B l a d p l a n t e n zijn b. v. klaver en luzerne
(Zwitsersehe klaver). — H a n d e l s g e w a s s e n zijn die, welke niet ten gebruike, maar tot verkoop worden gekweekt, zooals oliezaad, verfplanten, vezelplanten (hennep, vlas), narcotische planten (tabak) en andere.
De zooeven genoemde wisselbouw bestaat daarin, dat de landbouwer op denzelfden akker nu gewassen kweekt, die hunne wortels diep in de aarde schieten,
dan weder zulke, die ze onder de oppervlakte uitspreiden; nu zoodanige die
het eene, dan die het andere bestanddeel der meststoffen bij voorkeur uit den
grond opnemen; nu eene plant, die niets achterlaat, dan eene, die afval van
bladeren enz. aan den akker teruggeeft. Daarom zorgt een voorzichtig landbouwer, zijne veldvruchten zoodanig af te wisselen, dat de akker beurtelings
bezaaid of beplant wordt, nu met deze, dan met die vrucht. Een goede keuze
te dezen waarborgt goede opbrengst. Doch gelijk het verschil in temperamenten
bij de menschen zich nooit zoover uitstrekt, dat het eene, zonder inmenging
van het andere, zich geheel zuiver vertoont, zoo is het hier ook met de afwisseling van de vruchten des akkers, en het is de taak van den opmerkzamen
landbouwer, acht te geven op al datgene, waardoor aan de eischen van zijne
verschillende akkers op de bestmogelijke wijze wordt tegemoet gekomen. De
keus eener geschikte opeenvolging van gewassen is de proefsteen van de
kunde des landbouwers; trouwens vaak zal blijken, dat de regel uitzondering
wordt en dat het stelsel doet dwalen, terwijl afwijking van den weg der ervaring — dank zij de wetenschap — vaak tot zegen wordt. Noch een bepaalde
twee- of drie- of viervoudige afwisseling, noch eenige andere handelwijze kan
in het algemeen als de doelmatigste worden aanbevolen; welke de beste is,
geldt altijd slechts in bepaalde gevallen en een goede wisselbouw laat zich
even weinig in zijn geheel onderwijzen, als men door het bezit van een rijmwoordenboek een dichter wordt.
Klei is het eigenlijke grondgebied van tarwe, en vervolgens ook het haverland. Is de kleigrond met kalkdeelen vermengd en heeft men een goeden
ondergrond, dan tieren er ook koolzaad, boonen, erwten, klaver en knolgewassen. Z a n d g r o n d e n zijn 't best voor rogge; waar zij arm zijn kan men ze
ook gebruiken voor aardappelen, boekweit, eve (een soort van zandhaver) en
spurrie; bij beter toestand en in een vochtig klimaat ook voor vlas, gerst,
tabak, erwten, meekrap, hennep en klaver. L e e m a c h t i g e g r o n d dient het
geschiktst voor gerst, doch ook voor de reeds genoemde andere gewassen, in
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zoover de aard van den grond min of meer naar het zand- of het kleiachtige
nadert. In k a l k g r o n d e n tiert de klaver, vooral de Spaansche; voorts peulvruchten, granen en handelsgewassen. Moerige en v e e n a c h t i g e g r o n d e n
kan men al niet beter gebruiken dan voor weiden; desnoods ook voor boekweit, haver en aardappelen. N i e u w o n t g o n n e n g r o n d e n willen haver,
vlas, gerst, aardappelen en oliehoudende gewassen.
Deze lijst van gewassen wordt door de ondervinding bevestigd. Ten opzichte
van het k l i m a a t geldt de regel, dat wijn, hop, tabak, maïs, meekrap, gerst,
hennep en luzerne veel warmte kunnen verdragen; dat tarwe, rogge, haver,
erwten, wikken, vlas, aardappelen en klaver met minder warmte tevreden zijn,
dat tarwe, haver, wikken, vlas en klaver meer vochtigheid eischen en ook
verdragen dan rogge, gerst, erwten, luzerne en aardappelen.
Ten opzichte van de l i g g i n g wist men sedert lang, dat daar, waar de
gronden berg- of heuvelachtig zijn, de eene plant geschikter aan de zon-, de
andere aan de noordzijde der glooiingen geplaatst wordt, terwijl men tevens
bij ondervinding weet welke gewassen beter, welke minder tegen den wind
kunnen. Zelfs waren namen uitgedacht, zoodat de gewassen verdeeld werden
in die, welke den grond v e r b e t e r e n , s p a r e n en u i t p u t t e n . Maar met
het geven van namen zijn geen oorzaken opgespoord. Het hoe en w a a r o m
werd van lieverlede beantwoord in de werkplaatsen der scheikundigen en door
de nasporingen der natuurkenners, ten gevolge van ontelbare proeven en waarnemingen. In den laatsten tijd zijn in bijna alle staten, die zich met ernst aan
een verbeterde landhuishoudkunde laten gelegen liggen, normaal-boerderijen
met het noodige tot het nemen van proeven opgericht, waar de regelen der
theorie worden in practijk gebracht ter oplossing van de vraag of de laatste
aan de eerste beantwoordt. Gelijk de landbouwscholen den jeugdigen landhuishoudkundige wetenschappelijk voorbereiden, zoo zijn de normaal-boerderijen in
zekeren zin de hoogescholen voor den landbouwer, die zijn beroep met oordeel
wil uitoefenen.
De vijf voornaamste granen zijn ten onzent: t a r w e , r o g g e , g e r s t ,

Het is hier de plaats om met een enkel woord te gewagen van de Rijks Landb o u w s c h o o l te Wageningen, in 1880 volgens de voorschriften der Wet op het Middelbaar
Onderwijs ingericht en geopend. Hier wordt in twee op zich zelf staande afdeelingen onderwijs . gegeven in al die vakken, welke ten grondslag dienen voor den wetenschappelijken
landbouw. Het onderwijs omvat de wiskunde, het landmeten, de natuur- en werktuigkunde,
de schei-, plant- en dierkunde, de staatsinrichting en staathuishoudkunde, aardrijkskunde,
geschiedenis, Nederlandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch, hand- en lijnteekenen, de landbouwkunde, de veeteelt, de kennis van de landbouwwerktuigen, de zuivelbereiding en bewerking der landbouwproducten, het landbouwboekhouden, de bedrijfs- en bemestingsleer,
de kennis van den grond en zijn bewerking. De inrichting is voorzien van verschillende
uitstekende hulpmiddelen voor het landbouwonderwijs, een boerderij met proefvelden, een
botanischen tuin, een kabinet van landbouwwerktuigen, een bibliotheek van werken die op
den landbouw betrekking hebben enz. Ook is er een Rijks Proefstation aan verbonden, waar
landbouwproducten, zaden, grondsoorten, meststoffen e. d. wetenschappelijk onderzocht worden. De Rijks-Landbouwschool werd in 1886 bezocht door 140 leerlingen uit alle streken
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h a v e r en b o e k w e i t . Sedert overoude tijden zijn zij bekend en verspreid;
zelfs kan men er de oorspronkelijke groeiplaats niet meer van opgeven. Op
de hoogvlakten van Mexico groeien granen in het wild; maar niemand kan
zeggen of zij daar oorspronkelijk stonden, dan wel of zij verbasteringen zijn
van zaad, van elders overgebracht. De alleroudste overleveringen heeft men
van de gaven van CERES, die zulk een verbazende kiemkracht bezitten, dat
tarwekorrels, gevonden in de handen van mummiën, duizenden jaren oud, er
nog niets van verloren hadden.
De grens van den graanbouw klimt nergens hooger naar het noorden dan
in Zweden en Noorwegen, waar zij op ongeveer 70° NBr. nagenoeg samenvalt met de grens van den boomgroei. In alle andere
streken der aarde loopt die grenslijn veel zuidelijker; in oostelijk
Europa over 60°, in Siberië over 55°, in oostelijk Azië zelfs over
51° NBr. Yan daar af kromt zij zich weder naar het noorden,
zoodat zij in het voormalig Bussisch Noord-Amerika onder 57°
ligt, doch dan loopt de lijn weder zuidelijker, zoodat zij in het
oosten van Noord-Amerika slechts 52°, ja 50° NBr. bereikt.
De gerst toont zich ten aanzien der verspreiding op hooge
breedten nog sterker dan haver. Rogge vindt men in Zweden en
Noorwegen alleen in de zuidelijke gedeelten; in de noordelijke
tiert zij niet meer.
T a r w e (T r i t i c u m s a t i v u m ) is het edelste van alle granen; zij toont ook haar aanzienlijken stand in de eischen, die zij
stelt, wil niet gediend zijn van ieder gezelschap en vraagt de
eerste plaats in de reeks bij den wisselbouw. Tarwe vereischt
goeden grond en veel verpleging. Onthoudt men haar die, dan
kwijnt zij. Zij is het goed gewoon en wil het ook goed hebben.
Bogge en haver zijn op dat punt bescheidener en stellen zich
met minder tevreden. Tarwe is een heer, rogge een burger, haver
een boer. Maar tarwe is geen lediglooper, die slechts van pronken
weet en nutteloos rondloopt in de maatschappij ; tarwe vraagt veel,
maar geeft ook veel; zij is duur te houden, maar brengt ook veel Tarweaar.
geld onder de menschen. Kouwelijk is zij niet; ook heeft zij niet
gaarne, dat men haar al te goed doet, want op te vetten grond levert zij wel
veel stroo maar weinig beschot; zij groeit dan, gelijk men het noemt, in het
stroo. Bij de teelt van tarwe moet men vooral niet verzuimen, dikwijls van
zaaikoren te verwisselen. Er bestaan van de tarwe onderscheidene soorten, of
yan ons land, verdeeld als volgt: 40 in afd. A, 54 in afd. B, en 46 in de afd. H. B. School.
23 leeraren zijn aan de inrichting verbonden.
De voormalige landbouwschool te Haren (bij Groningen), die jaren lang onder 't bestuur
van den hoogleeraar YAN HALL stond en eveneens de practijk met de theorie vereenigde,
is in 1860 opgeheven. De uitgebreidste inrichtingen voor het landbouwonderwijs vindt men
wel in Duitschland, waar niet minder dan 10 hooge, 25 middelbare en 36 lagere landbouwscholen bestaan; voorts in Oostenrijk, waar van regeeringswege een 70-tal verschillende
land- en boschbouwscholen zijn opgericht.
II.
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liever variëteiten. Ten opzichte van den wasdom onderscheidt men zomer- en
wintertarwe; ten aanzien der kleur van den bast roode (eig. bruine) en witte;
ten aanzien van den vorm der aar gladde en gestengelde (de laatste met lange
stelen, zooals gerst). Voorts heeft men een menigte verscheidenheden, die op
de graanmarkt onderscheiden worden in wit-bonte, Poolsche, bonte Poolsche,
rood-bonte Poolsche, Kleefsche, wit-bonte Odessa, roode Odessa, Kubanka,
Zeeuwsche, Geldersche, Friesche en Syrische. Eeuzentarwe ( T r i t i c u m hirgidum) en spelttarwe ( T r i t i c u m s p e l t a ) zijn botanisch andere soorten. Een
der beste verscheidenheden van tarwe is de Whittingtonsche, over welke de
Nederlandsche nijverheidsmaatschappij in 1842 prijsantwoorden ontvangen en
bekroond heeft. Zij is echter in ons vaderland niet zoo bekend geworden als
zij verdiende. De tweekorrelige wordt bijna uitsluitend in de provincie Groningen, onder den naam gortrijst, geteeld.
Evenals meer met groote lui het geval is, zoo is ook de tarwe aan vele
ziekten onderhevig, en wel aan zeer gevaarlijke; zij ontstaan deels uit de
gesteldheid van den grond, deels uit andere nog niet alle bekende oorzaken. De
voornaamste zijn r o e s t en brand. De eerste (Uredo, R u b i g o vera) is
een schimmelplant, tot de stuifzwammen (Coniomycetes) behoorende. Voor
het bloote oog doet zij zich voor als oranjekleurige stippen en strepen op het
blad. De roest benadeelt den tarwekorrel niet onmiddellijk, maar belemmert
den wasdom en maakt het stroo gevaarlijk om als veevoeder gebruikt te worden. De tweede, de b r a n d (Uredo, ten deele c a r b o , ten deele caries) is,
gelijk de tweeërlei naam in de botanische taal voorkomt, ook tweesoortig. De
eerste (Uredo carbo), welke de meeste in 't wild groeiende grassen en de
graansoorten met uitzondering der rogge, aandoet, en niet alleen het zaad,
maar ook zijne omhulsels vernietigt, bestaat uit een zwartgroene massa, fijn
als stof, die zeer gemakkelijk afgeeft en vervliegt, en uit zeer kleine, ronde,
ongesteelde halfdoorschijnende blaasjes (sporen) is saamgesteld. Gewoonlijk vindt
men daardoor de geheele aar of pluim aangedaan; zelden blijft daarvan een
gedeelte vrij; en daar zij zich dikwerf over geheele korenvelden uitbreidt, zoo
wordt niet zelden een groot gedeelte van den oogst op die wijze vernietigd.
Nochtans bestaat er geen vrees, dat het van de overgeblevene korrels vervaardigde meel daardoor verontreinigd wordt, omdat al de zwam meestentijds reeds
vóór den oogst is weggestoven. De tweede soort van brand (Uredo caries),
welke uitsluitend in 't vruchtbeginsel der verschillende soorten van tarwe
wordt aangetroffen, ontwikkelt zich reeds, evenals de vorige, terwijl de aren
nog in de bladscheeden verholen liggen; komt evenwel, als zij haar volkomen
wasdom bereikt heeft, niet uit de korrels te voorschijn, maar blijft daarin als
een zwartbruine, in het begin vochtige en smerige, later echter droge, poederachtige, kwalijk riekende massa besloten. Ook dit poeder is uit zeer fijne ronde
blaasjes (sporen) samengesteld. Deze laatste soort van brand is veel schadelijker dan de eerste, en wel, omdat zy niet wegstuift, en dus aanleiding geeft
dat de zieke met de gezonde korrels worden ingezameld, en 't meel zoodoende
verontreinigd en voor de gezondheid schadelijk wordt. — Het is moeielijk op
te geven, hoe deze ziekte van het koren ontstaat. Door vele schrijvers vindt
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men opgegeven, dat een vochtige dampkring, aanhoudende regen tijdens de
ontwikkeling van de bloemdeelen, een natte grond, gebrek aan luchttrekking
en licht enz., tot hare oorzaken behooren en zij dus ook hoofdzakelijk in regenachtige jaren en op dieper gelegen plaatsen zal voorkomen. Hoewel deze meening nu niet geheel te verwerpen is, zoo is het toch niet twijfelachtig, dat
de ontwikkeling van den brand in 't koren onder alle omstandigheden en op
eiken grond kan plaats hebben. Hoogst waarschijnlijk is het, dat genoemde
ziekte voornamelijk door besmetting ontstaat, vooral indien men bedenkt, dat
een enkele kiemkorrel voldoende is, om een graankorrel aan te steken, en
er honderden gelegenheden bestaan, waardoor zoodanige sporen
van de eene plaats naar de andere kunnen worden overgebracht.
Indien men aanneemt, dat de kiemkorrel reeds in het plantje
dringt tijdens de ontkieming, en zich dan eerst begint te vermenigvuldigen, wanneer de bloemdeelen geboren worden, komt
men gemakkelijk tot de oplossing van de anders moeielijk te
beantwoorden vraag, hoe het komt, dat deze laatste, reeds terwijl zij nog in de bloemscheeden diep verholen liggen, de duidelijke sporen hunner toekomstige vernietiging laten waarnemen.
In hoeverre de aanbevolen wasschingen van het ter uitzaaiing
bestemde graan, met kalkloog of oplossingen van koper- en
ijzerzouten, werkelijk tot het verhoeden dezer ziekte kunnen
bijdragen, valt moeielijk te beslissen.
1
R o g g e (Secale cereale) maakt in vele landen het voornaamste graan uit en is er, tot brood gebakken, het hoofdvoedsel
van den minderen man. Zij tiert waar tarwe teleurstelt, nergens
beter dan in zandachtigen leemgrond. Dat zij een veel gestrenger koude verdraagt dan de tarwe, is reeds met een woord gezegd. De korrel is langer, minder dik dan die van tarwe, en
terwijl deze geelachtig is, heeft die van rogge een giijze schil.
Verscheidenheden van de rogge zijn de zoogenoemde StaudenVj
rogge (Secale m u l t o c a u l e ) en de Brabantsche. Men onder•u
scheidt aan de markt: Archangelsche, Egyptische, Anclammer,
Fransche, Rijn-, Odessa-, Petersburgsche, Turksche, Poolsche en Moederkoorn.
Oostzee- of Pruisische rogge. De cultuur onderscheidt winteren zomerrogge, doch de laatste wordt in ons vaderland slechts weinig geteeld.
De ergste ziekte van de rogge is het m o e d e r k o o r n (Secale cornutum), bestaande in ophoopingen van korrels van eenige lijnen tot 1, zelfs
V/ 2 duim lengte en een breedte van l 1 / i tot 4 lijnen. De vorm is cilindrisch
of eenigszins driehoekig met stompe hoeken, kegelvormig uitloopende. Zij zijn
gebogen gelijk een h a n e s p o o r , aan twee zijden ongelijk gegroefd, soms met
onregelmatige barsten en kloven, uitwendig donkerpaars gekleurd, inwendig
wit. De reuk is onaangenaam, volgens sommigen vischachtig, de smaak eenigszins bitter en walgelijk. De oorsprong van het moederkoorn is nog niet met
zekerheid bekend. Sommigen nemen aan, dat de ziekelijke verandering van
de roggekorrel wordt teweeggebracht door het ontstaan van een soort van
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z w a m (die behalve den naam van S c l e r o t i u m c l a v u s nog andere namen
heeft ontvangen, als S p h a c e l i a S e g e t u m , E r g o t o e t i a abortifac i e n s , S p e r m o e d i a of C l a v a r i a c l a v u s enz.), terwijl anderen van oordeel zijn, dat de zwam-ontwikkeling hier niet p r i m a i r , maar s e c u n d a i r
is, dat deze het gevolg zou zijn van een oorspronkelijke ziekte of gisting van
het vruchtbeginsel welke öf spontaan tot stand komt, öf door het steken van
kleine H e m i p t e r a , wantsen of andere insecten wordt opgewekt. Het aantal
korrels van eene aar, die in moederkoorn veranderen, verschilt zeer; soms
komt er slechts een enkele voor, meestal echter meer. Behalve aan de rogge
treft men een dergelijke ontaarding aan bij een dertigtal andere grasachtige planten (Gr am ineae), zooals bij de tarwe,
de gerst, haver, rijst enz., verder bij eenige planten tot de
familie der Cypergrassen (Cyperaceae) behoorende en waarschijnlijk ook b\j enkele palmen. W I G G E R S , die het moederkoorn scheikundig onderzocht, geeft als hare bestanddeelen op:
ergotine, eigene vaste olie, wit vet, cerine, fungine, osmazome,
suiker, gom, eiwit, kleurstof, phosphorzure potassa en kalkzouten, kiezelzuur en sporen van ijzer. In de geneeskunde
wordt het moederkoorn gebezigd als weeën bevorderend middel bij ongenoegzaamheid der weeën gedurende de verlossing,
alsmede ter bestrijding van lijdelijke baarmoederbloedingen.
De tinctuur van het moederkoorn ( t i n c t u r a s e c a l i s cornuti) wordt in Frankrijk aangewend onder den naam van
l i q u e u r o b s t e t r i c a l e de D e b o u r s e .
Sedert de 16 d e eeuw en reeds vroeger zijn meermalen beruchte volksziekten (mor bi cere al es) teweeggebracht door
de aanwezigheid van moederkoorn in roggemeel en andere
graansoorten. Zij zijn vanouds onder verschillende namen bekend, als m o r b u s c e r e a l i s , r a p h a n i a , doch inzonderheid
als e r g o t i s m u s , welke nader in twee hoofdvormen kan
worden onderscheiden, t. w. e r g o t i s m u s c o n v u l s i v u s
(kriebelziekte) en e r g o t i s m u s g a n g r a e n o s u s , waarbij
Gersteaar.
volgens oude Fransche schrijvers geheele ledematen afvielen.
Er zijn ontegenzeglijk velerlei omstandigheden van invloed op
het meer of minder vergiftigend vermogen van moederkoorn. Zoo beweren
BOUSEAU en LEVEILLÉ dat het onrijp zijnde werkeloos is, het sterkste werkt
wanneer het nog vóór de volle rijpheid der rogge zelve wordt ingezameld;
o v e r r i j p en eerst laat na den graanoogst genomen verliest het, volgens
K L U G E , mede van zijne kracht, terwijl P L U S K A L beweert, dat de boerenkinderen
in Oostenrijk het dan onder den naam van St.-Johannesbrood zonder nadeel
eten. Bij het zuiveren van de rogge moet het moederkoorn weggeworpen worden en niet te gelijk met het u i t s c h o o n s e l tot veevoeder gebezigd, daar
het niet aan voorbeelden ontbreekt dat drachtige koeien en schapen daardoor
ontijdig hare jongen hebben geworpen.
G e r s t of G a r s t (Hordeum) wordt in verschillende variëteiten in ons
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vaderland verbouwd, ^n naar het aantal korrelrijen onderscheiden in: tweerijige (distichon), zesrijige ( h e x a s t i c h o n ) enz. Yoorts: veldgerst, bastaardgerst, naakte gerst (naar het naakt liggen van de korrel) en meer andere.
Dat ook de gerst in zomer- en in winterkoren wordt onderscheiden, is bekend.
Als voedsel voor den mensch wordt de gerst ten onzent genoegzaam nooit tot
brood bereid; in Palestina was het oudtijds anders, daar in de H. Schrift meermalen van gerstebrooden gewag wordt gemaakt. Doch veel gebruik maakt
men van gepelde gerst, onder den naam van gort bekend; de vermaarde Alkmaarder wordt van Zeeuwsche gerst gepeld. Bekend is ook het gebruik van
gort en de afkooksels er van voor zieken en zwakken. Bij het stoken van
jenever wordt
gerst tegen 2 /s rogge gebezigd. Maar verreweg het voornaamste gebruik van gerst heeft plaats in de bierbrouwerijen. Overigens is
gerst een uitmuntend voedsel tot het vetmesten van varkens; pluimgedierte
eet de korrels met groote gretigheid. Het uitgestrekte gebruik en de uitnemende hoedanigheden dezer graansoort maakten haar reeds voor eeuwen beroemd. Bij de
Grrieken werd zij tot offeranden gebezigd en
de overwinnaars in de Eleusinische spelen
werden met gerstaren gekroond.
De gerst, omtrent welke nog met een woord
herinnerd zij, dat ook deze graansoort aan
brand onderhevig is, behoudt, als bekend is,
na het afdorschen nog gedeelten der kafnaalden, die er van verwijderd moeten worden om het zaad tot een geschikte marktwaar te maken. Bij het ouderwetsche dorschen met den vlegel wordt het van het stroo
geslagen zaad opnieuw, na van het kaf geWanmolen,
zuiverd te zijn, op den dorschvloer gebracht
en weder en zoo lang met den vlegel bewerkt totdat de kafnaalden genoegzaam afgebroken zijn. Dit zoogenaamde kortdorschen is echter een langdurig
en daardoor kostbaar werk. Ter bekorting daarvan heeft men opzettelijk werktuigen uitgedacht, in de hoofdzaak alle overeenkomende en bestaande uit een
trommel, in welke een met stompe, maar zeer talrijke messen bezette as vrij
snel omgedraaid wordt. In de trommel wordt door middel van een pomp of
trechter een zekere hoeveelheid gerst gedaan, de as gedurende eenige minuten
bewogen, waardoor de kafnaalden afgebroken zijn en door middel van een zeef
of een kafmolen verwijderd worden. Omtrent de verschillende daartoe ingerichte
werktuigen kan men nazien het werk van Dr. W. HAMM, „Landhuishoudelijke
gereedschappen en werktuigen in Engeland," uit het Hoogduitsch vertaald door
E. C. ENKLAAR, te Zwolle bij W. E . J. T J E E N K W I L L I N K . - Een der eenvoudigste en doelmatigste werktuigen dezer soort is dat van W A L K E R , waarvan
wij de korte beschrijving en afbeelding hier laten volgen. Het bestaat uit een
lichte houten kast, die door twee man overal heen gedragen kan worden. Uit
den trechter, welks benedenste opening door een schuif vergroot of verkleind
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kan worden, valt de gerst in een cilindrische afdeeling, waarin zich de met
messen voorziene as beweegt. Een kamrad, dat door een zwengel bewogen
wordt, brengt een vrij snelle omwenteling teweeg. Uit de eenigszins schuins
liggende trommel valt het zaad op een zeef, die door middel van een stelschroef schuins of waterpas geplaatst kan worden en waardoor het zaad, van
de naalden en andere onreinheden gezuiverd, voor den dag komt.
H a v e r (Avena) wordt onderscheiden in gewone (sativa), wilde (fatua,
een lastig onkruid), kleine (praecox), eve of zandhaver
(strigosa), tros- of poeshaver (orientalis), en misschien meer andere, ten deele ook ten onzent in het wild
groeiende soorten en verscheidenheden. De eve of lichte
zandhaver wordt alleen in de hooge zandstreken van NoordBrabant geteeld en levert een zeer fijne gort. Daar haver
een der gemakkelijkst te winnen veldvruchten is, en zij,
behalve aan brand, aan zeer weinig ziekten onderhevig is,
overal voort wil en met mageren grond tevreden is, wordt
zij zeer veel verbouwd. Als menschenvoedsel wordt de
korrel gepeld tot havergort en gebroken ook uitwendig
als verzachtend geneesmiddel gebruikt. In België brouwt
men sommige witte bieren ten deele uit haver. Maar
inzonderheid is de haver, en dat niet alleen de korrel,
maar ook het stroo, een uitmuntend veevoeder, vooral
voor paarden. Trouwens, de geheele plant heeft uitmuntende, krachtige en voedende eigenschappen.
Den overgang van de inlandsche tot de vreemde graansoorten vormt de b o e k w e i t ( P o l y g o n u m fagopyrum), die waarschijnlijk haar naam heeft naar de overeenkomst welke de gedaante harer graan(weit)korrels
heeft met de nootjes van den beukeboom; haar Fransche
naam, blé s a r r a z i n , verraadt haren Oosterschen oorsprong. Trouwens, zij is waarschijnlijk reeds door de kruisvaarders uit het Oosten naar Europa overgebracht. Uit
oude bescheiden blijkt, dat zij reeds in de 14 DE eeuw in
ons vaderland, met name in Noord-Brabant, bekend was.
Sommigen noemen J A N VAN G-HISTELLIS, in 1 4 3 6 te ZuidHaveraar.
dorpe in Zeeland begraven, als den invoerder in ons vaderland ; volgens anderen zou de invoerder niet met name bekend, maar te Steenbergen begraven wezen. Boekweit kan op nagenoeg onontgonnen heidevelden,
na afbranding van de heideplanten, geteeld worden; daarbij levert zij, goed
slagende een zeer voordeelig gewas, zoodat in lichte gronden - in zware ook
somtijds tot onderploegen als groene bemesting — veel boekweit geteeld wordt.
Maar niet zelden verijdelen de nachtvorsten de geheele hoop van den landbouwer. Geen landbouwgewas toch is zoo gevoelig voor koude, en één nacht
doet niet zelden onoverzienbare boekweitvelden bevriezen, schoon de boekweit
eerst in Mei gezaaid wordt. Om haar melige vrucht is zij zeer gezocht. Gepeld
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en gebroken wordt zij als grut, fijngemalen als meel, veel gebruikt in de huishoudingen van den eenvoudigen stand. Tot veevoeder, inzonderheid tot het
vetmesten van varkens en pluimgedierte, is de boekweit misschien het allerbeste onzer veldgewassen. Yersch is de plant een zeer goed veevoeder; gedroogd is het vee er niet gretig op en het stroo heeft in de mestvaalt nagenoeg geen waarde. Verbrand levert het een goede loog.*)
De g i e r s t (Panicum) behoort eigenlijk thuis in die streken, waar de
wijnstok zijne plaats heeft, maar tiert toch ook op hooger breedten. De plant
komt in ongeveer 110 dagen tot wasdom en verlangt een warmen grond, een
zonnige standplaats en ruime bemesting. Vroeger werd zij meer geteeld dan
tegenwoordig, gelijk het dan ook opmerkelijk is, dat het gebruik van de korrel
ten onzent dermate is afgenomen, dat zij in de winkels nagenoeg in het geheel
niet meer te bekomen is.
N e g e r k o r e n (Sorghum) is een plant, die eerst in den laatsten tijd in
Middel-Europa wordt verbouwd; in zijn vaderland, de heete klimaten, is het
zeer belangrijk, zoo wegens de overvloedige oogsten die het oplevert, als uithoofde van het verschillende nut, dat het doet: als graan, suiker, verfstof,
voeder. Het is oorspronkelijk eene Chineesche plant, die echter tegenwoordig
ook in Frankrijk wordt verbouwd, doch alleen door verplanting, nadat zij in
broeibakken is uitgezaaid.
Overgaande tot die granen, welke eigenlijk tot de vreemdelingen behooren,
noemen wij eerst de
Maïs (Zea maïs). Deze plant is afkomstig uit Midden-Amerika, waar zij
sedert onheuglijke jaren als de eigenlijke broodvrucht in groote hoeveelheid
verbouwd wordt. C O L U M B U S , die veel gedaan heeft voor de verspreiding van
*) Enkele cijfers omtrent den verbouw en oogst der bovenvermelde graansoorten — de 5
voornaamste in ons land — laten wij bier volgen. Zij zijn ontleend aan het Verslag over den
Ned. Landbouw in 1886, aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid uitgebracht
door L. BROEKEMA, directeur der Rijks-Landbouwschool te Wageningen.
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Tarwe
Bogge

Haver
Boekweit

Beteelde H.A.

Opbrengst in H.L.

Waarde in guldens

in 1886.

in 1886.

aan granen en stroo.

80.650

1.850.000

14.600.000

204.000

3.775.000

25.500.000

44.000

1.660.000

7.700.000

121.500

5.161.000

21.000.000

50.800

744.000

4.800.000

De totale graanproductie in ons land wordt geschat op 14 millioen H.L. per jaar. Die
van Duitschland op 300 millioen, van Frankrijk op 250 millioen, van de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika op 500 millioen H.L., terwijl de korenproductie over de geheele aarde
gemiddeld op 2700 millioen H.L. geraamd wordt.
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nuttige gewassen, bracht reeds in 1493 maïs mede naar Europa. Immers bij
de bewoners der West-Indische eilanden vond hij overal groote maïsvelden, en
reeds ten jare 1525 verbouwde men deze graansoort in Spanje, in 1560 in
Eovigo, in 1575 in het Milaneesche; in 1590 werd zij bekend te Belluno, van
daar te Friaul, terwijl de maïs reeds in 1610 een belangrijk handelsartikel der
Yenetianen was, die het in de Levant invoerden, van waar het onder den nog
heden ten dage bij onze landgenooten bekenden naam „Turksch koren" of
„Turksche weit" naar Hongarije
werd overgebracht. Uit Lombardije kwam het over Verona
en Roveredo in 1647 naar Innsbrück, en van Milaan naar de
Rijnstreken, In noordelijk Italië
heeft de maïs de gerst verdrongen en in Tyrol, de Ukraine en
Stiermarken verspreidt zij zich
meer en meer, terwijl zij dan
ook in eenige streken van Hongarije en Galicië onder den naam
Koekoeroez het voornaamste
voedingsartikel geworden is. De
verbouwing van maïs geschiedt
in Amerika tot 54°, in Europa
tot 49° NBr. en wel bij een gemiddelde zomerwarmte van 18°
of 19° C. De maïs is een fraaie
plant; het zaad wordt niet uitgezaaid, maar bij 2 of 3 stuks
gepoot op ongeveer 1 voet afstand. Tusschen de maïsplanten
heeft men boomen, of men bewerkt de maïs ook tusschen
wijnstokken. De halm is stijf
en wordt 5 tot 8 voet hoog;
de bladeren zijn afwisselend geMaïs of Turksche weit.
plaatst; zij zijn niet zelden 3
voet lang en 3 duim breed, en hangen statig omgebogen. Bovenaan staat een
aar van 2 voet lengte, met vele mannelijke bloemen, doch de eigenlijke vruchten, veelal goudgeel of donkerbruin van kleur, zitten op kegelvormige vruchtkolven, die soms 6 of 8 in getal op één stengel worden gevonden. Deze
vruchtkolven worden door bladachtig-vliezige scheeden omgeven, waaruit aan
den top een harige pluim steekt.
De maïs bevat ongeveer evenveel voedingstof als tarwe of rogge, en bovendien nog een zekere hoeveelheid olie, die de maïs een uitmuntend voedsel doet
zijn voor dieren, die men wil vetmesten. Tot het bakken van sponsachtig
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brood is het maïsmeel niet geschikt, maar het wordt gebruikt in den vorm
van brij of koeken (polenta), terwijl het fijnste meel als m a ï z e n a voor het
bereiden van puddings gebezigd wordt. Indien men echter half maïs en half
tarwemeel neemt, bekomt men zeer goed
brood. Ook stookt men
uit de vruchtjes geestrijke dranken; geroost
worden de korrels als
surrogaat van koffie
gebruikt, en vooral in
Engeland maakt men
stijfsel van het meel,
terwijl men het overige
tot veevoeder gebruikt,
waartoe ook de stengels
en bladeren uitnemend
geschikt zijn. In warme
zomers komt maïs ten
onzent als eenjarig gewas tot rijpheid en zij
verdient wegens haar
voortreffelijke
eigenschappen zooveel mogelijk te worden aangekweekt. Ten onzent
meest in de tuinen en
uit liefhebberij of ter
vetmesting van pluimgedierte geteeld, heeft
zij twee variëteiten, een
korrel die heldergeel, en
een die donkerbruin van
kleur is. De eerste heet
veelal Turksche tarwe,
de tweede Turksche
rogge.
Een andere belangrijke plant der warme
luchtstreken, hier neRijstplant.
vens afgebeeld, is de
r i j s t (Oryza sativa). De gewone rijst is afkomstig uit Indië en heeft zich
vandaar, waar zij, evenals in China, het hoofdvoedsel der bevolking is, naaide keerkringslanden en gematigde luchtstreken van alle werelddeelen verspreid,
waardoor een menigte bijsoorten ontstaan zijn. Men kan veilig aannemen, dat
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voor de helft der bewoners onzer aarde de rijst het dagelijksche voedsel uitmaakt, terwijl het stroo dat de plant oplevert en het vocht dat uit de korrel
gewonnen wordt, bovendien tot velerlei gebruik dienen. Uit den wortel schiet
één halm van 21/2 tot 4 voet lengte omhoog, die bijna geheel bedekt is met
de lange bladeren, welk een voet lang worden en omgebogen hangen. De
bloempluim staat eerst recht overeind, doch buigt zich later aan den top om,
wanneer de vruchten beginnen te zwellen.
Uit Oost-Indië werd de rijstbouw zoowel naar China als naar Perzië en
Arabië verbreid, van waar de Saracenen dien naar Spanje overbrachten. Nadat
de Mooren dat land hadden ontruimd, leerden de Spanjaarden ook deze plant

Besproeiing van een rijstveld.

waardeeren en werden de graanhandelaars in Europa er opmerkzaam op. Dientengevolge legde generaal THEODORUS FRIVULCI, geboortig uit Milaan, ten jare
1522 op zijn landgoed bij Zeri en Palo aan de Tartaro een rijstplantage aan;
te Verona volgde men zijn voorbeeld; Mantua deed als Verona, zoodat reeds
in 1530 de verbouw van rijst door geheel Lombardije verspreid was, wat den
invoer uit Damiate in Egypte, en van Majorca (vroeger zeer aanzienlijk) zeer
beperkte. De regeeringen achtten echter den rijstbouw zeer nadeelig wegens
het daartoe noodige inundeeren van den grond — de rijst is een moerasplant —
zoodat zij dien tegen het einde der zestiende eeuw verboden, welk verbod
echter al spoedig in dier voege werd gewijzigd, dat men ver van de steden
en bewoonde streken moest blijven. Sedert dien tijd heeft zich in Italië, bovenal
in de Po-vlakte, de verbouwing van rijst aanmerkelijk ontwikkeld.
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De verbouwing is een zeer moeielijke en ongezonde arbeid, die ten deele
wordt verricht met behulp der Alpenbewoners, welke daartoe op bepaalde tijdstippen van hunne bergen naar de vlakten afdalen, ofschoon hun dit, uithoofde
der uitdampingen van de onder water staande rijstakkers op hardnekkige
koortsen te staan komt. In den winter en de lente ploegt men den grond
twee of drie malen om en zet hem daarna eenige dagen lang onder water,
eer er het zaad ingeworpen wordt. Nadat het water is afgetapt, effent men
den grond met ijzeren schoffels en trapt alles met den voet plat. Na eenige
dagen zaait men de rijst, die vooraf 8 tot 14 dagen in water geweekt is. Daalde plant veel water noodig heeft om tot ontwikkeling te komen, zet men den
akker weder 4 — 6 dagen onder water, dat stroomende gehouden moet worden,
waarna men het na eenigen tijd weder laat afloopen, opdat de akker 5 of 6
dagen droog ligge en de wortels, benevens de geheele plant zich krachtiger
kunnen ontwikkelen. Daarop laat men tot het einde van Juni of het begin
van Juli opnieuw water over den akker loopen en tapt het na eenige dagen
af, ten einde het onkruid te kunnen uitwieden, waarna het land ten derden
male onder water gezet wordt, dat er nu tot Augustus op blijft staan.
Omstreeks dien tijd vertoonen zich de aren, en daar hare ontwikkeling een
minder natten grond verlangt, laat men het water gedurende 4 of 5 dagen
afloopen, ten einde de laatste bewatering in het laatst van September of het
begin van October te doen plaats hebben, daar het graan dan begint te rijpen.
Alsdan tapt men het water voor goed af, laat den grond droog worden, snijdt
de rijst af en laat haar bij kleine hoeveelheden liggen drogen. Na eenige dagen
bindt men deze tot garven en plaatst ze aan hoopjes, ten einde haar geheel
te laten drogen, waartoe men haar op een vlakte zet, die zoo gelijk mogelijk
gemaakt en met plavuizen voorzien wordt. Zoodra de rijst geheel droog is,
legt men de schoven op de plavuizen en laat de korrels door paarden uit de
aren treden, waarna men deze door stampen en wannen schoonmaakt en in
den handel brengt. Indien men de rijst tot meel wil maken, worden de korrels
eerst in kokend, daarna in koud water gewasschen, gedroogd en daarna in
stamp- of in handmolens fijn gemaakt. Het meel wordt vervolgens door een
fijne haarzeef gezift en op een droge plaats ten gebruike bewaard.
De rijst behoort niet tot de zelfstandigheden die veel voedingstof bevatten,
daar de kleefstof, de eigenlijke voedingstof, slechts 5 of 6% bedraagt. In de
landen, waar men zich hoofdzakelijk met rijst voedt, geldt de regel: het moet
van de menigte komen; want het grenst aan het ongeloofelijke, hoeveel iemand
in één maaltijd dikwijls gebruikt (in onze Oost rekent men voor ieder inlander
een „katti", d. i. 0,8 kilo per dag). Ook houde men in het oog, dat aan die
rijst gewoonlijk eenig dierlijk voedsel, als visch enz., wordt toegevoegd. Doch
moge al de rijst daarin met de aardappelen gelijkstaan, dat de groote hoeveelheid de weinige kracht van het voedsel moet aanvullen, zij heeft er ook
dit mede gemeen, dat er ontelbare menschen hun hoofdvoedsel in vinden;
ja, daar in China en Japan de onbemiddelde bijna niets eet dan rijst, is de
opgave niet overdreven, dat omtrent i / 6 van het menschdom uitsluitend van
rijst leeft.
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Ook de p e u l v r u c h t e n verdienen onze aandacht, zoowel wegens de vrucht
als wegens het stroo.
Onder de h o o n e n behooren de paardenboonen (Yicia faba equina) en
de laagstammige witte boonen (Phascolus) tot de eigenlijke akkergewassen.
De overige, met name de tuinboon (Yicia) en de snijboon (Phascolus), alsmede de suiker- of princesseboontjes (mede tot de Phascolen behoorende) zijn
meer tuin- dan veldvruchten; duivenboontjes (Yicia sativa), wikken (Yicia
o n o b r y c h o ï d e s ) en linzen (Ervum lens) worden slechts in geringe hoeveelheden, liefst op zware kleigronden, verbouwd; de laatste en gedeeltelijk
de eerste tot voeding ook voor den mench; de wikken enkel voor het vee,
waartoe van deze peulvruchten ook het stroo gebezigd wordt. — De p a a r d e n b o o n e n en w i t t e b o o n e n verlangen een zwaren kleigrond, hoewel de laatste
ook in lichtere gronden tieren. Beide hebben die eigenaardigheid, dat zij zonder
schade dikwijls kort of onmiddellijk opeen op denzelfden akker kunnen verbouwd worden. De paardenboonen verdragen niet best een groote hitte; ook
worden zij zeer door de bladluis geplaagd. De boon, ook met de huls, is een
allervoortreffelijkst voedsel voor paarden die zwaar moeten werken; om de
brandigheid moeten zij echter met ander voeder vermengd of afgewisseld worden. Ofschoon de boon ook door runderen en wolvee gegeten wordt, is dit bij
ons te lande niet in gebruik. W i t t e b o o n e n eischen meer warmte; nat
weder is er schadelijk voor, in den bloeitijd omdat dan de bloesem licht
onvruchtbaar wordt, in den tijd van het rijpen omdat de dicht aan den grond
hangende hulzen dan licht rotten.
B o o n e n en e r w t e n (Pisum sativum), in zoover wij ze hier als akkervruchten beschouwen, werden in vroeger tijd veel meer verbouwd dan na het
algemeen worden van de aardappelen. In de laatste jaren is er echter, ten
gevolge der herhaald voorkomende aardappelziekte wederom werk van gemaakt J ).
De erwt wordt als akkervrucht hoofdzakelijk verbouwd om — hetzij de bruine
of zoogenaamde capucijner, hetzij de groene, de laatsten meest tot soep —
gedroogd gegeten te worden. Erwten eischen vetten, doch zullen zij niet te
zeer in het stroo groeien, een niet versch bemesten grond; men moet bij
geene vrucht het kort na elkander telen op denzelfden akker meer vermijden
dan bij erwten. De laagstammige moet men niet overrijp of al te droog laten
staan; zij vallen dan licht uit of hebben groot nadeel bij aanhoudende regens.
Erwtenstroo is een uitmuntend veevoeder, mits het niet verontreinigd zij door
bladluizen of maden, van welke de plant dikwijls last heeft. Wegens den
dichten groei zijn erwten een goede vrucht om het onkruid te beteugelen.
Onder de w o r t e l g e w a s s e n zijn er vooral drie, die tot den akkerbouw
behooren: een tot voedsel, de aardappel, een tot bereiding in fabrieken, de
meekrap, en een tot beide, de mangelwortel.
*) De b o o n en-oogst (veld- of paardenboonen) beliep in 1886 ruim 816.000 H.L., ter
waarde van 5 l / 2 millioen gulden; het aantal beteelde hectaren was 34.600.
Met erwt en waren in genoemd jaar 22.800 H.A. bebouwd, waarvan de opbrengst 462.000 H.L.
bedroeg, een waarde vertegenwoordigende van nagenoeg 4 millioen gulden.
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De a a r d a p p e l (Solanum t u b e r o s u m ) is, naar men algemeen meent,
uit Amerika naar Europa overgebracht, en wel, naar het heet, in 1556 door
een slavenhandelaar, JOHN H A W K I N S , die ze uit Peru in Ierland overplantte.
Sir FRANCIS DRAKE bracht de plant 2 0 jaren later opnieuw naar Europa, en
wel in zulk een hoeveelheid, dat men de cultuur op ruimer schaal kon beproeven. Ook de Nederlandsche hoogleeraar CLUSIUS te Leiden, kwam in 1 5 8 9
in 't bezit van eenige aardappelen, toen nog een groote zeldzaamheid. Maar
het is een opmerkelijk feit, dat in Juni 1852 in Drente, 2 meters onder het
veen, op den zandgrond boomen, noten enz. gevonden zijn en daarbij ook een
aardappel1). Dit veen bestond reeds lang vóór de ontdekking van Amerika.
Doch zeker is het, èn dat deze plant eerst na de ontdekking van het vierde
werelddeel in Europa eigenlijk v e r s p r e i d is geworden, èn dat nog veel later
de knolwortel een algemeen voedsel, ja in zekeren zin het „brood der armen",
geworden is. In 't begin der 17 DE eeuw kwamen de aardappelen als een groote
zeldzaamheid op de koninklijke tafel te Parijs. Doch eerst ruim een halve eeuw
later begonnen zij als een algemeen voedsel voor den geringen stand in het
arme Ierland in gebruik te komen, en eerst tusschen de jaren 1730 en 1740
in ons vaderland op de tafels te verschijnen. In Friesland begon men ze in
1736 of 1737 te verbouwen; in Zeeland dagteekent het opnemen van de aardappelen onder de tiendplichtige veldvruchten van 10 December 1736. De bekende
kruid- en fruitkundige J. H . KNOOP, hortulanus bij de prinses-weduwe van
J A N W I L L E M FRISO, heeft aangeteekend, dat hij ze het eerst op de tafel dier
vorstin bracht, toen prins W I L L E M IV den 1 3 December 1 7 4 2 bij haar ter
maaltijd was. Daarentegen wordt in het zeer uitvoerige kookboek: De volmaakte Hollandsche keukenmeid, in 1755 uitgegeven, het woord „aardappel"
niet eens genoemd, ja D E CHALMOTS uitgave van het woordenboek van CHOMEL,
1778, vermeldt den aardappel nog als een spijs, die niet ongeschikt zou zijn
bij visch. Trouwens, het vooroordeel verzette er zich lang tegen, als schadelijk
voor de gezondheid, en als varkensvoeder werd de aardappel te gemeen voor
een fatsoenlijke tafel geacht. Yan lieverlede nam echter het eten van deze
meelvrucht meer en meer toe, totdat de noodlottige ziekte, die zich in 1845
voor het eerst op groote schaal vertoonde, het gebruik van aardappelen als
hoofdvoedsel van den onbemiddelde zeer begon te beperken.
Gelijk alle planten, die door den mensch verbouwd worden, leveren ook de
aardappelen zeer vele verscheidenheden op, welke bij de landbouwers in verschillende landen onder een menigte namen bekend zijn. Zoo spreekt men van
v r o e g e en l a t e , van klei-, zand- en du in aardappelen, van m u i z e n ,
j a m m e n , w i t m e e l e n , roode Z e e u w s c h e n , T u r k e n , A m e r i k a n e n ,
C h a m p i o n s enz. enz., ja, het aantal verscheidenheden bedraagt meer dan
duizend. In zijn vaderland groeit de aardappel in een steenachtigen, leemigen,
maar vrij lossen grond. In Europa is de zandgrond als de voordeeligste bekend,
doch bij een geschikte bewerking kan de plant in eiken grond gedijen.
Men rooit de aardappelen als het loof verwelkt; het is dan de juiste tijd,
Haarlemsche Courant, 2 Juli 1852.
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want dan scheiden zich de knobbelige wortelen van de langere. In vroegere
jaren meende men dat het gebruik van aardappelen, gerooid terwijl de plant
nog bladeren droeg, schadelijk zou zijn; maar veelvuldige proeven hebben
bewezen, dat deze meening geen grond heeft en dat alleen de knolwortel meer
vocht bevat. Daarentegen heeft men aangetoond dat in de aardappelen, die
half boven den grond gelegen hadden en dus groen en stengelachtig geworden
waren, zich solanien ontwikkeld had, waardoor zij voor de gezondheid schadelijk kunnen zijn. De voedende kracht van dezen wortel is zeer zeker minder
groot dan die van onze granen, maar daar staat tegenover, dat een bunder
land met aardappelen bepoot, ongeveer viermaal zooveel droge voedingstof
oplevert als een bunder met koren bebouwd 1 ).
De wijze van poting is tweeërlei: öf achter den ploeg, öf langs de lijn in
geregelde rijen; men maakt ze dan tusschen de rijen van tijd tot tijd schoon
en moet op sommige plaatsen eens of tweemaal aanaarden om de aardappelen
te doen gedijen. Men heeft tot het poten wel eens doorgesneden aardappelen^
ook wel kiemen of oogen, zelfs wel de dik afgesneden schillen gebruikt; doch
deze wijze van handelen is zeer te verwerpen en misschien wordt daaraan
met recht de bekende aardappelziekte toegeschreven. Men bewaart de aardappelen in vorstvrije kelders of in kuilen, waarin ze, tot een dijk opgehoopt,
met stroo en vervolgens met aarde bedekt worden.
Als menschenvoedsel worden de aardappelen op honderden wijzen toebereid.
Sommige soorten werden vroeger uitsluitend tot beestenvoeder aangewend^
doch sedert 1845 dienen die ook weder den mensch tot voedsel; evenwel
worden nog overal vele aardappelen, hetzij gekookt (wat de beste wijze schijnt
te zijn), hetzij rauw als stalvoedering gebruikt.
De moeielijkheid om aardappelen te bewaren heeft aanleiding gegeven daaruit
het zetmeel af te zonderen, dat droog zijnde oneindig veel langer bewaard kan
worden. De fabrikant TERNAUX, bekend door de invoering der Thibetaansche
geiten in Frankrijk, heeft uitgevonden om van de aardappelen eene p o l e n t a
te maken, waartoe zij in wasem gekookt, dan gedroogd en op de helft van
hun gewicht gebracht worden; hij is later op de gedachte gekomen daarvan
een broodsurrogaat te vervaardigen; daartoe mengt hij de polenta met beenderengelei, welke stof hij t e r n o u e n noemt (een woord samengesmolten uit
Ternaux en Saint-Ouen, de plaats, waar de eerste fabriek is opgericht). CADET
DE Y A U X vond daarop uit, de aardappelen met gemalen erwten te mengen,,
welke vereenigde stof lang onbedorven kan gehouden worden. Dezelfde scheikundige heeft van gekookte aardappelen een zeer bruikbare zeep gemaakt, er
suiker uit gekookt, azijn uit bereid en eindelijk een stof uit getrokken om
mede te metselen.
Men kan van aardappelen, gemengd met eenig meel, een gezond en voed') Wat den oogst betreft, waren in ons land in 1886 ruim 143.000 H.A. met aardappelen
bebouwd; de opbrengst was 22,524,000 H.L., de waarde 45,000,000 gulden. De gemiddelde
aardappelenproductie van alle landen der aarde wordt geschat op 900 millioen H.L. Duitschland alleen levert hiervan omstreeks l j 3 , nl< 300 millioen H.L.
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zaam brood bakken; F I S C H E R te Moskou is de eerste, die daaromtrent een
goede handelwijze heeft bekend gemaakt. Ook in Zweden zijn daartoe vele
proefnemingen gedaan en in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid
in ons land heeft men eenigen tijd een dergelijk brood gegeten. Algemeen is
tegenwoordig het gebruik van siroop uit aardappelen gestookt. Yoorts heeft
men in vele landen foesel of jenever uit de aardappelen gestookt, maar welke
zorg ook bij de bereiding van het mout en bij de gisting aangewend worde,,
men schijnt niet te kunnen verhinderen dat dit geestrijke vocht een onaangenamen bijsmaak behoudt, waarschijnlijk toe te schrijven aan een bijzondere
olie in de wortelvrucht aanwezig. Eindelijk heeft men nog stijfsel, bier, ja
zelfs kunstboter uit de aardappelen vervaardigd. Yan het loof heeft men potasch bereid, maar daar het afsnijden van het groene loof voor de plant nadeelig
is, moest men dit weder opgeven. Ook heeft een chemist te Kopenhagen een
verfstof uit de bloem getrokken; dezelfde reden nochtans heeft het beproeven
daarvan in het groot tegengehouden.
Wij maakten zooeven met een woord melding van de aardappelziekte, die sedert
1845 genoegzaam ieder jaar in meer of mindere mate wordt waargenomen.
Het belang der zaak noopt ons, hier nog eens uitvoeriger op terug te komen.
G-elijk elke door den mensch uit haar natuurlijk vaderland naar andere
streken overgevoerde en in verschillende gronden gekweekte plant, is ook de
aardappel aan mislukking en aan verscheidene ziekten blootgesteld, die, wanneer zij zich eensklaps in groote mate verspreiden, zich als een algemeene
volksramp voordoen, nademaal het gewas in een groot deel van Europa een
voornaam middel van levensonderhoud voor menschen en vee geworden is.
Hoewel deze ziekten zich in verschillende vormen vertoonen en bijgevolg met
verschillende namen bestempeld zijn, kunnen zij evenwel tot een drietal teruggebracht worden. De eerste is de k r u l , die van het jaar 1776 tot 1779 in
Midden-Duitschland, België, Engeland en Frankrijk zeer algemeen was. Deze
ziekte was bijzonder kenbaar aan het krullen van het loof en van de toppen
der stengels, waardoor somwijlen de planten geheel te niet gingen; de overige
bloeiden niet of slechts met zeer zwakke bloemen, zetten weinige en slechts
zeer kleine knollen aan, die hard en oneetbaar werden bevonden, of wel smakeloos zeepachtig, terwijl zij bij het gebruik een schroeiende droogte in de
keel veroorzaakten. Een tweede ziekte is de s c h u r f t , een huidziekte van de
knol, die wel niet vernielend daarop werkt, doch den aardappel zoowel voor
voedsel als voor nijverheids-gebruik minder geschikt maakt. Schurftachtige
aardappelen zijn door de eigenaardige gaten en de rimpelige opperhuid gemakkelijk te kennen. Terwijl de krul ontstaat door een onregelmatigen groei van
loof en knol, veroorzaakt door een ondoelmatige behandeling bij ongunstige
weersgesteldheid en slechten toestand van den bodem, heeft men in OpperBeieren het ontstaan van de schurft vooral aan de groote hoeveelheid ijzeroxyduul, die aldaar in den grond voorkomt, toegeschreven. De derde ziekte,
de meest verspreide en in hare uitwerkingen geduchtste der drie, is de kank e r , dien men het eerst in 1746 in Saksen heeft leeren kennen en in de
jaren 1840 — 1848 in bijna alle landen van Europa de aardappelteelt heeft doen
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mislukken. In de Encyclopedie van Krünitz leest men, dat in 1777 vele aardappelen inwendig zwart of met gele vlekken bedekt waren; ook worden aldaar
de waarnemingen van S P R I N G ( 1 7 8 1 ) en SIMON ( 1 7 8 2 ) over de ontaarding der
roode aardappelen opgegeven en verder die van W U N D M A N ( 1 7 7 9 ) , over het
toen sedert eenige jaren voorkomende misgewas. Doch eerst bij de laatste
epidemiën heeft men meer bepaald wetenschappelijke onderzoekingen gedaan
en medegedeeld.
Men heeft eerst onderscheid gemaakt tusschen de droge kankerachtige ziekte
en een natten kanker of rotting, maar latere waarnemingen hebben aangetoond,
dat beide verschillende vormen waren van dezelfde ziekte; deze vertoonde zich
het eerst aan de bladeren, die met roestachtige vlekken bedekt werden en
verwelkten; daarna aan de stelen, die zwarte plekken kregen en eindelijk aan
den knol. Eerst deden zich aldaar uitwendig vlekken voor van een donkerbruine kleur; later verhief zich de opperhuid tot builen, terwijl inwendig het
celweefsel bruin of zwartachtig werd, en eindelijk de aardappel opdrogend in
een harden, trufïelachtigen knol veranderde, of wel geheel door natte rotting
vernield werd. Bijna alle verscheidenheden werden aangetast, hetgeen bijzonder
bleek uit een proef door I . P . Y A N BOSSUM met 1 4 8 verscheidenheden in hetzelfde jaar, op tweeërlei soort van grond genomen. Verschillend waren de
meeningen omtrent de oorzaak dezer ziekte; velen waren van oordeel dat deze
alleen aan uitwendige omstandigheden moest worden toegeschreven, en wel
vooreerst aan het gedurig verbouwen van den aardappel in minder geschikten
bodem; en terwijl zij uitsluitend een eenigszins lichten, zandigen, gelijkmatig
lossen bodem voor geschikt hielden, meenden zij dat het voortdurend poten in
zware gronden aan de plant deze ziekelijkheid had kunnen mededeelen. Als
tweede uitwendige oorzaak werd door velen de invloed van het weder opgegeven, die er de natte weersgesteldheid de schuld van gaven, hetgeen echter
door vele voorbeelden van vroegere, zeer natte jaren, waarin men niets van
deze ziekte bespeurd heeft, werd wederlegd. Nochtans kan men er niet aan
twijfelen of de invloed der luchtsgesteldheid heeft de ontwikkeling der ziekte
als epidemie bevorderd. Wijders werden eenige insecten, met name de maskers
der meikevers en de O x y t e l u s r u g o s u s F. beschuldigd door hunne beten
de kankerachtige ziekte veroorzaakt te hebben. Door anderen werden inwendige
oorzaken opgegeven, dat zijn die, welke in de plant zelve liggen. Hiertoe behooren: 1°. de nadeelige invloed, dien de aardappelsoorten op elkander zouden
kunnen uitoefenen, zoodat soorten dooreen of wel naast elkander geteeld, elkander wederzijds zouden benadeeld hebben; 2°. de broeiing in de donkere
kelders, waarvan V O N K A L I N A zegt: „ Schoon de broeiing der aardappelen
gedurende de bewaring in den winter hun bederf veroorzaken moet, zoo kan
men daardoor alleen de zoogenaamde kankerachtige ziekte niet verklaren. Deze
broeiing moet een gisting en een daardoor ontstaande vochtige, maar geen
droge ontaarding ten gevolge hebben." Ondertusschen heeft later PA YEN bewezen, dat de ziekte zich van knol aan knol kan mededeelen, zonder medewerking van stengel of wortel; 3°. de verkeerdheden bij den verbouw van
aardappelen in gebruik, als daar zijn: het inzamelen van onrijpe knollen, het
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slecht bewaren, het poten van gedeelten van aardappelen en schillen, het
afsnijden van het loof enz., welke alle een verbastering van de plant zouden
hebben ten gevolge gehad.
Maar als naaste oorzaak der ziekte werd algemeen aangezien de verspreiding
op de plant van een nieuwe zwam- of schimmelsoort ( f u s i s p o r i u m solani),
welke zich in twee bijzondere vormen voordeed. De oorspronkelijke vorm van
deze schimmel bereikt nauwelijks de hoogte van ééne streep; zij is door de
betrekkelijk groote kiemkorrels, die bijna een derde der geheele lengte uitmaken en door haar betrekkelijk belangrijke zwaarte zeer licht afvallen, bijzonder onderscheiden. Aanvankelijk staan de meeste takjes van de zwam en alle
kiemkorrels rechtop. De tweede vorm onderscheidt zich van den eersten voornamelijk doordat de schimmel meer in de lengte uitgegroeid is en daardoor
haar groote kiemkorrels heeft verloren. Zelden ontdekt men aan deze soort
een kleine, ronde kiemkorrel zonder tusschenwanden, als het gevolg eener
vernauwing. De microscopische zwam, waarvan de kiemkorrels zich met de
vochten der plant, vooral langs den bast en soms inwendig verspreiden, ontwikkelt zich in de cellen, neemt de uit de vier grondstoffen bestaande bewerktuigde stof en olieachtige zelfstandigheid op en omgroeit de zetmeelkorreltjes,
welke daar geheel in besloten worden. Terwijl die schimmel door de tusschencellengangen van cel tot cel overgaat, oefenen hare draden invloed uit op de
gedeelten van het weefsel, dat zij vullen, want zij geven daaraan zooveel
samenhang, dat het tegen een koking in water bij een warmte van 100°
bestand is. De schimmeldraden, die zich naar den omtrek uitbreiden, dringen
door cle wanden der cellen en oefenen op alle daarin vervatte stoffen, welke
zij kunnen opnemen, n.l. de stikstof bevattende en olieachtige, invloed uit;
het zetmeel wordt allengs ontbonden, opgelost en opgeslorpt; het vertoont een
reeks van ontaardingen, welke ten opzichte van dit beginsel nog onbekend
waren; eindelijk, de uit vier grondstoffen bestaande zelfstandigheid, waarvan
een groote hoeveelheid in de samenstelling der zwammen voorkomt, neemt
toe, terwijl een gedeelte van de geen stikstof bevattende zelfstandigheid, welke
uit drie grondstoffen bestaat, opgelost en vernietigd wordt. Deze zwam werd
door de prof. M A R T I U S en BERGSMA als de oorzaak der aardappelziekte, door
SCHULTZ te Berlijn daarentegen als gevolg daarvan beschouwd; — de eerste
heeft aangetoond dat de kiem dier parasitische plant reeds op de in het veld
zijnde aardappelen kan waargenomen worden.
Een ander onheil, dat in den laatsten tijd onze aardappelenteelt ernstig bedreigt, is,-evenals de aardappel zelf, uit Amerika herkomstig: wij bedoelen de
colorado-kever. Het is hier de plaats niet om een beschrijving van dit insect
te geven; het is door afbeeldingen genoeg bekend. Voorzeker zou het tijdelijk
een groote volksramp zijn, indien de verwoestingen, door dit diertje op het
voornaamste voedingsmiddel voor de armste standen aangericht, zich zoover
uitstrekten als de vreesv voorspiegelt. Maar uit een oogpunt van volksgezondheid zou het de vraag zijn of het ook niet zijn goede zijde had, indien de
aardappel ophouden moest het „brood der armen" te wezen. Doch daarover
kunnen wij hier niet uitweiden.
II.
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Tot de eetbare knolgewassen van den akker behoort ook de A a r d a k e r
( S a t h y r u s t u b e r o s u s ) , die, vroeger meer dan tegenwoordig, vooral in de
zwaarste kleigronden, met name in G-elderland, en op de Zuid-Hollandsche
eilanden Flakkee, Yoorne en Putten geteeld werd. De knolwortel is een smakelijk gerecht, dat gekookt als kastanjes gegeten wordt en naar de kleur en
gedaante ook aardmuis genoemd wordt. De cultuur ervan neemt echter sterk af.
Minder uitvoerig behoeven wij te zijn over den m a n g e l w o r t e l of beetwortel (Beta vulgaris). Sedert lang was de verscheidenheid, die den naam
tuinbiet, kroot of karote (zeker van het Fransche carotte), de B e t a v u l g a r i s ;
r a p a c e a , draagt, als tuinvrucht bekend; de eigenlijke mangelwortel (Beta*
v u l g a r i s cicla), een verscheidenheid van de in ons vaderland hier en daar
nabij de zee in 't wild groeiende B e t a v u l g a r i s m a r i t i m a , wordt eerst
sedert betrekkelijk korten tijd 't best in zware kleigronden geteeld, ten deele
tot een uitmuntend voeder, vooral voor hoornvee, maar ten deele ook en nogr
veel meer, tot het bereiden van beetwortelsuiker, niet alleen in ons vaderland,,
maar vooral ook in Duitschland, Frankrijk, België, Engeland, Rusland en Oostenrijk. De eerste, die opmerkzaam maakte op de aanzienlijke hoeveelheid suikerstof, in dezen wortel voorhanden, was de Duitsche scheikundige ANDREAS.
SIGISMUND MARGRAFF, die dan ook in 1 7 4 7 een proeve nam om suiker uit
beetwortelen te bereiden. Meer in 't groot deed het de Berlijnsche natuuronderzoeker F R A N S CARL A C H A R D ; hij vestigde in 1 7 9 6 een beetwortelsuikerfabriek in Silezië en werd daardoor de vader van een in den laatsten tijd tot.
hooge belangrijkheid gestegen tak van nijverheid. Vooral het verbodstelsel van
het eerste Fransche keizerrijk heeft er een groote uitbreiding aan gegeven.
Het sap van 100 cent. schoongemaakte beetwortels levert gemiddeld 400 — 500
kilo ruwe suiker, van welke de helft aan gewicht geraffineerde komt, terwijl
het overige nog zeer bruikbaar is tot siroop, het stoken van brandewijn en
tot veevoeder.
Hoe belangrijk deze nijverheid is, blijkt uit de opgave, dat van de 35 mill,
cent. suiker, die Europa in 1879 verbruikte, 6Y2 mill. cent. beelwortelsuiker
was, gewonnen van omtrent 160,000 bunders grond. *)
De cichorei ( C y c h o r i u m i n t y b u s ) wordt zoowel tot veevoeder als tot.
surrogaat van of bijmengsel bij koffie verbouwd. Zij komt in 70 — 110 dagen
tot rijpheid. Men laat de plant ook wel overjarig worden en bedekt haar tegen
den winter met een dikke aardlaag, in welke men in het voorjaar de uitspruitsels opzoekt, die een smakelijke salade opleveren. Met cichorei waren in 1886
ten onzent 1368 H.A. beteeld, die een opbrengst leverden van 33. millioen
kilo, ter waarde van ruim 3 9 0 , 0 0 0 gulden. Meer dan 7 / 8 van deze opbrengst
was uit de provincie Friesland.
De p e e n (Daucus carota), een bekende tuingroente, wordt ook op den
akker tot veevoeder verbouwd.
Wat Nederland betreft, vinden we in bovengenoemd Verslag van den Landbouw in
1886 meegedeeld, dat bier ruim 18,000 H.A. met suikerbieten bezet waren en dat de opbrengst
392 millioen kilo bedroeg, een waarde vertegenwoordigende van 4 millioen gulden.
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De m e e k r a p (Ru bi a t i n c t o r u m ) maakt niet alleen in het zuiden van
Frankrijk en andere zuidelijke streken van Europa, maar ook in Zwitserland,
Engeland, Zweden en sommige kleistreken van ons vaderland een belangrijk
veldgewas uit.
Wanneer de meekrap, waarschijnlijk oorspronkelijk een Levantsche plant, in
het westen van Europa werd ingevoerd, is niet met zekerheid te zeggen. Reeds
in de 14 d e eeuw had men in Zeeland onderscheiden keuren en privilegiën ten
opzichte van de cultuur en de bereiding der meekrap; uit sommige blijkt, dat
dit bedrijf destijds aldaar reeds sedert lang bekend was en uitgeoefend werd.
De verspreiding heeft, gelijk met bijna alle gewassen het geval is, een menigte
verscheidenheden doen ontstaan.
De meekrapplant, die een zeer vetten kleigrond vordert, kan onder gunstige
omstandigheden door zaad voortgekweekt worden; meestal geschiedt zulks
echter door uitgetrokken uitspruitsels, kiemen genoemd, die in Mei gepoot
worden op smalle ruggen of bedden, in den vorm van zeer smalle aspergebedden. Na anderhalf jaar, in den herfst van het tweede jaar, of ook in zeer
zware kleigrondeu van het derde, worden de wortels met zeer lange spaden
uitgegraven, winddroog gemaakt en vervolgens in zoogenaamde meêstoven tot
een poeder gestampt, dat alleruitmuntendste bestanddeelen tot de schoonste
roode verfstoffen levert en tevens geschikt is om aan de meeste andere verfstoffen kleurvastheid te geven. Echter bedient de ververij zich in de laatste
jaren meer en meer van de verbeterde chemische kleurstoffen, zoodat de waarde
van dit artikel zeer is verminderd. In een later deel van dit werk zal het de
plaats zijn om het bereiden der meekrap nader in oogenschouw te nemen.
Hier zij nog alleen opgemerkt, dat in den herfst of voorwinter de tot overwintering bestemde meekrap velden, bed voor bed, met een dikke laag aarde,
uit de vore tusschen ieder bed, worden overdekt, en dat voorts het uitplukken
van uitspruitsels zoo behoort te geschieden, dat men elke plant slechts van
een gedeelte harer uitspruitsels berooft. Het loof zou gedurende den zomer een
niet ongeschikt veevoeder uitmaken, maar het stekelachtige der stengels wekt
den eetlust van het vee niet op; ook wil men, dat het eten dier stengels,
ofschoon zij volkomen groen zijn, aan de boter een rosse, aan de melk een
meer oranjegele kleur geeft.*)
Thans komen wij tot de v o e d e r g e w a s s e n . Eer men deze kende, was
men gebonden aan het houden van genoegzame weiden ten behoeve van het
benoodigde vee. De voedergewassen nemen thans een belangrijk gedeelte van
den grond eener boerderij in, zonder echter de graanopbrengst te benadeelen;
trouwens de teelt der eerste ontneemt aan den grond meestendeels zoodanige
zelfstandigheden, die de graanbouw niet tot zich neemt. Bovendien voeren de
voedergewassen aan den grond vruchtbare bestanddeelen toe, wortels, bladeren
enz., terwijl zij er tevens voordeelig op werken door het aantrekken van bestanddeelen uit den dampkring. Gras en klaver zijn de belangrijkste voederDe meekrap-oogst bepaalde zich in 1886 in Nederland tot 598 H.A.; de opbrengst was
1^2 millioen kilo, de waarde 378,000 gulden.
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gewassen; het eerste is grootendeels een voortbrengsel van de weiden, de
laatste van den akkerbouw.
Het g r a s (G-ramen), waarvan een menigte verscheidenheden op onze weiden groeien, heet afgemaaid en tot later gebruik gedroogd, h o o i ; het is een
der belangrijkste veevoeders en als zoodanig regelen zich de prijzen der overige
voederplanten naar die van het hooi. Het is een uitmuntende samenstelling
van die bestanddeelen, welke noodig zijn tot het gedijen van planten en dieren.
Men neemt gewoonlijk aan, dat een paard, rund of schaap het met 1 / 1 kilo
hooi op iedere 100 kilo van zijn gewicht doen kan, maar bij het dubbele
buitengewoon veel werk doen, of vleesch of melk leveren kan. Be eerste snede
heet hooi, de tweede t o e m a a t , nah o o i , e t g r o e n enz.
De k l a v e r (Trifolium) groeit ten
onzent in verschillende verscheidenheden;
op den akker wordt het meest, zoo niet
uitsluitend, de gewone roode (Trifolium p r a t e n s e ) aangekweekt. Het is
een merkwaardige anecdote uit de geschiedenis der beschaving, dat, toen men
in Duitschland de klaver begon te verbouwen ter vervanging van het braken,
de verlichte keizer JOZEF I I den man
die zulks invoerde, J O H AN CHRISTIAN
SCHUBART, onder den naam (vertaald)
EDELE VAN DE KLAVER, in den adelstand
verhief, niet alleen de boeren er zich
tegen verklaarden om het aloude braken (zie bladz. 44) af te schaffen, maar
de geestelijkheid er zelfs op den kansel
tegen te velde trok als in strijd met
een goddelijk gebod. De klaververbouwing heeft nochtans het veld behouden.
Zusterlijk heeft zij den akker gedeeld
met de haver, en beide dooreengezaaid
leveren smakelijke en gezonde maaltijden aan het vee.
Over de z a n d l u z e r n e (Zwitsersche klaver) en andere min algemeen bekende planten van dien aard kunnen we hier niet uitweiden. Melding echter
verdienen nog twee voederplanten, de eene om hetgeen zij is, de andere om
hetgeen zij nog worden kan. De eerste is de spurrie, de andere de lupine.
S p u r r i e (Spergula a r v e n s i s s. sativa) wordt op de zandgronden in
groote hoeveelheid geteeld, en wel voornamelijk als tweede gewas. Het rundvee eet deze plant gaarne; maar naar het oordeel van allen, die er niet aan
gewoon zijn, geeft zij een eigenaardigen smaak aan melk en boter. Het veel
eten van spurrie schijnt echter de melkafscheiding van het rundvee zeer te
bevorderen en de boter zeer geschikt te maken om bewaard te worden.
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L u p i n e n ( L u p i n u s a l b u s a l u t e u s ) zijn ten onzent veel meer bekend
als sierplanten in de tuinen dan als nuttige voedergewassen, hoezeer zij ook
als zoodanig reeds aan de oude Romeinsche schrijvers bekend waren. Doch na
lang vergeten te zijn, werden zij opnieuw ten tooneele gevoerd door een Duitscher, K A R L VON "WULFFEN, die, na eerst met roem tegen NAPOLEON te hebben
gestreden, in 1815 al zijn krachten begon te wijden aan den landbouw. Op
zijn veldtochten had hij in Frankrijk de Lupine leeren kennen en begon ze op
zijn landgoed Putspuhl bij Burg in Saksen te verbouwen, ook ter onderploeging als groene bemesting, en wel met dit gevolg, dat zij zich over geheel
Duitschland en aangrenzende landen verspreid hebben.
Thans blijft ons nog
over te spreken over
enkele akkergewassen,
die men, als niet zoozeer
voor eigen gebruik als
wel voor den handel verbouwende, h a n d e l s g e w a s s e n pleegt te
noemen. Hiertoe behooren in ons vaderland
hoofdzakelijk: vlas, hennep, koolzaad, hop, mosterdzaad, meekrap en
tabak. Over de meekrap
is reeds boven bij de
wortelgewassen gesproken, de tabak zullen wij
bij de narcotische zelfstandigheden behandelen, van de overige zullen wij hier met een
enkel woord gewagen.
V l a s (Linum usiHennepplant.
t a t i s s i m u m ) is een
eenjarig gewas, dat uit het oosten of zuiden van Europa naar onze streken
is overgebracht en, gelijk ieder weet, het linnen levert. Het eischt een lossen,
niet te mageren, maar ook niet te vetten grond en wordt ten onzent bijna
uitsluitend in Zeeland, Friesland, Groningen en Zuid-Holland verbouwd. De
stengels worden niet afgesneden, maar met wortel en al uit den grond getrokken. Begeert men een zeer fijne vezel, dan plukt men het vlas uit eer het
zaad volkomen rijp is; vergenoegt men zich daarentegen met een grovere en
sterkere, terwijl men ook het zaad goed wil winnen, dan laat men de zaadhuisjes rijp worden. Die zaadhuisjes worden van den stengel gescheiden door
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ze bij bosjes door de tanden eener groote ijzeren, op een blok vaststaande
kam te trekken. Overigens zal in een later deel van dit werk over het winnen
en bereiden der vlasvezel zelve worden gehandeld. Hier zij alleen gezegd, dat
uit het zaad de bekende lijnolie geslagen wordt; de vaste zelfstandigheid keert
in den vorm van koeken tot den landman terug, die ze aan zijn vee voedert.
Ook tot weekmakende pappen wordt het lijnzaadmeel in de geneeskunde gebruikt. De aardvloo is op het veld de groote' vijandin van de pas opgekomen
vlasplant; bij lateren groei bederft het zaadhuisje niet zelden door een nog
niet geheel opgehelderde oorzaak.
Ook de h e n n e p (Cannabis sativa) wordt vooral om de vezels buiten
op de stengels gekweekt; die vezels dienen tot het vervaardigen van touwwerk, zeildoek enz. De hennep is een eenjarige plant; de mannelijke heet in
de wandeling gelling, de vrouwelijke zaling (zaailing). Het vaderland dezer
plant is waarschijnlijk Perzië en Oost-Indië; zij wordt vooral in de noordelijke,
schoon niet noordelijkste gedeelten van Europa en Azië verbouwd. In ons
vaderland is het vooral Zuid-Holland waar de hennep als akkergewas geteeld
wordt. Zij tiert het best in lichten kleigrond, die eenigszins vochtig is en veel
teelaarde (humus) bevat; inzonderheid is zij een zeer belangrijke plant voor
zoodanige gronden, die 's winters meest dras staan en waarop men dus alleen
zomervruchten kan verbouwen. De hennep eischt een zeer sterke bemesting.
De gellings worden hier te lande doorgaans in Augustus uitgetrokken, waardoor de zalings meer ruimte tot groeien verkrijgen en het zaad beter kan
rijpen. In September plukt men de zalings en dorscht er op het veld het zaad
uit, dat behalve tot vogelvoeder, tot het slaan eener ook in de geneeskunde
gebezigde olie dient, terwijl de koeken tot veevoeder gebruikt worden. Waar
wij in een later deel van dit werk het bedrijf van den touwslager in oogenschouw nemen, zullen Wij ook over het winnen en bereiden der vezels spreken; hier zij alleen nog gezegd, dat van de grofste stengels in de winteravonden door den landman de vezel wordt afgeschild, terwijl de stengels de
bekende zwavelstokken uitleveren. Ook zullen wij de hennep bij de narcotica
aantreffen.*)
Onder de oliezaden, waartoe ook vlas en hennep behooren, is het k o o l z a a d
of r a a p z a a d ( B r a s s i c a napus), dat in ons vaderland vooral in de provinciën Groningen, Zeeland, Zuid-Holland en Friesland op klei- en gemesten
zandgrond wordt verbouwd. Deze akkervrucht is een zomer- en een wintervrucht. Zij eischt een vetten grond, maar geeft in de afgevallen bladeren veel
terug. Indien een strenge vorst de vóór den winter opgekomen planten (hier
en daar sloren genoemd) niet doet bevriezen en een droog en schraal voorjaar
de aardvlooien niet te zeer vermenigvuldigt, levert deze plant den landman
een voordeelig gewas, waartegen uit een landhuishoudkundig oogpunt echter
l
) De hennep-oogst liep in 1886 over 383 H.A. en leverde een zuiver beschot van
282,835 kilo lint (waarde 80,600 gulden) en 5100 H.L. zaad (waarde 33,000 gulden). Met
v l a s waren in hetzelfde jaar 15,285 H.A. bebouwd; terwijl de oogst van dit gewas 7,760,000
kilo lint (5,900,000 gulden) en 159,000 H.L. lijnzaad (waarde 1,580,000 gulden) opleverde.
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kan ingebracht worden, dat het stroo, alleen ter verbranding geschikt, niets
voor de mestvaalt oplevert. Dat de zaden, door dorschen op den akker gewonnen, de bekende raapolie (waaruit men door zuivering de patentolie verkrijgt) leveren, en dat, evenals bij de lijn- en hennepkoeken het geval is, de
vaste bestanddeelen, die na het olieslaan overblijven, tot veevoeder dienen,
behoeft hier slechts met een woord vermeld te worden.*)
Er komen nog vele andere oliën in den handel, doch daarvan behoeven wij
hier geen melding te maken, daar zij in ons vaderland niet tot de landbouwproducten behooren. De olijfolie is het uitgeperste sap van de vrucht des
olijfbooms; amandelolie van die des amandelbooms, enz. Als veldvruchten
worden ten gevalle van de in het zaad bevatte olie verbouwd: de papaver
(papaver somniferum), die een uitmuntende olie oplevert, welke niets
van de verdoovende eigenschappen der zaadhuisjes bezit en voor salade-olie
algemeen gebruikt wordt; de z o n n e b l o e m (Helianthus), waarvan het zaad
tot olie, het blad tot veevoeder en de stengel tot brandstof dient, vooral in
het zuiden van Rusland.
Het m o s t e r d z a a d is het voortbrengsel eener plant (Sinap is alba et
nigra), welke als zomergewas in ons vaderland alleen in de provinciën Groningen en Noord-Holland geteeld wordt, hier de zwarte (nigra), ginds de witte
(alba). Het gebruik, ook tot het vervaardigen van mosterdmeel, is algemeen bekend. Groningen verzendt zijn gele, op vruchtbare poldergronden
gewonnen mosterdzaad grootendeels naar Engeland, waar men er „Engelsch"
mosterdmeel van maakt, Noord-Holland zijn zwarte (doch alleen de schil
is zwart) naar Zaandam, dat zijn meel mede in groote hoeveelheid in den
handel brengt. De stengel of het stroo heeft voor de landhuishoudkunde
weinig waarde.
De hop ( H u m u l u s lupulus) is een inlandsche, overblijvende plant, in
boschachtige zandstreken vrij algemeen, zoo zelfs dat zij in vele streken aangemerkt wordt als een slingerplant, allernadeeligst voor jeugdig houtgewas.
Behalve het niet zeer algemeen gebruik der jonge stengels of uitloopers van
den overblijvenden wortelstok, die onder den naam van h o p p e s c h e u t e n of
h o p p e p i e k j e s als een aangenaam, geurig moeskruid, zeer vroeg in het voorjaar gegeten worden, kan ook het blad, gedroogd, tot voeder voor runderen
en schapen dienen, hetgeen bij ons echter zelden plaats heeft; het meest algemeene gebruik der hop is, dat haar vruchten, onder den naam van hoppeb e l l e n bekend, als een gewoon toevoegsel bij het bier worden gebezigd, dat
daardoor een aangenamen geur erlangt. Daar deze vruchten natuurlijk slechts
aan de vrouwelijke plant gevonden worden, is het ook alleen van deze, dat
de hop uit het wild wordt ingezameld, zooals dit o. a. in Gelderland en NoordBrabant geschiedt, en dat men de hopplantages aanlegt. Wanneer men n.l.,
van dit verschil niet wetende, een hoptuin van mannelijke planten had aanl

) De kool zaad-oogst strekte zich in 1886 uit over 8381 H.A. (maximum Groningen
met 3084, minimum Drente met 7 H.A.); de opbrengst beliep 182,420 H.L., een waarde
vertegenwoordigende van 1,582,000 gulden.

72

DE VELDVRUCHTEN.

gelegd, zou alles op schade en beschaming uitloopen. De kweeking van hop
is in Nederland nog vee] te beperkt. Zij heeft plaats in Noord-Brabant, Gelderland, en op een enkele plaats in Utrecht, Limburg en Zeeland, maar is
lang niet voldoende om in onze eigen behoefte te voorzien, zoodat er jaarlijks
aanzienlijke hoeveelheden hop uit België, Engeland, Beieren enz. naar hier
worden ingevoerd. De hoofdreden, waarom de kweeking buitenslands voordeeliger is dan bij ons, schijnt gelegen te zijn in betere inrichtingen aldaar voor
de bewaring der vruchten, welke, geheel los en onbedekt liggende, ras vervliegen en alzoo in waarde verminderen, maar wanneer zij vast ineengeperst
worden, veel langer hare kracht behouden; de hop, die wij uit het buitenland
erlangen, komt dan ook in zulke vast ineengeperste balen voor, dat deze soms
met bijl of houweel uit elkander gehakt moeten worden. Na de planting van
de hop op pollen of zoogenaamde hopkuilen, met bijgezette hooge staken,
wordt zij van onkruid zuiver gehouden. In het eerste jaar brengt zij gewoonlijk
niets op en wordt tegen den winter vlak aan den grond afgesneden. Zoodra
de overblijvende stoelen in het tweede voorjaar uitloopen, wordt een gedeelte
er van als moeskruid gebruikt, en laat men daarbij zooveel scheuten staan als
men stengen aan de dan weer bijgezette en nu hoogere staken verlangt. Die
stengen groeien spoedig op, slingeren zich om de staken heen, en maken
vooral van boven zijtakken, die later de hoppebellen dragen. Ieder najaar heeft
de inzameling plaats, waarna het gewas telkens vlak aan den grond wordt
afgesneden. Zulk eene hopplantage kan 10 en meer jaren duren.
De t a b a k (Herba N i c o t i a n a) is oorspronkelijk een Amerikaansche plant;
COLUMBUS trof haar op het eiland Cuba aan, waar de inlanders de bladeren
zochten. In 1559 door FERNANDEZ DE TOLEDO, biechtvader van koning F I L I P S II,
naar Europa overgebracht, werd hare aankweeking, wegens haar vermeende
geneeskrachtige eigenschappen, kort daarna ter harte genomen door J E A N NICOT,
Fransch gezant te Lissabon, die haar Catharina de Medicis-kruid noemde, ter
eere dier vorstin, doch de plantenkundige LINNAEUS heeft haar omgedoopt en
naar NICOT zelf benoemd. Al spoedig verspreidde zich de tabak heinde en ver,
al werd zij door keizerlijke edicten en pauselijke banbliksems vervolgd. Thans
wordt zij in vele landen gekweekt; in ons vaderland met name in de provinciën Gelderland en Utrecht, sedert 1626.*) Men rekent tegenwoordig de geheele
jaarlijksche opbrengst op meer dan 500 millioen kilo; de Havana staat daarbij
bovenaan, zoowel wat hoeveelheid als hoedanigheid betreft; daarop volgt Manilla.
Zij eischt een vetten grond en groeit het best in schapenmest. Daar de plant
zeer teeder is en geen vorst of zware hitte verdraagt, wordt zij niet te vroeg
in het voorjaar gezaaid; de plantjes worden op rijen uitgepoot. In den nazomer
worden de bladeren afgeplukt, echter niet alle tegelijk; men onderscheidt ze in
verschillende soorten, die verschillende namen dragen: zandgoed, bestgoed enz.
In 1886 waren in Nederland 1311 H.A. met tabak beplant: 1019 H.A. in de prov.
Gelderland (Druten, Valburg, Wamel, Nijkerk, Heteren, Eist, Bemmel, Ewijk, Doodewaard,
Rheden), 287 H.A. in Utrecht (Rhenen, Amerongen, Woudenberg, Amersfoort). De oogst
bedroeg in dat jaar 2,875,000 kilo, ter waarde van 1,245,000 gulden.
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Deze bladeren worden in liïchtige schuren te drogen gehangen. Hetgeen verder
de tabak betreft, wordt elders in dit werk behandeld.
De w e i d e n eischen mede de zorg der landbouwers, zoowel tot instandhouding als tot verbetering. Elk weideveld is bezet met onderscheiden soorten
van gras en kruiden. De hoofdzaak is natuurlijk, te zorgen dat die, welke voor
de etting (het grazen van het vee) en voor den hooibouw de meest geschikte
zijn, welig kunnen groeien, terwijl de nuttelooze zooveel mogelijk worden geweerd. Schrale weiden hebben bemesting noodig; die, welke in staat zijn 0111
een weligen plantengroei op te leveren, eischen een behoorlijke be- en afwatering. De gemakkelijkste wijze daarvoor kan men toepassen waar de weide
geheel waterpas ligt, en ten aanzien van de slooten zoodanig, dat men het in
zijn hand heeft, er water over te laten loopen en na genoegzamen tijd dat
water weer te laten afloopen. Bij een zeer geringe helling kan men het water
aan de hoogste zijde op cle weide laten loopen naar de laagste waar het afloopt,
terwijl men het door kleine kanaaltjes derwijze laat vlieten, dat het ter voldoende bevochtiging over het geheele terrein verspreid wordt. Overigens slechte
men de molshoopen, doch het vangen van mollen kan alleen daar worden
aangeprezen, waar deze dieren te overvloedig aanwezig zijn en door hun graven en woelen de wortels der planten ondermijnen. Het is een ongegronde
meening, dat de mollen de wortels afknagen; de mol is geen plantenetend
dier, maar een dat van dierlijk voedsel leeft en onschatbare diensten bewijst
door het vernielen van ontelbare insecten, wormen, poppen, aardmuizen enz.;
en wel in groote hoeveelheid, daar de mol in een etmaal zooveel aan prooi
verslindt als het gewicht van zijn eigen lichaam bedraagt.

De Tuinbouw.

III.
Behandeling der gronden. — Het kweeken van gewassen. — Het winnen en behandelen yan
zaden. — Het broeien, — De tuingewassen. — Bladgroenten; Andijvie, Kool, Postelein,
Prei, Salade, Spinazie, Yeldsalade, Toekruiden. — Peulgewassen: Boonen, Erwten. —
Wortelgewassen: Roode Beet, Cichorei, Pastinaken, Schorseneren, Wortelen. — Knolgewassen: Knollen, Koolraap, Radijs, Rammenas, Ajuin, Sjalotten, Knoflook. — Vruchtgewassen: Aardbeziën, Komkommers, Pompoenen, Meloenen. — Uitspruitsels: Artisjokken,
Asperges, Bloemkool.

De tuinbouw bestaat in het kweeken van die gewassen, welke hoofdzakelijk
als toespijs worden gebruikt en is dus als het ware een landbouw op kleine
schaal. Veel dan ook wat betrekking heeft op den een, is ook van toepassing
op den ander, met name hetgeen de gronden, de bemesting enz. betreft. Daar
echter alles bij den eigenlijken tuinbouw op kleinere schaal geschiedt, heeft
men minder behoefte aan werktuigen, zoowel tot het omwerken en gereedmaken van den grond, als tot het zaaien en inzamelen der vruchten. Hetgeen
de ploeg is op den akker, dat is de spade in den tuin; hetgeen de egge daar
doet, verricht de hark hier; de mestkar wordt een kruiwagen, en waar het
graan in het groot door de dorschmachine wordt afgescheiden, daar doet het
bij vele tuinzaden de wrijvende hand.
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Lichte zandige gronden worden het best even vóór of in het begin van den
winter omgespit. Zij blijven daardoor beter beveiligd tegen uitdrogen gedurende
de zomerhitte, terwijl om dezelfde reden de zwaardere kleigronden in het vroege
voorjaar, in Februari of daaromtrent, moeten worden gespit, dewijl de grond
dan meer open wordt en minder gevaar loopt om door het vocht te koud te
worden gehouden. De kluiten moeten niet worden fijngestooten, daar de grond
veel mulliger wordt als zij van zelf uitdrogen en vaneenvallen.
Bij de bemesting van den grond moet de tuinier behoorlijk overleggen wat
hij op de eene, wat op de andere plaats denkt te brengen. Want terwijl b. v.
boonen en kool een zeer sterk gemesten grond begeeren, mag die, welke voor
erwten bestemd is in het geheel niet gemest zijn. Daar nu in weerwil hiervan
de erwt een krachtigen grond wil, zal men best doen, haar in een grond te
leggen, die het vorige jaar goed gemest is en waaraan het toen daarop geteelde
de groeikracht nog niet te veel heeft onttrokken.
De groote verscheidenheid van tuingewassen biedt een genoegzame gelegenheid aan tot de ook bij den landbouw aangeprezen wisselcultuur, en zulk eene
afwisseling is voor de meeste planten onzer tuinen zeer aan te bevelen. Erwten
zelfs willen volstrekt niet tieren of dragen, indien men ten minste geen drie
jaren — langer is nog beter — wacht met ze op dezelfde plaats te zaaien.
Yele moesgroenten schijnen er minder onder te lijden en de ajuin zelfs wordt
in den regel beter, naarmate men hem langer op dezelfde plaats heeft verbouwd. Ook de plaats waar men in denzelfden tuin de onderscheidene gewassen brengt, dient met overleg gekozen te worden. Sommige gewassen hebben
gaarne een open plaats, andere verdragen beter een beschaduwde. De tijd van
het jaar doet hiertoe ook het zijne. Waar in de lente een teeder tuingewas
op een warm plaatsje tegen een muur of schutting naar het zuiden en buiten
den toegang van scherpe winden wordt geplant, daar zou men hetzelfde gewas
in het midden van den zomer blootstellen aan verbranding door de feller zonnehitte, zoodat men er alsdan planten brengt, die deze beter verdragen; ook met
betrekking tot bepaalde grondsoorten kan men dit alles het best door ondervinding leeren. Ten aanzien der plaatsing komen soms ook nog bijomstandigheden in aanmerking, b. v. de gelegenheid tot het aanaarden van prei, selderij
en dergelijke gewassen, het zaadwinnen en wat dies meer zij.
De groote kunst van den tuinbouw bestaat hierin, dat men zooveel partij
trekt van den grond als mogelijk is. Daar nu vele tuingewassen een korten
tijd behoeven om gebruikt te kunnen worden, zoo zorge men voor een zoodanige afwisseling, dat altijd grond en plaats wederom geschikt zijn voor een
tweede, soms zelfs wel voor een derde vrucht. Zulks geschiedt dikwijls niet
bij eenvoudige opvolging, maar ook door het zaaien of planten van meer dan
één gewas terzelfder tijd, op hetzelfde tuinbed. De aspergebedden b. v. dragen
geschikt ook radijs, kropsalade en wortelen; de bedden, waarop mentuinboonen
poot, kunnen zeer goed vooraf bezaaid worden met winterwortelen, die blijven
doorgroeien nadat de tuinboonen tot rijpheid gekomen en weggenomen zijn.
Als men de staken voor snij- en prinsessenboonen heeft geplaatst, kan men
er kropsalade tusschen planten, die doorgaans weg is, eer de boonen te hoog
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zijn gegroeid. Hetzelfde geschiedt met de randen der augurkjes- en komkommerbedden enz. Het is onbegrijpelijk, hoeveel men met goed overleg in dit
opzicht doen kan, en in geenen deele overdreven, wanneer men beweert, dat
een kundig hovenier driemaal zooveel op tafel kan brengen als iemand, wien
het aan dit overleg ontbreekt. Het spreekt echter van zelf, dat men daarbij
op velerlei bedacht moet wezen: een paar voorbeelden ter verduidelijking onzer
bedoeling. Men kan zeer geschikt kropsalade tusschen de uien zaaien, maar
zou geheel verkeerd doen met daarvoor groote soorten te nemen, daar deze
zich te veel uitzetten en den ajuin bederven zouden. Zoo kan men ook zeer
goed den grond tusschen de rijen erwten bezaaien met radijs, spinazie enz.,
maar niet met gewassen van welke men zaad wil winnen, omdat bij het
plukken der erwten gevaar voor vertrapping bestaat. Ook leert de ondervinding, dat sommige gewassen de nabijheid van andere niet wel verdragen; zoo
tiert b. v. kool in de nabijheid van een wijngaard bijna nooit. Yooral echter
moet men de onderlinge nabijheid van zekere tuingewassen vermijden in die
gevallen, waarin men de planten laat doorgroeien om er zaad van te winnen.
In het algemeen kiest men daartoe de beste en kloekste planten, maar dat is
niet genoeg. Daar het stuifmeel van de eene de bloem der andere bij aanverwante soorten lichtelijk bevrucht, kan te groote nabijheid aanleiding geven tot
verbastering. Men moet daarom vooral letten op de onderling verwante soorten
en geslachten. Zoo zijn b. v. niet alleen de koolsoorten onderling (boerenkool,
savoyekool, roode kool enz.) te zeer aan elkaar verwant, om in elkanders
nabijheid zaad te winnen (b. v. roode- en savoyekool bij elkander geplaatst
om zaad te winnen, geeft zaad dat bonte en onooglijke koolplanten oplevert),
maar ook kool en knollen, selderij en pieterselie, cichorei, andijvie en kropsalade, doperwten en peulen, radijs en rammenas enz. moeten tot het winnen
van goed zaad zoover mogelijk van elkander verwijderd gehouden worden,
terwijl het ten overvloede geen kwaad kan, ze zooveel mogelijk door hooge
gewassen te scheiden.
Wat het zaad betreft heeft men mede vrij wat in het oog te houden. Het
moet bij droog weder gewonnen en goed droog bewaard worden; voorts niet
te oud zijn en in sommige gevallen ook niet te jong. In het algemeen hebben
alle tuinzaden een ouderdomstermijn, dien zij niet overschrijden, en dien men
uit tuinboeken, door ondervinding, of door het nemen van opzettelijke proeven
leert kennen. In het algemeen zij opgemerkt, dat oudere zaden in den regel
langer in den grond blijven liggen eer zij opkomen, dan jongere; maar dat, is
het zaad eenmaal opgekomen, de plant er niet minder om is. Doch het vroeger
of later opkomen hangt ook van andere omstandigheden af, b. v. van het
weder, en niet het minst van den aard der gewassen zelf. Terwijl de snijboon
reeds na weinige dagen verschijnt, ligt pieterseliezaad veelal zes weken in den
grond eer men er een blaadje van ziet. Bladgroenten, zooals salade, postelein,
spinazie enz. zijn te smakelijker, naarmate zij, door grond en weder begunstigd, sneller gegroeid zijn. De gewassen te vervroegen is intusschen in het
algemeen een streven van den tuinbouw. Zeer belangrijk is in dit opzicht de
broeikunst, een der voornaamste deelen van den kunstmatigen tuinbouw. Door
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het broeien in den algemeensten zin verstaat men het maken van een soort
van vertrek of afgeschoten plaats, waarin planten worden aangekweekt onder
eene temperatuur, hooger en gelijkmatiger dan die van de buitenlucht. Dit
geschiedt door drie middelen. Het eerste en eenvoudigste is, dat men na den
winter een gewonen houten bak of plantraam zonder bodem op eene zonzijde
van den tuin plaatst en van goede en zuivere teelaarde voorziet. Deze bak
heeft een glasraam, dat schuins ligt tot het opvangen der zonnestralen en het
afloopen van den regen. De bak wordt bezaaid met die gewassen, welke men
begeert te vervroegen of waarvan men vroeg planten verlangt te hebben ter
uitplanting, bij welk laatste geval men evenwel in het oog moet houden, dat
men de planten niet ineens uit den bak in den kouden grond moet doen overgaan, maar den bak van lieverlede tot kouden grond doen worden door het
wegnemen der ramen, eerst overdag, later ook des nachts. Deze bakken geven
geen eigenlijke broeiing en dienen ook alleen tot vervroeging, geenszins tot het
kweeken van planten, die bij ons op den kouden grond niet tieren willen; zij
dienen slechts om het koude weder en de buien af te sluiten, en zijn in dit
opzicht onderscheiden van de eigenlijke broeibakken of kassen, die wederom
in twee soorten worden onderscheiden: met mest en door stoking. Mestbroeibakken worden rechtstreeks verhit door mest, vooral verschen paardenmest.
waarvan men een groote hoeveelheid onder in en om den bak legt, dezen verder aanvullende met lossen, zuiveren teelgrond. Men laat den mest eerst eenige
dagen uitbroeien en bezaait dan de teelaarde. Deze bakken zijn op dezelfde
wijze van glasramen voorzien als de zoogenaamde koude bakken. Zij dienen
niet alleen om gewassen te vervroegen, maar ook tot het kweeken van die,
welke hier te lande anders niet kunnen worden geteeld, b. v. meloenen. De
derde soort van broeikunst wordt uitgeoefend in gemetselde vertrekken, mede
van glasramen voorzien, doch in den regel veel grooter en hooger. Deze vertrekken worden ook oranjerieën genoemd, omdat zij mede dienen tot het kweeken van oranjeboomen en dergelijke heesters, tropische bloemgewassen als
anderszins, alsmede tot het vervroegen van fijne vruchten: druiven, perziken
enz. Zij worden verwarmd door een aan de achterzijde aangebrachten vuurhaard, welks hitte, 't zij eenvoudig 't zij door verhit water, in buizen door de
stookkas geleid wordt. Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat, daar
versche lucht een noodzakelijke voorwaarde is tot allen plantengroei, de glasramen van elke der opgegeven soorten van bakken van tijd tot tijd moeten
worden opengezet, zoodat de bak daardoor gelucht wordt. Dit vereischt veel
kennis en oplettendheid. Heeft men in de stookkassen een thermometer, naar
welken men door vermeerdering of vermindering der verwarming naar gelang
van omstandigheden handelen kan, veel hangt daarbij ook af van de ervarenheid des tuiniers, op wien het alleen aankomt bij de koude- en de mestbakken,
die dikwijls bij verandering van weder herhaaldelijk op een en denzelfden dag
moeten worden gesloten of min of meer geopend. De felle zon wordt ook
menigmaal getemperd door takken, die men op het glas legt, terwijl des nachts
de ramen met rietmatten gedekt worden.
Over het vroeger of later in het jaar bezaaien van den kouden grond en ook
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van bakken, en dat wel met de verschillende keukengewassen, kunnen wij hier
zonder al te uitvoerig te worden, niet uitweiden. De bedoeling is trouwens ook
slechts een algemeen overzicht van, geenszins een volledig onderricht in den
tuinbouw te geven.
Graven wij echter bij het behandelen van den akkerbouw een kort overzicht,
van de gewassen, zoo meenen wij hier hetzelfde te moeten doen ten aanzien
van den tuinbouw en bepalen ons daarbij tot de meest algemeene, daar sommige, gelijk b. v. champignons, niet eens tot den tuinbouw behooren, andere,,
b. v. haverwortel, karwei enz. slechts zeldzaam voorkomen.
Wij kunnen onze tuin- of keukengewassen het best verdeelen naar de plantdeelen, welke men gebruikt; alzoo in: bladgroenten, peulvruchten, wortel- en
knolgewassen, vruchtgewassen en uitspruitsels.
Tot de bladgroenten rekenen wij:
A n d i j v i e (Cichorium endivia), waarvan men twee soorten heeft: kruien breedblad-andijvie. Het is een herfstgroente, die omtrent St.-Jan gezaaid,
later verplant en om geel te worden opgebonden wordt. Een zomer-verscheidenheid wordt in het voorjaar gezaaid.
Yan Kool (Brassica) heeft men zeer onderscheiden soorten, als: sluitkool,.
waartoe behooren de witte, roode en savoye, welke laatste twee verscheidenheden heeft: de gele en de groene; voorts de boerenkool, welker krullendebladeren worden gegeten en waarvan de Brusselsche of spruitkool een veredeling is. De bloemkool eischt een sterkgemesten grond. Het zaad wordt in het
voorjaar op een warme plaats (echter beter niet in een broeibak, waardoor de
planten al te teeder worden) uitgezaaid en de planten verpoot. Tegen de rupsen, waarvan alle koolsoorten veel last hebben, wordt aanbevolen hier en daar
een hennepplant op de koolvelden te laten opgroeien.
F o s t e l e i n (Postulaca). Yan deze wordt zoowel het blad als de stengel
gegeten. Wij hebben er twee soorten van: de gele voor den vóór-, de groenevoor den nazomer.
P r e i (Allium por rum) wordt in den winter 't zij afzonderlijk, 't zij als.
toespijs gegeten. Yoor de geelwording, waarbij het blad tevens malscher wordt,,
is aanaarden aan te bevelen.
S a l a d e (Lactuca sativa), in een menigte verscheidenheden. Yan de
latrus en het zoogenoemde dunsel, elders snij salade genoemd, eet men rauw
het open blaadje, van de kroppen de geel geworden bladeren; de geheele krop
wordt ook gestoofd. Wegens de menigte variëteiten kan men ze een groot,
gedeelte van het jaar hebben.
S p i n a z i e (Spinacia), waarschijnlijk aldus genoemd naar het stekelachtige
(spina) van het zaad, is een der vroegste bladgroenten. De zoogenaamde
Zwitsersche spinazie, elders ook patiëntie genoemd, is een geheel andere plant,
die de winterkoude verdraagt en een verscheidenheid van den beetwortel is.
Y e l d s a l a d e (Foedia clitoria) wordt in den herfst gezaaid en in den
winter, als er geene andere salade is, gegeten. Men zaait ze ook in het vroegste
van de lente, even na den winter, dicht, en heeft dan vroeg een zeer malschesalade die wordt afgeschoren.
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K e r s (Lepidium), k e r v e l (Scandix cerefolium),
pieterselie
(Apium p e t r o selinum), s e l d e r i j (Apium g r a v e o l e n s ) en z u r i n g
(Rumex acetosa) worden meest als toekruid gebruikt. De kervel eischt
zorgvuldig nazoeken, ten einde haar niet met de zeer vergiftige dolle kervel
(Conium m a c u l a t u m ) te verwarren. Een lichter groene, geelachtige kleur
en de onaangename reuk waarschuwen tegen dit gevaarlijke gewas. De selderij
wordt in voren verplant en aangeaard. De zuring is een langlevende plant.
De p e u l g e w a s s e n die ten behoeve der keuken in onze tuinen worden
aangekweekt, zijn boonen en erwten.
Yan .boonen heeft men twee hoofdsoorten: de t u i n b o o n (Yicia faba),
ook groote boon, lapboon, roomsche boon en moffelboon geheeten. De bladtoppen zijn gestoofd niet onsmakelijk; het afknijpen of afsnijden van die toppen
doet den struik krachtiger wassen. De bladluis is een groote benadeelster van
deze plant. — De snij- en suiker- of prinsessen- ook heerenboontjes zijn variëteiten van hetzelfde geslacht (P h a s e o 1 u s); men heeft ze met en zonder ranken.
De eerste worden van staken voorzien, de laatste ook in bakken vervroegd.
E r w t e n (Pisum) leveren onze tuinen insgelijks in onderscheiden variëteiten, sommige met zachte hulzen, welke men ook eet — de zoogenaamde
peulen — andere die men uitdopt en groen of droog eet: ook de bruine of
zoogenoemde capucijners behooren er toe. Yele soorten groeien hoog, en moeten
van rijshout voorzien worden, andere laag bij den grond, zoodat zij geene ondersteuning behoeven.
Tot de wortelgewassen behooren:
De r o o d e b e e t w o r t e l , waarover reeds boven, bladz. 66 bij den mangelwortel gesproken is. Het is aan de huismoeders bekend, dat deze wortel zeer
lang koken moet.
De c i c h o r e i (Cichorium intybus), van welke ook de in het vroegste
voorjaar, bij overdekking der overjarige plant met aarde, uitspruitende bladeren
gegeten worden, 't zij als salade of als stoofgroente, heeft wortels, die gedroogd
en gebrand, gemalen en aldus tot bijvoegsel of surrogaat van koffie gebruikt
worden. Uit dien hoofde is de cichorei-plant ook reeds bladz. 66 vermeld.
P a s t i n a k e n of P i n k s t e r n a k e l e n ( P a s t i n a c a sativa) hebben een
zoeten smaak; zij verdragen de vorst.
S c h o r s e n e r e n ( S c h o r s o n e r a H i s p a n i c a ) worden, om cle behoorlijke
dikte te krijgen, doorgaans tot den herfst van het tweede jaar in den grond
gelaten en dan in zand gekuild, niet omdat de plant geen vorst kan verdragen,
maar om er gedurende de vorst gebruik van te kunnen maken. In het zand
loopt de wortel uit en de uitspruitsels zijn, 't zij met of zonder den wortel,
een aangename spijs in den tijd dat men weinig versche groenten heeft.
"Wortelen, elders p e e n genoemd (Daucus carota), komen mede in
onderscheiden variëteiten in onze tuinen voor; de roode, ook Hoornsche genoemd, zijn kleiner en beter voor den zomer; de gele ook Leidsche geheeten,
grooter en meer geschikt voor den winter.
Onder de knolgewassen heeft men:
K n o l l e n of r a p e n ( B r a s s i c a rapa); cle meeste soorten zijn rond en
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deze worden onderscheiden in gele en witte, de eerste wateriger, maar ook
minder vezelachtig dan de laatste. Bekend zijn de Nijmeegsehe, die wit en
lang gelijk de peen zijn. Dit gewas is zeer onderhevig aan vervuren en verwormen. De k o o l r a a p en k n o l r a a p , ook onderscheiden als: o n d e r en
h o v e n den grond (Brassica c o n g y l o d e s en n a p o b r a s s i c a ) , zijn mede
gewassen, die in het voorjaar worden gezaaid, later verplant en tegen den
winter, als niet tegen vorst bestand, uitgegraven. Dezelfde kwalen zijn er aan
eigen als aan de knollen.
Radijs ( R a p h a n u s s a t u r i s ) , waarvan r a m m e n a s (R. niger) slechts
een variëteit is, wordt als toekruid bij het ontbijt gebruikt. De radijs wil na
het voorjaar niet meer voort zonder voos worden en vervuren; de rammenas
komt later en blijft tot aan den winter op onze tafels, doch verzuurt dikwijls
in lichte gronden.
Nauw onderling verwant zijn de a j u i n of ui (Alium sepa), de s j a l o t
(A. a s c a l o n i u m ) en knoflook (A. sativum). De
beide laatste dienen alleen tot toekruid, de eerste wordt
ook afzonderlijk gegeten.
Tot de v r u c h t g e w a s s e n rekent men gewoonlijk
ook de
A a r d b e z i ë n ( F r a g a r i a vesca), die ook in onze
bosschen in het wild groeien en dan wel veel kleiner
en harder dan de veredelde, maar ook zeer geurig zijn
on door velen worden verkozen boven de laatste, van
welke men, in den laatsten tijd vooral, een menigte
variëteiten heeft aangekweekt, onder welke sommige
bijna ter grootte van een abrikoos.
De k o m k o m m e r (Cucumis sativus), waarschijnlijk uit Azië afkomstig, komt in onze tuinen in drie verscheidenheden voor: de gewone gele, de gewone groene,
die minder lang is en doorgaans klein wordt geplukt tot
het inmaken van augurken, en de zoogenaamde Engelsche, die somtijds 4
decimeter lang wórdt en vroeger is dan de beide andere. Tot hetzelfde plantengeslacht behoort ook de p o m p o e n of k a l e b a s , die veel grooter en grover
is, maar rauw niet kan gegeten worden en evenals de variëteiten: de kleine
pronkappel met zeer harde schil, en de grootere tulband, een ouderwetschen
valhoed gelijkende, beide oneetbaar, alleen tot sieraad worden gekweekt. Mede
behoort er toe de m e l o e n (cucumis melo), die ten onzent alleen in zeer
heete zomers op den kouden grond tot rijpheid zou komen, maar doorgaans
in bakken wordt aangekweekt en een voor velen smakelijke vrucht met een
doordringenden eigenaardigen reuk oplevert.
Zijn de tuingewassen, van welke men de vrucht nuttigt (hoewel dit eigenlijk
ook met de peulvruchten het geval is) weinig in getal, met die, van welke
de u i t s p r u i t s e l s gegeten worden is het evenzoo.
A r t i s j o k k e n (Cynara scolymus), in zuidelijker streken in het wild
groeiende, worden in onze tuinen, doch niet menigvuldig, in sterk bemesten
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grond aangekweekt om den spruitstam, die gestoofd door velen voor een lekkernij gehouden en in Italië, ten onzent zelden, rauw als salade gebruikt wordt.
De plant verdraagt geen vorst en moet dus in den winter gedekt worden. —
Meer algemeen is
De a s p e r g e ( A s p a r a g u s officinalis), een overgangsplant, welker
wortel, moer genoemd, twintig en meer jaren, uitspruitsels opleveren kan. Zij
worden op bedden aangelegd, die echter, als de asperges hare malschheid gaan
verliezen en al te draderig zijn, moeten vernieuwd worden. Deze plant eischt
een buitengewoon sterke bemesting en het uitspruitsel moet, zoodra de kop
zich boven den grond vertoont (bij langer verwijl groeit zij uit en wordt groen
en schubbig), met voorzichtigheid worden uitgestoken, daar de moer niet mag
gekwetst worden. Na den langsten dag mag men ze niet meer steken, en op
jonge bedden is het goed er reeds vroeger mee op te houden. Het geheel uitgewassen loof is een der fraaiste groenversieringen, welke eenige inlandsche
plant oplevert.
Bij de koolsoorten hebben wij de algemeen bekende en zeer geliefkoosde
b l o e m k o o l (Brassica o l e r a c e a B o t r y t i s cauliflora) niet genoemd,
omdat er niet het blad, maar het uitspruitsel der bloesemsteagels van gegeten
wordt. Zij is de fijnste en teederste van alle koolsoorten en wil alleen in een
vruchtbaren, z war en en vochtigen grond, en op een warme standplaats tieren.
Bekend is de verbazende hoeveelheid, die er in Zuid-Holland en Utrecht van
gekweekt wordt; een hoeveelheid, zoo groot, dat men deze kool eer tot de
akker- dan tot de tuinvruchten zou moeten brengen. Minder algemeen is de
b r o c c o l i (Brassica o l e r a c e a B o t r y t i s a s p a r a g o ï d e s ) , een variëteit,
die echter niet, als de bloemkool, van korte, tot een halven kogel ineengedrongen, maar van pluimvormig uitgespreide takken voorzien is.
Ofschoon men in de tuinen ook enkele planten van specerij-achtige toekruiden
vindt, gelijk b o o n e n k r u i d , v e n k e l , m e n t enz., behoeft daarvan hier geen
melding gemaakt te worden.
Slechts willen we ten slotte door eenige cijfers de belangrijkheid van den
uitvoer van groenten uit ons land doen zien naar Engeland, België, Duitschland, Noorwegen, de Yereenigde Staten, Nederl. Guyana, de westkust van
Afrika en Nederl. Oost-Indië. Naar eerstgenoemd land bedroeg de uitvoer
(hetzij dan versch, gedroogd of ingemaakt) een waarde van ongeveer 12 millioen gulden, naar België bijna 4 millioen, naar Duitschland 7 millioen, naar
Noorwegen 26,000, naar de Yereen. Staten 75,000, naar Nederl. Guyana 52,000,
naar de westkust van Afrika 980, naar Nederl. Oost-Indië ruim 51,000 gulden;
totale uitvoer alzoo voor een waarde van nagenoeg 22 millioen gulden.

li.
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Ooft en Bloemen.

IY.
De ooftteelt. — Keus van gronden. — Het aankweeken of vermenigvuldigen. — Veredeling het enten, zoogen, lasschen en oculeeren. — Het snoeien. — Inzameling. — De voornaamste ooftsoorten. — Kernvruchten: Appelen, Kweeën, Mispelen, Peren. — De steenvruchten: Abrikozen, Kersen, Kornoeljes, Perziken, Pruimen. — De noten: Hazelnoot,
Kastanje, Walnoot. — De beziën: Aal- en Kruisbeziën, Berberissen, Frambozen, Moerbeziën, Druiven. — Vreemde vruchten: Ananas, Citroen, Sinaasappel, Oranje-appel, Kastanjer
Yijg. — Bloemen. — Acclimatiseering.

Het winnen van ooft en het daartoe doelmatig behandelen van de boomem
en struiken waaraan het wast, maakt een zoo uitgebreid bestanddeel van den
tuinbouw uit, dat wij dit onderwerp afzonderlijk meenen te moeten behandelen,
al ware het alleen om door die afzonderlijke plaatsing al aanstonds de meening uit te spreken, dat het, hoe algemeen ook in gebruik, toch hoogst verkeerd is, vruchtboomen in den moestuin te plaatsen en daardoor tuin en boomgaard te vereenigen. Yerreweg de minste keukengewassen vergenoegen zich
met de beschaduwde plaats, die de fruitboomen, de zon onderscheppende, met
hun takken en loof, onder en nabij zich overlaten. Ook is het afvallen van
bladeren voor vele tuingewassen nadeelig en wordt van de vruchtbaarheid der
gronden al te veel gevergd, terwijl een jaarlijksche bemesting, voor keukengroenten meestendeels noodzakelijk, door vele vruchtboomen niet goed verdragen
wordt. Om al deze redenen plaatse men in den moestuin geen vruchthout dan
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kleine heesters en struiken, gelijk aalbessen, kruisbeziën, frambozen, en ook
de beide eerstgenoemde (frambozen plaatst men doorgaans op perken of in
rijen) slechts hier en daar. Als men een afzonderlijken boomgaard aanlegt, heeft
men gelegenheid genoeg om den ondergrond niet te laten verloren gaan. Opgemerkt zij intusschen, dat de opbrengst der ooftboomen zeer wisselvallig is. De
ervaring leert, dat men gemiddeld slechts om de 5 of 6 jaren op een goeden
oogst rekenen kan, terwijl juist in de jaren van ruime opbrengst de vruchten
doorgaans weinig geldswaarde hebben, vooral omdat zij dan meestal klein uitvallen en dus voor drogen b. v. minder geschikt zijn. En door drogen vooral
wordt ooft, dat anders spoedig bederft, geschikt om bewaard en verzonden te
worden, en alzoo een artikel voor den groothandel uit te maken. In „blikjes"
ingemaakt komen de vruchten voor het algemeene verbruik te hoog in prijs,
te meer, dewijl zij aldus geen spijs, maar versnapering en weelde-artikel zijn.
Ook versch hebben zij geringe voedingswaarde, daar zij slechts weinig eiwitstof bevatten en juist deze stof in vleesch en bloed wordt omgezet. De bekende
scheikundige F R E S E N I U S heeft bevonden, dat men, om 1 gram watervrije eiwitstof als bloedgevende voedingsstof te bekomen, noodig heeft:
117 gram kersen.
120
druiven en abrikozen.
161
aardbeziën.
188
frambozen.
192
reinetten.
braambeziën.
196
209
reine claudes.
210
pruimen en perziken.
222
aalbessen.
227
kruisbessen.
254
tafelappelen.
Indien men aanneemt, dat een ei 50 gram weegt, zal men dus, om van
kersen evenveel voedingsstof te erlangen als van dat ei, niet minder dan
nagenoeg 6 kilo kersen moeten eten. En dan zijn, gelijk men uit de bovenstaande opgave ziet, kersen nog die vrucht, welke betrekkelijk de meeste voedingsstof bevat.
De vruchtboomen hebben over het geheel gaarne een vruchtbaren, zandigen,
hoogliggenden kleigrond, die vóór het aanleggen van den boomgaard ter diepte
van minstens 4 voet doorgewerkt moet zijn. Yan tijd tot tijd moeten zij van
ouden mest voorzien worden, doch zoo, dat men de wortels zoo weinig mogelijk
beschadige. Steenvruchten worden, met uitzondering van pruimeboomen, beter
niet gemest; het verdient de voorkeur er nu en dan nieuwe aarde bij te brengen. Yoorts zorge men de boomen niet te dicht bijeen te planten en die welke
het laagste groeien naar het Zuiden, de hoogste naar het Noorden te plaatsen;
die het best tegen de winden bestand zijn naar de noord- en de westzijde.
Het v e r m e n i g v u l d i g e n of a a n k w e e k e n van vruchtboomen en hees-
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ters geschiedt op zeer verschillende wijzen: door zaaien van het zaad, steken
van stekken of wortellooze takjes die men in den grond plaatst (wijnstok,
aalbessen en kruisbeziën; ook met andere: appelen, peren, kersen enz. is
dit mogelijk, maar niet aan te bevelen), door afleggen (waartoe men een
tak in den grond buigt, zoodat het uiteinde weder boven den grond komt;
het ondergelegde schiet wortel en wordt naderhand uitgenomen), door wortelscheuring enz.
Een der belangrijkste voorbereidende verrichtingen ten opzichte van de ooftteelt is het e n t e n , waardoor de soorten zeer
worden veredeld en de verscheidenheid bevorderd. Als men weet dat T H O R U N ruim 2 0 0
soorten van enten opgeeft, kan men niet verwachten het hier met eenige volledigheid behandeld te vinden. Men onderscheidt in het
algemeen: het eigenlijke enten, het zoogen,
het lasschen en het oculeeren.
Het e n t e n bestaat hierin, dat men een jarig
takje van den eenen boom zoodanig met een
Enttakjes.
stammetje of den tak van een anderen boom verbindt, dat hout op hout en bast op bast kunnen
aaneengroeien. Het enttakje wordt een paar weken vooruit met een zeer scherp
mes afgesneden en in vochtig zand gestoken. Den stam om op te enten snijdt
men met een scherp snoeimes schuins af indien men één, dwars indien men
meer enten wil plaatsen. Meer dan een wordt gedaan uit voorzorg, dat indien het
eene takje niet vatten mocht, het andere zulks doen zal;
somtijds echter ook uit liefhebberij, ten einde tweeërlei
vrucht van denzelfden boom te hebben. Men snijdt de
enttakjes op de lengte van 3 of 4 knoppen wigsgewijze
scherp af en plaatst ze in een vooraf voorzichtig gemaakte spleet, zoo, dat op zijde de stam al aanstonds
met de ent vereenigd schijnt. Vervolgens bindt men voorzichtig stam en ent aaneen met taaie bindwilgen of moscovische mat, waarna men alles dekt met zoogenoemd
entwas, zijnde een deeg van verschen koemest, klei of
leem en terpentijn, dat men met koehaar tot betere verbinding dooreenmengt. Men kan deze bewerking ook
toepassen op oude vruchtboomen, nadat men de takken
der kroon heeft afgezaagd, of den boom zoogenoemd gekandelaard.
Het beschrevene is het enten in de spleet; men doet het ook wel in de
schors, gelijk hier mede is afgebeeld. Daartoe maakt men de schors van een
•ouden stam zeer voorzichtig los en steekt er het zeer schuins afgesneden
enttakje in.
Het enten geschiedt het best in 't voorjaar gedurende het krachtigste rijzen
der sappen. Men ent niet alleen soort op soort, gelijk appel op appel, waarbij
-altijd het enttakje de veredelingssoort uitmaakt, daar men hiervan en niet
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van den stam later de vrucht heeft; maar ook kweeën op peren enz., doch
altijd zoo, dat de aard der gewassen van stam en enttakje niet te zeer verschilt.
Het z o o g e n is volmaakt hetzelfde als het enten in de spleet, met die uitzondering echter, dat het entrijsje niet van den moederstam wordt weggesneden. Men plant bij den boom van welken men zoogen wil een jaar vroeger
een jongen stam ter dikte van een centimeter. Tot de zooging willende overgaan snijdt men het jonge stammetje op de verlangde hoogte af, splijt het
boveneinde aan de zijde van den in te leggen tak op en neemt een der witste
takjes van den moederstam, aan weerskanten een gedeelte van de schors
ondiep wegsnijdende, waarna men het in de spleet vat op dezelfde wijze als
bij het enten. Het volgende jaar kan de gezoogde ent van den moedertak
worden afgesneden en het boompje verplant.
Yan het l a s s c h e n geeft de onderstaande afbeelding veel beter denkbeeld
dan een uitvoerige beschrijving zou kunnen doen. Het
spreekt van zelf, dat men de beide gedeelten zoo na
mogelijk even dik moet nemen.
Het eigenlijke enten was reeds in de oudheid bekend;
ook V I R G I L I U S en CICERO maken reeds melding van het
o c u l e e r e n , een kunstbewerking, die veel oplettendheid en een voorzichtige behandeling eischt Zij bestaat
in het algemeen hierin, dat men een bot of oog in den
bast van den eenen boom in dien van een anderen
overbrengt. Daartoe snijdt men op genoegzamen afstand *
de schors boven, onder en aan weerszijden van het oog
af, haalt vervolgens dat stukje schors met het oog voorEnttakjes,
zichtig af en brengt het in den anderen boom in eene
snede met dwarssnede 1, welker hoeken men voorzichtig heeft losgemaakt.
Door de bast dezer insnijding bedekt, vat nu het oog en groeit tot een takje
uit. Het oculeeren geschiedt met een wassend oog (in de lente) en met een
slapend (in den herfst). In den ooftbouw oculeert men meest abrikozen en perziken, en wel dubbel, met een hout- en een vruchtoog, 't best op pruimestammen.
Heeft het voorgaande betrekking op hetgeen men moet doen om een vruchtboom te bekomen, het s n o e i e n is niet alleen daartoe, maar ook nog later,
zoolang de vruchtboom leeft, zoo niet jaarlijks, dan toch van tijd tot tijd bij
de meeste noodig. Men snoeit: 1°. om aan de boomen den vorm te geven,
dien men verlangt; 2°. om de vruchten te vervroegen, te vermeerderen en te
verbeteren; 3°. om den levens- en tierensduur der boomen te bevorderen. Wat
het eerste betreft heeft men halfstam- en laagstam-boomen, welker kronen
komswijze worden uitgesnoeid; leiboomen, die 't zij langs schuttingen en muren,
't zij vrij, aan latten worden vastgebonden ten einde een platte gedaante aan
te nemen en te behouden; piramiden, welker naam de gedaante aanduidt. Deze
gedaanten worden hoofdzakelijk door snoeiing verkregen en behouden. De
tweede bedoeling van het snoeien wordt bereikt door te groote overmaat 't zij
van het vrucht- of van het groeihout tegen te gaan, zoodat de boom niet te
weinig draagt, maar ook niet te veel ten koste van de ontwikkeling der afzon-
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derlijke vruchten en van de groeikracht des booms, en voorts zoo dat de vruchtzetting over den geheelen boom zoo gelijkmatig mogelijk plaats hebbe en de
zon de vruchten goed kunne beschijnen. De derde beoogt om steeds nieuw en
krachtig hout te verkrijgen. Green duidelijker voorbeeld kent de ooftteelt daarvan dan den perzikboom, die de eigenschap heeft, dat nooit jonge scheuten
uit overjarig hout voortkomen, zoodat men de uiterste zorg te dragen heeft,
dat de geheele boom steeds van jong hout voorzien zy. Doet men dit niet,
dan wordt de boom nabij den stam hoe langer hoe kaler en draagt eindelijk
vrucht noch blad dan op den omtrek van den waaier, dien de perzik als leiboom vormt.
De meeste onzer ooftboomen verdragen als planten de vorst; zeer strenge
winters zijn, bij uitzondering, voor sommige soorten doodelijk. Maar de voorjaars- of zoogenaamde nachtvorsten zijn allerschadelijkst voor de bloesems der
meeste vruchtgewassen. Bij groote en vrijstaande vruchtboomen is er natuurlijk
niets aan te doen om ze te beschermen; leiboomen kan men eenigermate
beveiligen door nieuw erwtenrijs, rietmatten en dergelijke. Bakken met water,
's avonds vóór de leiboomen geplaatst, bewijzen dikwijls goeden dienst. Dat
men met het plaatsen van rijs en dergelijke voorzichtig moet zijn om de
bloesems niet te beschadigen, spreekt van zelf. Over de onderscheidene ziekten,
aan welke de vruchtboomen zijn blootgesteld, kunnen wij niet uitweiden. Alleen
zij met een woord gezegd, dat meel- en honigdauw het best worden te keer
gegaan door besproeiing met tabakswater, boomluizen door zeepziedersasch,
tabakswater of zwavel.
Over de inzameling is weinig in het algemeen, veel in bijzonderheden te
zeggen. Dat men het ooft noch onrijp noch overrijp moet plukken spreekt
van zelf. De ondervinding is ook hier een uitmuntende leermeesteres, die ten
opzichte van de verschillende soorten wenken geeft, welke men zich behoort
ten nutte te maken. Aan ruwe behandeling, afschudden enz. moeten vooral
die soorten niet worden blootgesteld, welke men bewaren wil. Yan meer belang
dan men algemeen beseft is de tijd van den dag, waarop de inzameling plaats
heeft. Het geurigst en aangenaamst zijn die vruchten, welke des morgens of
voormiddags, nadat zij van alle dauwvocht ontdaan zijn, geplukt worden. Zon
en dag doen ze veel verliezen. Aanwijzingen omtrent het bewaren behooren
hier minder te huis, zoodat wij er toe kunnen overgaan om de voornaamste
onzer ooftsoorten met een enkel woord te vermelden. We onderscheiden vier
hoofdsoorten: kern-, steen-, noot- en bezie-vruchten. Onder de tweede heeft
men een heesterachtige: de kornoelje; de vierde bestaat alleen uit struiken
en heesters.
1°. De k e r n v r u c h t e n zijn: appelen, kweeën, mispelen en peren.
De a p p e l b o o m (Pyrus malus) tiert bij voorkeur in een gematigde
luchtstreek en verdraagt de koude beter dan de hitte, daar de bloesem geen
groote hitte kan verduren. De boom verkiest een lossen, zwaren, welbewerkten grond; dor zand en zware klei zijn hem nadeelig. Het hout leent zich tot
allerlei vormen, zoodat men allerlei appelboomen heeft: hoogstammen, laagstammen, pyramiden enz. Er zijn van de vrucht een verbazende menigte ver-
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scheidenheden, tot vele honderden toe *), terwijl de Eomeinen in den tijd van
C A T O nog slechts 7, later 29 soorten van appelen kenden. De hoofdverdeeling
is: naar hun smaak in zure en zoete, naar den tijd waarin zij rijp worden,
in zomer-, herfst- en winter-appelen, naar hun gebruik, in hand- of tafelappels
en potappels. Behalve voor de tafel en huishoudelijk gebruik bezigt men ze,
vooral in Frankrijk en Engeland, ook tot het maken van cider. Het hout
wordt door draaiers en schrijnwerkers verwerkt.
De k w e e ë n ( P y r u s cidonia), waarschijnlijk uit het zuiden van Europa
herkomstig, willen overal groeien, doch hebben gaarne een vochtigen grond,
waarom men ze veel langs slootkanten plaatst. Snoeien kan de boom in
't geheel niet lijden dan ten koste van de vrucht, daar hij meest aan de uiteinden der takken bloeit en draagt. Yan de vrucht zijn slechts weinige verscheidenheden. Zooals men weet, is zij versch oneetbaar, doch wordt bij ander
ooft gestoofd of ook afzonderlijk gekonfijt en tot een aangename likeur bereid.
De pit is, op rozenwater afgetrokken, een onwaardeerbaar geneesmiddel tegen
ontstekingen, met name ook tegen tepelkloven van zoogende vrouwen. Het
hout heeft geen waarde ter verwerking, daar het hiertoe niet zwaar genoeg wordt.
M i s p e l e n zijn de vruchten van een boom (Mespilus germanica), die
met kromme, harde takken meest aan slootkanten groeit, hoewel men de beste
vruchten op een welbewerkten, eenigszins kalkachtigen grond wint. Ook zij
dragen, evenals de kweeën, bloesem en vrucht op het einde der takken, zoodat de boom, eenmaal behoorlijk op stam gebracht, niet meer gesnoeid wordt.
Dat de vijfpittige vrucht eerst door liggen zacht wordt, is bekend; maar het
is onjuist, daaraan den naam van „rot" te geven, daar de mispel, tot wezenlijke rotting overgegaan, een allerwalgelijksten smaak heeft, terwijl zij, alleen
tot weekheid overgegaan, zeer smakelijk is; men heeft zure en zoete. Het
hout is zeer hard, zoodat de stammen zich uitnemend leenen om er radertanden en rondselspijlen voor molenwerk van te maken.
P y r u s c o m m u n i s is de botanische naam van den p e r e b o o m , waarvan
de meeste soorten hunne takken steiler verheffen en minder uitspreiden dan
de appelboomen. Zij hebben liefst een lichten, lossen, weldoorvoeden grond.
Hoewel Klein-Azië het eigenlijke vaderland van den pereboom schijnt te zijn,
tiert hij uitnemend ook in het midden van Europa, terwijl hij in nog meer
verscheidenheden bekend is dan de appel. P L I N I U S kende er 3 5 soorten van;
ten tijde van L O D E W I J K XIY kende men er in Frankrijk 800. De vrucht wordt
— sommige soorten, b. v. de bekende rietpeer, uitgezonderd — tot dessert
gebruikt, t. w. rauw, en wegens het korrelige van haar saprijk vleesch door
de meesten boven den appel verkozen. Het hout kan, evenals dat van appelboomen, door den schrijnwerker en den kunstdraaier gebruikt worden.
2°. De s t e e n v r u c h t e n : abrikozen, kersen, kornoeljes, perziken, pruimen.
De a b r i k o z e b o o m ( P r u n u s A r m e n i a c a ) drukt in zijn botanischen
SEERURIER'S Fruitkundig Woordenboek telt 5 2 7 soorten op; DIEHL, een Duitsch. pornoloog, die later schreef, 7 0 0 ; terwijl KNOOP, de kundige hortulanus aan het Friesche Oranjehof, voor ruim een eeuw slechts 129 appelen opnoemde.
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naam zijne afkomst uit Armenië, in zijn Nederlandschen zijne overbrenging
naar Epirus (ten tijde van ALEXANDER DEN GROOTE) uit. Deze vruchtboom tiert
in alle gronden, behalve die te vochtig of te zwaar van klei zijn; in lichteren
zandigen grond echter het best. De vrucht, waarvan onderscheidene soorten
bestaan, heeft een fraaie oranjekleur; om te konfijten moet men haar niet
tot rijpheid laten komen. Ons klimaat laat toe, dat de abrikozeboom niet alleen
als leiboom, maar ook als stamboom wordt gekweekt.
K e r s e n behooren tot de meest verspreide vruchten. De boom ( P r u n u s
c e r a s us) is reeds door de Romeinen uit Azië naar Europa overgebracht. Hij
wil in allerlei gronden voort, maar in zeer lichte zandgronden geeft hij weinige en kleine vruchten; buitengemeen tiert hij in de vette klei der Betuwe,
van de Beierlanden en van het Zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, vanwaar zijn
saprijke, gezonde vrucht in duizenden manden naar Engeland verzonden worden.
Veel warmte is voor den kerseboom evenzeer nadeelig als veel koude; scherpe
winden verdraagt hij niet wel. De vrucht, waarvan men een menigte soorten
heeft, wordt in de likeurstokerijen gebezigd tot het maken van „kirschwasser"
en maraskijn. Het hout, geel van kleur, wordt veel door meubel- en stoelenmakers verwerkt.
K o r n o e l j e s (Oornus m a s c u l a ) worden ten onzent meer gekweekt voor
prieeltjes en heggen, dan om de vrucht, die aangenaam zuur en tot konfijten
zeer geschikt is. "Welbewerkte vette zandgronden zijn de beste voor dezen
vroeg uitloopenden boom.
Een der alleredelste vruchten is de p e r z i k ( A m y g d a l u s Persica), wier
naam hare afkomst uit Perzië te kennen geeft. De boom groeit goed in een
goeden, lossen grond en moet, wil men smakelijke vruchten hebben, als leiboom gekweekt en, gelijk reeds is opgemerkt, zeer zorgvuldig gesnoeid worden. De wilde perziken of zoogenaamde masketons zijn hard, bitter en onaangenaam van smaak; de veredelde zijn zeer smakelijk en worden ook gekonfijt;
van de pit maakt men de bekende likeur persico. Yan de meer dan 50 soorten zijn sommige wollig, andere kaal van bast; bij sommige soorten zit het
vleesch vast, bij andere los aan den steen. Ofschoon de perzik tot de meer
aristocratische vruchten behoort, is zij echter thans niet meer zoo duur als
ten tijde van P L I N I U S , toen men ééne vrucht met 800 sestertiën (ongeveer 25
gulden van onze munt) betaalde.
Yan p r u i m e n ( P r u n u s d o m e s t i c a ) bezitten wij een menigte soorten;
de Romeinen kenden er slechts drie, maar vele zijn door de kruisvaarders
naar Europa overgebracht uit Azië, waar zij welig tieren. Yele soorten eischen
een zeer warme standplaats; de fijnste worden daarom het best als leiboomen
gekweekt. De pruimeboom tiert beter in zandigen dan in zwaren kleigrond.
De vrucht wordt rauw, gekonfijt, gedroogd en als zuur gegeten. Bij velen is
zij rauw berucht om haar ongezondheid, maar de nadeelige gevolgen wijte
men hier minder aan de vrucht zelf dan aan de groote hoeveelheid, die van
deze vaak zeer goedkoope en niet behoorlijk rijp ter markt komende vrucht
door den minderen man wordt verorberd. Het hout is goed voor kunstdraaiers.
Aangaande de steenvruchten zij nog gezegd, dat zij zeer onderhevig zijn aan
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het zoogenaamde g o m m e n , dat uit onderscheiden oorzaken ontstaat, maar
altijd den boom zeer uitput. Het beste middel is de gomplaats goed uit te
snijden en de wond met zuring in te wrijven. Helpt dat niet, zoo schiet niets
anders over dan den geheelen tak weg te snijden.
3°. N o t e n hebben wij niet vele. De a m a n d e l ( A m y g d a l u s communis) wordt ten onzent weinig gekweekt, daar het klimaat er doorgaans te
koud voor is, zoodat de vrucht noode tot rijpheid komt. Beter voegt zich naar
onze luchtsgesteldheid de
H a z e l a a r (Corylus avellana), die zelfs hier te lande in het wild groeit,
maar dan slechts kleine en min smakelijke vruchten oplevert. Op losse, zandige, vooral vochtige gronden willen zij 't best voort, zoodat men ze veel
plaatst aan slootkanten, alsmede waar geen andere vruchtboom het voor lief
zou nemen. De hazelaar is meer struik dan eigenlijk boom; de vrucht wordt
ook gebruikt tot het slaan van olie; de takken, op bepaalden tijd en wijze
gesneden, dienden oudtijds tot het vervaardigen van too ver- of wichelroeden,
die de kracht hadden om verborgen schatten aan te wijzen, doch dit vermogen
is in dat hout verdwenen of de menschen hebben de bekwaamheid laten verloren gaan om er gebruik van te maken. Er zijn in de hazelnoten enkele,
doch weinige verscheidenheden.
De k a s t a n j e b o o m (Castanea vesca) wordt een van onze grootste
boomen; hij werd omstreeks de helft der 16 d e eeuw uit de Oostersche landen,
waar hij thuis behoort, naar Europa overgebracht. Er zijn twee soorten van:
de wilde, die, als oneetbare, zelfs zeer schadelijke vruchten dragende, alleen
als sierboom gekweekt wordt, en de tamme, die, met name in den omtrek
van Nijmegen, veel vrucht (in gunstige jaren namelijk) oplevert, indien hij op
een vetten, zandigen grond staat en tegen koude winden beschut is. Het
gebruik der vrucht is bekend. Het hout is zeer bruikbaar voor den timmerman
en den schrijnwerker.
De w a l n o o t , ook o k k e r n o o t genoemd, groeit aan een boom ( J u g l a n s
regia), die mede een aanzienlijke hoogte bereikt en zijne takken wijd uitspreidt. Deze boom, waarschijnlijk uit Perzië afkomstig, is door de Romeinen
naar Europa overgebracht; hij tiert in hooge, droge, zandige, niet bemeste
gronden en wordt zeer oud. Dat er geene gewassen onder groeien willen, is
niet enkel het gevolg van het uitputtende zijner ver uitloopende wortels en
van zijn sterke schaduw, maar ook van de uitwaseming, zoodat men weinig
last van muggen enz. zal hebben waar een walnotenboom staat. De noot
wordt versch gegeten en gekonfijt. Het hout dient tot verschillende doeleinden,
vooral ook tot het maken van geweerkolven.
Eindelijk: de beziën.
A a l b e z i ë n zijn de alleraangenaamste, in het heetste van den zomer verkwikkende vruchten van een struik (Ribes), in drie verscheidenheden, roode
(rubrum), witte (album) en zwarte (nigrum), in ons vaderland groeiende.
Schoon alle gronden voor lief nemende, hebben zij liefst lichte, krachtige en
zandige, doch eischen een jaarlijksche bemesting. Behalve tot versch gebruik
dienen de trosbeziën tot het maken van het bekende, ook als geneesmiddel
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veel gebruikte bessensap, alsmede tot het maken van een zeer aangenamen
wijn, die zijne beruchtheid van „koppigheid" alleen aan een verkeerde vervaardiging en een verkeerd gebruik te wyten heeft. Eigenlijk is de
K r u i s b e s (Ribes g r o s s u l a r i a ) slechts eene variëteit van de aalbes,
omtrent welke dan ook niets anders te zeggen is, dan dat de heester denzelfden grond als de aalbes begeert, op dezelfde wijze behandeld wordt en de
vrucht, van welke men groene, roode en gele, gladde en behaarde vruchten
heeft, tot dezelfde doeleinden als de aalbes dient.
Hoewel de b e r b e r i s ( B e r b e r i s vulgaris), in vele streken van Duitschland en Frankrijk in het veld groeiende, ten onzent in de meeste, slechts niet
vochtige gronden tieren wil,
is het doorgaans meer tot
sieraad, dan om de trosvrucht (zie de nevensstaande
afbeelding) die een aangenaam, tot konfijten alleszins
geschikt zuur oplevert, dat
deze heesterboom ten onzent
gekweekt wordt.
Frambozen
(Rubus
idaeus) zijn eigenlijk een
veredeling van den bij ons
te lande ook veelvuldig in 't
wild groeien den braamstruik
(Rubus fruticosus). In
vetten, zandigen grond geplant, schieten van den wortel tweejarige struiken uit,
telkens nieuwe, die het eerste
jaar opgroeien, het tweede
vrucht dragen en dan sterven.
Men moet dus telkens vóór
den winter de doode uitsnijTak van een berberis.
den en de levende een weinig
aftoppen en aanbinden. De framboos eischt sterke bemesting, 't best varkensmest of beer. Daar zij in weerwil daarvan de grond sterk uitput, dient men
ze om de vier of vijf jaren te verplaatsen. Yan de zeer geurige vrucht heeft
men twee hoofdverscheidenheden: roode en gele; voorts ook nog variëteiten
die meer dan eens in het jaar vrucht dragen enz.
De m o e r b e z i e b o o m (Morus nigra) is uit het Oosten afkomstig, waar
het blad van den witten (M. al ba) sedert eeuwen als voedsel van de zijderups
de grondstof van zijde uitmaakt; doch daarover wordt elders in dit werk gehandeld. Als vruchtboom is de zwarte ten onzent het meest bekend. Hij wil
overal voort, waar hij vetten, lossen grond aantreft; in vochtige en stijve
leem- en kleigronden tiert hij niet en strenge vorst kan hij moeilijk verdragen
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Zeer laat uitloopende en bloeiende, loopt hij van de voorjaarsnachtvorsten
minder gevaar. De smakelijke vrucht is bekend; hoe zoet ook van smaak
bevat zij echter een zoo fijn, maar scherp zuur, dat het geraden is, haar met
suiker te eten. Zij wordt ook gekonfijt en, hoewel
zelden, tot wijn gebruikt. Het hout is hard en zeer
geschikt voor den schrijnwerker; men wil dat het
ongedierte weert. De schors der jonge takjes kan
tot vrij goed touw verwerkt worden.
Over het technisch gebruik der vrucht van den
^
w i j n s t o k (Vitis vinifera) wordt elders in dit
werk gehandeld. Daar zal het ook de geschikte plaats
zijn tot mededeeling van eenige historische, statistische en andere mededeelingen aangaande den wijnbouw. Hier beschouwen wij dit belangrijkste van
alle heestergewassen alleen in betrekking tot de
)
vrucht als ooft. De wijnstok groeit en draagt wel
in ons klimaat, maar indien men hem, gelijk in de
wijnlanden gedaan wordt, tegen vrijstaande staken
h
bond, zou zijne vrucht zelden rijp worden. Daarom
\
bindt men hem hier te lande in den regel aan latwerk tegen muur of schutting of ook op pannen
daken, naar het Zuiden of Zuidoosten. En ook dan
nog worden alleen in gunstige zomers sommige soorten, b. v. de pareldruif, de vroege Yan der Laan en
enkele andere witte druiven (de blauwe veel zeldzamer) ten onzent volkomen rijp. Het snoeien van
den wijnstok is als 't ware een kunst op zich zelf,
over welke wij hier niet naar eisch kunnen uitweiden. Hetgeen men bij de winter- en de zomersnoeiing in het oog te houden heeft, bestaat voornamelijk hierin, dat het vruchtgevend hout zooveel
mogelijk over den geheelen boom verdeeld blijve, en
tevens, dat de vruchttrossen niet al te zeer aan de
zon zijn blootgesteld, waardoor de bezie hard van
schil wordt. Op den grond is de wijnstok minder
keurig dan op het klimaat; in al te vochtige en moerassige gronden tiert hij niet wel. Yan de vrucht
heeft men een verbazende menigte soorten; in het
algemeen verdeelt men de druiven in zoogenoemde
witte en blauwe; onder de eerste rekent men ook
Een wingerdtak,
de gele en de groene, onder de laatste de roode en
de zwartachtige. Daar de druif een zoo bij uitstek aangename vrucht is, die
zich bij zorgvuldige behandeling lang laat bewaren, bezigt men daartoe verschillende middelen. Sommigen prijzen aan om de meest vleezige soorten, niet
te overrijp, bij zeer droog weder af te snijden, de uiteinden der stelen in
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gesmolten was of lak te doopen en ze daarna op een droge plaats op te
hangen. Anderen nemen een nieuwe ton of kist van wit hout, waarin zij de
trossen tusschen gedroogde zemelen leggen, vooral zorgende, dat de trossen
niet met het hout in aanraking komen; waarna men de ton of kist luchtdicht
toespijkert en op een droge plaats zet. — Berucht is in de laatste jaren de
druivenziekte geworden, die niet alleen in de eigenlijke wijnlanden onnoemelijke
schade heeft veroorzaakt, maar ook hier te lande zich hij herhaling en in zeer
sterke mate heeft laten gevoelen. Men schrijft haar toe aan een schimmelplant
(Oïdium Tuckeri), die 't best door zwavel bestreden wordt.
Het is hier de geschiktste plaats om ook nog iets te zeggen over die vruchten, welke wel hier te lande niet of weinig, sommige alleen in broeikasten,
worden gekweekt, maar die, 't zij versch, 't zij op de een of andere wijze
verduurzaamd, van elders worden aangevoerd. Hiertoe behooren: de ananas,
de sinaasappel, de citroen, de kastanje en de vijg.
De a n a n a s (Bromelia a n a n a s ) is oorspronkelijk een plant uit tropisch
Amerika. Yan daar hebben haar de Nederlanders naar Azië en Afrika overgebracht, waar zij in vele streken bijna zoo algemeen is als in haar eigenlijke
vaderland. Bij ons kan deze fraaie en geurige vrucht alleen in broeikassen
worden aangekweekt. Zij wordt uit de tropische landen tegenwoordig ook in
blikken, met suikerwater gevulde doozen overgevoerd.
De c i t r o e n is de bekende vrucht van den citroenboom (Citrus medica),
waarvan onderscheiden soorten bestaan en die voornamelijk in de kustlanden
der Middellandsche zee groeit. Zij worden, ten deele nog groen, geplukt en in
kisten gepakt ter verzending. Het frissche, zure sap is van onderscheiden gebruik in de huishouding; ook de schil wordt gedroogd gebruikt en uit haar
een vlugge, zeer welriekende olie bereid.
Uit een plantkundig oogpunt is zeer na aan de citroen verwant de sinaasa p p e l , verkorting van Messina's-appel, omdat de vrucht veel uit Messina
wordt aangevoerd. Het is de vrucht van een der soorten van oranjeboom
( c i t r u s a u r a n t i u m ) , die oorspronkelijk in China thuis behoort, maar in
grooten getale in Zuid-Europa gekweekt wordt. In verbazende hoeveelheid
wordt deze smakelijke vrucht verkocht. Met recht kan men dien naam er aan
.geven, want terwijl vroeger de meeste sinaasappelen uit Spanje en Portugal
kwamen, haalt men ze na de versnelling van het waterverkeer door de stoomvaart, thans ook uit de oostelijker gelegen gedeelten der Middellandsche Zee,
gelijk mede van Madera en de Azorische eilanden. Alleen St.-Michaël, een der
Azorische eilanden, voert jaarlijks 200 scheepsladingen uit. Bekent men nu
voor ieder schip 1000 kisten en voor iedere kist 1000 stuks, dan levert dat
ééne eiland gemiddeld jaarlijks 200 millioen. Men heeft berekend dat Engeland
jaarlijks meer dan 300 millioen sinaasappelen verbruikt, waarvan Londen J / 3 .
Deze handel geeft beneden de Londensche brug („London-bridge") in den winter
een verbazende drukte.
Het vleesch en sap dient tot tafelgebruik, de schil tot het stoken eener
fijne olie, alsmede in de geneeskunde. Een andere verscheidenheid van den
sinaasappel (amara) heeft kleiner vrucht, die zeer bitter en dus oneetbaar,
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maar gedroogd onder den naam oranjeappeltjes in den handel is. Ook wordt
de 'vrucht gezouten (de zoogenoemde limmetjes) en gekonfijt (de oranjes) op
brandewijn in den handel gebracht. De boom, die echter hier te lande slechts
heester blijft, wordt in bakken gekweekt.
Over de k a s t a n j e is reeds boven gesproken. "Wij voegen er hier alleen
bij, dat de tamme, eetbare kastanjes ook veelal uit Spanje, Portugal en Italië
worden aangevoerd.
De vijgeboom (Ficus carica) groeit ook hier te lande, als hij des winters goed tegen de vorst gedekt wordt. Doch terwijl de plant zelve zich in
de tropische gewesten tot een krachtigen boom ontwikkelt, blijft hij te heesterachtiger naarmate hij noordelijker verhuist. De inlandsche vijg wordt als een
flauwzoete, voor velen smakelijke, maar voor het gezicht onooglijke vrucht
versch gegeten; gedroogd komt zij uit de kustlanden der Middellandsche Zee
in de bekende mandjes in den handel. De Smirnasche zijn de beste.
De laatstvermelde vruchten worden, daar zij uit het Zuiden van Europa
worden aangevoerd, meestal onder den gezamenlijken naam „zuidvruchten"
begrepen.

Yan de b l o e m e n kunnen wij in een werk, dat meer een practische dan
een aesthetische strekking heeft, slechts met een enkel woord gewagen. De
„kinderen van F L O R A " , die in de plantenwereld zijn wat de vogels in de
dierenwereld kunnen genoemd worden: sieraden voor meer dan één zintuig —
voor het oog beide, daarnevens voor het oor de vogel, voor den geur de
bloem; — die fraaie blaadjes met ontelbare prachtige schakeeringen . . . . wij
kunnen de menigte niet overzien. Het is niet mogelijk er in een werk als
dit ook maar een oppervlakkig overzicht van te geven. Genoeg zij het, met
een enkel woord te zeggen, dat de minste der bloemen, welke tegenwoordig
in de Europeesche tuinen gekweekt worden, inheemsch zijn. Yiooltjes, rozemarijn, oleander, goudenregen, pioenroos, lavendel, krokus, hyacint, narcis enz.
hebben haar vaderland langs de Middellandsche Zee; Egypte schonk ons de
geurige reseda; Japan de hortensia (1788) alsmede de camellia, die thans in
honderden verscheidenheden het oog verrukt; China de asters (1728) en de
maandrozen. Aan Mexico danken wij de cacteën en de prachtige georgine,
vooral door den grooten Y O N HUMBOLDT verspreid — en wat wij meer zouden
kunnen noemen.
Yooral is in den laatsten tijd de invoering van vreemde siergewassen zeer
bevorderd door de zoogenaamde acclimatisatie-tuinen, onder welke die te
Parijs en Berlijn in 't bijzonder een groote vermaardheid hebben. In die tuinen legt men er zich op toe om de planten te kweeken in dat klimaat en
onder dien invloed van licht en vocht, als in haar oorspronkelijk vaderland.
Het oogmerk is tweeledig: vooreerst, den aanschouwer als het ware in een
ander werelddeel over te brengen, door hem een geheel andere dan de in zijn
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omgeving tierende plantenwereld te doen aanschouwen; ten tweede, de planten zoo te bestudeeren, dat men ze, voor zoover mogelijk, aan een haar
vreemd klimaat gewoon maakt en alzoo haar verspreiding bevordert. Zulke
plantentuinen worden, evenals de dierentuinen, meer en meer een voorwerp
van weelde voor de steden of vereenigingen die ze aanleggen, en zij behooren
gewis niet tot de nuttelooze liefhebberijen, maar tot die inrichtingen, waardoor de kennis der natuur zeer bevorderd wordt.

De V e e t e e l t .

Y.
De veeteelt in het algemeen. — Bassen. — Uitbreiding en verbetering der veeteelt. —
Prijzen van runderen en van vleesch. — Ziekten van het vee. — Het paard. — Het
rundvee. — Het wolvee. — De geit. — Het varken. — Pluimgedierte: Ganzen, Kalkoenen, Duiven, Kippen. — Zijdewormen. — Bijen. — Oorspronkelijk vaderland en verspreiding der huisdieren. — Dierentuinen. — Kaas en boter.

Reeds bij oppervlakkige beschouwing moet in het oog vallen, hoe nauw
landbouw en veeteelt met elkander verbonden zijn. en dat beide tot één geheel
vereenigd eigenlijk eerst het landbouwbedrijf uitmaken. De eene laat zich bijna
zonder de andere niet denken, want tot de bewerking van den grond is dierlijke kracht, en tot zijn beteling met plantenvoedsel is dierlijke mest noodig,
en onze huisdieren willen voedsel en een droog leger hebben, waartoe de
voortbrengselen van den akker en der weide ons gelegenheid en grondstof
opleveren. Onze tegenwoordige landbouwers houden niet slechts ééne soort
van vee, maar meer, omdat zoowel het verkrijgen van melk, wol, leder,
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vleesch, vet, borstels enz. het doel van de veeteelt is, als het gebruik onzer
huisdieren tot landbouwarbeid. Wegens deze beide verschillende bedoelingen
waarmede het vee gehouden wordt, worden onze huisdieren (het vee) in het
algemeen in twee deelen verdeeld. De eerste soort wordt niet slechts tot
bovenvermeld doel gehouden, maar ook door den landbouwer aangefokt. Tot
de tweede soort, het werk- of trekvee, behooren eigenlijk slechts paarden en
ossen, hoewel ook koeien, bokken, honden en ezels hier en daar mede voorgespannen worden, om ploeg en wagen in beweging te brengen. Al deze
dieren worden in de tegenwoordige landhuishouding niet enkel g e h o u d e n ,
zij worden ook a a n g e f o k t , d. i. de voortteling dezer dieren wordt zoo
geregeld, dat de rassen verbeteren.
Door r a s verstaat men een door byzondere eigenschappen gekenmerkte
soort. Wij vinden het rasverschil alleen bij die dieren, welke door den mensch
tot huisdieren getemd zijn en door hem ten zijnen dienste gebezigd worden.
Bij de dieren die in het wild leven onderscheidt men geen rassen, maar verscheidenheden. De Afrikaansche olifant verschilt in eenige bijzonderheden van
den Aziatischen, maar men spreekt daarom niet van een Afrikaansch en een
Aziatisch olifanten-ras; wel echter van paarden van Engelsch en Arabisch ras,
schapen van Spaansch en Engelsch ras enz.
In zeker opzicht kan men gerust beweren, dat het rasverschil onzer huisdieren door kunstmatige fokkerij ontstaan is, al ware het alleen in zoover, dat
de mensch er toe bijgedragen heeft door de huisdieren te noodzaken om te
leven in streken en onder omstandigheden van luchtsgesteldheid, voedsel enz.,
die invloed hebben uitgeoefend op onderscheidene verschijnselen, welke bij het
rasverschil in aanmerking komen. Zoo hebben b. v. niet alleen klimaat en
voedsel invloed uitgeoefend op wijzigingen in den lichaamsbouw van paard,
rund en schaap, maar ook de levenswijze hunner heeren en meesters, zoodat
in het eene land het eene, elders het andere ras zich ontwikkeld heeft. Bovendien kan de mensch een belangrijken invloed op het rasverschil uitoefenen,
met name door de zoogenoemde kruising, d. i. het doen paren van mannelijke
voorwerpen van het eene ras met vrouwelijke van het andere. Daardoor en
door het regelen van leefwijze, voeding, beweging enz. is b. v. het belangrijke
verschil ontstaan tusschen het Engelsche renpaard en het zware brouwerspaard.
En dit rasverschil blijft voortleven. Een hengst en een merrie van het ras der
Engelsche harddravers brengen veulens voort, in welke het rennen erfelijk is,
gelijk zich zulks terstond aan het oog verraadt door den bouw van poot en
hals, gelijk door de vatbaarheid der longen om wel in de renbaan den prijs
te behalen, maar niet om den ploeg te trekken of voor de vrachtslede gespannen te worden.
Doch de landhuishoudkunde vergenoegt zich niet met op het a a n f o k k e n
der voor de bestemming der dieren meest geschikte rassen te denken, — zij
stelt zich ook ten taak de huisdieren individueel naar eisch te v e r z o r g e n .
„De rechtvaardige ontfermt zich over zijn vee," zegt de H. Schrift, en het is
een oude spreuk: „verzorging is half voeder." Yolgens de ervaring hebben
het paard, het rund en het schaap omtrent 1 / 2 0 van hun gewicht aan hooi-
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voeder noodig. Bij de varkens, die meer eten, is die maat niet toereikende. —
Nevens het voedsel komt ook de s t a l l i n g in aanmerking. Deze moet ruim,
luchtig en droog zijn, des zomers koel, des winters warm; vooral zuiver, zoodat er altijd ruimte moet zijn van legstroo.
Deze rasverbetering en verzorging der huisdieren is vooral in den ]aatsten
tijd ter harte genomen ten gevolge van het veld winnen der overtuiging, dat
de veeteelt, wèl behartigd, aanmerkelijke voordeelen afwerpt. Wees vroeger de
vergelijking van hetgeen b. v. een koe kost met hetgeen zij afwerpt een, wel
is waar klein, maar toch altijd eenig nadeel aan, thans, nu men geleerd heeft
de opbrengsten aanmerkelijk te verbeteren, is de verhouding anders. Doch niet
alleen daaraan is het toe te schrijven, dat de veeteelt zooveel voordeeliger is
geworden. De prijs van het vleesch, van boter en melk zijn tot een hoogte
gestegen, dat het voor velen onbereikbaar is er zich als vroeger van te voorzien. De graanprijzen zijn daarentegen niet in die evenredigheid gestegen, een
gevolg van het verbazend toenemen en verbeteren der middelen van gemeenschap, waardoor verzendingen op verre afstanden tegen betrekkelijk lage vrachtprijzen mogelijk zijn geworden. Yolgens een vergelijkenden staat der marktprijzen in Duitschland heeft in de 20 laatste jaren een rijzing plaats gegrepen
op granen 33%, op hout 56%, op gevogelte 65%, op vleesch 75%, op
eieren 100%- Op ons vaderland is deze opgave slechts ten deele van toepassing. Hout is ten onzent in geen genoegzame hoeveelheid aanwezig om het
tot een belangrijk voortbrengsel van den grond, behoudens plaatselijke uitzonderingen, te maken. Yoor zoover onze bosschen werkhout in den handel
brengen, heeft natuurlijk de nabijheid of afgelegenheid van spoorwegen een
belangrijken invloed. Er zijn zelfs streken waar men voor een eik, beuk, den
enz. tot het vijfvoudige kan bedingen van voor 30 en meer jaren. Bij de eiken
komt ook nog de zeer gestegen prijs van schors in aanmerking. De koopprijs
van vleesch is voor 't minst verdubbeld, en eieren, welker verzending nog
veel meer dan die van andere artikelen afhankelijk is van de gemeenschapsmiddelen, leveren in enkele streken het tiendubbele op van vroeger.
Met alleen de binnenlandsche, maar voornamelijk ook de buitenlandsche
gemeenschapsmiddelen hebben grooten invloed op de voordeelen, die de veestapel afwerpt. In alle landen, welke zich in het genot eener vreedzame ontwikkeling verheugen, heeft een verbazende levendigheid plaats op het gebied
van veeteelt en handel, zoowel in het vee zelf als in de voortbrengselen van
den veestapel. Fabelachtige prijzen werden in de laatste jaren zoowel door
Amerika als Australië voor vee van uitnemende geschiktheid ter aanfokking
betaald. Uit Engeland zijn naar de beide genoemde werelddeelen van de beste
„shorthorn"-koeien tegen meer dan f 14,000 het stuk uitgevoerd, eens zelfs
voor den prijs van f 25,000. Aan den anderen kant worden sinds kort aanzienlijke hoeveelheden vleesch uit de genoemde werelddeelen naar Europa
overgebracht. Maakte men vroeger op de talrijke kudden rundvee in Amerika
alleen jacht om der wille van de huiden en de wol, terwijl men het vleesch
zelf liet verrotten of op zijn hoogst als brandstof voor de steenovens gebruikte, thans zijn de Yereenigde Staten met Canada en de Argentijnsche
II.

<
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Republiek de groote vleeschleveranciers voor de dichtbevolkte staten van ons
werelddeel geworden. Ongeloofelijk is dan ook de rijkdom van den veestapel
aan gene zijde van den Oceaan. Zie hier een paar cijfers. In Argentina, waar
toch eerst tegen 't midden der 16 d e eeuw door twee Portugeezen een beperkt
getal koeien en schapen werden ingevoerd, bezat men in 1886 meer dan
5j millioen stuks rundvee en 691 millioen schapen. Niet minder dan 300 millioen kilo wol voert men dan ook in de laatste jaren alleen uit de Argentijnsche Republiek naar de havens van ons werelddeel. En de verzending van
het vleesch, hetzij dan in bussen, gezouten of in verschen (bevroren) staat1),,
houdt hiermee gelijken tred; bovendien is het zoogenaamde „Liebig-extract"
de geheele wereld door bekend.
G-een volk stelt meer prijs op goed vleesch dan het Engelsche. Ook begrijpt
men hier beter dan elders, dat niet ieder lichaamsgedeelte van het slachtvee
een gelijke waarde heeft, maar dat er groot verschil is in smaak, in „doorregen" te zijn met vet enz. Dienvolgens verkoopt men niet al de stukken van
hetzelfde beest voor gelijken prijs, maar het eene per pond hooger dan het
andere. Dit maakt er den vetweider op bedacht, zich toe te leggen op het
verkrijgen van die rassen, bij welke de hoogst gewaardeerde stukken het meest
ontwikkeld worden. Welk een zwaarte een dier door mesting kan erlangen^
blijkt b. v. aan den vermaarden Durhamschen os, die voor eenige jaren in
Engeland voor f 25,000 verkocht werd om hem voor geld te laten zien. Dit
dier werd in 10 jaren 1739 kilo zwaar, doch verloor bij het rondreizen 29 kilo.
Na het slachten leverde deze os uit: 1161 kilo vleesch en 71 kilo vet; de
huid woog 78 kilo. De op de volgende bladzijden voorkomende afbeeldingen
vertoonen: de eerste een niet of weinig gemesten os, de tweede een die voll
) Wat de verzending van het vleesch in bevroren toestand betreft, diene het volgende
tot toelichting. Men laat het vleesch onmiddellijk na de slachting bevriezen in volkomen
droge lucht, die georganiseerde voorwerpen in goeden staat doet blijven. De ruimten, waarin
zich het vleesch bevindt, worden van binnen met isoleerende stoffen bekleed. De lucht
wordt door machines voortdurend ververscht, zoodat de temperatuur op 8 a 10° beneden O
blijft. In deze omgeving wordt het vleesch zoo hard als hout. Ook op de plaatsen waar
het ingezameld wordt, heeft men koude vertrekken ingericht. De runderen worden hier in
vieren gedeeld, de schapen in hun geheel gelaten, en in linnen zakken gepakt worden de
verschillende stukken in de afgekoelde vertrekken opgehangen. Nadat zij hier 2 a 3 dagen
gehangen hebben, zijn ze geheel bevroren. Tot op het oogenblik, waarop de lading in de
schepen wordt overgebracht, wordt een stroom van koude lucht door de vertrekken gevoerd.
Het ruim van de schepen is eveneens ingericht als de pakhuizen aan den wal; de temperatuur blijft in zulk een ruim voortdurend 8 a 10°. In Europa aangekomen, gaat het vleesch,
in Londen, naar dokken, waar de hiervoor afgesloten ruimte op dezelfde temperatuur gehouden wordt. De verkoop in 't klein geschiedt op een zeker aantal markten, waar de
lucht wederom koud gehouden wordt, terwijl men voor den verkoop het vleesch langzamerhand ontdooien laat. Dit bevroren vleesch kost ongeveer half zooveel als pas geslacht
vleesch. In 1886 werden uit Australië en Zuid-Amerika te zamen reeds meer dan een millioen gedoode runderen en schapen naar Europa vorzonden. Opgemerkt zij nog, dat men
op de Parijsche tentoonstelling van 1889 in het paviljoen der Argentijnsche Republiek een.
uitstalling van al wat op de verzending van bevroren vleesch betrekking heeft, kon zien.
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gens de regelen der kunst gemest is, de derde de verdeeling der stukken in
waarde, zijnde de witte gedeelten de hoogst gewaardeerde, de lichtgrijze de
minder, de donkergrijze de minst waardige. N°. 1 (het lendestuk) staat bovenaan; N°. 2 (het staartstuk) volgt, en zoo verder. De aanzienlijken betalen voor
de beste stukken een
hoogeren prijs dan de
burgerman voor de mindere, terwijl de minste
stukken, hals en kop,
voor de lagere standen
tot geringer prijs verkrijgbaar zijn. Ook ten
onzent heeft dit eenigermate plaats, in zoover
b. v. de tong en de voor
biefstuk geschikte gedeelten hooger in prijs
zijn dan het overige.
Yoorts is bij onze meeste
Een weinig gemeste os.
slagers in gebruik, dat
men er öf een zekere hoeveelheid (doorgaans 20%) beenderen bij bekomt, indien
het bestelde stuk, b. v. een bilstuk, geen been bevat, öf meer betaalt, maar
dan ook geen beenderen behoeft te nemen. Doch dergelijke gebruiken kunnen
wij alleen met een woord aanstippen, gelijk wij ook niet kunnen uitweiden
over de slachthuizen of zoogenaamde abattoirs, over de toestellen, in de laatste
jaren uitgevonden om
het slachtvee te dooden
zonder het noodeloos te
martelen, over de gezondheids-verordeningen tegen het slachten van ziek
vee, enz. Alleen stippen
we nog even aan, dat het
tamme vee aan verschillende besmettelijke ziekten blootstaat, vooral
het rundvee, zooals pest,
longziekte, tongblaar en
andere. Schapen worden
Een behoorlijk gemeste os.
dikwijls door schurft aangetast; varkens door strychnine, een ziekte, die evenals de schurft door een
woeker-insect ontstaat; geiten bezwijken dikwijls aan de zoogenaamde mondklem; van honden is de zoo vreeselijke dolheid bekend, die door hun beet
ook op andere dieren overgeplant wordt en waarvan ook menschen soms het
slachtoffer worden.
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Spraken wij zooeven over het vetmesten van het rundvee voor de slachtbank,
het spreekt van zelf, dat het anders moet behandeld worden indien het er om
te doen is, dat het zooveel en zoo goede melk geve als mogelijk is. Ook
hierin kan men het verbazend ver brengen. Vermaard is de „Zwarte Jette",
een melkkoe door graaf PINTO in Silezië gefokt. Zij prijkte op de eerste groote
tentoonstelling te Hamburg met de bewijsstukken, dat zij meer dan 8000 liter
melk gegeven had. De beste Hollandsche, Zwitsersche en Engelsche raskoeien
geven gemiddeld weinig boven de 3500 liter; doch Saksische landhuishoudkundigen zijn er in geslaagd om koeien van Hollandsch ras tot boven de
8000 liter te brengen. Aangaande geiten en schapen bestaan ten aanzien van
de melk geen bepaalde opgaven; trouwens zij zijn ook slechts het melkvee
van den minderen man.
Thans overgaande tot ieder onzer huisdieren afzonderlijk, beginnen wij met:
Het p a a r d , onbetwistbaar het edelste aller huisdieren. Yolgens de GriekschRomeinsche mythologie is het door POSEIDON (NEPTUNUS, den zeegod) geschapen, toen hij met ATHENE
(MINERVA, de godin der wijsheid) over het bezit van Attika
twistte, nadat in den raad der
goden het bezit van dat landschap afhankelijk was gesteld
van het schenken der allernuttigste gave. Hoewel MINERVA het pleit met den olijfboom won, werd toch het edele
paard een voorwerp van de
Aanwijzing van de kostbaarste deelen der koe.
hoogste vereering. Yolgens
verschillende mythen werd
llet door CASTOR of BELLEROPHON, de Amazonen of Centauren tot 's menschen
dienst bestemd. Met het gevleugelde paard Pegasus, dat uit het bloed van
Medusa ontstond, overwon PERSEUS het ondier Letos en BELLEROPHON de Chimaera en de Amazonen. De rozekleurige paarden Lampos en Phaëton trokken
den gouden wagen van Aurora; de zeepaarden Enkelados, Rhenon, Eriolo en
Glacicos den wagen van den zeegod N E P T U N U S ; vurige zonnepaarden dien van
H E L I O S (de Zon). Ook in de Germaansche mythologie vinden wij het paard
Sleipner, dat in de verhalen der Edda een zoo belangrijke rol vervult.
Maar niet alleen in de godenleer wordt dit edele dier genoemd, ook in de
geschiedenis der beschaving van het menschdom bekleedt het een aanzienlijke
plaats. ALEXANDER DE GROOTE temde het paard Bucephalos en bouwde ter
eere van dit dier de stad Bucephala. CALIGULA schonk aan zijn lievelingspaard
een prachtigen hofstoet en wilde het dier zelfs tot consul verheffen, welke
dwaasheid hem gelukkig de dood verhinderde. De Brilliander van den dapperen
ROLAND, de Yogliantino van ridder OLIVIER, de Gazelle van BALDUIN, de Rozinante van DON QUICHOTTE en andere paarden leven in de liederen der dichters
en de overleveringen des volks. Prachtig is de beschrijving, die het Boek JOB
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geeft van het paard: „Geeft gij aan het paard fierheid? Bekleedt gij zijn hals
met pracht? Schrikt gij hem op, gelijk een sprinkhaan? Heerlijk dampt zijn
gesnuif. Met zijn hoef graaft hij den grond op, en, dartel in zijn overmoed,

gaat hij het wapentuig te gemoet. Hij lacht met de vrees en wordt niet ontsteld en deinst voor het zwaard niet terug. Bondom hem ratelt de pijlkoker,
de bliksem van spies en van lans. Onrustig en woelig trappelt hij op den
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grond en kan niet stilstaan bij 't geschal der trompet. Hij hinnikt vroolijk:
ha! ha! op den klank der bazuin. Van verre riekt hij den krijg, des veldheers
donderwoord en 't krijgsgeschrei" 1 ).
Koning SALOMO legde stoeterijen aan, tot welke men nog heden de geslachtslijsten van edele Arabische rassen laat opklimmen. Hij behield zich den handel
in paarden voor als een kroonrecht. De Perzen offerden witte paarden aan de
zon; Carthago koos het paard tot zinnebeeld, gelijk Rome den adelaar; de
Hunnen en Scythen aten, dronken en sliepen te paard en onderscheiden volksstammen verbrandden het paard met het lijk van zijn ruiter ten teeken van
beider nauwe gemeenschap. Trouwens de Amerikaansche Indianen zagen,
evenals de Centaurus der G-rieksche mythologie wordt afgebeeld, paard en
ruiter voor één aan. De oude Esthen hadden hun paardorakels bij het offeren.
Er werd een heilig paard gebracht, welks linkerpoot genade, de rechter- den
dood aanduidde. Een lans werd op den grond gelegd; indien nu het paard er
eerst met den linkerpoot overstapte, kwam de beschuldigde vrij, in het tegengesteld geval moest hij sterven. De oude Wenden vereerden op het eiland
Rugen te Arkona het aan den god S W A N D E W I T gewijde witte paard, hetwelk
alleen door den opperpriester mocht gevoederd en bereden worden. Ook zij
hadden hun orakels, en te Sedinum (Stettin) werd een nog onbereden zwart
paard driemaal over negen lansen heen- en teruggeleid, eer men een roof- en
krijgstocht aanving. De oude Germanen voederden witte paarden in heilige
bosschen en voorspelden uit hun hinniken geluk of ongeluk in den krijg,
dewijl men aan deze dieren kennis toeschreef van de geheimenissen der
priesterschap.
De middeleeuwen beroofden het paard van alle godsdienstige vereering, maar
vereenigden ridder en ros op het innigste en deden zelfs den naam „chevalier"
van het laatste op den eerste overgaan. Een aartsbisschop van Salzburg had
117 paarden op stal, terwijl de armen van zijn kerspel gebrek leden. De paardenstallen der aanzienlijken geleken op paleizen, en gelijk men reeds ten tijde
der Karolingers maarschalken (merrie-schalken, paardenopzieners) had, zoo is
nog heden ten dage het ambt van opperstalmeester een der voornaamste
waardigheden aan de hoven der vorsten.
Nergens staat het paard hooger aangeschreven dan in Arabië. De wijze
waarop de Arabier zijn paard in eere houdt is ver van de bespottelijke afgoderij van vroeger en ook zelfs nog in onze dagen ten opzichte van sommige
weeldepaarden, maar ook even ver verwijderd van de mishandelingen, die de
dwaasheid zich ten opzichte van dit edele dier veroorlooft en waaronder vooral
moeten genoemd worden: de wedrennen, het doodjagen voor wagens en vrachtkarren, en niet het minst de lichamelijke misvormingen, gelijk het zoogenoemde
„anglizeeren". Dit laatste bestaat in een kunstbewerking, welke aan den staart
van het paard verricht wordt, en het fraaier dragen van dit lichaamsdeel ten
doel moet hebben. Uit Engeland herkomstig, heeft zij van daar den naam ontleend. Het dragen van den staart, d. i. de wijze waarop hy, vooral by bewe*) JOB X X X I X : 2 2 — 2 8 ,

met enkele veranderingen naar de vertaling van
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ging, opgelicht en uitgestrekt wordt, is op het fiere en schoone van het paard
niet zonder invloed. Paarden van een edel ras en levendig temperament dragen
den staart hoog en strekken hem horizontaal of boogsgewijze uit. Aan paarden
van Oostersche afkomst is zulks vooral eigen, en moet zoowel aan den beteren
bouw van het kruis, en den daarmede gepaard gaanden hoogeren aanzet van
den staart, als aan de kracht, waarmee het dier de oplichtende spieren van
den staart kan doen werken, toegeschreven worden. Paarden daarentegen van
een onedel ras, die weinig temperament hebben of lui zijn, dragen den staart
laag en laten hem bij beweging slap neerhangen. Ten einde dit gebrek eenigermate te verhelpen en zoodanige paarden een beter voorkomen te geven, vergenoegde men zich vroeger, met aan de ondervlakte van den staartwortel
eenige dwarse insneden te maken, en met de huid tevens een gedeelte van
de onderste oppervlakte der nedertrekkende spieren te doorklieven. Later, toen
het „anglizeeren" meer algemeen in gebruik kwam en aan deze operatie zelfs
paarden werden onderworpen, die, wegens den laag aangezetten staart, daarvoor ongeschikt waren, bleek deze inkerving onvoldoende te zijn, maar was
men genoodzaakt om zoowel de werking der spieren, die den staart naar beneden trekken, meer volkomen te vernietigen, als de oplichtende spieren in
hare werking te versterken, waartoe de staart van een gedeelte zijner zwaarte
moest ontheven en daarom op een zekeren afstand van het kruis afgehakt
worden. Die kunstbewerking, welke alleen in een meer of minder volkomen
vernietiging van de werking der nedertrekkende spieren bestaat, wordt niquet e e r e n genoemd, terwijl aan de vereeniging van beide meer bepaald den
naam van „anglizeeren" gegeven wordt. Er bestaan verschillende wijzen om
deze operatie te verrichten. Behalve de zoo even vermelde doorklieving der
huid en van de onderste oppervlakte der spieren (kerven), welke evenwel in
de meeste gevallen onvoldoende is, worden, naarmate men den staart meer
of minder boogsgewijze wil gedragen zien, op 1 — 4 plaatsen aan de ondervlakte
van den staartwortel en aan beide zijden, evenwijdig van de middellijn, dwarse
insneden gemaakt, en de nedertrekkende spieren zoo diep mogelijk doorkliefd,
terwijl om eenig verlies van zelfstandigheid te verkrijgen de naar buiten dringende spiereinden weggesneden worden. Om deze wegsnijding op een grootere
oppervlakte meer gemakkelijk te maken, wordt somtijds aan den ondersten
rand der dwarse insneden een snede in de lengte gemaakt, waardoor de huidwonden de gedaante eener
verkrijgen (Yatel), of worden, maar minder doelmatig, de dwarse insneden door een snede in de richting der nedertrekkende
spieren, met elkander vereenigd. In lateren tijd heeft men de voorkeur gegeven, om in plaats van de genoemde spieren gedeeltelijk weg te nemen, deze
meer volkomen uit te pellen; hiertoe worden op iedere zijde van den staartwortel op een afstand van 3 — 4 duimen twee dwarse insneden gemaakt en
deze door een snede in de lengte vereenigd, of vergenoegt men zich alleen
door een snede in de lengte, mede van 3 — 4 duimen lang, aan beide zijden
op de middellijn der spieren te maken (Delafond). Op deze wijze is het uitpeilen der spieren niet alleen gemakkelijk, maar wordt een vereeniging hunner
uiteinden onmogelijk, en dientengevolge de nedertrekkende werking volkomen
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vernietigd. Na de operatie wordt de staart aan touwen, die over katrollen
loopen, opgehangen en in evenwicht gehouden, en na verloop van 15 — 18
dagen, zoodra de wonden genezen zijn, met de zoogenaamde „anglizeer"-schaar
op een door mode of verkiezing te bepalen lengte afgesneden. De daarbij ontstaande bloeding wordt met een gloeiend ijzer gestild.
Ofschoon er voorbeelden bestaan, waaruit blijkt, dat het afkorten van den
staart reeds in vroeger tijden heeft plaats gehad, en dit gebruik in de achtste
eeuw door de geestelijkheid goddeloos en heidensch genoemd werd, schijnt
het anglizeeren eerst in het begin der zestiende eeuw in Engeland meer in
gebruik gekomen te zijn, en heeft het zich van daar naar Duitschland overgeplaatst, waar het ten tijde van M A X F Ü G G E R ( 1 5 8 7 ) vrij algemeen was. In
Frankrijk werd deze kunstbewerking onder L O D E W I J K XIV ingevoerd en kwam
tegelijkertijd met het scheren der paarden in gebruik.
Wij hebben hier bij deze kunstbewerking eenigszins uitvoerig stilgestaan,
omdat zij zoo algemeen in gebruik is, maar herhalen, dat zij in ons oog een
onbarmhartige misvorming van een der edelste dieren is. Yan nature heeft
het paard een zwaren, langen staart ontvangen, zeker niet zonder bedoeling.
Het anglizeeren maakt de paring voor de merrie pijnlijk; het berooft het dier
van een natuurlijk hulpmiddel tot het afweren van vliegen, vooral van de zelfs
voor het leven van het paard gevaarlijke horzels. In één woord er is niets
vóór deze mishandeling te zeggen dan de eisch eener mode, die wansmaak isTrouwens, in den natuurstaat is geen groot viervoetig dier in schoonheid
met het paard te vergelijken. Yuur en moed, schranderheid en trouw zijn de
eigenschappen van dit fiere beest, en daarom is het te onverantwoordelijker,
indien de mensch misbruik maakt van zijn overmacht om dit fraaie dier te
mishandelen, gelijk maar al te veel geschiedt ook in de zoogenoemde „paardenspellen," waar men zich verbazen moet over de leerzaamheid, schranderheid,
gehoorzaamheid der afgerichte paarden, die menig mensch beschamen. In fierheid overtreft het den leeuw; in edelen moed wordt het door geen dier voorbijgestreefd; in snelheid door weinige, en wat het bovenal vooruit heeft, is de
uitdrukking van zijn oog, waarin het slechts met den mensch te vergelijken is.
Terwijl men het als bewezen mag aannemen, dat de talrijke rassen van
paarden alle van één grondras afstammen, kan tevens het Arabische paard
als het grondtype worden aangemerkt. Maar daarmee is niet beweerd, dat het
thans nog in Arabië levende ras ook Arabië tot zijn eigenlijk vaderland heeft.
Het is nog niet bewezen in hoe ver men dat vaderland in de hooge steppen
van Midden-Azië te zoeken hebbe en of niet het nog in 't wild in de Mongoolsche woestijn G-obi rondzwervende paard het ware stamland is blijven bewonen. Dit is zeker, dat men het vaderland van 't paard niet in de nieuwe
wereld te zoeken h e e f t e n buiten eenigen twijfel, dat klimaat, verpleging en
velerlei omstandigheden van lieverlede een groote verscheidenheid hebben doen
Naar Amerika is het paard overgebracht door de Spanjaarden in 1535, gelijk Nederlandsche kolonisten het in de 17e eeuw naar Zuid-Afrika, en Engelsche volkplanters in
onze eeuw het paard naar Australië hebben ingevoerd.
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geboren worden in vorm, kleur en krachten. Men neme slechts eenige lichaamsdeelen van het dier in oogenschouw. Den kop: men heeft lange, korte, breede,
rams-, zwijns-, snoeke- en andere koppen; het oor: er zijn kleine, groote,
stijve, beweeglijke en slappe; den rug: rechte, opgebogene en ingedrukte of
zoogenoemde zadelruggen; de hoeven: ronde, hooge, platte, ja gespletene;
voorts in het kruis, de pooten, den hals, de manen — welk een verschil! De
grootte: men vergelijke den kleinen poney, nauwelijks 3 voet hoog, met het
groote Friesche paard; en dan de rassen, over welke een mensch niet heen
kan zien. Hoe oud het paard wordt, hangt af van ras, gebruik en lichamelijke
gesteldheid. ARISTOTELES verhaalt van een paard, dat 69 jaren oud was; maar
terwijl men kan zeggen, dat een paard van 25 jaren in den regel niet meer
bruikbaar is, zal de uiterste levensduur de 40 jaren niet overschrijden. De
minste paarden bereiken dien; door overmatigen arbeid uitgeput, bezwijken
zij, evenals de meeste menschen, ten gevolge hunner levenswijze, vroeger dan
de natuur den eindpaal huns levens geplaatst heeft. Het paard, door "WELLINGTON in den slag van Waterloo bereden, werd tot aan zijn dood uitnemend
verzorgd, en bereikte dan ook (want men weet niet juist hoe oud het in 1815
was) waarschijnlijk ruim 40 jaren. Trouwens, gelijk dit dier een „goeden ouden
dag" had, zoo was dit ook het geval met het paard, dat den Lijflander VON
ROSEN in den slag bij Rocroy het leven gered had. Deze schonk aan het dier
bij uitersten wil de vrijheid en een weide, een oplettendheid welke doet denken aan die van Lady E S T H E R STANHOPE, die de heilige merrie, te Mar-EliasAlza in de woestijn van Syrië, de uitmuntendste gerst uit hare sneeuwwitte
hand liet eten.
Ook de kleur van het haar der paarden loopt zeer uiteen. De voornaamste
verscheidenheden heeten: zwart, bruin, isabelle, schimmel, vos, zweetvos, vaal
enz.; voorts heeft men bonte paarden.
Nog altijd geldt als het type van een volmaakt paard het Arabische, tot
welks stammoeder volgens den koran Allah sprak: „Ik heb u geschapen
zoodat niets u gelijk is; de goederen der wereld zullen tusschen uwe oogen
rusten; ik wil u gelukkig maken boven alle dieren, want steeds zal liefde
jegens u wonen in de harten der menschen. Yliegen zult gij zonder vleugels
en uw rug zal slechts beklommen worden door degenen die Mij erkennen."
De Engelschen maken veel werk niet alleen van de paardenfokkerij, maar
ook van het onderkennen der volbloeds ( t h o r o u g h breed), d. i. die van
vaders- en moederszijde beide afstammen van geijkte ouders. Er bestaan zelfs
openbare stamboeken (the m a r e s book), waarin de afkomst wordt aangeteekend van de 12 Barbarijsche merriën van koning K A R E L II (the r o y a l
mares) en de 3 vermaarde hengsten: B e y e r l y - T u r k , D e r l e y - A r a b i a n
en G - o d o l p h i n - A r a b i a n , waarvan de drie hoofdfamiliën der Engelsche
volbloed-paarden: H e r o l d , E c l i p s e en M a t c h m e n , afstammen.
Ook in ons vaderland heeft men in de laatste jaren veel werk gemaakt van
veredeling van het paardenras. Dat die pogingen zoo vaak schipbreuk leden,
is vooral aan ééne oorzaak toe te schrijven, n.l. dat men alleen zijn aandacht
aan de dekhengsten schonk en te veel verzuimde op de merriën te letten.
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Het r u n d v e e neemt mede een hoogst belangrijke plaats in onzen veestapel
in. Mythen, volkszangen en volksverhalen dragen van de oudste tijden af getuigenis, hoe ten allen tijde het rundvee in hooge eere was. Zelfs aan den
sterrenhemel prijkt het schitterende sterrenbeeld van den Stier, naast den
prachtigen Orion. Honderd witte stieren werden met vergulde horens als hecatombe aan J U P I T E R geofferd, en die god zelf nam de gedaante van een stier
aan om de schoone Europa, dochter van den Phoenicischen koning Aginor, te
schaken. Een der voornaamste veefokkers uit de oudheid schi jnt koning A U G I A S
geweest te zijn, daar een HERCULES vereischt werd om den stal, waarin 3000
stuks rundvee jaren lang hun schatting gebracht hadden aan den kringloop
der natuur, op éénen dag van den opgehoopten mest te reinigen. Alleen door
de rivieren Alpheus en Peneus ter doorspoeling door den stal te leiden kon
de held dit werk verrichten. Later versloeg hij den reus G-ERYON met zijn
drie rompen, zes beenen en zes armen, ten einde hem volgens ontvangen
bevel zijne kudden af te nemen, en den reus K A K E I S , die er hem wederkeerig
een gedeelte van had weggekaapt. In Egypte werden de heilige zonnestier
Osiris en de maandkoe Iris godsdienstig vereerd; evenzoo werd te Memphis
de stier Apis het middelpunt van godsdienstige plechtigheden, en uit de
H. Schrift is het bekend hoe de Israëlieten zelfs van hunne verdrukkers de
afgodische rundervereering dermate hadden aangenomen, dat in weerwil van
alle waarschuwingen en tuchtigingen de kalverendienst gedurig opnieuw het
hoofd onder hen verhief. Ook de Indiërs bewezen groote eer aan het rundvee.
Volgens de leer der Brahmanen moesten de gevallen goden na een 87-malige
gedaanteverwisseling hun reiniging in het lichaam eener koe voltooien, eer zij
in die van een mensch konden overgaan, en het heilige teeken der vereerders
van S I W A werd met koemest op het voorhoofd vastgehecht. De boeteling
W A S I S T A bezat de koe des overvloeds, die alle wenschen deed verwezenlijken,
en koning W I S W A M I T T A moest, toen hij het dier wilde rooven, in den daardoor
ontstanen krijg 99 van zijne 100 zonen missen en 7000 jaren lang voor zijn
aanslag boete doen. Wat de vereering van het rund door de Indiërs bijzonder
kenmerkt, is het verbod aan de hoogere kasten om kalfsvleesch te eten, niet
omdat het onrein, maar omdat het te heilig was. Het fijn gevoel der G-rieken
belette ook in Attika en Phrygië het vleesch te nuttigen van die runderen,
welke voor den landbouw bestemd waren; een uitdrukkelijke wet verbood
zulks, omdat die dieren deelgenooten waren van des menschen arbeid. Bij de
Grieken was het rund langen tijd een waardestandaard, en menige schoone
slavin werd voor eenige runderen verkocht; EURYKLEIA, de kindermeid van
ODYSSEUS, had aan LAËRTES, zijn vader, 20 stuks gekost. Koningen berekenden hun rijkdom naar hunne kudden rundvee. Voor munten en wapenteekenen
bezigde men een stierekop als zinnebeeld; het kanton Uri in Zwitserland
heeft tot wapen een stierekop op een gouden veld, en de aanvoerder der
mannen van Uri en Unterwalden droeg vanouds den naam „Stier van Uri",
omdat hij de manschappen met den hoorn van een oeros ten strijde opriep.
Aldus werd het edele rundvee reeds in de grijze oudheid vereerd, 't Is waar,
de landbouwer van den tegenwoordigen tijd drijft zijn rundvee niet naar den
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tempel, maar naar den stal, en laat het niet door priesters maar door meiden
verzorgen; hij besmeert zijne koeien niet met welriekende zalven en hult ze
niet in kostbaar wierook; hij spreidt er geen tapijten, maar stroo onder niettemin houdt ook hij als mensch zijn vee in eere.
De stamboom van het rundvee begint vrij zeker met den Oeros (Duitsch
A u e r o s ) en den Buffel, hoewel de Indische Zeboe ook de trekken eener
groote verwantschap heeft. Oeros of A u e r o s is de naam van dat rundvee,
'twelk in vroeger eeuwen in de wouden van het toen nog weinig door menschen bewoonde Europa leefde. Het woord is verbasterd in U r u s , onder

Zwitsersche boerderij.

welken naam CAESAR het beschrijft onder de dieren, die in zijn tijd in het
Hercynische woud (waarvan het tegenwoordige Schwarzwald een gedeelte is)
leefden.
Het t a m m e r u n d v e e , thans verbreid van Oost-Indië tot de La PlataStaten en Britsch Noord-Amerika, gelijk van IJsland tot de Kaapkolonie en
Nieuw-Zeeland, bestaat, ten gevolge van verschil in klimaat, behandeling en
voedsel, en ook van kruising, in verschillende rassen. In Zwitserland, Denemarken, Hongarije, Polen, Engeland, het Holsteinsche, Oost-Friesland, Friesland,
Groningerland en Holland vindt men het meest gezochte en beste van Europa;
ons vaderland, uithoofde van zijn grazige weiden zoo zeer voor deze veeteelt
geschikt, bezat reeds zeer vroeg een uitnemend ras, dat zich, zij het bij afwis-
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seling en met verscheidenheid, tot in onzen tijd heeft staande gehouden. Voor
het oude Friesche ras (dat men echter beweert, niet meer in die volkomenheid
te bestaan) hield men, een eeuw geleden, koeien van 2 el lang, met korte
halzen, gezonken borst, gesloten schoft, breeden rug, en plat over het kruis,
aangevuld, of gezonken van lichaam, met fijne schenkels en horens, en die
recht op de pooten stonden en rood en roodbont haar hadden; doch over
't algemeen kan men voor een schoon ras van rund houden, dat van achteren,
langs de zijden gezien, van boven tot bijna aan de hakken toe recht is, niet
op al te hooge maar op rechte, welgespierde pooten staat, sterke zware knieën,
breede waaien, groote voeten, een langen fijnen staart en een groote witte

Steppenvee.

pluim heeft, dat dicht is van leden, met matig vleesch. plat van staartbeen,
fijn van heupen, rond en lang van ribben, breed en diep van borst en weigezonken van lijf; voorts van een breeden, rechten, aan weerszijden welgevulden, sterkgespierden rug, een korten, dikken hals, luchtig gebogene, fijne,
witte horens, en van sterke, recht afstaande ooren aan een eenigszins ingebogen kop voorzien is; terwijl een groote en eenigermate langwerpige vierkante uier, met vier recht nederhangende, witte spenen, een weinig ver naar
achteren geplaatst, een koe bovendien bij uitstek versieren, en de grootte der
meikaders, die van den navel tot den uier zeer zichtbaar loopen, benevens het
welgeronde lijf, hetgeen een grootere hoeveelheid van voedsel doet gebruiken,
een langere herkauwing toelaat en een betere spijsvertering ten gevolge heeft,
kenmerken eener veel melk gevende koe opleveren.
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Men kan de rassen tot drie afdeelingen terugbrengen, naar de geaardheid
der landen, die zij bewonen. Die van de lage landen zijn van bijzonder zwaren
lichaamsbouw; zij hebben een langen, smallen kop, korte en niet wijd uitstaande horens, een langen, dunnen hals, een breed kruis, uitpuilende heupen,
fijne pooten en een langen, diep ingezetten staart. De kleur is meest wit en
zwart bont, minder rood. De koeien leveren veel melk; de ossen zijn weinig
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geschikt om te trekken, doch uitmuntend om vet te mesten. Daartoe behooren
de rassen uit Holland, Friesland, Oldenburg, Oderbruch, Dantzig, Brabant,
Vlaanderen, Limburg en Jutland. De rassen der bergachtige landen hebben een
korten, breeden kop, breeden muil, wijd uitstaande horens, dikken, korten hals
en zijn in alles gedrongener, hebben ook ruwe haren en zijn rood of roodbont. Hiertoe behooren de Zwitsersche, Tyroler, Freiburger en andere rassen.
Tusschen deze en de vorige staan nu een menigte rassen in, die eene derde
afdeeling uitmaken, doch geene vaste kenmerken hebben.
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Tot het aankweeken van een edel ras van rund komt het voornamelijk op
de deugd van den springstier aan, die voor het ras en den ouderdom der
koeien geschikt is, en over het algemeen zich onderscheiden moet door een
korten, dikken kop met veel wit haar, heldere oogen, een breed voorhoofd,
lange, fijne, goedstaande horens, een sterken en vleezigen hals, een breede
borst, sterke schouders, zware vleezige lendenen, zware achterpooten en een
lossen, moedigen gang, en niet vóór het derde jaar tot het bespringen moet
worden toegelaten. In Engeland legt men zich bijzonder op voortreffelijke
springstieren toe, en heeft men het met deze tot een hooge volkomenheid
gebracht; terwijl men ook in ons vaderland, door de jaarlijksche kenringen
en het uitloven van premiën, de aanfokking zeer bevordert.
Het rund is op zijn 4 d e of 5 d e jaar volwassen en kan een ouderdom van
bijna 30 jaren bereiken, doch met de 10 tot 12 jaren houdt het voorttelingsvermogen, en bij de koe met de 14 het melkgeven op. In het eerste jaar
noemt men het rund kalf; terwijl men het vrouwelijke dier, dat nog niet
gekalfd heeft, eerst v a a r s , daarna koe noemt; het mannetje heet s t i e r of
bul en, wanneer het gesneden is, os.
De runderen zijn zelden effen, doorgaans bont van kleur; men heeft roodbonte, zwartbonte enz. Naar men meent zijn de roode of bruine sterker, de
witte de zwakste. De gestalte is zwaar, de gang langzaam en bij spoed waggelend, de beweging plomp, de schranderheid gering, de leerzaamheid slechts
tamelijk; de stier is fier, de koe zachtzinnig. Het rund behoort tot de herkauwende dieren en heeft dienvolgens vier magen.
Behalve dat men hier en daar, ook in ons vaderland, de ossen tot trekdieren bij den landbouw gebruikt — waartoe zij, indien men slechts langzame
beweging, maar veel krachtsinspanning verlangt, ook uitnemend geschikt zijn —
houdt men in de landhuishouding het rundvee hoofdzakelijk om de melk, en
voorts ten behoeve der slachtbank. Maar nog meer voordeel levert ons het
rundvee op. De huid geeft onderscheiden soorten van leder; de afval daarvan,
benevens pezen enz. verschaffen lijm. Het haar wordt tot tapijtwerk geweven,
de horens tot ontelbare voorwerpen verwerkt. Het bloed wordt gebruikt in
de suikerraffinaderijen en is een uitnemende mest. De hoeven worden gebezigd tot het harden van ijzer; het vet dient als zeep tot zindelijkheid en als
kaars tot verlichting; de maag doet de melk stremmen; de blaas sluit de
potten en flesschen onzer huismoeders dicht; de darmen dienen tot het maken
van worst of worden door de goudslagers gebruikt, ja zelfs de gal door schilders, apothekers en vlekkenverdrijvers.
Gelijk alle door den mensch getemde en aan hun natuurlijke levenswijze
onttrokken dieren, zoo heeft ook het rundvee met een zeer groot aantal ziekten te kampen; behalve de uitwendige gebreken in den mond, de oogen en
de ooren, het afstooten der horens, de kniezwam, de mok, het klauwzeer, de
tongblaar, het miltvuur, de longziekte en de runderpest (typhus) die onzen
veestapel zoo bij herhaling teisterde. Reeds OVIDIUS en P L I N I U S schijnen deze
ziekte te vermelden; ten tijde van K A R E L DEN GROOTE, met name in 8 0 9 ,
gelijk mede in volgende eeuwen, moet zij groote verwoestingen hebben aan-
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gericht; in 1625 werd zij uit Hongarije naar Italië overgebracht, waar zij in
het noordelijke gedeelte des schiereilands woedde; ook in 1709 werd Italië
er mee besmet door veehandelaars uit Tatarije. Kort daarna, in 1718, brak
zij in ons vaderland uit en duurde wel eenige jaren; zoo ook van 1741-1756
en van 1768-1786, de laatstgenoemde maal dermate, dat in 1776 ons land
van bijna zijn geheelen veestapel werd beroofd. In 1818 en 1814 vertoonde
zij zich om Utrecht, waar zij was overgebracht door het steppenvee, dat de
Oostenrijksche legers volgde. Ook in 1865 kwam deze besmettelijke ziekte
over Engeland uit Rusland; eerst de maatregel tot afmaken van alle besmet
en verdacht vee, benevens het reinigen der stallen, heeft deze volksramp in
1867 beteugeld. De ervaring heeft dus geleerd, dat de besmetting zich vooral
uit het oosten overplant.
Stond van oudsher het rundvee in hooge eer, ook het S c h a a p werd niet
vergeten. De geschiedenis der beschaving wijst niet alleen aan, hoe nauw het
schaap met volksgebruiken en godsdienstplechtigheden verbonden is, maar ook
hoe de vreedzame veehoederij, die het meer woeste jagersleven opvolgde,
voornamelijk met het schaap gedreven werd. De ram is het eerste onder de
sterrenbeelden van den dierenriem. J U P I T E R vertoonde zich aan HERCULES, die
zijn vader verlangde te zien maar den aanblik van den god niet verdragen
kon, in de gedaante van een ram, en de Egyptische god AMMON had het hoofd
met ramshorens versierd. BACCHUS werd in de Lybische woestijn door een
ram naar eene oase geleid, waar hij de stad Ammoniaca stichtte en er een
Ammonstempel bouwde, waarin zijn beeld prijkte, vervaardigd van gesmolten
edelgesteenten en smaragden. PAN weidde in Arcadië de kudden en joeg als
reisgenoot van BACCHUS naar Indië door het blazen op een ramshoren dien
algemeenen schrik aan, die nog naar hem „panisch" heet. Aan beiden werden
witte lammeren geofferd en ter eere van P A N als LUPERCIUS de lupercaliën
ingesteld. Het schaap aller schapen was de ram Chrysomallos met het vermaarde gulden vlies. Die ram kon vliegen en spreken; hij droeg de kinderen
van ATAMAS, P H R Y X U S en H E L L E , door Thessalië, Piórië en Thracië, zwom
met hen over den Hellespont — aldus genoemd naar het ongelnk dat H E L L E
daarbij verdronk — toog met P H R Y X U S alleen door Mysië, Bithynië en G-alatië
naar Colchis, waar het dier eindelijk op verlangen van den geredden P H R Y X U S
aan JUPITER geofferd werd. Het gulden vlies werd in een aan MARS gewijd
bosch opgehangen, waar het door wilde stieren en draken bewaakt, maar door
JASON, den bevelhebber der Argonauten, veroverd werd. De herinnering aan
die bememde vacht leeft nog voort in de beroemdste ridderorde van Europa.
Het schaap had een hooge symbolisch-poëtische beteekenis in de godsdienstgebruiken der Israëlieten; de Christenen hebben het beeld van een lam aangenomen ter aanduiding zoowel van het werk *) als van de zachtmoedigheid 2)
van JEZUS CHRISTUS. Ook in de kerkelijke kunst bekleedt het lam een belangrijke plaats; doch wij kunnen ons hier niet in de zaken der symboliek en
1
2

) JOH. 1: 36.
) Hand. VIII: 32.
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aesthetica verdiepen, maar moeten ons bij natuurlijke historie en landhuishoudkunde bepalen.
Bij de schapen onderscheidt men den moefflon of argali, die in Perzië, Armenië,
Cyprus, Sardinië, Corsika en Spanje voorkomt en lange zachte haren heeft,
van het eigenlijke wolschaap, dat oorspronkelijk op de gebergten van Azië
thuis behoort, maar door den mensch over de geheele aarde verspreid is. Die
verspreiding heeft echter het schaap in gestalte, wol, grootte enz. aanmerkelijke
veranderingen doen ondergaan, niet alleen afhankelijk van de luchtstreek, maar
ook van grond en voedsel. Het schaap is een der zachtaardigste en geduldigste
dieren; ook is het weerloos en zwak, zoodat men bijna zou zeggen dat het
zonder de bescherming van den mensch niet leven kan. Yan de vele ziekten
waaraan het onderworpen is, zijn de voornaamste: uitslag, klauwzeer, pokken,
schurft, miltvuur, leverziekte enz. Yele dier ongesteldheden worden veroorzaakt doordien dit dier, naar zijn eigenlijke natuur op de bergen thuis behoorende en van bergkruiden levende, door den mensch gedwongen wordt in
lage, zelfs moerassige streken te leven.
Onder de verschillende rassen der tamme schapen verdienen bijzondere opmerking het Tibetaansche, uit wiens ongemeen zachte wol de s h a w l s bereid
worden, en het Spaansche, dat men in vele landen, ook in ons vaderland heeft
ingevoerd; dit is klein van statuur, en levert de fijnste, 't sterkst krimpende
wol op. Men onderscheidt deze schapen in wandelende, a m b u l a n t e s , en
blijvende, r e s t a n t e s ; onder de eersten hebben de M e r i n o s de fijnste wol;
de laatsten worden des nachts op stal gehouden, hunne wol is van een minder
fijne soort. Op de Spaansche volgen de Engelsche schapen, die in 14 rassen
verdeeld worden, en wier wol die der eersten evenaart, soms zelfs overtreft.
De voornaamste zijn: het Leicester-schaap met zijn dikken, vetten rug en een
wol, die 12 d. lang wordt; het Southdown-schaap, bijzonder laag op de pooten; het zware Cotswolds-schaap van reusachtige grootte; het Lincoln-schaap,
zwaar van gebeente; het Romney-schaap, mede groot van lichaamsbouw; het
Rambouillet-schaap, misschien het beste van alle. Het Schotsche ras, dat op
de eilanden ten noorden van Schotland ten getale van omtrent 100,000 gehouden
wordt, levert de fijnste, zachtste en glansrijkste wol op, die niet geschoren-,
maar, zooals nog tegenwoordig in Perzië, ten tijde dat zij van zelf zou afvallen
geroopt wordt. De IJslandsche schapen zijn merkwaardig om hunne 4 of 6
horens, de Arabische om hun grooten vetstaart, die somtijds 40 pond weegt;
terwijl de schapen tusschen de keerkringen, in plaats van de gewone gekroesde
wol, meestal sluik geitenhaar, en die van Zuid-Afrika nog bovendien lange,
neerhangende ooren hebben. Merkwaardig is de schapenteelt in Hongarije, waar
men het merino-schaap reeds in 1775 op de keizerlijke domeingoederen vond.
Weldra werd 's keizers voorbeeld gevolgd door den hoogen adel, die met groote
kosten de schapenfokkerij invoerde, zoodat Hongarije een hoogen rang onder
de wol leverende landen verkreeg. Yerbazend groote kudden fijne en min edele
schapen leven er op de grasvelden. De schaapherder (Juhasz) is voor den
grondeigenaar een man van belang, daar de deugdzaamheid der wol goeddeels
afhankelijk is van de behandelingswijze van het schaap. Op groote landgoederen
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drijft de herder eiken avond zijne kudde in den stal of op een plek, die daartoe midden in de steppen is afgeschoten. In den zomer licht, des winters
warm, zelfs in pels gekleed, drijft hij des zomers zijne kudde voort, tegen de
zon beschermd door een grooten hoed en met een zwaren stok in de hand. Is
de kudde groot, dan heeft zij een opperherder (Juhasz-gazta) met onderherders
(boitar); die het betalen kunnen pachten ook wel voor eigen rekening een
weideveld en heeten alsdan birkas. Een doedelzak of een soort van fluit (furoleya), afgewisseld met pijp en tabak, dient tot tijdverdrijf; een ezel met mondbehoeften beladen, benevens de trouwe hond, zijn 's mans onafscheidelijke

Het scheren van schapen.

metgezellen. Half droomend staat hij, op zijn stok leunende, zijn kudde te
overzien en denkt over een nieuwe melodie voor zijn muziekinstrument. Hij
is niet uitgesproken over de schoonheid van zijn land en de vrijheid van het
steppenleven.
Ook in ons vaderland vindt men aanmerkelijk verschillende rassen van
schapen. De Drentsche hebben meest horens, een langen ruigen staart, leveren
slechts ongeveer 2 pond wol op, wegen baakschoon tusschen de 30 en 40
pond en hebben zeer smakelijk vleesch. De Eriesche schapen zijn groot,
hebben een langen kop, grootere ooren, een korteren staart, langer en kaler
pooten en minder wol onder het lijf, welke over het geheele lichaam veel
I.
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fijner, doch zonder krimp is. Deze schapen leveren 8 tot 12 pond wol op, zijn
niet zoo sterk, gevoeliger voor de koude, brengen 2 tot 4 lammeren voort,
wegen van 60 tot 100 pond haakschoon, en worden niet in koppels, maar
bij het melkvee geweid. De Groninger schapen eindelijk hebben een korten
kop, breeden bek, leveren minder fijne wol dan de Friesche, zijn dicht geleed,
hebben een korten, plat breeden staart, meer wol onder het lijf, zijn ruiger
van pooten, werpen meestal 2 lammeren en bereiken haakschoon de zwaarte
van 40 tot 60 pond.
Het s c h e r e n der schapen heeft, naarmate de wol meer of minder snel
groeit, eens of tweemaal in het jaar plaats. Het is de moeite waard, dat
scheren der schapen, 'twelk reeds bij de aartsvaderen en ook nog later bij de
Israëlieten met veel feestelijkheden gepaard ging, in een groote schapenfokkerij
te bezien. Eerst worden de dieren goed schoon afgewasschen en zoodra zij
zijn afgedropen, legt men ze op den grond op zijde en neemt de wol weg
met een daartoe opzettelijk bestemde schaar. Dit werk eischt veel handigheid,
zal men de wol zoo kort mogelijk afknippen en het schaap niet kwetsen. De
totale wolproductie der geheele aarde bedraagt in onzen tijd (1890) meer dan
1600 millioen kilo per jaar; daarvan leveren de gezamenlijke staten van Europa
800 millioen, de Kaapkolonie 90, de Argentijnsche Republiek en Australië ieder
300 millioen kilo. Yooral de opbrengst van dit jongste werelddeel mag hoogst
opmerkelijk heeten, daar, zooals men weet, pas in 1798 de eerste acht merino's naar Nieuw Zuid-Wales werden overgebracht.
Wol en vleesch — dat van lammeren is zeer gezocht, dat van oude schapen
taai en sterk — zijn wel de voornaamste, maar niet de eenige voortbrengselen
van dit nuttige dier. Yan de melk, die ook versch gebruikt wordt, maakt men
kaas, met name op Texel de bekende groene, waartoe zelfs de uitwerpselen
dezer dieren gebruikt worden. De huid levert een zacht leder, dat zeer geschikt
is voor handschoenen of ook voor perkament; van de darmen maakt men
snaren, terwijl eenige beenderen tot snuisterijen worden verwerkt.
Over de Geit kunnen wij kort zijn. Dit dier heeft uit een natuur-historisch
oogpunt veel overeenkomst met het schaap; het eenige wezenlijke verschil
tusschen beide bestaat hierin, dat de geit, althans de bok, altijd een baard
of sik heeft; dat de streek tusschen de oogen en de neusgaten bij de geit
meestal vlak of hol, bij het schaap doorgaans bol is; dat de punten van de
horens der geiten naar achteren gericht zijn, die der schapen naar voren. Ook
de geit is waarschijnlijk uit de bergen en hoogvlakten van Azië afkomstig.
Zij wordt voornamelijk aangefokt in Italië, Zwitserland, Tyrol, Istrië, Karinthië,
Krain en in 't algemeen in bergstreken, hoewel zij meer in het klein over
de geheele aarde verspreid is en tot op 70° N. Br. leeft. Die van Angora
heeft wit haar, dat zeer zacht is en tot het vervaardigen van de zoogenoemde
kemelsharen stoffen dient. De Tibetaansche geiten zijn vermaard om de wol,
die men onder haar lange haren vindt en waaruit de cachemiren stoffen geweven worden. Omstreeks 1820 zijn deze in Frankrijk en iets later in Engeland ingevoerd en geacclimatiseerd; ook zijn zij met de gewone inlandsche
geit gekruist. — De geit is gezelliger en levendiger, maar ook grilliger van
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aard dan het schaap; zij is sterker van natuur en toch ook aan onderscheiden
ziekten onderhevig, die mede aan het schaap eigen zijn. Onze huisgeit wordt
niet zelden aangetast door een bijna ongeneeslijken afgang, het spelt genoemd,
alsmede door onvermogen om den mond te openen of te sluiten, waarbij de
tanden uitvallen en het dier doorgaans sterft. — Men houdt de geit voornamelijk om de melk, die veel overeenkomst met vrouwemelk heeft en waarvan men kaas maakt. Het vleesch wordt, met name in de binnenlanden van
Afrika, veel gegeten; van de huid maakt men het bekende marokijn, waarvan
het beste uit Turkije komt; het haar dient tot verfkwasten en penseelen,
borstels en andere doeleinden; de kunstdraaier kan de horens gebruiken; de
mest is in schrale landen uitmuntend.
Het V a r k e n heeft voor den eigenlijken landbouw zoo goed als geen belang,
doch in de landhuishouding is het van veel nut, inzonderheid omdat het allerlei
afval nuttigt en er vleesch en spek voor in de plaats geeft. Om zijn morsigheid en rondwentelen in het slijk van oudsher veracht, heeft het niettemin
voor den mensch groote waarde, gelijk er dan ook geen hem zoo overal op
den aardbol heeft vergezeld. Oorspronkelijk is het wilde zwijn, dat men (meest
zwart) nog hier en daar in de wouden van Duitschland en Zuid-Europa aantreft, aan de oude wereld eigen, doch het tamme tiert overal en vermenigvuldigt zich verbazend snel. Zoo werden in 't begin van onze eeuw door Engelsche
zeevaarders eenige varkens op Tristan d'Acunha en andere ververschingseilanden in den Zuid-Atlantischen Oceaan achtergelaten, tengevolge waarvan
thans duizende dezer dieren op die stations naar Oost Indië en Australië
rondzwerven (Pig-island of Varkens-eiland!) en dus den schippers een gemakkelijke gelegenheid verschaffen om zich van proviand te voorzien. Voedsel,
klimaat, kruising enz. hebben onderscheiden rassen van varkens doen ontstaan,
onderling verschillende in grootte, lichaamsbouw en andere eigenschappen. Is
geen ander landdier zoo met een vetlaag bezet als het varken, door fokkerij
en bemesting heeft men het tot een verbazende hoogte gebracht in de kunst
om binnen een betrekkelijk korten tijd dit dier tot een bijkans ongeloofelijke
zwaarte te brengen. Vooral is dit het geval in Engeland, waar men zich nog
steeds op het verbeteren der rassen toelegt. Ook in Noord-Amerika legt men
zich met veel ijver op het fokken en mesten van varkens toe, hoewel het
van daar aangevoerde spek en hammen minder smakelijk zijn dan die uit
Westfalen, afkomstig van varkens welke met eikels gevoederd zijn. Bekend
is het gebruik dat van het varken gemaakt wordt. Bij zijn leven doet het
alleen daar nut, waar men het in den grond kan laten wroeten tot vernieling
van allerlei ongedierte; want met onverzadelijke vraatzucht slaat het van alles
te lijve, tot zelfs slangen; ja er zijn uit vroeger tijd voorbeelden dat het
onbewaakte kinderen heeft verslonden. Na zijn dood levert het vleesch, spek
en borstels. In de laatste jaren is dit dier berucht geworden wegens de trichinenziekte, door een klein wormpje, dat zich in het lichaam (ook het menschelijke) tot millioenen vermenigvuldigt, zoo niet veroorzaakt, dan toch verspreid. Het is noodzakelijk, zich te vergewissen, dat men geen voedsel nuttigt,
afkomstig van varkens, die met de trichinenziekte besmet zijn.
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Ook het P l u i m g e d i e r t e is in de landhuishouding van veel belang, vooral
omdat het voor een groot deel zijn eigen kost zoekt en niet onbelangrijke
voordeelen afwerpt. Eijk is het leven, in hetwelk wij hier verplaatst worden.
Ginds op het dak zitten de zindelijke duiven; daar in den vijver kwaken de
eenden; langs den rand waggelen de ganzen; elders staat de pauw met zijn
prachtigen staart te pronken, terwijl de fiere haan zijne hennen naar een
gevonden lekkerbeetje roept en de dikke kalkoensche haan zich belachelijk
opblaast, een trotschheid, die met onverschilligheid wordt aangezien door het
fraaie parelhoen — den poelepetaat — die het zoeken van voedsel nu en dan
afwisselt met zijn eentonige, naargeestige stem. Nu en dan gebeurt er iets,
't zij uitkomen van broedsel of iets anders, dat de opmerkzaamheid op het
een of ander verschijnsel in die vogelwereld bijzonder doet vallen.
De G a n s , de vanouds beroemde redder van Homes Kapitool, levert een der
aanschouwelijkste bewijzen van het misbruik, dat de mensch dikwijls maakt
van zijne heerschappij over de dierenwereld. In tammen staat is er nauwelijks
één beest slechter aan toe dan de gans. Het moge waar zijn, dat men voortreffelijke donsveeren verkrijgt door haar eens of zelfs tweemaal 'sjaars levend
te plukken, — dit neemt niet weg, dat zulks voor het dier zelf niet anders
dan een allerpijnlijkste kunstbewerking kan zijn. Maar ongelukkiger nog de
gans, die in de handen valt der ganzenvetweiderij! De oogen uit te steken,
de ooren met was dicht te stoppen, de pooten op een plank te spijkeren, of
wel in een touw op te hangen naast een bakkersoven, opdat de hitte een
brandenden dorst verwekke.... en dat alles om de lever tot een onnatuurlijke
uitzetting te doen geraken, ten einde de tong van den een of anderen lekkerbek met een door de mode geijkte, maar door overmatige vetheid ongezonde
„paté de foie gras de Strasbourg" te streelen. „Zulk eene heerschappij over
de dieren," zegt U I L K E N S terecht in zijn beroemd werk over de Volmaaktheid
van den Schepper (deel III, st. 1, blz. 478), „moet elk welgeplaatst hart met
de grootste verontwaardiging vervullen."
De tamme gans legt, goed verzorgd, veel meer eieren dan de hen (volgens
sommigen zelfs tweemaal zooveel), maar het ei is niet zeer smakelijk en ook
niet zeer gezond, zoodat van deze zijde de gans niet om des voordeels wille
moet gehouden worden. De jongen woorden als een smakelijk gerecht — beroemd was vanouds in Duitschland en in ons vaderland de St.-Maartens-gans —
verkocht; de veeren, ook der oude, dienen tot bedden; de slagveeren plachten
van uitgestrekt gebruik te zijn tot schrijfpennen, maar zijn tegenwoordig door
het staal vervangen.
Als men het bovenbeschreven lot der fel geplaagde ganzen overweegt, heeft
de Eend een vrij wat gelukkiger bestaan. Deze vogel, in den tammen staat
veel fraaier — vooral het mannetje, de waard — dan in den wilden, doch in
den laatsten staat veel smakelijker, is een zwemvogel, die in geheel Europa,
bovendien in noordelijk Azië en in Amerika voorkomt en in ons vaderland
zeer menigvuldig is. Over het vangen van wilde eenden zullen wij nader handelen in het hoofdstuk over de jacht; hier zij het genoeg te herinneren, dat
in de landhuishoudkunde de tamme eenden worden gehouden vooral om de
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eieren, die wel minder smakelijk zijn dan die der hennen, maar wegens grootte
en kleur van dooier zeer bij de suikerbakkers gezocht zijn. De jonge, nog
niet geheel volwassen tamme eenden, talingen genoemd, zijn voor de keuken
niet te versmaden. Om dit een en ander, en omdat de eend, die meest haar
eigen voedsel zoekt, dus weinig kost, doet menigeen zijn voordeel met ook
eenden onder zijn pluimgedierte te houden; een voorwaarde is evenwel, dat
men water in de nabijheid hebbe.
De K a l k o e n behoort oorspronkelijk in Midden-Amerika thuis; in Mexico
leeft deze vogel nog in 't wild. Het is echter twijfelachtig of Europa hem
onmiddellijk uit zijn vaderland heeft ontvangen. Althans geloofwaardige berichten melden, dat in 1528 een schip van Zieriksee binnenviel, hetwelk onder
bevel van den gezagvoerder ANTONIE MULOCK anderhalf jaar was uit geweest
op een tocht, waarop — gelijk uitdrukkelijk wordt vermeld, — de Kaapverdische
eilanden en de westkust van Afrika waren aangedaan. Dit schip bracht de
eerste kalkoensche hoenderen in Zeeland. Nog vroeger echter moet volgens
sommigen de kalkoen uit Calcutta zijn aangevoerd; daarnaar zou ook de naam,
verkorting van Calcoetsch hoen, in onze taal ontstaan zijn.
De kalkoen (mede op bladz. 118 afgebeeld) behoort volgens de natuurlijke
historie tot de hoenderachtige vogels, en wel tot de familie der fazanten. Oorspronkelijk is hij zwart met purper- en koperglans, maar bij ons komt hij
in allerlei kleurschakeeringen voor; de staart is meestal bruin, met breeden
zwarten en daarop smallen witten zoom. De haan is veel fraaier dan de hen,
doch leelijk zijn de lange bloedroode of helderblauwe knobbels en lellen aan
kop en hals. Yoor de hen en voor zijne vijanden, waaronder de roode kleur
behoort, steekt hij de vederen op en laat in dreigende houding de vleugels
over den grond slepen, waarbij de halsknobbels opgezet en rood worden,
terwijl de staart waaiervormig wordt uitgespreid. In die houding is de kalkoensche haan het beeld van opgeblazenheid, en daarom werd indertijd het
voorstel van BENJAMIN FRANKLIN, om dezen in Mexico hooggeschatten vogel
in het wapenschild der Yereenigde Staten te plaatsen, verworpen, omdat men
er een zoo „opgeblazen beest" niet in wilde hebben. De kalkoensche hen legt
15 a 20 eieren en wordt dan broedsch; zij blijft getrouw op de eieren, die
na 4 weken uitkomen; maar het kweeken van kalkoenen is zeer moeilijk,
daar de kuikens uiterst teer zijn, en het is hieraan, alsmede aan de mindere
vruchtbaarheid toe te schrijven, dat de kalkoenen niet algemeener worden
gehouden. Zij zouden het anders wel verdienen, want het ei is een van de
smakelijkste die wij hebben, en de jonge kalkoen behoort, goed gemest, tot
het uitmuntendste wildbraad.
De Duif is een der verst verspreide vogels; men vindt hokduiven van
Egypte tot in Noorwegen. Yan dezen schoonen, in den tammen staat gezelligen en zachtzinnigen vogel, die in de landen om de Middellandsche zee
inheemsch schijnt, althans daar het meest in 't wild wordt aangetroffen, bestaan een menigte verscheidenheden, in allerlei kleuren, van de groote kroonduif van Nieuw-G-uinea, die bijna zoo groot als een kalkoensche hen wordt,
tot het tengere tortelduifje. Meer dan half wild leven zij in duiventillen, op
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bouwvallen van oude kasteelen, in torens enz., waar hare groote vruchtbaarheid gelegenheid geeft om de jongen tot smakelijk wildbraad te vangen. Daarvoor en uit louter liefhebberij worden de duiven dan ook gehouden. De landbouwer ziet ze niet gaarne bij groote scholen op zijn akker nederstrijken, en
in streken waar men
regenwater drinkt, verontreinigen zij lichtelijk
de dakgoten. Die soort,
welke vroeger tot het
overbrengen van brieven
zorgvuldig werd aangekweekt, is na de algemeene invoering der electro-magnetische telegrafen tot dit doel niet meer
noodig.
Yan veel meer belang
zijn in de landhuishoudkunde h o e n d e r s of
k i p p e n , waarvan men
in verschillende landen
£
t3
pf
allerlei verscheidenheden
aantreft, gelijk dan ook
<
&
deze huisvogel een der
ö
alleroudste huisdieren is,
dat den mensch onder
allerlei hemelstreken is
gevolgd. Yoor het stamras houdt men de Bankiva-hoenders, die in Hindostan en op Java in 't
wild in de bosschen leven.
Het mannetje, de haan,
is een van de fraaiste dieren, die wij bezitten. Manhaftig van houding en
strijdlustig van aard heeft
hij een fierheid, die het
oog bekoort, en een waakzaamheid, die hem zelfs
ten zinnebeeld maakt. De
hen is eenvoudiger van vormen en doorgaans ook minder fraai van veeren.
De bovenstaande afbeelding vertoont in het midden de prachtige Dorkings,
aldus genoemd naar de Engelsche stad van dien naam, in welker nabijheid
zij veel voorkomen. Zij zijn zeer groot en leggen eieren, bijna zoo groot als
®
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die der kalkoenen. Rechts ziet men een koppel Poolsche, haan en hen; zij
worden ook Russische genoemd en onderscheiden zich door een buitengewoon
groote kuif en niet minder door groote vruchtbaarheid; aan de linkerzijde,
vóór den kalkoen, een paar uit Cochin-China, kenbaar aan grootte en buitengewone zwaarte van den poot, vooral boven de knie. Deze soort is het eerst
in Europa gebracht in 1845; koningin VICTORIA was de eerste die ze bezat
en uit hare menagerieën zijn ze van lieverlede alom verspreid, vooral wegens
den roem dien zij hadden van veel vroeger in het jaar te leggen dan de andere
soorten, goed te broeden en zeer smakelijk vleesch te hebben. De ondervinding
heeft geleerd, dat de Cochin-China kip een zeer goede soort is, maar meer
ook niet, en de meening van sommigen, dat zij het geheele jaar door leggen,
is door de ervaring niet bevestigd. Greene soort is er, die het leggen korter
staakt, dan de zoogenoemde krieltjes, een zeer kleine kip, die, evenals het
haantje, pennen aan de pooten heeft tot aan de teenen toe en daardoor moeilijk
schijnt te loopen. Het is bekend, dat vooral jonge hanen — k a p o e n e n , indien
men ze in hun jeugd castreert — vet gemest, een zeer smakelijke spijs opleveren.
Ofschoon de kippen op het boerenerf loopen en leven naar welgevallen,
hebben zij echter bepaalde behoefte aan: bestendigen toegang tot water, omdat
zij dikwijls drinken moeten; — zand, omdat zij zich daarin gaarne baden tegen
het ongedierte, waardoor zij zeer geplaagd worden; — zon, waarin zij zich
gaarne bakeren, maar ook schaduw, die zij noodig hebben; — goed, maar niet
te veel voedsel, en vooral niet dat het vetworden aanzet, gelijk boekweit, maïs
enz., dewijl dit het leggen van eieren benadeelt — en een warmen nachtstok.
In Normandië houden de boeren dikwijls tot 8000 kippen; de eieren zenden
zij naar Engeland en de kuikens naar Parijs, waar men ingewanden en vleesch
van geslachte dieren, mest en andere zaken door elkander mengt en gedurende
zekeren tijd bederven laat. Men heeft bij de groote wereldstad een uitgebreide
inrichting, waarheen alle paarden gebracht worden, die in en om Parijs hun
einde vinden en met welker vleesch ontelbare scharen kuikens in een ongeloofelijk korten tijd vet worden gemest.
Het menschelijk vernuft heeft ook middel gevonden om eieren op kunstmatige wijze uit te broeden en om volwassen hoenders met bijzondere voedingsmiddelen in zeer korten tijd vet te mesten; en hoewel aan beide deze
zaken in ons land nog weinig wordt gedaan, zijn zij daarom niet minder de
aandacht waard. Vooral is dit het geval met het kunstmatig uitbroeden van
eieren, een kunst, welke wij het eerst bij de Egyptenaren aantreffen. Daar
namelijk het vruchtbaarmakend beginsel bij de vogelen in het ei zelf ligt en
alleen eenige warmte van buiten behoeft om leven te verkrijgen, terwijl het
embryo gedurende het broeden tot een jongen vogel gevormd wordt, zoo verving men met goed gevolg de broedende hen door kunstmatige warmte en
riep door de werking daarvan de kuikens in het leven. Daar een gelijkmatige,
gedurende 21 dagen onderhouden warmte — van waar deze ook kome — hier
dezen dienst bewijst, zoo heeft men zich ook van verschillende toestellen tot
het kunstmatig uitbroeden van eieren bediend, en de benoodigde warmte zoowel onmiddellijk door vuur als door warm water en mest, onder toepassing
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der noodige wijzigingen voor iedere soort van warmte-ontwikkeling, verkregen.
Onze afbeelding stelt een broedtoestel door warm water voor. In zoo verre
is deze uitvinding belangrijk, omdat de landbouwer het daardoor in zijne hand
heeft, om altijd zooveel jonge hoenders, eenden, ganzen op te kweeken en te
verkoopen, als hij wil, zonder van de eigenzinnigheid eener klokhen af te
hangen. Met dat al is de zaak den gewonen landman even weinig aan te raden
als de zijdeteelt. Het regelen der warmte toch, het verleggen der eieren en
vooral de zorg voor de uitgekomen kuikens vereischen meer toezicht dan
waartoe men veelal tijd en gelegenheid heeft. In Frankrijk en Engeland, waar

Broedtoestel door warm water.

men zich vooral op de hoenderteelt toelegt, is de opbrengst daarvan hoogst
aanzienlijk. Men berekent het jaarlijksch gebruik van eieren in Frankrijk op
meer dan 8000 millioen, in Engeland op 1800 millioen. De benoodigde hoeveelheid wordt daar van heinde en ver bijeengebracht.
Een in vele streken van ons vaderland belangrijk veld-bedrijf is de Bijent e e l t , waarvan de voortbrengselen — honig en was — zoolang als de mensch
bestaat, op hoogen prijs worden gesteld. Aan de kinderen Israels werd het
land beloofd „overvloeiende van melk en honig", de zinnebeeldige uitdrukking
voor een land, dat vruchtbaar en aangenaam is. En voorwaar, de natuur is in
dit opzicht niet karig te werk gegaan, maar heeft in alle deelen der wereld
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door de bijen er voor gezorgd, dat den mensch een middel werd aangeboden
om zich het leven in letterlijken zin te verzoeten. De honig-productie is geenszins een onbelangrijke zaak, die meer beschouwd moet worden als een liefhebberij dan als een nuttige bezigheid. Integendeel, de honig speelt een belangrijke rol als specerij, geneesmiddel, handelsartikel enz. en wordt jaarlijks in
verbazend groote hoeveelheden gebruikt. Yelen zijn aan de bijenteelt een gedeelte hunner welvaart verschuldigd. Begeven wij ons, om meer van dezen
tak van nijverheid te vernemen, naar een i m k e r of i e m k e r en hooren we
wat deze deftige man ons omtrent den bijenstaat, zijn huishouding, regeeringsvorm, voortbrenging, zeden en gebruiken enz. heeft mee te deelen.
Elke geregelde bijenmaatschappij — z w e r m genoemd — bestaat in den zomer
uit drie soorten van bijen: eene k o n i n g i n
h o m m e l s J 1 , mannetjes en
w e r k b i j e n g, zoo men lang gemeend heeft geslachtloos, maar later bekend
geworden als wijfjes met onvolkomen geslachtsdeelen. De koningin is het eenige
als zoodanig geheel ontwikkeld wijfje bij eiken
zwerm of stok, en de
bijen dulden er bij eiken
ook slechts ééne. Indien
er meer voorhanden
zijn, moeten de overige
vertrekken of sterven.
De koningin kan dagelijks 3000 eitjes leggen
en in één jaar tot 70,000
toe. Uit elk ei dat een
werkbij bevat, kan onder bepaalde voorwaarden, n.l. als cel en
Honigbijen.
voedervoorraad er voor
ingericht zijn, een koningin voortkomen. Het voedsel der koningin bestaat, als voor een vorstin
betaamt, alleen uit zuiveren, door de werkbijen aangedragen honig. Indien de
koningin sterft, bouwen de werkbijen een nieuwe cel, leggen er een versch
gelegd eitje in en kweeken een andere koningin op. De werkbijen zijn — als
reeds met een woord gezegd is — onbekwaam ter voortplanting, en zoo al
sommige eieren leggen, kunnen hieruit toch niet, als uit die der koningin, al
de drie soorten van bijen voortkomen, maar alleen hommels. De werkbijen
hebben voor alle in- en uitwendige werkzaamheden te zorgen. Zij verzamelen
en bereiden den honig, bouwen de cellen, voorzien ze, verplegen de jongen,
houden den stok - het geheel van het celweefsel - zuiver en bewaken hem. Ter
bescherming zijn zij voorzien van een angel; verliezen zij dien, dan sterven zij.
De hommels daarentegen zijn de ledigloopers in de bijenmaatschappij; zij dienen
enkel om de koningin te bevruchten; na de paring sterven zij. Men telt in een
goeden zwerm ééne koningin, 15-20,000 werkbijen en 1000 tot 3500 hommels.
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In ongunstige jaren, wanneer die maatschappij haar voedsel niet op het
veld halen kan, en dikwijls ook gedurende een gedeelte van den winter, moeten de hij en van voedsel voorzien worden, waartoe zuivere gesmolten suiker
het best is. In goede jaren daarentegen moet haar eigen honig niet alleen
toereikende zijn voor den geheelen winter, maar er moet ook nog vrij wat
kunnen worden weggenomen.
De woningen, die de mensch voor de bijen vervaardigt, de zoogenoemde
b i j e n s t o k k e n of b i j e n k o r v e n , zijn van verschillenden vorm; wij kennen
ze meest van stroo of hout (zie de onderstaande afbeelding). Doch niet in
allerlei korven arbeiden de bijen even goed. Een geheel nieuw veld is voor de
bijenteelt geopend door de veeljarige nasporingen van den predikant DZIERZON
te Karlsmarkt in Silezië, wiens stelsel algemeen voor het beste gehouden
wordt. Deze schrandere, onvermoeide waarnemer van de huishouding der bijen
heeft niet alleen leerzame wenken aangaande de stokken of korven gegeven,
maar ook veredeling van het ras beproefd
door in zijn vaderland bijen uit OpperItalië over te brengen, die grooter zijn
dan de andere, vroeger in de lente uitvliegen en bijna nooit steken. Het door
DZIERZON aanbevolen bijenpaleis is voorzien van één lossen wand, waarachter
zich een glazen wand bevindt, opdat
men den arbeid der nijvere diertjes zou
kunnen bezien; men moet echter het
Bijenkorf.
licht niet te dikwijls laten binnendringen,
anders heeft men kans, dat op een goeden dag de glasplaat aan de binnenzijde eens geheel met was bedekt zit. De door DZIERZON aanbevolen vorm is
overal, waar men dien heeft leeren kennen, als de beste aangenomen. Ook
zijn zijne bijenwoningen zoo vervaardigd, dat men er de wastafelen of raten
naar verkiezing in en uit kan nemen, welke wastafelen zich vasthechten aan
in den korf opgehangen ramen.
Yan ouds in Europa bekend, werd de bij in 1675 naar Amerika overgebracht,
waar zij thans overal verbreid is. Ook naar Australië werd dit nuttige insect
een halve eeuw geleden met uitstekend gevolg ingevoerd.
*) Het is hier de geschikte plaats om eenige cijfers mee te deelen betreffende de bovengenoemde takken van nijverheid. De opgaven zijn ontleend aan het jaarverslag, dat loopt
over 1886.
Aantal.
Waarde in guldens.
Paarden
in Nederland
273.000
f 49.500.000
Ezels en muilezels „
„
2.360
„
71.000
Rundvee
„
„
1.530.000
„ 96.400.000
Schapen
„
„
802.000
„ 8.000.000
Bokken en geiten „
„
160.000
„
484.000
Varkens
„
„
458.000
„ 9.164.000
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"Wij moeten thans nog iets zeggen over de oorspronkelijke woonplaats en
latere verspreiding van eenige onzer huisdieren en andere voortbrengselen der
dierlijke schepping, bij welke wij meer of minder belang hebben. In 't algemeen echter zij opgemerkt, dat wij aangaande het eerste punt meerendeels
slechts onderstellender wij ze kunnen te werk gaan, door na te sporen waar
sommige dieren in het wild leven, zonder dat er mogelijkheid, althans waarschijnlijkheid bestaat, dat zij derwaarts, 't zij in wilden 't zij in tammen staat,
zijn overgebracht; alsmede, waar het type met de meeste waarschijnlijkheid
als grondtype kan worden aangemerkt.
De h o n d schijnt een der allereerste makkers van den mensch te zijn geweest; althans in de overblijfselen der paalwoningen in Zwitserland en Denemarken heeft men beenderen van honden bij huis- en keukengereedschappen
gevonden. Dat ook het s c h a a p reeds zeer vroeg onder bescherming van den
mensch moet hebben geleefd, is boven reeds opgemerkt. De ezel bewees hem
waarschijnlijk vroeger diensten dan het min tembare paard. De k a t aanvaardde eerst in historische tijden hare taak als kamerjaagster; in het noorden
van Europa waren nog in de 12 d e eeuw de katten zeer zeldzaam. De huiskat
stamt af uit Egypte, vrij zeker niet van de hier en daar in de bosschen van
Europa wonende wilde kat, die daarentegen een verwildering van de eerste
schijnt te wezen.
Over het gevogelte is reeds gesproken; alleen den z w a a n noemden wij nog
niet. De tamme heeft zeker zijn oorsprong uit den wilden, die in de noordelijkste streken der oude wereld thuis behoort. Deze statige vogel wordt weinig,
doorgaans alleen in de grachten van steden en kasteelen, gehouden. Het ei
is niet smakelijk, het vleesch evenmin; practisch zijn alleen pennen en dons
bruikbaar.
Eeeds is in de Algemeene Inleiding tot dit werk opgemerkt, hoe de krijgstochten van A L E X A N D E R DEN GROOTE den blik der Grieken hebben verruimd.
Met name dagteekent van dien tijd het fokken van huisdieren. In Perzië bestonden reeds uitgestrekte diergaarden, zoogenoemde paradijzen (de zoölogische
tuinen van onzen tijd), in welke merkwaardige dieren, uitmuntende door schoonheid of nut, verpleegd werden. Yan daar ging deze liefhebberij naar Griekenland over, en bij de Romeinen steeg zij tot een zoo buitensporige hoogte, dat
zij tot de bespottelijkste verkwisting overging. De Argonauten hebben, naar
men meent, den f a z a n t van de boorden der rivier Phasis naar Griekenland
overgebracht; deze vogel maakte opgang, werd zelfs beroemd en stond bij de
De geheele veestapel van Nederland beliep in 1886 een waarde van f 167.000.000.
Aantal.
Waarde in guldens.
Hoenders
2.755.000
ƒ 2.427.000
Kalkoenen
15.800
„
62.000
Eenden
363.000
„ 324.000
Ganzen
33.000
„
72.000
Zwanen
3.150
„
17.000
Bijenkorven

140.000

„

550.000

124

DE VEETEELT

lekkerbekken te Rome hoog aangeschreven. K A R E L DE GROOTE legde eenfazanterie aan, en in de 16 d e eeuw was deze fraaie vogel in Duitschland zoo verwilderd, dat de jachtwetten zijn naam noemden. De goudfazant leeft in China
half in 't wild. P a u w e n en p a p e g a a i e n werden door ALEXANDER DEN
GROOTE uit Azië naar Griekenland medegebracht; de Romeinen hielden eerstgenoemden vogel, althans zijne hersenen, voor een smakelijk gerecht; het
nuttigen van een zoo klein gedeelte des diers onderstelt een grooten overvloed.
In de bosschen van Duitschland ziet men vele fazanten, maar de jachtliefhebberij dunt hen zeer; ook in ons vaderland leven zij in de bosschen, maar het
lood van den jager spaart hen niet genoeg om anders dan een zeldzaamheid
te worden.
Het behoorde tot de vermakelijkheden van het oude Rome gedurende den
keizerstijd, dat het volk onthaald werd op het aanschouwen van een menigte
vreemde dieren. Zij werden eerst bekeken, daarna bij honderden, vaak op de
onmenschelijkste wijze, gedood. Struisvogels, leeuwen, panters, giraffen, beren,
olifanten, krokodillen, tijgers, hyena's, zelfs nijlpaarden, rhinocerossen, wilde
ezels en andere dieren dienden aldus der menigte tot vermaak. Toen eens keizer
PROBUS een triomftocht binnen Rome deed, liet hij in den Circus (het renperk)
een soort van bosch maken, waarin 1000 struisvogels, 1000 herten, 1000 wilde
zwijnen, 1000 damherten, 200 beren en berinnen, 200 luipaarden uit Lybië en
Syrië, benevens een menigte kameelen, wilde bergschapen en andere dieren
in het rond liepen om met elkander te vechten en eindelijk door de gladiatoren
(zwaardvechters) omgebracht te worden.
Hoewel in den grond niets meer beteekenende dan die onzinnige verkwisting,
heeft echter de Romeinsche kookkunst in zoover gelukkige gevolgen gehad,
dat daardoor het geregeld aanfokken van sommige dieren met kracht werd
bevorderd. Voornamelijk geldt dit van de vischteelt. P I P E R T I U S OPTATUS bracht
den spring- of pagegaaivisch uit de Grieksche Zee naar de Toscaansche over,
waar hij zich nog tegenwoordig ophoudt en als een heerlijke schotel op prijs
wordt gesteld.
In de middeleeuwen hebben zich de Arabieren zeer verdienstelijk gemaakt
voor het aanfokken en overbrengen van edele rassen van dieren; zij brachten
voortreffelijke paarden aan het hof van K A R E L DEN GROOTE, voerden de merinoschapen in Spanje in en breidden de woonstreken van den kameel uit. Ook
het stekelvarken brachten zij naar Zuid-Europa over, terwijl zij zich vooral
verdienstelijk maakten door de teelt der zijderups.
Een nieuw veld werd voor de verspreiding van nuttige dieren geopend door
de ontdekking van Amerika. De C o c h e n i l l e werd uit Mexico naar Calcutta
en Madras, naar Spanje en Corsika, en in 1827 ook naar de Canarische eilanden overgebracht, waar dit insect uitnemend tiert. In ruiling daarvoor ontving de nieuw ontdekte wereld andere dieren. Kippen en ganzen nam COLUMBUS mede naar Hispaniola; ook de karper werd geplant in dë zoete wateren
van Amerika, terwijl de zijderups en bij zich er wonderwel wisten te vinden.
JAMES COOK bracht paarden, rundvee en varkens naar de Zuidzee-eiianden over,
die ten deele verwilderden; in den laatsten tijd heeft men er met het beste
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gevolg nieuwe proeven ter acclimatisatie dezer dieren genomen, terwijl de
schapenfokkerij er even welig tiert. Ook wil men er den kameel en den olifant

inheemsch maken. Musschen, nachtegalen en fazanten zijn er mede in grooten
getale overgebracht.
Het heeft lang geduurd, eer de natuuronderzoekers een klaar besef hadden
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van het belangrijke om vreemde planten en dieren naar elders over te brengen;
B U F F O N was een der eersten, die telkens opnieuw op dit aanbeeld sloeg. Doch
zijne hoogstbelangrijke wenken werden weinig of niet ter harte genomen;
eerst toen de Engelsche grondeigenaars in de vorige eeuw hunne menagerieën
uit liefhebberij met Chineesche fazanten begonnen te vullen, trok deze zaak
de aandacht der landhuishouding. Men stichtte vereenigingen en parken; er
verrezen dierentuinen en dergelijke. De J a r d i n des p l a n t e s te Parijs, de
grootste instelling van dien aard, was oorspronkelijk niets dan een groote
menagerie, en evenzoo had de grootste dierentuin in Europa, die in Regentspark te Londen, in het eerst geen ander doel dan het bevredigen van de
nieuwsgierigheid der groote menigte. In den laatsten tijd echter heeft deze
liefhebberij een bepaald wetenschappelijken vorm aangenomen; in het Bois de
Boulogne te Parijs is een inrichting verrezen, enkel tot aGclimatisatie bestemd,
en in ons vaderland bezitten Amsterdam en Rotterdam dierentuinen, die, de
eerste vooral, voortreffelijk mogen genoemd worden, zij het dan ook, dat er het
eigenlijke acclimatiseeren minder op den voorgrond staat dan van den practischen zin onzer natie te verwachten ware.
Het mag opmerkelijk heeten, dat, terwijl sedert onheuglijke jaren het getal
eigenlijke huisdieren 14 a 15 bedroeg, dat cijfer na al die acclimatisatie-pogingen
niet hooger dan tot 47 is geklommen. Maar men vergete daarbij niet, hoe de
verbetering der rassen met reuzenschreden is vooruitgegaan, iets, waartoe de
tentoonstellingen der laatste jaren onbegrijpelijk veel hebben bijgedragen.

Na dit algemeen overzicht blijft ons nog over, afzonderlijke melding te maken
van k a a s en boter. Wij hadden ze bij het rundvee kunnen behandelen, maar
daar ook het schaap en de geit er de grondstof toe leveren, worden zij, als
kunstvoortbrengselen, beter te dezer plaatse beschouwd.
De grondstof van boter en kaas is m e l k , het bekende vocht, dat in de
borsten van het vrouwelijk zoogdier wordt afgescheiden en het eerste natuurlijke voedsel van het pasgeboren jong uitmaakt. Zonder kunstmiddelen zou de
melk weder in het bloed worden opgenomen, wanneer het jong van het zuigen
overgaat tot het gebruiken van vreemde voedingsmiddelen. De melkafscheiding
duurt te langer, naarmate zij volkomener door het melken wordt afgetrokken;
daarom is het van veel belang het melkvee schoon uit te melken. Het meer
of minder melkgeven eener koe hangt niet uitsluitend af van het ras, maar
ras, voeding en verpleging oefenen er toch een belangrijken invioed op uit.
De hoeveelheid melk loopt zeer uiteen naar gelang van den tijd vóór of na
het afkalven. Gemiddeld kan men voor een koe 300 melkdagen in het jaar
rekenen. Den laatsten tijd dat men haar vóór het ophouden wegens hare
drachtigheid melkt, geeft zij weinig meer; des te overvloediger nadat zij geworpen heeft. Bij het groot verschil dat hier bestaat ten opzichte van het
dier zelf, het jaargetijde, het voedsel enz. laat zich niet bepalen hoeveel een
koe geeft; de eene soms het dubbel van een andere. Bovendien verschilt de
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melk der eene koe, ook bij gelijke voeding en verpleging, nog veel van die
der andere in het uitleveren van boter. Dat de melk in den zomer op een
koele, in den winter op een niet te koude plaats moet bewaard worden, en
dat het vaatwerk, waarin men de melk opzamelt en bewaart, zeer zuiver
behoort te zijn, behoeft hier slechts met een woord te worden herinnerd.
Het maken van kaas is zeer oud; de aartsvaderlijke geschiedenis maakt er
reeds melding van. Ook nog heden ten dage wordt het in verschillende landen
en op verschillende wijzen verricht. Vermaard is de Zwitsersche kaas, niet
alleen de G-r u y è r e-kaas, maar vooral ook worden de gewone groene, kleine
kaasjes, die men S c h a b z i e g e r noemt, heinde en ver verzonden. Om ze te
maken wordt de melk onder sterke hitte behandeld en daarna met de blauwe
honigklaver (Melilotus caerulea) groen gemaakt. In Engeland heeft men
vermaarde soorten van kaas: de harde, rosse Grlocester-kaas; de fijne, groenachtige Stilton-kaas, en vooral de vette, geelachtige Chest er-kaas. Italië levert
de P a r m e s a a n s c h e , verbazend groote kazen, die van 25 tot 50 kilo wegen.
Bekend is ook de L i m b u r g s c h e , die een eigenaardigen reuk en sterken
smaak heeft, door velen geliefd, misschien door nog meerderen verafschuwd.
Onze Hollandsche met name de E d a m m e r en Groudscho kaas heeft nog
altijd haar alouden roem.
Het boter en kaas maken is, ofschoon juist niet zeer moeilijk, toch niet zoo
eenvoudig, als het ons wel toeschijnt, wanneer wij het slechts uit een zuiver
mechanisch oogpunt of als handenarbeid beschouwen. Onze lezers hebben zeker
dikwijls gelegenheid gehad om te zien hoe men de melk behandelt om daarvan
boter of kaas te bereiden. De melk bestaat uit een oplossing van c a s e ï n e
(kaasstof) en m e l k s u i k e r in water, waarin kleine v e t k o g e l t j e s ronddrijven. Deze laatste zijn het, die de melk ondoorschijnend maken. Deze vetkogeltjes zijn soortelijk lichter dan de overige bestanddeelen der melk; zij
komen dus, als men de melk eenigen tijd laat staan, naar boven en vormen
op de oppervlakte een dunne laag room. Deze oogjes bevatten de boter, welke
wordt verkregen, wanneer, gelijk bij het karnen geschiedt, door lang schudden
en kloppen van den room de omkleedsels der vetkogeltjes breken. De caseïne
wordt daarentegen afgescheiden zoodra er een zuur in de melk ontstaat of
daarbij wordt gevoegd. Het scheidt zich dan af in de bekende, vlokkige, witte
gedaante van de kaas, en neemt — naar gelang echter der omstandigheden —
öf de boterdeeltjes mede in zich op, öf niet, wanneer deze reeds vroeger verzameld zijn. De vrijwillige zuurvorming in de melk heeft haar oorsprong in
het aanwezig zijn van melksuiker, welke daarenboven ook nog aan de melk
het gistingsvermogen geeft, zoodat er een bedwelmende drank uit kan verkregen worden. Wat zuren dadelijk veroorzaken — het stremmen der melk brengt het bijvoegen van water, waarin een stukje van een gezouten en gedroogde kalfsmaag gedurende 10 tot 12 aren is geweekt, na verloop van
eenigen tijd onder den invloed van een hoogeren warmtegraad teweeg. Hierop
berust het maken van alle zoogenaamde z o e t e m e l k s c h e k a a s , dus van
de Zwitsersche, Gloudsche, Chester kaas, enz., die men weder in v e t t e , halfv e t t e en m a g e r e verdeelt. Om haar te vervaardigen wordt de versch ge-
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molken melk gestremd (met water, waarin kalfsmaag gelegen heeft, vermengd),
verwarmd en vervolgens na het uitstremmen in vormen gedaan en geperst,
opdat de wei (zoete wei), waarvan later nog een geringe soort van boter
— weiboter — gemaakt wordt, zou kunnen wegloopen. De groote ronde — in
sommige streken ook ' vierkante — kazen worden dan op een koele, droge
plaats bewaard, met zout ingewreven of met pekel gewasschen, totdat zij na
verloop van 9 tot 12 maanden in den
handel gebracht worden. Onze gewone
Hollandsche zoetemelksche kaas heeft
echter niet zooveel tijd noodig om goed
te worden. Tot het maken van een
andere soort van kaas, de komijneof L e i d s c h e kaas, wordt die melk
gebruikt, waarvan de room voor het
botermaken is afgenomen. Deze afgeroomde melk bestaat alleen uit afgeBotermachine.
scheidene caseïne en de melksuikeroplossing, welke de wei vormt. Deze
melk wordt insgelijks eenigszins verwarmd en gestremd, zoodat de kaasstof
zich afscheidt, waarna zij uitgeperst wordt. Vervolgens wordt zij met de
voeten getreden (wat ook wel door een machine geschiedt), gezouten en met
komijn en kruidnagelen vermengd, in vormen gedaan en 24 uren lang geperst,
daarna in de pekel gelegd, geverfd en op een droge en koele plaats bewaard.
De vervaardiging van boter en kaas geschiedt bijna op elke boerderij en mag
daarom wel als genoegzaam bekend verondersteld worden; maar toch is het wellicht niet
overbodig, er nog eenige bijzonderheden over
mee te deelen. Wat in de eerste plaats de boterbereiding betreft, zij opgemerkt, dat van de
koemelk onder alle omstandigheden boter kan
gewonnen worden, wanneer eenmaal de voorwaarden tot afscheiding der vetkogeltjes aanwezig zijn. Tusschen boter en boter is intusschen een groot onderscheid en het botermaken
is niet een eenvoudig handwerk, maar een fijne
kunst. Hierboven werd reeds opgemerkt, dat
Botermachine.
de zich in de melk bevindende vetkogeltjes
afgescheiden worden, wanneer men de melk
stil laat staan. Het is nu voor de hoedanigheid van de boter volstrekt niet
hetzelfde, hoe lang de melk tot de r o o m a f s c h e i d i n g staan blijft, noch in
welke melkvaten zij zich bevindt, noch ook hoe de room in het algemeen
gesteld is, noch eindelijk, welk voeder de melkkoeien ontvangen. Men kan
ten opzichte van het laatste als algemeen bekend veronderstellen, dat het
voeder een zeer belangrijken invloed heeft op de hoeveelheid en deugdzaamheid
der melk; dat verder de boter van vele voedingsmiddelen een bijsmaak krijgt,
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zooals bijv. van rapen, mangelwortels, lijnkoeken enz. Hoe korter de melk tot
roomvorming staan blijft, des te lekkerder zal de boter smaken, zooals de
zoogenaamde roomboter bewijst, welke bereid wordt van den room van melk,
die 12 uren lang gestaan heeft. Hoe langer de room op de melk blijft en hoe
meer deze verzuurt, van des te minder hoedanigheid wordt de boter. Het komt
er dus op aan, de melk zoo te plaatsen, dat zij in den kortst mogelijken tijd
en met de minste verzuring volkomen uitgeroomd kan worden. Dit is alleen
dan mogelijk, wanneer zij in zeer ondiepe bakken aan de lucht een groote
oppervlakte aanbiedt en daarbij slechts dunne lagen vormt. Het bewaren van
de tot boter bestemde melk in nauwe kannen en potten, zooals in sommige
streken van Duitschland plaats vindt, is dus geheel te verwerpen. De bakken
moeten zoo breed mogelijk zijn, waarin de melk slechts eenige duimen diep
staat; ciie vervaardigd zijn van geëmailleerd ijzer, glas, porselein of aardewerk,
zijn de beste. Hout is minder goed, omdat het veel moeilijker is schoon te
maken, en het geringste spoor van onreinheid de melk terstond bederft. Een
Zweedsch majoor, G-ussANDER, heeft een bijzondere wijze van boterbereiding
uitgevonden, volgens welke de melk alleen in vaten van goed vertind blik
bewaard en tot boter gevormd wordt, en een zekere LAVOYSI heeft insgelijks
een botermachine uit zulk blik samengesteld. De plaats, waar de roomafscheidende melk neergezet wordt, moet in den hoogsten graad zuiver en op een
steeds gelijke temperatuur gehouden worden; ieder verzuim tegen dit voorschrift zal aan de hoeveelheid en smaak der boter bespeurd worden. Dit laatste
is zeer gemakkelijk te verklaren, wanneer men maar bedenkt, dat reeds het
aan de koeien verschafte voeder aan de boter een bijsmaak kan geven. Ten
opzichte der voor de melk meest gunstige warmte der plaats zij nog opgemerkt, dat een bepaalde graad van temperatuur ook bij het karnen moet in
het oog gehouden worden, tot welk einde aan de bovengemelde botermachine
Tan LAVOYSI ook een thermometer is aangebracht. Den grootsten roem bezat
langen tijd onze Hollandsche boter, die nog altijd naar alle buitenlandsche
markten verzonden wordt, schoon door sommigen aan de Deensche boterbereiding de voorkeur wordt gegeven.
Hierboven is reeds van de Hollandsche, Chester en Zwitsersche kaas melding gemaakt, en nu zullen wij nog eenige opmerkingen over de bereiding
daarvan laten volgen. De in den handel voorkomende Hollandsche en Zwitsersche kazen zijn vette zoeteinelksche, d. i. zij worden uit de versche melk
hereid en bevatten dus ook het grootste gedeelte der boter. Zooals wij boven
reeds opmerkten, wordt hier de gele en niet de groene Zwitsersche kaas
hedoeld; eerstgenoemde komt echter zelden in onzen handel voor. Een kleine
hoeveelheid boter van geringe hoedanigheid wordt uit de zoete wei na de
verwijdering der kaasstof gewonnen. De zoete melk wordt eerst bij een zeer
nauwkeurig bepaalde temperatuur met leb vermengd, welke in verschillende
landen op verschillende wijzen wordt toebereid. De Zwitsers snijden veelal de
ialfsmagen in kleine stukken en vermengen die met peper en zout, terwijl
zij vervolgens dit mengsel tot een deeg kneden, waarvan zij een bepaalde
hoeveelheid in lauw water laten trekken en dit aftreksel met de te bewerken
II.
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melk vermengen. Ook de hoeveelheid van het bij te voegen lebaftreksel is
bepaald; te veel leb geeft aan de kaas een onaangenamen bijsmaak. Is nu de
melk gestremd, dan verzamelt zich de kaasstof. Deze wordt in den ketel met
breede houten lepels of houten bakken geklopt en kleingemaakt. Ten slotte
neemt de Zwitser een zuiveren linnen doek bij twee punten, terwijl de beide
andere over den rand van den ketel hangen, en trekt dien door de wei in
den ketel onder de gestolde massa kaas, die hij nu ineens uit den ketel heft
en in een houten ring, overeenkomende met den rand eener zeef, legt. Deze
houten ring of krans is zoo breed en hoog als de vorm der kaas. Nu moet
nog de wei er uitloopen, hetgeen ook door persen verkregen wordt; dan volgt

Kaasmakerij.

het inwrijven met zout en worden zij weggelegd totdat zij bruikbaar zijn. De
bereiding der kaas in ons vaderland verschilt hierin van de Zwitsersche, datde gestremde kaasstof herhaalde malen gekneed, nog eens in vormen geperst
en zoo lang met zout behandeld wordt, tot zij geheel van wei gezuiverd en
ter bewaring geschikt is. Vervolgens verkrijgt zij in een koel, luchtig vertrek
de noodige rijpheid. De leb wordt bij ons ook geheel anders toebereid. Men.
neemt de vierde maag van kalveren die gezogen hebben, of althans met zoete
melk gevoed zijn, dewijl daarin door de zuur geworden melk een veel sterker
stremmend vermogen is. Deze leb wordt goed gezuiverd, aan lange reepen
gesneden en in den schoorsteen of des zomers in de zon te drogen gehangen.
Wanneer men zulke lebstrooken tot stremmen wil gebruiken, wascht men
haar eerst af en weekt haar daarna in boterpekel of lauw water met zouty
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hetwelk door de landlieden wat of walk genoemd wordt. Deze walk wordt in
een flesch gedaan en in den kelder bewaard, terwijl men er telkens zooveel
van neemt als men, door de ondervinding geleerd, meent noodig te hebben
om een zekere hoeveelheid melk te doen stremmen.
Onder onze Hollandsche kazen zijn de Leidsche, Groudsche (Stolksche) en
Edamsche de beroemdste, welke op een zeer zorgvuldige wijze worden bereid en
door zoogenaamde kaasverf rood of geel gekleurd. Bij de bereiding der Chester
kaas gebruiken de Engelschen gewoonlijk een weinig afgeroomde melk, welke
voor de vermenging met de versch gemolkene matig verwarmd wordt. Deze
kaas wordt reeds als stremsel gezouten, later evenwel nog sterker, nadat zij
zooveel mogelijk door persen van wei bevrijd is. De Chester kaas wordt insgelijks geverfd, maar met een andere plantenstof, orlean, die tegelijk met de leb
er bijgemengd wordt. Evenals de Zwitsers en wij, hebben ook de Engelschen
hun bijzondere wijze van bereiding der leb en voegen er dikwijls citroen,
kruidnagels en andere zuren en aromatische stoffen bij.
Bij de vervaardiging van half vette en magere kaas wordt afgeroomde en
versche, en alleen afgeroomde zoete melk gebruikt. Bij deze geheele vervaardiging moet echter hoofdzakelijk gelet worden op de behoorlijke temperatuur der melk, op de juiste hoeveelheid leb en de algeheel e verwijdering der
weideelen uit de kaasstof, omdat hiervan de deugdzaamheid en duurzaamheid
cler kaas afhangt. Te dezen opzichte hebben wij dan ook evenals de Engelschen
een eigenaardige handelwijze bij het nemen der kaasmassa uit de kuip na het
stremmen; wij maken het stremsel met de handen zeer fijn, kneden het herhaalde malen en persen het zorgvuldig onder toenemend gewicht in vormen, en
zelfs ook nog cle reeds gereed zijnde, in zuiver linnen gewikkelde kaas.

B o s c h b o u w en houtteelt.

YI.
Belang der bosschen in de huishouding der natuur en voor het maatschappelijk leven. —
De boschbouw. — "Werkhout. — Het vervoer van hout.

Na verwant aan landbouw en veeteelt is dat gedeelte der zoogenoemde landhuishoudkunde, 'twelk aanwijst hoe men de meeste voordeelen kan trekken
van die gronden, welke met houtgewas bezet zijn; iets dat in de hoogere en
zandige streken van ons vaderland het geval is.
In de vroegste tijden bood het wToud den mensch beschutting in overvloed.
Men vond er tot slaapplaatsen meer holle boomen, dan spelonken in de gebergten. De stammen strekten tot natuurlijke kolommen, de takken met het
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gebladerte tot gewelf, dat evenzeer het steken der zonnestralen afweerde als
den kouden regen en den snerpenden wind. Loof en mos gaven een zachte
legerstede; dorre takken brandden lustig ter verwarming, sterke leenden zich
tot knotsen, dunnere tot lansen en bogen. In het bosch hadden de goden hun
zetel. De Germanen en Galliërs offerden onder den eik; de Arabieren knielden
neder in dadelboschjes, en nog heden ten dage is den Hindoe de vijgeboom
een heiligdom, dat reusachtig gevaarte, waarvan niet zelden één moederstam
een uitgestrekt bosch vormt.
"Waar nieuwe godsdienststelsels zich een weg poogden te banen, verscholen
zich de aanhangers van oude volksgebruiken en verjaarde godsdienstplechtigheden in de schaduw der bosschen, evenals bij staatkundige woelingen de
bewoners van vlakke streken in de bosschen vluchtten om zich tegen woeste
krijgsbenden in veiligheid te stellen. Het woud was de wijkplaats van al wat
verjaagd en vervolgd werd. Naar de Boheemsche bosschen zendt SCHILLER zijn
K A R L MOOR *); naar het woud verlangt de dichter, aangegrepen door weemoed
of vermoeid door het gewoel der samenleving; naar de bosschen verlangen
allen, die zich wenschen te verpoozen van studeervertrek of kantoorlessenaar.
Oorspronkelijk was het woud niemands eigendom, en tegenwoordig is dat
nog het geval in vele keerkringslanden. Wie brand- of werkhout noodig had,
nam dit waar het hem goeddacht; slechts de boom die geveld lag of hoogstens
die daartoe gemerkt was, werd voor onschendbaar eigendom gerekend. Later
legden vorsten, kloosters en steden de hand op sommige bosschen; mijnen,
smelterijen en dergelijke kwamen niet zelden in een afhankelijken toestand.
Daar waar men alles voor den voet velde — als ware de voortbrengingskracht
van het woud onuitputtelijk! — kreeg men gebrek aan werk- en brandhout.
Men kwam in de noodzakelijkheid de wetten na te gaan, volgens welke de
instandhouding der bosschen plaats had; het boschwezen werd een wetenschap
en van lieverlede trachtte men naar bepaalde regels de fouten te herstellen,
door vroegere geslachten begaan.
Gebrek aan hout en andere voortbrengselen is niet het eenige waardoor zich
de uitroeiing der bosschen wreekt; ook in andere opzichten oefent het woud
grooten invloed uit op den geheelen omtrek. En dat wel in de eerste plaats
op het klimaat, de grondgesteldheid en het water. Aan zandige zeekusten
wordt niet zelden het bosch de redder van het land. Was er geen houtgewas,
dan zouden de zandkorrels, door de golven aan het strand gespoeld, als booze
geesten onophoudelijk binnenwaarts dringen. De zeewind jaagt ze voort en
zij werpen zich op des landmans akker, waar zij alles verstikken en bederven;
ja zij begraven zelfs zijn huis en de vruchtbare landouw wordt een Avoestijn —
tenzij er zich houtgewas als beschermengel tusschen plaatse. De takken weren
de scherpe zeewinden af; de wortels geven vastheid aan het losse zand. En
met die hulp ontstaat een korst van mos en gras, waaronder de grond vruchtbaar wordt. Doch nergens blijkt de waarde van houtgewas meer dan in berglanden. Daar waar de hellingen van het gebergte bedekt zijn met bosschen,
In het drama: De H o o v e r s .
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wordt de laag teelaarde bijeengehouden door de wijdverspreide wortels van
het geboomte. Mos en kruiden groeien in de schaduw, het eene tot strooisel
onder het vee, de laatste tot spijs voor de dieren. Yochtige wolken blijven
hangen tusschen de takken, het gebladerte druipt van vocht en de grond
slurpt gretig eiken vallenden droppel op. Het dichte loof weert de sterke
zonnestralen af en belet de te snelle verdamping. De druppels krijgen tijd om
in den grond te dringen en zich tot bronnen te verzamelen, welke jaar uit,
jaar in altijd door opborrelen. Zelfs wanneer een onweder de sluizen des hemels
opent, weert elke boom den waterstroom af en breekt de woede van wind en
water. De rotswanden worden van lieverlede door de vochtigheid verbrokkeld,
en, met rottende bladeren vermengd, in vruchtbare teelaarde veranderd. Ook
de stortvloed eener lawine wordt, als de sneeuwmassa niet al te groot is, nog
eenigermate door de boschages gekeerd, zoodat de sneeuwberg wordt opgehouden totdat alles van lieverlede gesmolten is. Indien echter onbesuisde ijver
het woud aan de berghelling onnadenkend heeft geveld, dan spoelen regen en
gesmolten sneeuw in weinige jaren elk spoor van teelaarde weg. Het naakt
gesteente komt dan aan het licht en de kale wand blakert in de zonnestralen.
De dauw die bij nacht nederslaat trekt met snelheid op. De rotswand is dood
en dor; geen mosplantje, geen grasscheutje, geen kruid kan er tieren. De
onweders zijn er menigvuldiger, en het water dat zij uitstorten wordt op den
naakten grond tot woeste bergstroomen. Het land word er niet door verkwikt,
maar slechts verwoest. De felle stroom sleept gansche rotsblokken mede en
slingert ze in de diepte; hij sleurt de hut van den koeherder weg en vernielt
den oogst van den landbouwer. Aan niemand, die ooit de gebergten van Tyrol,
Zwitserland of Savoye bereisd heeft, kan het onbekend zijn, welke vreeselijke
tooneelen van verwoesting menigmaal plaats hebben en wat hartverscheurende
ellende vaak voortkomt uit die enge dalkloven, waarin het water zich ophoopt
en bruist en schuimt, — alles bij gebrek van afleiding in bosschen.
Groene bosschen zijn het, die den gloed der zomerzon temperen en het
woeden der winterstormen keeren; het bosch bezorgt een gelijkmatiger klimaat
aan het land, het verdeelt de weldaden van den regen over grooter oppervlakte
en doet kabbelende beken ontstaan, waar anders bruisende bergstroomen zich
naar beneden zouden storten. Bosschen zijn als uitgestrekte scheikundige stookplaatsen, waar de koolzuurstof wordt bereid, welke het dierlijke leven onderhoudt in die streken, maar waar ook die koolzuurstof wordt opgenomen in
hout en gebladerte, terwijl zij, als zuurstof door de plantenwereld uitgeademd,
leven wekt, leven voedt, leven mogelijk maakt.
Indien men het bosch aanmerkt als een werkplaats in de huishouding der
natuur, dan zijn de boomen de voornaamsten onder de werklieden; de kleinere
struiken zijn de knechts; bazen en knechts behooren echter beiden tot de houtgewassen. Het hout ontstaat uit zachte, sappige deelen; het heeft ten minste
drie maanden tijds noodig, om den vereischten graad van vastheid te erlangen
en „rijp" te worden. Daar, waar de warmtegraad te spoedig weer beneden
het vriespunt daalt — nabij de pool en in de hoogere bergstreken — kan geen
houtgewas meer tieren. De vorst oefent een doodelijken invloed uit op die
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Tezels, welke nog niet geheel in hout zijn overgegaan. Een dergelijken invloed
heeft de droogte in steppen en woestijnen. Bosschen kunnen daar niet tieren
als er geen water aanwezig is, of slechts zoo kort, dat het hout zich niet
ten volle kan vormen en de knoppen zich niet geheel tot de houtvorming
kunnen ontwikkelen. Hevige stormen en zware sneeuwstortingen belemmeren
mede grootelijks den houtgroei.
Behalve de opgegeven natuurlijke beletselen tegen het tieren van hoogstammig houtgewas komt voor elke houtsoort ook nog in aanmerking een
laagste en meerendeels ook een hoogste temperatuur, die, wanneer zij overschreden wordt, niet alleen den groei belemmert, maar ook den boom doodt.
De grondsgesteldheid, de afwatering, de standplaats ten opzichte van schrale
of droge winden hebben overigens veel invloed op het al of niet tieren van
verschillende soorten van boomgewas, terwijl de behulpzame hand van den
mensch daaraan slechts ten deele kan tegemoetkomen, gelijk b. v. het geval
is met het planten van boomen uit Noord-Amerika en Midden-Azië op gelijke
breedten in Europa.
De beide poolkringsgewesten hebben in 't geheel geen eigenlijke bosschen.
Hetgeen men b. v. in Groenland onder dezen naam verstaat, is slechts de
dichterlijke voorstelling van struikgewas in fjorden, die beschut tegen het
zuiden liggen. Eene lijn, die in Europa op 68° N.Br. ligt, in Siberië op 66°,
op 61° of 62° in Kamtschatka, op 61° in het westen van Noord-Amerika en
op 57° in Labrador, is ongeveer de grenslijn van het groeien der boomen op
het noordelijk halfrond. Slechts daar, waar groote rivieren den warmtegraad
der lucht eenigermate verhoogen en tevens door gebergten eene bescherming
tegen de schadelijke winden verleend wordt, strekken zich de wouden nog
oenige mijlen verder uit. Op het zuidelijk halfrond missen de meeste eilanden
Yoorbij den 5 0 s t e n breedtegraad reeds alle boomgewas.
De gematigde luchtstreken onderscheiden zich zoowel door naaldhout als
door loofboomen. Tot het naaldhout behooren in Europa vooral de verschillende dennen (Pinus), waaronder de voornaamste en meest bekende zijn: de
spar (P. a bi es), de grove — (P. syl v e s t r i s ) en de witte den (P. pectinata). Op het zuidelijk halfrond vindt men vooral de aanverwante soorten
van Araucariën en Podocarpen. Onze loofboomen behooren in het algemeen
tot de doosvruchtdragende (Cu pul if er ae), met name de eik, de roode en de
witte beuk. Bovendien ook nog eenige katjesdragende (Amentaceae), zooals
de berk, de populier, de els, de abeel en de wilg. — De warmere gedeelten
yan den gematigden aardgordel, in Europa b. v. de kustlanden van de Middellandsche Zee, bezitten een menigte houtsoorten met lederachtig hard, blinkend
en altijd groen gebladerte, tot verschillende plantenfamiliën behoorende. Behalve
onderscheiden soorten van pijnboomen, zijn er altijdgroene eike-, laurier-, palm-,
granaat-, oranje- en andere boomen; de laatste vormen intusschen zelden of
nooit eigenlijke bosschen. — De wouden van onze koelere gematigde streken
hebben bij alle schoonheid die wij er aan roemen, metdatal het kenmerk van
eentonigheid. De meeste bestaan slechts uit één of twee soorten van boomen;
hoogstens vindt men een tien- tot vijftiental in hetzelfde woud. Het gebladerte
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is meerendeels van eenvoudigen vorm; de bloesems zijn zelden schoon, de
vruchten beduiden weinig, zoowel in voorkomen als in gebruik. De bosschen
der keerkringslanden daarentegen zijn zeer rijk aan soorten; palm-, laurier-,
tamarinde-, vijge-, cederboomen, myrtaceën, ebenaceën, bombaceën, peulvruchtdragende en vele andere familiën vindt men nu en dan bij honderden verscheidenheden op een betrekkelijk kleine oppervlakte. De bladeren zijn meerendeels
fraai van vorm, gevederd, diep ingetand, dikwijls langlevend. De bloesems
vertoonen zich soms met de prachtigste kleuren en in zoo rijken overvloed,
dat er het loof als onder verdwijnt. De vruchten verschillen zeer in grootte,
gedaante en kleur, van de voedende broodvrucht tot de geurige muskaatnoot,
van de gezonde kokosnoot tot de doodelijke korrels van den struik, waarmede
men pijlen vergiftigt (Strychnos).
Ongeveer evenals de voornaamste bestanddeelen van een bosch in de keerkringslanden — de boomen — afwijken van die der koelere streken, is zulks
het geval met de overige boschplanten. In onze bosschen herinneren slechts
de hop, het dievekruid, het klimop en dergelijke op hoogst bescheiden wijze
aan de lianen en klimplanten, terwijl de marenplant de eenige woekerplant
is; in de keerkringsgewesten daarentegen stijgt het getal klim- en slingerplanten tot honderden, terwijl eene menigte woekerplanten, waaronder wij
slechts de prachtige orchideën behoeven te noemen, niet zelden een boom veranderen in een prachtigen tuin, zoodat de takken inderdaad zwevende bloembedden zijn. Het beschrijven van al de boschvormen op aarde zou ons hier te
ver afleiden; wij zullen er met een woord op terugkomen, als wij een blik
op de vreemde houtsoorten slaan.
Evenals de bestanddeelen der wouden veranderen naarmate men zich van
den evenaar naar de polen verwijdert, zoo verschillen zij ook naar gelang
van de hoogte boven den zeespiegel. Zelfs vindt men tusschen de keerkringen
in de hoogere bergstreken het geboomte dat in koeler streken op den vlakken
grond gevonden wordt, wel niet dezelfde soorten, maar aanverwante. Deze
bergwouden hebben vaak het voorkomen der Alpen van Midden-Europa. In
de laatstgenoemde gebergten heeft een vrij scherpe afscheiding van drie verschillende hoogtegordels plaats. In de benedenste, warmste streek komt de
walnoot voor tot 800 a 900 meter hoogte, de eik, de olm en de linde tot
1000 meter, de beuk tot 1200 meter. Op deze streek der loof boomen volgt
de gordel der naaldboomen, waartoe niet alleen de dennen en sparren, maar
ook de larix, de taxis, de jeneverbes enz. behooren. Op 2000 meter hoogte
verdwijnen deze, en hoogerop vertoont zich nog kreupelhout en struikgewas.
Oefenen de bosschen een hoogst belangrijken invloed uit op het karakter
en de welvaart van een land, men heeft in den laatsten tijd tevens leeren
inzien, op welke wijze de houtopbrengst zoo voordeelig mogelijk te maken is.
Aan de eene zijde werd zulks geraden door zorg voor het gemeene welzijn,
aan de andere zijde door het behartigen van het voordeel des eigenaars. Waar
de gesteldheid van den grond geen ander of voordeeliger gewas toeliet, was
men er op bedacht, niet slechts voor de opbrengst, maar ook voor de instandhouding der bosschen te zorgen. Een sprekend voorbeeld daarvan levert
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Frankrijk, waar men gedurende de woelige jaren in het laatst der vorige en
het begin der tegenwoordige eeuw den boschbouw grootelijks had verwaarloosd, maar waar men sedert de laatste 20 jaren een millioen francs per jaar
besteedt om dit te verhelpen. Meer nog maakt in vele staten van Duitschland
het opzicht over het boschwezen een der belangrijkste takken van inwendig
staatsbeheer uit, en niet ten onrechte, want feilen in het richtige bestuur van
de houtteelt en het geheele boschwezen worden dikwijls eerst na lange jaren,
en niet dan tot groote schade, bemerkt. Er is dan ook veel studie noodig om
het bestuur over een bosch van groote uitgestrektheid te voeren. Daar echter
in ons vaderland geen bosschen van zulke uitgestrektheid en met zulk een
veelsoortigheid van boomgewas gevonden worden,*) achten wij het minder
noodig, dit onderwerp in het breede te behandelen. Met een enkel woord zij
slechts het voornaamste opgenoemd wat hier in aanmerking komt.
In de allereerste plaats behoort daartoe een nauwkeurige kennis van den
grond, ook op grootere diepten, en dat niet alleen wat de natuurlijke gesteldheid van den bodem betreft, maar ook wat afwateringsmiddelen, de beste wijze
om wegen aan te leggen en dergelijke aangaat, opdat elke soort van houtgewas naar zijn aard kunne worden gepoot en behandeld. Dit echter eischt
ook een juiste kennis van de eigenschappen der verschillende soorten van
houtgewas, b. v. wat beter en wat minder bestand is tegen scherpe winden,
tegen schraalheid van den grond of vocht en droogte; welke boomen met hun
wortels het diepst in den grond schieten en die wortels minder of meer uitspreiden; welke hooger en welke lager groeien; welke grootere of kleinere
kronen vormen; welke vroeger of later in het blad komen; hoe men die boomen welke zeer zwaar worden, zoo zal planten, dat men ze na velling met
de minste kosten vervoeren kan; hoe men sommige boomen kan dwingen om
een bepaalden vorm aan te nemen (b. v. voor den scheepsbouw); welke boomen in elkanders nabijheid niet wel tieren; hoe men bij het planten zal
bedacht zijn ook op het vallen van zaad en snoeisel; hoe men hoog en laag
houtgewas, oude en jonge boomen zoo zal verdeelen, dat zij elkanders groei
niet alleen niet beletten, maar elkander ook tegen den wind, de felle zon enz.
beschermen; hoe men zorgen zal dat het woud alle jaren zijne opbrengst
evenredig afwerpe en er steeds gelegenheid zij tot nieuwe aanplanting; hoe
men de werkzaamheden der arbeiders zoo zal verdeelen, dat ieder steeds arbeid
vinde en nimmer overlading ontsta. Yoorts hoe men het meeste voordeel zal
trekken van den grond onder hoog opgaand houtgewas, zonder door uitputting
van den bodem aan de eene zijde te verliezen wat men aan de andere wint.
]

) In Nederland waren in 1886 ruim 224 H. A. of 6 1 / 2 °/ 0 der geheele oppervlakte met
bosch beplant (maximum de prov. Gelderland, Limburg, N.-Brabant en Utrecht, met respect.
14, 13, 11 en 10°/0, minimum de prov. Friesland, Zeeland en Groningen met slechts 2, 1
en 1 l 2 °lo van den bodem). Daarentegen bezat Duitschland in genoemd jaar ruim 25°/0
(maximum Thüringen met 38°/0, minimum Oost-Friesland met 2%), Frankrijk 16°/0, Zwitserland 18°/o> België ll°/ 0 , Groot-Brittannië en Ierland 3 a 4°/ 0 , Denemarken 6°/0, Zweden
39°/o> Noorwegen 60%, Rusland 38°/0 aan wouden. In geheel Europa is omstreeks 27°/0 van
den bodem met hout bezet.
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Ook eischt het bestuur van zulk een woud een uitgebreide kennis van dieren
en planten, van de eersten vooral ter bestrijding der schadelijke insecten, van

Vervoer van geveld hout over rotskloven.

welke b. v. de dennenrups, de meikever en andere keversoorten zulke schrikkelijke verwoestingen kunnen aanrichten en voor duizenden aan waarde ver-
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nielen; terwijl onder de planten vele den groei van sommige boomsoorten
belemmeren, andere met voordeel, 't zij als geneeskrachtige, 't zij tot andere
doeleinden kunnen worden nagelezen. En voegt men er eindelijk nog bij een
niet onbelangrijke handelskennis, ten einde te berekenen, welke houtcultuur
de meeste voordeelen afwerpt, benevens bijkomende kundigheden, zooals boekhouden, correspondentie voeren enz. — dan zal men beseffen, dat het boschwezen terecht in vele oorden van Duitschland evenzeer het onderwerp is van
een geregeld en grondig onderwijs, als ten onzent de landbouw, de handel en
de waterstaat.
Yeel dat in ons vaderland geheel en al buiten toepassing blijft en dus ook
hier geen behandeling vereischt, betreft
het vellen en
vervoeren van
het hout. Tot
het eerste bedient men zich
op de eene
plaats van andere
gereedschappen dan
op de andere,
afhankelijk ook
van de soort der
boomen en de
wijze waarop
men ze velt,
hetzij door afkappen of afzagen boven den
Vervoer van geveld hout.
grond, hetzij
door ook de hoofdwortels te ontblooten en af te houwen. Het is de moeite
waard, daarbij in oogenschouw te nemen, hoe vernuftig werklieden, wien het
aan alle wetenschappelijke werktuigkunde ontbreekt, het vaak weten aan te
leggen om een boom, soms door het vastlaten van een klein worteltakje, te
dwingen juist in de verlangde richting te vallen, en hoe een ervaren snoeier
van opgaand geboomte een onbeduidend twijgje laat zitten, ten einde een
stam, die krom dreigt te groeien, recht te houden.
Het vervoeren van 't gevelde hout geschiedt in ons, bijna overal vlak en
effen vaderland te water of langs de gebaande wegen, 't zij op karren of
wagens, of bij vervoer van zeer zware stammen ook door middel van zeer
eenvoudige toestellen, bestaande uit een sterke as met een dwarssteel, waaraan
men de paarden vastmaakt, en twee wielen. De stammen worden aan de as
met kettingen vastgesjord; men noemt dit „mallejannen". Zeer merkwaardig
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is het vervoer langs de rivieren op groote vlotten. Aldus komt onnoemelijk
veel werkhout uit Duitschland den Rijn afzakken, ten einde vooral te Dordrecht
op zaagmolens te worden gezaagd. Zulk een vlot is, eer het zich op de Merwe
vertoont, niet zelden reeds gebroken, d. i. van een naar elders bestemd ge-
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deelte ontdaan, maar ook dan nog beslaat het een groote oppervlakte. Reeds
het vervaardigen van zulk een houtvlot eischt een voor iemand die het nooit
gezien heeft ongeloofbare oefening. Heeft men zeer zwaar hout, b. v. eikenhout, dat ternauwernood zou drijven, dan verdeelt men het tusschen de lichtere
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soorten, of is, gelijk hier en daar op de Moezel plaats heeft, genoodzaakt er
oude ledige wijnvaten onder vast te maken. Voorts moet alles stevig aaneenverbonden zijn, maar toch de gelegenheid opengelaten om het vlot in gedeelten
te splitsen, waar dit bij sterke krommingen der rivier zou noodig zijn, terwijl
eene menigte maatregelen moeten genomen worden, zoowel voor de veiligheid
en gemakkelijkheid van 't vervoer, als ten behoeve der bevolking van het
drijvend dorp der werklieden. Zulk een vlot heeft niet zelden eene waarde van
een half millioen gulden. Het bestaat uit 4 of 5 lagen boven elkander. Yoor
het hoofdvlot zijn twee andere kleinere gespannen, die dienen om het te besturen; aan de achterzijde vindt men soms meer dan 20 groote roeispanen,
om het geheel, dat wel een paar honderd meter lang is, voort te wrikken.
De bemanning bestaat niet zelden uit meer dan 500 personen, die er niet
alleen hutten hebben, maar ook slagerijen, bakkerijen, winkels en dergelijke.
Doorgaans zendt men eene sloep een uur vooruit om de nadering van het vlot
aan te kondigen; ook zijn onderscheidene andere aan het vlot vastgemaakt,
ten einde zoo noodig aan den wal te komen of het vlot voorbij moeilijke
plaatsen te helpen; ja niet zelden wordt het drijvende dorp door een schip,
een zoogenoemden „keulenaar", vergezeld, om na het breken en afleveren de
bemanning huiswaarts terug te voeren. Dit laatste is echter thans bij de toeneming der stoomvaart minder noodig. Overigens spreekt het van zelf, dat
zulk een vlot doorgaans uit een menigte kleinere vlotten, op de bergstroompjes
vervoerd, samengesteld wordt.
Eer echter het hout zoo ver is, dat het te water gelaten en tot een vlot
aaneenverbonden kan worden, kostte het soms reeds veel moeite om het van
zijne groeiplaats te vervoeren. Waar men de van takken en schil ontdane
rechte stammen zonder verhindering van de gebergten naar beneden kan laten
rollen, is dit vervoer niet moeilijk; maar elders heeft men daartoe groote
bezwaren te overwinnen, en als men die moeilijkheden van het vervoer in
aanmerking neemt, kan men er zich niet over verwonderen, dat stammen,
die men in de wouden zelve om zoo te zeggen voor een appel en een ei
koopt, zoo duur worden ter plaatse waar men ze verwerkt. Hierboven, op
bladz. 138, vindt men eene afbeelding van de wijze waarop aan de zoogenoemde
Yia mala in Grauwbunderland boomstammen over de rotskloven worden gebracht.
Minder moeilijk is het vervoer van dat hout, hetwelk voor de kolenbranderij
bestemd en dus op de plaats van velling zelve reeds kleiner gemaakt is. De
afbeelding op bladz. 139 vertoont een zeer eenvoudige, maar vernuftige vervoerwijze, waarvan men zich in de bergstreken van Bohemen bedient. Stapels
hout worden op eene soort van slede gestapeld en vastgebonden, welke men
den berg laat afzakken onder bestuur van een man, die de vaart tempert door
zijne hakken beurtelings in den grond te slaan en zich van een stuurstok
met ijzeren beslag te bedienen. Het is niet noodig te zeggen, dat daarbij veel
oefening vereischt wordt, zal men zijne vracht meester blijven en niet naaide diepte worden medegesleurd. Elders heeft men daartoe zulke toestellen als
er op bladz. 140 een is afgebeeld.

Het Hout.

VIL
Samenstelling en eigenschappen van het hout. — Bewerking. — Zaagmolens enz. — Brandhout. — Houtskool. — Het kolenbranden. — Het koken van pek en teer. — Kurk. —
Verschillende houtsoorten en houthandel.

Tot zeer verschillende doeleinden wordt het hout gebezigd; tot zeer verschillende leent het zich ook bij de zoo uiteenloopende samenstelling, die niet
alleen bij de eene soort van boomen geheel anders is dan bij de andere, maar
ook varieert in den stam zoowel als in de takken en wortels, en voorts afhangt
van ouderdom, standplaats, vochtigheid en andere omstandigheden meer.
Alle hout is ontstaan uit celweefsel (cambium), dat bij onze boomen tusschen de schil en het merg gevonden wordt. De vochtige zelfstandigheid, die
men in de lente bij het rijzen der sappen onder de schil van gezond hout
vindt, is die c a m b i u m l a a g , welke vooral den wasdom van den boom veroorzaakt. Zij bestaat uit microscopisch kleine cellen met dunne bekleedsels;
deze alle vermenigvuldigen zich door takschieting in de lengte en overdwars;
de eerste vermeerdert de dikte, de laatste de lengte van het hout. In de lente
neemt de groei aanmerkelijk toe; de cellen zetten zich uit, ten gevolge waarvan het daaruit gevormde hout losser en zachter is. Nadat de pasgevormde
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knopjes uitgebot zijn, wordt de houtvorming nog wel een tijdlang voortgezet,
maar niet zoo sterk; de cellen zijn dan ook kleiner en nauwer. Het herfsthout
is dienvolgens vasa
ter dan het lente®
hout. Dit heeft ook
invloed op de kleur:
het laatste is lichter, het eerste donkerder. Door den
verschillenden aard
van lente- en herfsthout ontstaan die
zoogenoemde jaarringen, uit welke
Houtcellen: a zeer verdikte cellen in doorsnede, b houtcellen met
men den ouderwigvormige uiteinden, c cellen van naaldhout.
dom van een boom
afleidt. Deze ringen zijn eigenlijk cilinders van houtvezels, opvolgend gevormd

De fabriek van klankbodems te Madersdorf in het Bohemerwoud.

en van welke de een om den ander ontstaat. Bij berken, abeelen en populieren
ziet men de ringen slechts zeer flauw, dewijl deze boomen weinig herfsthout
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maken; bij onderscheidene boomen in de keerkringslanden, waar de sappen
nooit in een tijdperk van rust komen, verdwijnen zij geheel en al. De breedte
der jaarringen is bij onze houtsoorten zeer verschillend; sommige meten een
duim, andere nauwelijks 1 / 8 0 daarvan. Ook zijn, als men een stam dwars
doorzaagt, de jaarringen dikwijls zeer verschillend van breedte, hetgeen afhangt
van den meerderen of minderen groei, dien de boom in het eene of het andere
jaar gehad heeft. Dit wordt veroorzaakt door droogte ot vochtigheid, warmte
of koude enz., en ook of de boom al dan niet door stormen, ongedierte en
andere oorzaken in zijn groei gestremd is. Aan de noordzijde zijn de ringen
doorgaans smaller dan aan de zuidzijde, omdat aan laatstgenoemde ten gevolge
van den invloed der zon meer hout wordt gemaakt. Yoor onderscheiden fijn
werk, b. v. voor klankbodems
van muziek-instrumenten, is
het noodzakelijk, hout te verwerken, welks jaarringen zoo
na mogelijk even groot zijn
en een gelijk beloop hebben.
Daartoe kunnen dienvolgens
vooral die pijnboomen dienen,
welke op eene hoogte van
omstreeks 1000 meter boven
de oppervlakte der zee gegroeid zijn op een moerassigen, mineraal niet zeer krachtigen grond, b. v. in sommige
gedeelten van het Bohemerwoud. De jaarringen dier
hooggewaardeerde boomen
hebben veel voorjaarsschot en
slechts een dunnen maar vasten ring herfstschot.
Het hout ontstaat uit het
celweefsel daardoor, dat de dunne, zachte buizen dikker en harder worden.
Yolgens de meeste plantkundigen veranderen die buizen in houtzelfstandigheid,
terwijl anderen meenen dat die substantie binnen de celbuisjes gevormd wordt.
De celbuisjes verdikken en worden daardoor vaster en taaier. Het hout der
naaldboomen bestaat slechts uit streksche cellen, die door middel van zijspruitjes
onderling verbonden zijn. Bij de meeste onzer soorten van bladhout ontstaan
luchtbuisjes door vereeniging van onderscheidene over elkander liggende houtcellen; dwars doorgesneden vertoonen zij zich reeds aan het ongewapend oog
als poriën, en wel vooral in het voorjaarsschot. Naar gelang der grootte van
die dwarse doorsneden onderscheidt men hout, dat wijd en dat nauw van
poriën is. Elke soort van boomen heeft haar eigenaardige samenstelling en
getalverdeeling van cellen. Naaldhout heeft geen poriën, doch daarentegen
harsvaten, vooral in het herfstschot. Yan het middelpunt van den stam uit

HET HOUT.

loopen naar den omtrek straalswijze celweefsels, die men mergstralen noemt.
Elke nieuwe jaarring vormt ook nieuwe mergstralen en zet ze later door de
toekomstige jaarringen voort. Zeer lange en breede mergstralen vindt men in
eiken, beuken, elzen en platanen; zeer hooge hebben de elzen en eiken; zeer
breede de elzen, eiken en beuken; bij de ahornsoorten zijn ze nog vrij lang
en talrijk, maar zeer fijn; bij de boomen met zacht hout kort en fijn; bij de
naaldhouten smal en klein, maar zeer talrijk.
In. de houtzelfstandigheid ontstaan bij verderen groei van den boom onderscheidene stofwisselingen, ten
a
gevolge van welke de vorming plaats heeft van hars,
looizuur, kleurstoffen enz.,
maar die overal oorzaken zijn
van de verschillende hardheid
van het hout. Hierop rust
het onderscheid van jonger
hout of spint en hout uit
het hart. In berke- en ahornboomen bestaat het hout
bijna geheel uit spint; spint
en hart hebben eike- en
appelboomen. Het hart of
kernhout is doorgaans donkerder van kleur en droger dan
het lichtere en drogere spint.
Zeer onderscheiden is de
specifieke zwaarte van het
Bladhout: a dwarse doorsnede van den zachten beuk.
hout. Sommige soorten zijn
b van den eik, c van den els.
zwaarder dan en zinken dus
in water, de meeste echter zijn lichter. Het volgende tafeltje geeft een overzicht der specifieke zwaarte van de ten onzent meest bekende houtsoorten.
(Bood beuken) van den stam
„
„ het spint . . . .
n
Juk- of wielboomhout (wit beuken) van den stam droog
zomer-eiken uit het hart, droog. . . .
tusschen hart en spint, droog
van het spint, droog .
„ den stam, versch.
„
„ wortel, versch
Eikenhout
„ de takken, versch
I winter-eiken van den stam, droog .
;;
» versch.
„
„ wortel, versch
„ de takken, versch
li.
Beukenhout

0,666- -0,854
0,600- -0,721
0,755- -0,805
0,720- -0,795
0,618- -0,695

0,610
0,845- -0,850

0,880
0,698- -0,780
0,724- -0,760
0,990- -1,100
1,008- -1,200
0,819- -0,832
10
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van den stam, droog

0,586 — 0,660

„ het spint, droog
0,485 — 0,574
„ den stam, versch
0,788-0,800
-M -ï -i l i van den stam. droog
0,725 — 0.845
Esschenhout
i j . n i
^n**
( „ de takken, droog
0,734
uit het hart, versch, harsachtig
0,725
tusschen hart en spint, versch
0,640
Grenenhout <J uit het hart, droog
0,625
tusschen hart en spint, droog
0,559 — 0,660
van het spint, droog
0,400 — 0,570
, , ( (Rood dennen) versch
0,546
Dennenhout
'
'
,,
I
droog
0,870-0,498
Lindenhout
0,604
Mahoniehout
1,068
Noteboomenhout, Duitsch
0,664
Olmenhout (IJpenhout) van den stam, droog
0,597 — 0,742
Palmhout.
0,910-1,828
Pokhout
1,632
Populierhout, Italiaansch
0,398
Vurenhout j ^ ^ dennen) van den stam, versch . . . 0,444 — 0,453
f „
*
* *
„ droog . . . 0,420-0,424
Appelhout
0,793
Perenhout
0,661
Pruimenhout
0,785
Kersenhout
0,715
Ebbenhout, Amerikaansch
1,331
„
Oost-Indisch
1,209
Braziliehout, rood
1,031
Campèchehout
0,913
Zeer verschilt ook het eene hout van het andere in taaiheid; terwijl b. v.
het wilgenhout zich tot hoepels laat buigen, is het acacia-hout zoo broos,
dat er gedurig takken uit de kroon waaien; en terwijl het esschenhout een
buitengewone taaiheid bezit, laat zich het elzenhout afkraken als glas.
Versch geveld hout bevat ongeveer 50 pet. van zijn gewicht aan water;
blijft het in de open lucht lang op een luchtige plaats staan, dan verliest het
van lieverlede zijne vochtdeelen tot 25 pet. van het gewicht, en hoe zorgvuldig
ook timmerlieden, kuipers, schrijnwerkers, kunstdraaiers en andere werklieden
hun hout mogen uitdrogen, altijd blijft de scheikunde toch zeggen dat er 15
tot 20 pet. water in is. Bij het drogen trekt zich het hout ineen, het wordt
kleiner van omvang — het krimpt. Ingeval zulk krimpen niet eenvormig, maar
op de eene plaats meer dan op de andere geschiedt, ontstaan er scheuren.
Bij vochtige lucht of bij aanraking met water zuigt het reeds droog geworden
hout opnieuw vochtdeelen in en zet zich uit — het zwelt. Hoe meer eenig
hout onderhevig is aan krimpen en zwellen, des te minder is het geschikt
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voor meubelen, muziek-instrumenten, draaierswerk enz. Tegen het scheuren is
het beste beveiligingsmiddel, clat men het hout zeer langzaam late drogen.
Waterbuizen, die volstrekt geen scheuren mogen hebben, worden groen van
den boom in gebruik gesteld, of vooraf in water gelegd.
Yan zeer veel belang is het vermogen van het hout om tegenstand te bieden aan den invloed van lucht, vocht en warmte — met andere woorden: zijn
duurzaamheid. In het algemeen vermolmt en rot het hout te lichter en te
spoediger, naarmate het bij hoogen warmtegraad meer is blootgesteld aan
veelvuldige afwisseling van vochtigheid en droogte, terwijl het in een droge
lucht, bij grooter koude, of geheel onder water langer goed blijft. Doch ook
in dit opzicht is er een groot onderscheid tusschen de eene houtsoort en de
andere, en een werkman behoort zorgvuldig te letten op de plaats waar en
het doel waartoe hij het hout zal verwerken. De harsachtige naaldhouten,
vooral die uit bergstreken, als zijnde vaster van vezelen, duren langer dan de
meeste soorten van bladhout. In bergstreken kunnen houten gebouwen nu en
dan twee of drie eeuwen staan. Onder water duren eikenhout, harsrijk lariksen pijnhout, olmen- en vooral elzenhout zeer lang; zelfs kan het anders zoo
zachte rood-beukenhout het geheel onder water eene eeuw uithouden. Het is
bekend, dat de palen der Romeinsche brug bij Zurzach in Aargau en der Trajanus-brug over den Donau, die meer dan 1700 jaren telden, nog zoo goed
waren dat zij bijna te hard waren voor de draaibank; beide zijn van eikenen larikshout. In verscheidene paleizen te Yenetië zijn de spanplaten der
fundamenten, hoewel meer dan vijf eeuwen oud, zoo goed gebleven, dat men
ze bij het afbreken van het gebouw nog tot hoogen prijs voor fijne voorwerpen verkoop en kon.
In bedompte plaatsen daarentegen vermolmt het hout spoedig, terwijl er
zich dan onderscheidene soorten van woekerplanten op ontwikkelen, die het
in hooge mate bederven. Wie kent niet den champignon, dien vijand van ons
huistimmerwerk! Welk scheepsbouwmeester is niet op zijne hoede tegen de
zoogenoemde uileveeren in het eikenhout; wie is niet beducht voor den beet
van insecten, die zelfs het hardste hout doorknagen, en van welke wij alleen
den voor ons vaderland zoo vreeselijken paalworm behoeven te noemen! Ook
denke men hier aan het zoogenoemde vervuren, waartegen zoo weinig baat
te vinden is.
Men tracht de duurzaamheid van het hout daardoor te vermeerderen, dat
men het uitdrogen zooveel mogelijk bevordert. Daartoe snijdt men ringen in
den bast van de boomen, terwijl zij nog in het blad staan, en laat de sappen
zooveel mogelijk door het loof uitdampen, of men velt ook den boom met
kroon en al en laat hem aldus eenige weken liggen, brengt den stam vervolgens op een droge plaats en wacht lang eer men het hout verwerkt. Dunne
balken moeten ten minste 5 tot 8 jaren liggen, zwaardere 12 of 15 jaren,
eer zij goed droog zijn. Om het hout spoediger te kunnen verwerken en toch
het bederven zooveel doenlijk te voorkomen, heeft men onderscheidene hulpmiddelen beproefd, b. v. het uitloogen in heet water, uitdamping onder een
hooge drukking, behandeling met keukenzout, het laten verkolen der buitenste
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oppervlakte, doortrekken met houtazijnzuur ijzer, creosoot, gasteer, kwikzilver
chloride, ijzervitriool, kopervitriool, zinkchloride enz. Op zeer verschillende
wijzen gaat men te werk om houtwerk met een der genoemde zelfstandigheden te doortrekken. Men heeft beproefd om de vloeistof door middel van
een hydraulische drukking zoowel in den nog in den grond staanden als in
den gevelden stam te persen; ook heeft men het hout korteren of langeren
tijd in de vloeistof, koud of warm, gelegd, ook het daarin gekookt, of wel de
vloeistof door mechanische drukking ingeperst. De meest gebruikelijke methodes zijn die van BOUCHERIE, B U R N E T T en B E T H E L L . BOUCHERIE laat de nog niet
geschilde stammen plat nederleggen en eene oplossing van kopervitriool van
eene hoogte van 80 voet in gutta-percha buizen naar het kopeinde der stammen leiden, alwaar metalen ontvangers de vloeistof opnemen. B U R N E T T laat
eerst het hout uitdampen en ter verwerking gereed maken, waarna hij het
in gesloten ketels legt en het in de vloeistof bij verhoogde dampkringsdrukking verhit tot 70° of 80°. B E T H E L L laat het hout tot de grootst mogelijke
droogte brengen en bedient zich dan van gasteer.
Hoewel al deze middelen nog veel te wenschen overlaten, zal toch het op
die wijze behandelde hout twee- of driemaal langer duren dan anders; vooral
heeft men daardoor zacht hout van weinig waarde zoo bereid, dat men het
gebruiken kon tot werken, waartoe men zich tot dusver van geen ander dan
eikenhout bediende.
Nadat het hout geveld, van den bast ontdaan, op een behandelbare lengte
gekort en ten allerruwste behouwen is, begint de taak der zaag om het te
verdeelen tot balken, planken, delen, ribben, latten en zooals het gezaagde
hout verder heeten mag. Dit zagen geschiedde eerst algemeen, en geschiedt
tegenwoordig in meer afgelegen streken nog, met de handzaag. Doch nadat
onze landgenoot CORNELIS CORNELISSEN te Uitgeest ten jare 1 5 9 2 den houtzaagmolen had uitgevonden, zijn deze nuttige werktuigen hier te lande en ook
elders algemeen in gebruik genomen. Bij den ouderwetschen eenvoudigen zaagmolen wordt de balk of het stuk hout platliggend op een zoogenoemde slede
vastgemaakt en door middel van een loodrecht of eenigszins schuins staande
zaag met breede kling en groote tanden doorgezaagd. Deze zagen zijn in een
stevig raam vastgemaakt en worden op- en nederwaarts bewogen door middel
van hefboomen en andere hulpmiddelen. De zaag snijdt bij het nedergaan,
terwijl bij het opstijgen der zaag inmiddels het hout even zooveel nader naaide zaagtanden geschoven wordt als de lengte eener snede bedraagt. De oudere
zagen hadden gesmede klingen, die zeer dik en lang waren. Zij werkten betrekkelijk langzaam en vernielden ruim 1 / 1 0 gedeelte van het hout. Toen het
hout duurder werd en de vraag naar gezaagd hout toenam, heeft men zich
beijverd om deze nadeelen te voorkomen. Men ging de zagen van gegoten
staal vervaardigen en maakte ze naar den rug alsmede naar beneden dunner.
Zij behoeven dan niet zeer wijd te staan (d. i. geen belangrijken zijwaartschen
stand der tanden te hebben, welke altijd een breede zaagsnede maakt en dus
veel hout aan zaagsel doet verloren gaan), waardoor men minder hout verliest
en een zuiverder oppervlakte ontstaat. Tevens heeft men de zagen korter

HET HOUT.

gemaakt en sneller doen gaan, terwijl, waar men genoegzame beweegkracht
— de zaagmolens worden bewogen door wind, waterval of stoom — te zijner
beschikking heeft, meer zagen worden te werk gesteld. Yoorts werden, vooral
tot het vervaardigen van dunne latten, ronde zagen ingevoerd, t. w. stalen
schijven met tanden aan de buitenzijde, die zeer snel omloopen en niet behoeven heen en weder getrokken te worden, maar altijd in dezelfde richting
blijven snijden. Ook heeft men rondzagen
tot het zagen van ronde voorwerpen; zij
hebben een zeer smal blad en zagen het
hout, dat in het rond wordt omgevoerd.
Verplaatsbare zaagtoestellen werden in
den laatsten tijd in groote menigte ingevoerd op die plaatsen, waar veel hout
aanwezig is, maar dat, uithoofde van
plaatselijke belemmeringen in het vervoer, eerst daar moet gezaagd worden
waar het geveld is, b. v. voor spoorwegen, die in den laatsten tijd ongeloofelij ke stapels hout verslinden. Rekent
men nu nog daarbij het verbruik van
hout voor pijlers, stutten, pompwerken
enz. in de mijnen, de behoefte voor den
scheepsbouw, het huistimmerwerk enz., — dan moet men vragen: van waar
die verbazende massa's hout, welke jaarlijks verbruikt worden?
Van de groote menigte onderwerpen, tot welker behandeling de beschouwing
van het houtverbruik aanleiding geeft, kunnen wij nog slechts enkele met
een woord vermelden. Daartoe kiezen wij:
V o o r e e r s t de vermelding hoe uitgestrekt het gebruik is, dat men van
den afval maakt. Het is een der
eigenaardigheden van het hedendaagsche fabriekwezen, dat men
niets laat verloren gaan, maar
integendeel voordeel weet te trekken uit hetgeen vroeger als nuttelooze afval weggeworpen werd.
Uit het verzamelen nu van nietige stukjes hout van verschillende kleuren is dat fraaie ingeMozaïekwerk,
legde of mozaïekwerk voor dansen andere zalen ontstaan, waarvan de bovenstaande afbeeldingen eene voorstelling geven. Ten t w e e d e verdient in onzen tijd genoemd te worden het
kloven, zagen en snijden van houtjes voor lucifers; doch daarover zullen wij
hier niet uitweiden, daar dat onderwerp elders in dit werk behandeld wordt.
Ten derde: het houtsnijden en houtdraaien, waarbij wij denken aan lepels,
vorken, borden, schotels, schoenmakersleesten enz. Vooral komt hier in aan-
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merking het klompenmaken, hetwelk ook in ons vaderland, met name in een
gedeelte van Noord-Brabant en Zuid-Holland, een aanzienlijke tak van nijverheid is, die aan het hout een goeden prijs en vooral in den winter aan duizenden huisgezinnen brood verschaft. Ten v i e r d e : het vervaardigen van
muziekinstrumenten, vooral klankbodems, violen, violoncello's, contrebassen en
dergelijke, waarbij het aankomt op zorgvuldig uitgezocht, nauwkeurig gedroogd
en juist bewerkt hout.
In een nadere beschrijving van dit een en ander kunnen wij hier niet
treden, vooral niet, daar over het voornaamste later in dit werk wordt gesproken. Doch er zijn nog een paar bewerkingen uit hout, waar wij eenige
oogenblikken bij moeten stilstaan.
H e t b r a n d h o u t en de h o u t s k o l e n . Hoe verbazend groot ook de hoeveelheid hout zij, die door den timmerman, den molenmaker, den draaier, den
houtsnijder, den scheepstimmerman enz.
verbruikt wordt, toch haalt zij niet bij
die, welke tot brandhout gebezigd wordt.
Men onderscheidt daarbij het harde van
het zachte hout. Het eerste geeft bestendiger gloed en wordt bij voorkeur gebezigd tot het verhitten van kookketels, tot
stoomvorming, in zeepziederijen, waschinrichtingen enz. Het zachte hout brandt
sneller en feller. Daarom verkiezen het
de broodbakker, de pottenbakker, de kalkbrander, de aardewerkfabrikant en dergelijke. Moet de hoogst en langst mogelijke
hittegraad bereikt worden, dan bedient
men zich het best van houtskolen, gelijk
bij voorkeur gedaan wordt in smederijen,
Klompen maken.
glasblazerijen en andere fabrieken.
Een hoofdvereischte van brandhout is,
dat het volkomen droog zij. Is het vochtig, dan eischt het een aanzienlijke
hitte, eer de vochtdeelen uit het hout verdampt zijn en het hout brandend
gas uitlaat, hetgeen men in de taal van 't dagelijksche leven vlam vatten
noemt. Slechts enkele houtsoorten zijn er, die ook groen branden. "Wij rekenen
daartoe niet die, welke een groote hoeveelheid hars of terpentijn bevatten,
zooals de dennen en vele andere soorten van naaldhout; want de brandbaarheid ontstaat niet uit het hout zelf, maar uit de zoo even genoemde zelfstandigheden ; doch wel het esschenhout, dat nog geheel levend zijnde goed brandt,
echter met een sissend uitlaten van het vocht. Bij het branden bemerkt men
mede groot verschil tusschen het eene hout en het andere. De lariks, de pijnboom en de eik leveren een hout, dat knapt en knettert, ten gevolge van
het ontsnappen der lucht die het bevat; dennen- en abeelhout doen dit minder; witte beuken-, berken-, elzen- en andere houtsoorten branden stil. De
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harsbevattende naaldhouten, benevens de roode beuk, geven veel rook; de
zachte bladhouten, vooral eiken- en berkenhout, daarentegen zeer weinig. Bij
de bladhouten brandt het hout van middelmatig oude boomen feller dan dat
van zeer oude; bij de naaldhouten heeft het omgekeerde plaats uithoofde van
de grootere hoeveelheid hars in het oude. Indien het hout slechts goed droog
is, doet het voor het branden weinig af, of het al dan niet nat geweest is,
b. v. al dan niet in het water gelegen heeft.
Het bedrijf van den kolenbrander is in geenen deele zoo eenvoudig, als men
oppervlakkig denken zou. Het eischt veel ondervinding en oplettendheid op
talrijke omstandigheden, die meerendeels afhankelijk zijn van plaatselijke bijzonderheden. Men kan zich wat bij het kolenbranden plaats heeft gemakkelijk
voorstellen door acht te geven op het verbranden van eene houtspaan, die
men aan het benedeneinde aansteekt. Door de hitte worden eerst uit het hout
onderscheidene brandbare gassoorten ontwikkeld, die bij het aansteken ontvlammen. Wanneer echter deze eerste werking der verbranding voorbij is,
ziet men een stil glimmen van het nóg overgebleven verkoolde. Wanneer men
de houtspaan terstond na het uitgaan der vlam in een enge, aan het andere
uiteinde gesloten buis steekt, b. v. in een cilindervormig glas, dan blijft de
kool niet glimmen, daar de hiertoe noodige lucht ontbreekt, en men kan op
deze wijze bijna de geheele spaan in kool veranderen — of, zooals onze huismoeders zeggen: wanneer men hout, dat geen vlam of rook meer afgeeft in
een doofpot legt en dien sluit, dooft het uit en wordt houtskool. Het kolenbranden komt dus eigenlijk daarop neder, dat men hout laat verkolen, maar
dan ook door uitdooving belet dat het tot asch verbrande.
Het eene hout geeft meer kolen dan het andere, doch de afwijkingen zijn
niet zeer groot, en zelfs bij het branden van de eene houtsoort nu en dan
aan grooter verschillen onderhevig dan bij onderscheidene houtsoorten. Zoo geven:
Eikenhout .
Eoode beuk
Witte
„
Berk
Populier .
Den
Linde
. .
Esch
Wilg

. ,
. .
. .
. .
. .

2 2 - 2 6 pet. kolen.
17-24 „
24
„
„
17-24 „
17-23 „
20-23 „
16-23 „
i9-2i „
15 — 22 „
„

Het doel der kolenvorming bestaat hierin, dat men eerst uit ieder hout de
aanwezige waterdeelen verwijdert, vervolgens ook waterstof en zuurstof laat
vervliegen, zoodat alleen de koolstof overblijft. Die veranderingen zijn door
een toereikende hitte teweeg te brengen, maar om dat doel te bereiken moet
een gedeelte van het hout opgeofferd worden. Bijaldien de zuurstof der lucht
onverhinderd toegang tot het hout had, zou het op de gewone wijze geheel
en al tot asch verbranden. De voornaamste zorg van den kolenbrander nu is,
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aan het hout slechts zooveel lucht toe te voeren als noodig is om de hitte
tot verkolens toe te doen stijgen, zonder noodeloos verbranden te gedoogen.
De voornaamste toegang van lucht heeft plaats door middel van den grond,
waar de verkoling in zoogenoemde staande meiiers of mijters plaats heeft.
Het opstellen van deze eischt dienvolgens groote zorgvuldigheid, en hieruit
laat zich verklaren, dat de kolenbrander zooveel mogelijk plaatsen opzoekt,
van welke men zich reeds vroeger bediend heeft. De grond wordt gezuiverd
ven struiken, onkruid en steenen, daarna geëffend en naar het midden ongeveer een voet opgehoogd. Als de grond te kleiachtig is zou hij vastbakken;
zand alleen echter is te los en zou te veel lucht doorlaten. Waar de grond
niet reeds van nature de vereischte hoedanigheid heeft, moeten klei en zand
door den kolenbrander naar eisch dooreengemengd worden. Moet hij zijn meiier
op een moerasgrond opstellen, dan legt hij eerst een grondslag van boomstammen. Bij gewone meiiers moet de brand van den houtstapel van binnen
en van boven beginnen en langzaam naar beneden en naar de zijden voortgaan. Bij het opstellen van den meiier
moet men dit in het oog houden. Daartoe begint de kolenbrander met een
sterken paal in den grond te slaan op
het midden der plaats waar hij zijn
arbeid zal verrichten; deze paal is ongeveer zoo hoog als de meiier zijn zal.
Om dien paal bindt hij droge takkenbossen tot brandhout. In plaats van een
paal wordt ook wel een smalle piramide
Een houtskoienmeiier.
van drie palen opgericht, binnen welke
hij het rijshout opstapelt; deze palen
zijn in dat geval op den grond anderhalf voet van elkander. Dit rijshout moet
van onderen aangestoken worden; daarom zorgt hij, dat op den bodem van
den meiier aan de windzijde een loop opengelaten wordt, door er aanvankelijk
een paal in te steken. Dan stapelt hij de houtblokken, die een manslengte
hebben, dicht bijeen om het rijshout, de zwaarste aan de binnenzijde. Als nu
alles op de wijze zooals de afbeelding het vertoont gereed is, laat hij den hoop
bij voorkeur een zomer staan uitdrogen. Indien echter ongunstige omstandigheden doen vreezen dat het gekloofde hout bederven zal, of is het hout, dat
verkoold moet worden, zoo dik, dat het al te lang duren zou eer het droog
genoeg werd, dan plaatst hij zulke blokken in het midden, en wel met het
dikke einde naar onderen en de gekloofde zijde naar binnen, tot eiken ring
stukken van gelijke zwaarte en soort bezigende, en bepaald geen houtsoorten
dooreen, van welke de eene veel gemakkelijker brandt dan de andere. Voor
den goeden afloop van 't werk is het een hoofdvereischte, dat de mijt of meiier
zoo dicht mogelijk opgetast zij; daarom worden alle uitstekende knoesten
weggehakt en de openingen met dunner hout aangevuld. Aldus bouwt men
in ringvormige lagen voort, en wel doorgaans drie verdiepingen hoog. Hoe
men er uitwendig den koepelvorm aangeeft, blijkt uit de afbeelding veel dui-
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delijker dan uit een breedvoerige beschrijving. Als de houtstapel voltooid is,
wordt hij eerst bedekt met eene laag dennetakken of mos en graszoden, en
daarover eene laag van aangeklopte aarde, van onderen een paar voet dik,
naar boven enkele duimen minder verloopende. Wanneer alles voltooid is,
wordt de stoppaal uitgetrokken, waardoor de opengelaten gang gelegenheid
laat om berkenrijs of andere licht brandbare stoffen in het midden aan te
brengen en zoo het rijshout om den middelpaal te doen ontbranden. Sommige
kolenbranders wachten ook met het opwerpen der aarden buitenlaag totdat
de meiier brandt. Nu komt het er op aan om het branden naar eisch aan te
zetten of te temperen. De kolenbrander steekt eerst gaten in het boveneinde
van de deklaag, beoordeelt naar de kleur van den rook het voortgaan van
den brand, stopt de gaten, waardoor de gassen ontsnappen, vervolgens weder
toe en steekt er lager nieuwe in, totdat na verloop van 2 of 3 weken de
geheele meiier verkoold is. De brand moet aan alle zijden gelijkmatig van
boven naar onderen vorderen. Is er geen aanvoer van lucht genoeg, dan wordt
die bevorderd door openingen aan de benedenzijde; ontstaan er inzakkingen,
die de deklaag doen scheuren, dan moet er nieuw hout ingestoken en de
deklaag vernieuwd worden. Tegen den wind moet de meiier zorgvuldig beschut
worden. Kan men geen plaats vinden, die windvrij genoeg is, dan plaatse
men gevlochten schermen in het rond. Wanneer de gloed eindelijk den grond
bereikt heeft, wordt de meiier door opgeworpen aarde toegestopt (zie de afbeelding bladz. 142); na afkoeling worden de kolen er uitgenomen en de niet
volkomen verkoolde einden ter zijde gelegd. Het hout verliest door deze verkoling veel aan omvang en nog meer aan gewicht.
De beschreven wijze van kolenbranden is de Duitsche; eenigszins wijkt
daarvan af de Italiaansche, om nl. het hout niet overeind te zetten, maar te
leggen en wel straalswijze om het middelpunt. Overigens behoeven wij de
laatstgenoemde niet nauwkeuriger te beschrijven, daar de hoofdzaak op hetzelfde
nederkomt.
H a r s en t e r p e n t i j n . Het eerste vindt men in pijnbosschen, welker boomen nagenoeg aan het einde van hunnen groei zijn. Om het te verkrijgen
wordt eene reep schors afgescheurd en naarmate het hars er uitsijpelt en
verdikt, dit afgeschraapt en ingezameld. Om terpentijn te bekomen boort men
in den stam der lariksen (lorkeboomen), of ook der witte dennen, groote gaten,
sluit die met een houten pen en haalt er later de terpentijn uit, die uit de
eerstgenoemde boomen „Yenetiaansche", en uit de laatste „Straatsburger"
heet. Als men de boomen, inzonderheid die nog niet. oud zijn, te zeer uitput,
heeft dit een nadeeligen invloed op den groei van het hout, zoodat men dit
zorgvuldig moet vermijden. Als men de tronken van oude pijnboomen in den
grond laat, vereenigt er zich in den loop van eenige jaren al het hars dat in
de wortels zat, terwijl het spint verrot. Daar tegelijkertijd de wortels week
worden, kan men die ondereinden gemakkelijk rooien en den zwaren tronk
gebruiken. Zoolang het hout zelf niet hoog in prijs gestegen was en de talrijke gasfabrieken geen koolteer als bij-product leverden, gebruikte men die
tronken om teer te koken. Daartoe bouwde men een teeroven in den vorm
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van een gewonen bakoven, die zoo vol mogelijk gestopt werd met pijnhout.
Yan buiten voorzag men den oven nog van een tweeden mantel en tusschen
die beide muren stookte men, zoodat de houtblokken in den oven alleen verhit
werden. Trekgaten aan de bovenzijde, die vooral gedurende den eersten tijd
der bewerking opengehouden werden, lieten de dampen ten deele ontsnappen.
Het uitloopende vocht werd opgevangen in goten op den bodem des ovens en
door buizen afgeleid. Gedurende de eerste drie dagen loopt er een waterachtig
vocht uit, daarna het betere teer. Yan het eerste maakt men wagensmeer,
het laatste wordt tot pek verkookt.
In streken, die zoo afgelegen of zoo houtrijk zijn, dat men met het dunne
rijshout niet veel doen kan, wordt dit tot asch verbrand. Daartoe worden gaten
gegraven van manshoogte, in welke men het rijshout laat branden. Aanhoudend werpt men er nieuwe takkenbossen in, waardoor het al te hevige branden wordt belet en houdt ten laatste een mengsel over van asch en houtskool.
Men zift ze en verkoopt de asch aan zeepziederijen of potaschkokerijen.
Eene niet onbelangrijke waarde hebben die basten, welke rijk zijn aan looistof; voornamelijk behoort hiertoe de eikeschors. De meeste waarde heeft de
gladde schors van jonge stammen en takken; minder die van zware takken,
de minste de houtachtige schors van zeer oude stammen. Om de eerste schors
te winnen legt men afzonderlijke akkermaalbosschen aan. De schors wordt
afgestroopt als de sappen het meeste rijzen, in de lente en den voorzomer,
waarna zij te drogen wordt gezet en zooveel mogelijk tegen den regen beveiligd, daar deze de looistof te zeer uittrekt. De eik is niet de eenige boom,
welks schors looistof bevat: ook berken, dennen, lorken, wilgen, esschen,
elzen en olmen hebben die, hoewel in geringer mate. In bosschen waar vele
lindeboomen staan, b. v. in Eusland, verzamelt men de binnenschil tot zoogenoemde „moscovische" matten en ander vlechtwerk. Bij gebrek aan akkerbouw
in bergstreken en bij aanzienlijke veeteelt aldaar heeft het kortstroo van grasplanten en andere kruiden een belangrijke waarde; is het voor het houtgewas
nadeelig, in de stallen heeft men het gaarne tot vermeerdering der mestvaalt.
Eiken en beuken leveren voorts noten, die een uitmuntend voedsel voor varkens zijn, terwijl hier en daar in de bosschen door de arme klassen de aarden boschbeziën worden gezocht en verkocht. Hoe belangrijk deze schijnbaar
onbeduidende handel zijn kan, blijkt uit de bijzonderheid, dat in één enkel
jaar te Linz voor bijna f 80,000 boschbeziën zijn aan de markt gebracht, en
dat de Hannoversche bosschen jaarlijks gemiddeld twee en een halve ton gouds
aan die vrucht opleveren.
Het is hier de geschikte plaats om ook iets te zeggen over een der belangrijkste industrieën met een plantaardig voortbrengsel: het winnen en bewerken van kurk. Terwijl de bast van onderscheiden houtsoorten zelfstandigheden
bevat, als specerij of als geneeskrachtig bekend (b. v. kaneel, cassia, kina enz.),
zijn andere door hun eigenaardige eigenschappen tot verschillende doeleinden
geschikt. De taaie berkeschors wordt door de Indianen van Noord-Amerika
gebruikt tot het vervaardigen van lichte kano's, door de Toengoezen en Jakoeten in Siberië tot het bekleeden hunner zomerwoningen, alsmede tot het
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vervaardigen van onderscheiden kleine voorwerpen, welke zij bij hun eenvoudige levenswijze noodig hebben. In Europa is zij hier en daar gebezigd tot

De kurkeik.

het fabriekmatig vervaardigen van kleine geperste voorwerpen, als tabaks- en
snuifdoozen en dergelijke. De laatstgenoemde schors is volgens de plantkundigen eigenlijk een kurkachtige zelfstandigheid, en wel een zoodanige, die
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wegens haar taaiheid met den naam lederkurk aangeduid wordt. Zulk een
kurkachtige zelfstandigheid vindt men bij talrijke houtgewassen tusschen den
buitenbast (Cuticula) en het binnenvlies. Zij ontstaat dikwijls op plaatsen
waar de bast verwonding heeft ondergaan en schijnt in dit geval door de
natuur verordend te zijn tot een heelmiddel. Het kurkweefsel bestaat meest
uit laagvormige cellen, somtijds met kleine vertakkingen, welker sappen spoedig
uitdrogen en welker oorspronkelijk uit celstof bestaande buisjes in kurkstof veranderen. Voor de nijverheid is, behalve de genoemde berkeschors, alleen de kurkeik van belang. De echte kurkeik (Quercus ruber), op bladz. 155 afgebeeld,
behoort tot het gebied van den omtrek der Middellandsche Zee en wordt in
Portugal, Spanje, Italië en Algerië alleen tot het leveren van kurk aangekweekt.
De boom is altijd groen en bereikt gemiddeld eene hoogte van 10 meter. Yan
een paar andere soorten (de Q u e r c u s p s e u d o - r u b e r en Q. ilex) wordt
in dezelfde landen mede kurk verkregen. In den laatsten tijd heeft men zich
in Algerië met bijzonderen ijver en uitnemend gevolg op de aankweeking van
den kurkeik toegelegd. Toen dit land het eigendom van Frankrijk werd, hadden de Kabylen de kurkdistricten bijna uitsluitend tot weidevelden ingericht,
terwijl zij het gestorven gras verbrandden, ten einde jaarlijks nieuw gewas te
bekomen. Hierdoor echter leden de jonge eiken veel. De Fransche regeering
verbood gestreng dit grasbranden en zorgde ook overigens op verschillende
wijzen voor de teelt van den voordeeligen kurkboom.
Hoe lang de kurkbast, die langs den stam en de zwaarste takken bijna een
handbreed dik is, noodig heeft om zijn wasdom te bereiken, hangt van onderscheiden omstandigheden, vooral ook van de standplaats af; doorgaans is dit 8 —10
jaren. Tot het schillen der boomen gebruikt men bij voorkeur Kabylen, die bij
ploegen van tien man onder een eigen, en bij tien van dezen onder een Franschen
opzichter staan. Als de tijd daar is, trekt de schaar met muziek en zoo luidruchtig mogelijk naar het bosch, waar hutten zijn gebouwd om in te slapen,
voorraad te bergen en het kurk te leggen. Het volk wordt in buurten of ploegen
verdeeld. De opzichter bepaalt volgens de zwaarte der boomen de hoogte, tot
welke de bast zal afgenomen worden. De arbeiders houwen dan eerst onder en
boven eene ringsnede en twee tegenover elkander staande rechtstandige sneden,
waarvan men den bast lospelt, die er in twee trogvormige stukken afkomt.
Het leven van den boom schijnt slechts weinig door het wegnemen van
den kurkbast te lijden. Bij boomen, aan welke men bij wijze van proefneming
slechts van boven en van onderen een ring afschilde, terwijl men het middelste
liet zitten, werden de nieuwe houtringen op de afgeschilde plaatsen dadelijk
dikker. Slechts de vruchtzetting schijnt door het afschillen benadeeld te worden.
De versche bast wordt eerst in opene schuren gedroogd, daarna weder natgemaakt en de houtachtige buitenschil door schaafmessen met twee handvatten
weggenomen. Daarna wordt het kurk in balen van 2 centenaars gepakt, vastgebonden en verzonden.
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Ofschoon het bestek van dit werk niet gedoogt dat wij een volledige opgave
van alle houtsoorten geven, die als werk- of verfhout in den handel worden
gebracht, moeten wij er hier toch iets van zeggen.
Het eikenhout is genoeg bekend, evenals de boom, waarvan meer dan honderd soorten zijn. Het is een van de zwaarste, sterkste en duurzaamste houtsoorten, en heeft een lichtbruine kleur, die door ouderdom donkerder en door
oliën zeer fraai donkerbruin wordt. Het eikenhout is gemakkelijk kenbaar aan
gladde dwarsaderen die er doorloopen; de ambachtsman noemt ze wormen.
Men vindt den eik bijna overal in de gematigde luchtstreken van het noordelijk
halfrond; in ziltige kleigronden, b. v. op de Zeeuwsche eilanden, wil hij niet
tieren, gelijk ook niet in al te schrale zandgronden. Voor den scheepsbouw
is het eikenhout onmisbaar; het meeste wordt langs den Rijn uit het Odenwald en den Spessart aangevoerd. Het grenenhout wordt uit Noorwegen, Rusland, Canada en het Schwarzwald aangebracht. Het wordt voor huistimmerwerk
gezaagd uit den stam van eene soort van wilden pijnboom (Pinus silvestris), nagenoeg dezelfde als onze gewone grove den. Het is geel van kleur,
maar verdonkert door den dag; als werkhout is het van voortreffelijke hoedanigheid en tevens duurzaam, vooral als men het goed onder verf of teer
houdt; doch als het niet volkomen uitgedroogd is, sijpelt er lang een terpentij nachtig hars uit, dat zeer kleverig is en dienvolgens lastig voor velerlei huistimmerwerk. Het vurenhout komt van den witten denneboom (P i n u s p i n e a);
het is mede zeer harsachtig en heeft veel overeenkomst met het grenenhout,
doch is lichter van kleur en niet zoo vast van vezel. Daar het niet bestand
is tegen veel afwisseling van droog en nat, leent het zich beter tot binnenbetimmering, dan voor de open lucht. Het wordt uit de Oostzee en ook langs
den Rijn uit de bosschen van Duitschland aangevoerd. Onder den naam dennenhout verstaat men in het bijzonder dat van den zoogenoemden zilverden (P i n u s
pisea), uit welke soort o. a. grootendeels het Schwarzwald bestaat. Het is
zeer geschikt voor werken, die onder water of in den vochtigen grond blijven:
doch tusschen water en wind, gelijk men het noemt, d. i. ter hoogte van den
beganen grond, rot het in zeer korten tijd weg. Yoorts is het door zijn geringe
zwaarte geschikt voor kapwerken en door zijne weinige kwasten voor net
huistimmerwerk. Het is lichter van kleur dan grenen en vuren, doch veel
minder duurzaam. Het beukenhout, een zeer fraaie houtsoort, als eikenhout
dooraderd, maar met korter worm, heeft een lichtbruine kleur. Het wordt
geleverd door den beuk ( F a g u s s i l v a t i c a ) , die door prachtige kroon, buitengewone zwaarte, gladden bast en sierlijk gebladerte het sieraad van bosschen en buitenplaatsen is. Als brandhout is het overheerlijk door zijn heldere
vlam, als werkhout in veelvuldig gebruik, vooral voor snijwerk. De olieslagers
gebruiken den zwaren stam tot olieblokken. De boom groeit door geheel Europa,
behalve in bergstreken en in het hoogste noorden. De esch ( F r a x i n u s excelsior), die bij voorkeur in vochtige gronden, langs slootkanten enz. wast, levert
een witachtig hout van buitengemeene taaiheid, dat veel gebruikt wordt tot
wagenmakerswerk; evenals dat van den olm (Ulmus c a m p e s t r i s ) , een
geel hout, dat tevens uitmuntend is tot brandhout, en waarvan dat der iepen
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slechts een verscheidenheid is. Het laatste is harder, zwaarder en duurzamer,
en wordt meest voor de draaibank gebruikt. Een fraai, zeer glad, grijsbruin
hout levert de noteboom ( J u g l a n s regia), dat tot kastenmakerswerk en
vooral tot geweerkolven gebruikt wordt. Ook het hout van den kerseboom
(Cerasus), den appel- (Malus) en pereboom (Pyrus) dienen voor werkhout;
het eerste voor kastenmakers-, de beide laatste voor kunstdraaierswerk; het
perenhout is zeer hard. Het hout van den abeelboom (Populus alba) en van
andere populieren, inzonderheid den Canadaschen, dient den klompenmakers.
Levert ons het noorden onderscheiden soorten van naaldhout, het zuiden
bezit andere, waaronder zeer fraaie houtsoorten. Fraai geel met vlammen is
het citroenhout (Citrus), witachtig en hard het olijfboomenhout (Olea), dat
Italië levert, doch dat slechts weinig, tot doosjes enz., gebezigd wordt.
De landen in het zuidwesten van Azië zijn meerendeels schaars van hout
voorzien. Yan de oudtijds zoo beroemde cederen van den Libanon (Pinus
cedrus) zijn slechts weinige overblijfselen meer aanwezig, en zelden komt
echt cederhout in den handel, hoeveel er ook onder dezen naam verkocht
wordt. Yeelvuldiger komt het witachtige cypreshout (Cupressus) voor. Ook
de meeste streken van Aziatisch Rusland zijn zeer boschrijk; vooral vindt men
er veel naaldhout; maar in de nabijheid der mijnen heeft men er langen tijd
zoo ruw in huisgehouden, dat vele bergwerken bij gebrek aan hout in den
steek gelaten zijn en men genoodzaakt is geworden zich met ernst op verbetering van het boschwezen toe te leggen. De nog bestaande bosschen zijn
ver van alle bewoonde streken; voor het vervoer te water zijn wel talrijke
rivieren, maar deze loopen in de noordelijke IJszee uit en het door deze
stroomen meegevoerde drijfhout strekt meest ten bate van de Samojeden en
andere poolvolken.
In Zuid-Azië zijn Indië en de eilanden van den Indischen archipel de belangrijkste landen voor den houthandel. Yoor den scheepsbouw vindt men er een
voortreffelijk hout in dat van den tekboom (Tectona g r a n d i s ) ; het is hard,
taai en duurzaam. Men zegt dat tekhouten schepen driemaal langer duren dan
eiken. Men kent een voorbeeld, dat een ten jare 1706 van tekhout vervaardigd
schip nog in 1805 zee heeft kunnen bouwen. Op Malabar, in Pegoe, Tenasserim en Assam is deze voortreffelijke boom nog het meest voorhanden; in
meer noordelijk gelegen landen wordt hij zeer schaarsch. Java leverde nog
tot voor korten tijd jaarlijks 50- tot 60,000 stammen. De tekboomen in Pegoe
schat men op hoogstens 250,000 stuks, die dus jaarlijks 2500 stuks uitleveren.
Yerder naar de binnenlanden, aan den voet van het Himalaya-gebergte, zijn
het salhout (Shorea r o b u s t a ) , het sissuhout (Dalbergia), en dat van de
L a g e r s t r o e m i a r e g i n a e de beste; zij zijn er ook vrij overvloedig aanwezig. Een kostbaar hout voor de schrijnwerkers is het ebbenhout, zijnde het
zwarte kernhout van den D i o s p y r o s m e l a n o x y l o n en den Ma ba eben u s. Onder den naam ebbenhout komen in den handel een menigte houtsoorten
voor, b. v. ook een soort van B r y a e b e n u s op de Antillen, eene Mi 11 et ia
op Madagascar en een andere in westelijk Afrika, waarvan de botanische beschrijving nog ontbreekt. De Franschman L A D R Y liet zelfs van geverfd zaagsel
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en dierenbloed een kunstebbenhout vervaardigen, dat althans op het oog vrij
gelijk was aan het echte. Een Oost-Indische soort van ebbenhout met zwarte
en witte vlekken moet, naar men wil, van den D i o s p y r o s l e u c o m e l a s
zijn. Gelijk men bijna ieder zwarthout ebbenhout noemt, zoo geeft men ook
den naam ijzerhout (de timmerlieden ook dien van azijn- en paardevleeschhout)
aan onderscheiden zeer harde en zware houtsoorten. De meeste landen tusschen de keerkringen bezitten er onderscheiden soorten van. Het echte Aziatische ijzerhout is het kernhout van den op de Moluksche eilanden inheemschen
Naniboom ( M e t r o s i d e r o s vera); het laat zich alleen dan bewerken als het
groen of in heet water geweekt is, en ook dan nog slechts met de beste
stalen gereedschappen. Het Indische ijzerhout komt van den C h r y s o p h i l lum g l a b r u m en eenige soorten van S i d e r o x y l o n . Het ijzerhout dat in
Indië als intsi in den handel gebracht wordt, is dat van zekeren acacia (Acacia I n t si). Het ijzerhout van Cochin-China is dat van den B a r u x y l u m
riifurn, dat op Ceylon van de Mesua f e r r e a , het Javaansche van den
C r y p t o c a r y a ferrea.
De O.-I. sprinkhanenboom (Hymeneae cour ba ril) heeft een fraai hout;
ook komen van daar in den handel, hoewel in geringe hoeveelheid, rood sandelhout ( P t e r o c a r p u s s a n t a l i n u m ) en welriekend rozenhout (Dalbergia
latifolia). Onder het verfhout levert Java nog het Bimashout, dat ten onrechte
den naam van Japansch draagt ( C a e s a l p i n i a Sap pan); overigens hebben
de Amerikaansche verfhouten, als goedkooper, vele Aziatische van de markt
verdrongen. China heeft in vele streken een zoo groot gebrek aan hout, dat
b. v. in het noorden van dat rijk het werkhout bij het pond verkocht wordt.
Japan bezit fraaie houtsoorten, vooral van coniferen.
De eilanden van den Grooten Oceaan, met inbegrip van Australië, hebben
wel onderscheiden voortreffelijke houtsoorten, maar uithoofde van den grooten
afstand werden deze tot nog toe slechts zelden in den handel gebracht. NieuwHolland heeft evenwel op de laatste Parijsche tentoonstelling meer dan 300
soorten van hout ingezonden, waaronder vooral de E u c a l y p t u s , de Podoc a r p u s , de Melaleuca en de D a r y p h o r a door schoonheid uitmuntten.
Zij vereenigden een fijne vezel met de levendigste kleuren en een aangenamen
geur. Het Meuw-Hollandsche ijzerhout is afkomstig van de Acacia melan o x y l o n , de S t a d t m a n n i a a u s t r a l i s en onderscheiden soorten van
E u c a l y p t u s . Het Meuw-Hollandsche mahoniehout, dat bruinrood is en een
viooltjesgeur heeft, wordt geleverd door den E u c a l y p t u s r o b u s t a en E.
g l o b u l u s , twee boomen die meer dan 100 meter hoog worden en 20 a 25
meter in omvang bereiken. Nieuw-Zeeland heeft in het piumhout (Dacrydium
c u p r e s s i n u m ) een zeer goed werkhout; ook het hout van den Metrosid e r o s r o b u s t a , den M. t o m e n t o s a en den V i t e x l i t o r a l i s staat hoog
aangeschreven. Uitgevoerd wordt meest het hars van den Damara-den (D a m a r a
a u s t r a l i s ) , dat in groote hoeveelheden te loor loopt. Als ijzerhout vindt
men er dat van casuarinen en dat van den M e t r o s i d e r o s .
Op de Sandwich-eilanden vindt men heerlijke bosschen met het welriekende
sandelhout ( S a n t a l u m p a n i c u l a t u m en S. F r e y c i n e t i a n u m ) ; zij wor-
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den met veel zorgvuldigheid onderhouden, na vroeger door zeevaarders zeer
geplunderd te zijn. De E u g e n i a M a l a c c e n s i s en Acacia h e t e r a p h y l l a
hebben hout, dat voor meubelen wegens zijn uitstekende schoonheid op de
Parijsche tentoonstelling algemeen bewondering wekte.
De Kaap de Goede Hoop heeft slechts in de oostelijke streken eenige bosschen met zware stammen, maar nauwelijks genoeg voor eigen behoefte. De
houtsoorten aldaar munten voornamelijk uit door hardheid en taaiheid, met
name buffelhoornhout ( B u r c h e l l i a cap en sis), het ijzerhout (O le a undul a t a en G-arderia R o t h m a n n i ) . Het hout van de C a s s i n e M a u r o c e n i a
is voor muziekinstrumenten zeer gezocht, alsmede dat van den Cithaerox y l o n q u a d r a g u l a r e , dat uit dezen hoofde ook den naam van vioolhout
draagt. Het zoogenoemde geelhout wordt geleverd door den P o d o c a r u s
e l o n g a t u s en den C r o c o x y l o n e x c e l s u m . Yoor wagenmakers werk bedient men zich bij voorkeur van het harde hout van den T r i c h o c l a d i u m
c r i n i t u m . Op het eiland Mauritius vindt men eenig zoogenoemd wit ijzerhout, afkomstig van den C o s s i g n i a b o r b o n i c a en den S i d e r o x y l n m
c i n e r eum.
Een weinig belangrijker is de houthandel aan de westkust van Afrika, vooral
in de Golf van Guinea en aan den Senegal. Yan daar wordt jaarlijks een vrij
aanzienlijke hoeveelheid Afrikaansch roodhout (Baphia nitida) uitgevoerd,
zoowel tot verfhout als tot schrijnwerkersarbeid; bovendien het Afrikaansche
tek- of eikenhout van de Oldfieldia A f r i c a n a , tot de euphorbiaceën behoorende, alsmede Afrikaansch mahoniehout van de K h a j a S e n e g a l e n s i s .
Yan welke boomen men het West-Afrikaansche ebbenhout en het zoogenoemde
nimfenhout heeft, is nog niet bekend.
Doch geen werelddeel is zoo belangrijk voor den houthandel als Amerika,
en wel hoofdzakelijk het noorden en midden der oostkust. Een wezenlijk houtland mag Canada genoemd worden, dat jaarlijks voor meer dan 30 millioen
gulden uitvoert, meerendeels naar Engeland. Het hout van den gewonen en
den gelen den (Pinus mitis], van den rooden lorkeboom (Larix Americana) en van onderscheiden soorten van eiken wordt er evenzoo aan vlotten
vervoerd als zulks in Europa plaats heeft. Er zijn daar, met name te Peterborough, zaagmolens die 136 zagen in werking hebben en binnen 9 maanden
70,000 stammen zagen. De firma EGEN & COMP. alleen had in den winter van
1866 ruim 2800 man in dienst tot het vellen van boomen, 1700 paarden en
200 ossen voor het vervoer, en 500 dubbele treinen noodig om voedsel voor
die menschen en dat vee aan te voeren. Alleen uit Quebec werden in één
jaar 18 millioen kubieke voet dennenhout uitgevoerd.
In de Yereenigde Staten levert de suikerahorn (Acer s a c c h e r i n u m ) een
fraai gevlamd hout; ook dat van den walnoot ( J u g l a n s cinerea) is aldaar
zeer fraai. Onder de meer dan 120 soorten van Amerikaansche eiken heeft de
levenseik (Quercus virens) den meesten roem wegens zijn hout, doch ook
van den scharlakeneik worden kleinere hoeveelheden afgeleverd. Onder de talrijke naaldhouten noemen wij alleen den Weymouth-spar en den zoogenoemden
levensboom (Thuja occidentalism Den iepcipres (Taxodium) vindt men
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van Virginië tot Carolina in uitgestrekte moerasbosschen. In Californië zijn de
Mammouth-sparren ( W e l l i n g t o n i a of S e q u o i a g i g a n t e a ) als de grootste
van alle bekende boomen vermaard, hoewel zij voor nijverheid en handel van
weinig belang zijn. Deze „koning der dennen'' heeft soms op 1V2 meter
boven den grond een omtrek van 25 meter, terwijl zijn hoogte 140 meter
bedraagt. Het zou een al te lange lijst worden, indien wij al het NoordAmerikaansche werkhout wilden opsommen. Het meest bekend zijn ten onzent
de soorten, die men in het zuiden der Yereenigde Staten en op de WestIndische eilanden vindt en die onder den gemeenschappelijken naam cederhout
verwerkt worden tot sigarenkistjes, potlooden enz. Dat hout komt van twee
zeer onderscheiden plantenfamiliën. Het gewone potloodenhout leveren de jeneverboomen ( J u n i p e r u s Y i r g i n i a n a en J. B e r m u d i a n a ) , die wit spint en
een roodachtige, welriekende kern hebben. Het zoogenoemde W.-I. en Cubacederhout daarentegen komt van cedrela's (Cedrela odorata). In het noorden wordt ook het hout van den levensboom (Thuja op h a i r o ïdea) als wit
cederhout uitgevoerd. De zooeven genoemde soort van cedrela is zeer nauw
verwant aan den mahonieboom (S wie t e n i a Mahagoni), die een belangrijk
bestanddeel van den houthandel uitmaakt. Dit voor de meubelmakers zoo
onmisbare hout komt tegenwoordig meest uit Cuba, Haïti, Yukatan en Honduras en geeft er een zeer levendig vertier. West-Indië levert ook nog een
geringe soort van wit mahoniehout van den katsjoe-boom ( A n a c a r d i u m
occidentale).
Yan ijzerhout heeft Midden-Amerika een menigte soorten. Dat van Jamaica
komt van den F a g a r a p t e r o t a , dat van St.-Croix van den R h a m n u s
f e r r e u s , dat van Martinique naar men wil van den S i d e r o d e n d r o n triflorum en C e a n o t h u s r e c l i n a t u s ; dat op Guadeloupe van den C. ferr e u s enz. Het daaraan nauw verwante steenhout van de Antillen krijgt men
van onderscheiden soorten van acacia's: Acacia s i d e r o x y l o n , A. Guadelo up ens is e. a. De moerasbosschen der kustlanden, uit mangrove's (Rhizop h o r a Mangle) bestaande, geven het wegens zijne kleur aldus genoemde
paardevleeschhout, terwijl de B r y a e b e n u m het zwarte granadilhout of
Amerikaansche ebbenhout oplevert. Yan de overige W.-I. houtsoorten, die in
den handel komen, noemen wij nog het koraalhout ( E r y t h r i n a of Aden a n t h e r a pavonia), het blauw sandelhout ( G u i l a n d i n a moringa), het
W.-I. citroenhout (Amyris b a l s a m i f e r a o f E r y t h a l i s odorifera), het
rozenhout vau Martinique (Cor dia scab ra) en dat van de Antillen (waarschijnlijk A m y r i s balsamifera), het Brasilethout ( C a e s a l p i n a vesicaria), het kokoshout (dat evenwel niet van eene palmsoort, maar waarschijnlijk
van eene leguminose afkomstig is), het pokhout ( G u a j a c u m officinarum).
Nederlandsch Guyana, alsmede Cayenne en de naburige landen zijn ook
zeer rijk aan verschillende houtsoorten, zoowel die door hardheid als die door
kleur uitmunten, waaronder ook vele fraai gevlamde. Met weinige dier houtsoorten worden, sommige tot schrijnwerkersarbeid, andere voor den scheepsbouw, naar Nederland, Frankrijk en Engeland uitgevoerd. Zoo bezigt men in
Frankrijk tot potlooden dikwijls het cederhout uit Caracas (Cedrela monII.
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tana). Cayenne levert voorts een eikenhout ( S w a r t z i a t o m e n t o s a), een
bruingroen ebbenhout (Tecoma l e u c o x y l o n ) , een zoogenoemd blauw ebbenhout (Nissolia), dat eerst een roodachtige kleur heeft, maar later donkerrood en eindelijk donkerviolet wordt; atlashout (Ferolia G-uyanensis of
C h l e r o x y l o n S w i e t e n i ) , een fraai gevlekt zoogenoemd patrijshout (Boca
p r o u a c e n s i s ) , gestreept zebrahout ( O m p h a l o b i u m Lamberti), slangenhout ( S t r y c h n o s c o l u b r i n a ) enz. Dat Brazilië een grooten rijkdom van
verfhout bezit, is bekend; vroeger haalde men het uit zuidelijk Azië, doch
thans heeft er een belangrijke uitvoer uit Zuid-Amerika van plaats. De voornaamste soorten zijn: fernambukhout C a e s a l p i n i a e c h i n a t a ) , het roode
Braziliehout (C. B r a s i l i ë n s i s en C. crista), het blauwhout, ook campèchehout genoemd ( H a e m a t o x y l o n C a m p e c h i a n u m ) , en het gele Braziliehout
(van onderscheidene soorten van B r o u s s o n e s i a ) .
Daarbij komen echter nog vele fraaie houtsoorten, bij de schrijnwerkers zeer
gezocht, b. v. het roode ebben- of ijzerviolethout, van niet bekenden oorsprong,
het zwarte granadilhout, het roodbruine ijzerhout van den G-enipa Americana of X a n t h o x y l o n h y e m a l e . Zeer verspreid is het donkerbruine, rood
geaderde palissanderhout, en toch weet men nog niet recht van welken boom
het komt; misschien van den J a c a r a n d a B r a s i l i ë n s i s of M a c h a e r i u m .
Verwonderlijk schoon zijn de arabesken in het Padawa-hout, zijnde de penwortel van een palmsoort, waarschijnlijk de T r i a r s t e a ; tot de fraaie houtsoorten behooren ook het konings-, ficatin-, tulpen- en korenaar- of palmyrahout.
Yan welke boomen het komt weet men niet met juistheid; het laatstgenoemde
van den S e b o p i r a B o w d i c h i i .
Nu hebben we nog niets gezegd van die houtsoorten, welker zware stammen
de hoofdzuilen der Braziliaansche en Argentijnsche bosschen uitmaken en daar
te lande tot werk- en brandhout worden gebezigd. Zeker ligt voor den houthandel nog een wijd veld open en ongetwijfeld zal er voor de houtteelt een
nieuw tijdperk van ontwikkeling aanbreken, wanneer men de zoogenoemde
oorspronkelijke wouden der keerkringsgewesten niet langer, als nu, in de
nabijheid der waterwegen willekeurig plundert, maar ze geregeld ontgint.
Wanneer het nog slechts in vertakkingen bestaande net van spoorwegen en
stoomvaart eens de geheele aarde zal omspannen, zal de landontginner het
woud niet meer als zijn vijand behoeven te beschouwen, dien hij door vuur
bestrijdt om bouwgrond te verkrijgen; dan zullen ook in die warme streken
bouwgrond en weideland met houtgewas verbonden worden, hetgeen zoo weldadig op de algemeene welvaart werkt.

De b e w e r k i n g van hout.

VIII.
Het hout als de eerste grondstof tot het vervaardigen van voorwerpen en gereedschappen. —
Voorafgaande bewerking door drogen enz. — Machines tot het bewerken van hout. —
Zagen. — Ronde en platte zagen. — Zagen voor oplegwerk- — Schaafmachines. —
Modelmachines. — Huistimmerwerk. — Bouwfabrieken. — Het meubelmaken. — Ingelegd
W erk. — Ingelegde vloeren. — Beeldhouwen in hout.

Gewis heeft er een lang tgdvak bestaan, waarin het rijk der metalen voor
den mensch gesloten was en hij zich voor de vervulling zijner behoefte aan
gereedschappen en dergelijke tot andere hulpbronnen moest bepalen; trouwens
het bekend worden van het belangrijkste metaal, het ijzer, had eerst in den
historischen tijd plaats. Van lieverlede en als met moederlijke voorzorg heeft de
natuur de metalen, die slechts ééns voorhanden zijn en, niet opnieuw aangroeiende, voor alle tijden toereikende moeten wezen, zoo verborgen en als
weggestopt, dat zij aan de oudste volken onbekend moesten blijven, en zelfs
nog heden ten dage wordt hun gebruik eenigszins beperkt door de moeilijkheden aan het verkrijgen ervan verbonden.
Des te rijker, ja voor hen onuitputbaar, vloeide aan die eerste menschenkinderen het hout toe, die grondstof, waarin onze hedendaagsche beschaafde
staten reeds een aanmerkelijke schaarschheid ontwaren. In de ongerepte wouden vonden en vinden eenvoudige volken niet alleen een krachtigen steun voor
hun voortdurend bestaan in 't algemeen, maar ook de tuighuizen, waaruit zij
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hunne werktuigen en gereedschappen voor oorlog en vrede halen. En niet
alleen de grondstof wordt door het milde woud verschaft, voor de allereenvoudigste behoeften levert het ook min of meer den vorm. In de duizenden
gedaanten van takken en wortels der oorspronkelijke wouden vindt de daarvoor gescherpte blik een rijke keus van lansen, knotsen, bogen, vorken en
andere voorwerpen, die slechts behoeven te worden afgebroken en bijgewerkt.
Het tegenwoordige leven in een beschaafde maatschappij heeft, bij vergelijking
met de oorspronkelijke toestanden, wel onze hulpmiddelen, maar ook onze
behoeften verduizendvoudigd. Yeel dat vroeger van hout werd gemaakt, zoowel
bij het bouwen als bij het vervaardigen van werktuigen en gereedschappen,
wordt nu steeds meer en meer door ijzer vervangen, zonder daarom de behoefte aan hout in het minst te beperken. Wij zoeken een groot gedeelte van
ons werkhout op groote afstanden en de overzeesche houthandel is een uitgebreid bedrijf geworden ; zelfs heeft de vrees, dat de opbrengst aan hout geen
gelijken tred zal kunnen houden met het toegenomen verbruik, reeds menigen
staathuishoudkundige met een alles behalve ongegronde bekommering vervuld.
De zware eikeboomen b. v. verdwijnen niet alleen in ons vaderland, maar
ook in de Duitsche bosschen meer en meer en er wordt naar evenredigheid
geen jong eikenhout aangeplant. Een eik heeft naar den zin van menigeen te
lang werk om geveld te kunnen worden; velen begeeren hun kapitaal niet
voor zoo lange jaren onaantastbaar te maken, en vandaar dat, waar men vroeger veelal statige eiken langs de wegen zag, nu de Canadasche populier ze
vaak vervangen heeft, een boom die snel groeit en wel veel minder opbrengt
dan de eik, maar ook drie- of viermalen kan geveld worden tegen één eik.
Nu moge het waar zijn, dat de allerzwaarste eiken tegenwoordig (o. a. bij den
scheepsbouw en voor molenassen) gedeeltelijk door ijzer vervangen zijn, het
is toch ook zeker, dat de eik niet gemist kan worden en het eikenhout daardoor aanmerkelijk in prijs moet rijzen, ja zelfs het leder, daar de looier zijne
looischors zooveel duurder betalen moet.
Over het winnen en de ruwste bewerking van het hout wordt elders in dit
werk gesproken; daarom kunnen wij onmiddellijk overgaan tot de
V o o r a f g a a n d e b e w e r k i n g van h e t h o u t . Evenals ieder ander organisch voorwerp, bestaat ook de boom uit vloeibare en vaste bestanddeelen;
ten gevalle der laatste moet men de eerste op den koop toe nemen, hoewel
zij ons bij het verbruik minder tot dienst dan tot last zijn. Immers terwijl
het hoofdbestanddeel van het hout, de vezelstof, op zich zelf tegen gewone
invloeden zeer wel bestand is, zijn de sapdeelen oorzaak van het scheuren,
trekken, vermolmen, verwormen en rotten van het hout. Het sap van 't hout
bestaat hoofdzakelijk uit water, waarin onderscheiden organische zelfstandigheden opgelost zijn, met name suiker, gom, eiwitstof, zuren, zouten enz.
Indien de sappen uit groen hout uitgeloogd of geperst worden, gaat het sap
licht tot gisting over; heeft die nu in het hout zelf plaats, dan worden de
vezels aangetast en eindelijk in een zoo murwe zelfstandigheid veranderd, dat
men haar tot stof kan wrijven. De eerste zorg derhalve, die de gevelde stam
vereischt, is het drogen in de lucht, waarbij intusschen de hoeveelheid water
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alleen vermindert, terwijl de achterblijvende, licht tot gisting overgaande zelfstandigheden hare chemische werkzaamheden weder aanvangen, zoodra droog
hout opnieuw vochtig wordt. In een belangrijke hoeveelheid is water in het
hout voorhanden; bij populieren en wilgen bedraagt zij tot 60% van het
gewicht, bij harder hout omtrent 30 tot 40%. In de open lucht, doch onder
een dak, ontwijkt naar gelang der zwaarte van het hout in een 6 a 12tal
maanden ongeveer de helft dier vochtdeelen; daarom moet hout voor schrijnwerkers, pianomakers en derg. eenige jaren drogen. Maar zelfs het in de lucht
best gedroogde hout bevat nog altijd 10% water, dat men kan verdrijven
door middel van kunstmatige hitte, 't zij door het te drogen in een bak- of
een opzettelijk daartoe ingerichten oven, of door het in een verwarmd vertrek
te plaatsen. Dit kunstmatige drogen helpt echter alleen bij hout, dat eerst in
de lucht gedroogd is. Hout, door hitte gedroogd, heeft grootendeels de eigenschap verloren om opnieuw vochten aan te trekken, dewijl de hitte de bestanddeelen der sappen, met name de eiwitstof, hard heeft doen worden. Bij het
droog worden krimpt het hout, en indien dit te snel geschiedt, scheurt het.
Dit heeft licht plaats bij geschilde stammen, terwijl toch omgekeerd de schors
het drogen te zeer vertraagt. Men pleegt daarom veelal een middelweg in te
slaan en de schors niet geheel, maar gedeeltelijk, rings- of spiraalswijze, weg
te nemen, namelijk voor zoover het niet om de schors zelf te doen is, gelijk
bij eiken, die terstond na het vellen geheel worden afgeschild. Een ongelijkmatig uitdrogen van het hout, of het aan één kant weer indringen van vochtdeelen in droog hout veroorzaakt het kromtrekken. Kleine stukken hout drogen
spoediger dan grootere; daarom zijn schrijnwerkers, kunstdraaiers enz. gewoon,
de voorwerpen eerst ruw te vervaardigen van hout dat in de lucht gedroogd
is, ze dan eenige maanden te laten drogen en eerst daarna in het net af te
werken.
Behalve deze gewone methode zijn er nog een menigte middelen om het
hout verwerkbaar en duurzaam te maken; zij hebben ten doel, öf het gewone
drogen te bespoedigen, öf alle vochtdeelen geheel uit het hout te drijven, öf
in plaats daarvan er een chemische verandering in te doen geschieden, ten
gevolge waarvan de vochtdeelen onschadelijk worden gemaakt. In het eerste
geval heeft men de luchtpomp met een gesloten heete droogkamer in verband
gebracht; het is blijkbaar, dat warmte en luchtverdunning samen de vochtdeelen met kracht uit het water drijven. Een andere nieuwe behandeling bestaat
in het blootstellen van het hout aan oververhitten stoom. Damp tot 150° C.
is een veelvermogende waterverdrijver; eenige graden meer en hij doet het
hout verkolen. Het verdrijven der vochtdeelen langs den natten weg (het zoogenoemde uitloogen) is onbetwistbaar een zekerder middel dan de waterdeelen
eenvoudig te doen verdampen. Boomstammen in stroomend water te laten
uittrekken is een vanouds bekend middel; met gelijk doel legt men groene
planken vóór het drogen dikwijls in den regen. Het uitloogen door koud water
gaat intusschen zoo langzaam, dat men de stammen twee of drie zomers in
het water moet laten liggen. Door het hout in water te koken bereikt men
in weinige uren hetzelfde doel; het eenvoudigst echter door middel van stoom.
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Indien men in een gesloten vertrek stoom naar het hout laat stroomen,
worden. de poriën geopend, de vochtdeelen tot in het binnenste van het hout
opgelost en door het ontstaande heete water medegevoerd; er verzamelt zich
op den grond een sterk gekleurde pap, naar gelang der soort van hout van
bleekgeel tot zwart, on de werking is geëindigd, wanneer nog omtrent 50 uren
het uitsijpelende vocht kleurloos is. Hout op die wijze behandeld wordt vervolgens in de open lucht of in droogkamers zoo beendroog als zonder stoom
eerst na jaren het geval zou zijn geweest. Het heeft volstrekt geen neiging
om vochtdeelen op te nemen of krom te trekken en is voor werkhout oneindig
beter dan het op de gewone wijze door de natuur gedroogde. Alle soorten van
hout echter nemen bij deze behandeling een donkerder kleur aan. Tevens zij
hierbij opgemerkt, dat het hout, op de beschreven wijze behandeld, zoolang
het nog warm en nat is, bijna in iedere gedaante kan worden gebogen; men
behoeft slechts te zorgen dat het aldus vastgespalkt blijft totdat het droog is.
Men kan gemakkelijk nagaan, dat van deze eigenschap van bestoomd hout
gebruik gemaakt wordt voor meubelstukken van gebogen vorm.
Sommige houten voorwerpen, met name de liggers der spoorwegen en de
telegraafpalen, worden, zooals bekend is, tegen het rotten in den grond doortrokken met allerlei chemische zelfstandigheden, als: oplossingen van ijzer- en
kopervitriool, chloorzink, sublimaat, creosoot enz. Bij werkhout kunnen zulke
bereidingen, die den aard en de kleur van het hout aanmerkelijk veranderen
en voor een deel (in de huizen) schadelijk voor de gezondheid zijn, niet dienen.
Machines t o t h e t b e w e r k e n van hout. Bij het bewerken van hout
kan men zich niet bedienen van veel, dat bij de metalen bruikbaar is. Hout
laat zich noch smelten, noch smeden en vergoedt zulks slechts ten deele door
gekloofd te knnnen worden. Dienvolgens bepaalt men zich bij het bewerken
van hout bijna uitsluitend tot scherp gereedschap. De hierboven aangeduide
buigzaamheid als het heet en nat is, maakt een kleine uitzondering, en het
hout kan in dien toestand eenigermate in een vorm geperst worden tot het
aannemen van eenige figuren, evenals zulks met hoorn het geval is. Overigens
bedient zich de timmerman yan bijl en zaag, schaaf en boor, dissel en beitel,
benevens de overige gereedschappen, die wij den schrijnwerker en den timmerman van onze jeugd af hebben zien gebruiken. Sommige dier gereedschappen heeft men in den laatsten tijd voorzien van een eigen beweegkracht, waardoor zij tot den rang van machines bevorderd zijn. In 't algemeen is echter
het mechanisme bij het bewerken van hout, althans voor zoover het den
eigenlijken handenarbeid zou moeten vervangen, nog op verre na niet zoo
algemeen als bij het bewerken der metalen; daar het hout zooveel zachter is
dan metaal, kan een ervaren werkman gemakkelijk de mededinging van menige
nieuwe machine uithouden.
Het verwerken van het hout tot balken en planken gaat vooraf; het geschiedt op de bekende zaagmolens. In den laatsten tijd heeft men de werking
dier zaagtoestellen aanmerkelijk uitgebreid en laat ze bij 5 tot 6 paardenkracht
met 7 — 10 zagen tegelijk werken, zoodat een zware balk ineens tot planken
kan gezaagd worden. Dikwijls wordt tegenwoordig de oude vorm verdrongen
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door horizontaal liggende zagen, bij welke, gelijk de naam aanduidt, het raam
een heen en weer gaande
beweging heeft, in plaats
van een rijzende en dalende.
Deze inrichting heeft, behalve andere voordeelen, ook
dit, dat zij niet enkel in ééne
richting werkt, gelijk bij de
rechtopstaande zagen het
geval is, maar in twee richtingen, n.l. èn bij de heen-,
èn bij de teruggaande beweging.
In zeer veel vormen bedient men zich tegenwoordig
van r o n d e zagen. Het
zijn ijzeren getande schijven,
die onafgebroken in een en
dezelfde richting voortloopen, zoodat zij een doorgaande snede doen, en daar
het omloopen zeer kan versneld worden, wordt ook
hierdoor het werk grootelijks bespoedigd. Het hout
wordt öf vrij, öf op een
schuif blok naar de zaag toegevoerd, doch daar men bij
eenige
onvoorzichtigheid
voor zijne vingers gevaar
-loopt, is het beter den aanvoer naar de zaag door de
mechanische beweging eener
slede te doen. De gang van
zulk eene ronde zaag is
wegens de tappen, in welke
de zaagschijf draait, blijkbaar nog een weinig kleiner
dan haar halve diameter.
Om nu balken door te zagen, dikker dan die halve
diameter, laat men wel twee
schijfzagen in hetzelfde vlak
loopen, zoo, dat elke de helft
der zaagsnede levert. Tegenwoordig vervaardigt men echter zaagschijven van
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over de meter middellijn en bedient zich daartoe van gegoten staal, terwijl
men vroeger bij schijven van zulke grootte de tanden aan een rand, uit verschillende aaneengehechte bogen bestaande, vijlde. Ook kan men de zaagschijf
zoo doen werken, dat haar g e h e e l e diameter in aanmerking komt, wanneer
men haar met de buitenzijde aan een liggende, of met de onderzijde aan een
staande rol verbindt. Met zoodanigen toestel kan men echter alleen een dunne,
in spaanders afvallende houtlaag wegnemen en dus b. v. dikke balken effen maken.
Tot het z a g e n v a n b e l e g b l a d e n gebruikt men meestal ronde zagen,
en wel van 2 a 3 meter middellijn. Daarin heeft men het tegenwoordig zoo
ver gebracht, dat
bijna al het hout,
zonder noemenswaardigen afval, in
bladen veranderd
wordt. Men vijlt namelijk in de zaag
geen tanden, maar
maakt de snede
zoo scherp als een
scheermes en kan
daarmee bladen zagen, die niet dikker
dan papier zijn. De
hiernevensstaande
afbeelding vertoont
een zaagtoestel voor
dunne bladen, doch
die zoo ingericht is
dat hij een rechte
zaag in horizontale
richting doet loopen. De getande
Zaagmachine.
schijf, die men gedeeltelijk ziet, is geen zaag, maar een drijfrad, dat in een getande stang grijpt
en haar tegelijk met het raam omhoog doet gaan. Onder in dit raam wordt
het hout vastgemaakt en naarmate de snede vordert naar het zich niet voortbewegende zaagblad toegevoerd. Dit zaagblad ligt daar, waar bij Gr een gedeelte
der kruk, die den toestel in beweging brengt, zichtbaar is. De zaag doet ongeveer 275 gangen in de minuut en bij eiken gang rijst het hout 1 millimeter.
Daar de belegbladen in den regel slechts */2 millimeter dik zijn en ook het
spoor der zaag die breedte heeft, volgt daaruit, dat bij deze bewerking de
helft van het hout in zaagsel verandert.
Een nog grootere speelruimte dan de ronde zagen geven de handzagen, ook
zagen zonder eind genoemd, terwijl zij met de eerstgenoemde het voordeel van
een onafgebroken gang gemeen hebben. Het denkbeeld eener bandzaag is oud
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en aanvankelijk werd het verwezenlijkt in een paar schijven, welke door een
drijfriem met elkander verbonden zijn. Indien men zich voorstelt, dat de drijfriem verandert in een uiterst buigzame zaag zonder einde, dan is het klaarblijkelijk, dat met dezen toestel zelfs aan beide kanten, derhalve in geval de
schijven boven elkander liggen, zoowel bij het op- als bij het nedergaan gezaagd zou worden. Eerst in den lateren tijd heeft men deze soort van toestellen
tot practische bruikbaarheid gebracht, hoewel er veel bezwaren aan verbonden
zijn, zoo door het springen der zagen als doordien het moeilijk is een juiste
spanning te erlangen. De bandzaag vergunt en eischt een zeer groote snelheid
van gang; bij het doorzagen van balken doorloopt iedere zaagtand 12 a 13
meter in de seconde, hetgeen bijna het dubbele is van de grootste snelheid,
welke aan een heen en weer loopende zaag kan gegeven worden. De doelmatigste toepassing van het beginsel heeft men in de kleine, veel eenvoudiger
handzagen, die men veelvuldig aantreft bij schrijnwerkers en in fabrieken, nadat
zoodanige toestel het eerst gezien was op de Parijsche tentoonstelling van
1855 en aldaar algemeen voldaan had. Wegens het dunne en smalle van de
zaag zelve is zij uitnemend geschikt tot het zagen van gebogen werk.
Bij de houtzaagmachines heeft zich in den laatsten tijd al meer en meer
een soort van snij-werktuigen ingedrongen, die wij bij het behandelen van de
metalen nader zullen leeren kennen. Zij komen alle met elkander hierin
overeen, dat op een liggende of overeindstaande rol een menigte scherpe
messen zijn aangebracht, welke bij het snelle omloopen der rol het te bewerken stuk aanvatten en er die gedaante aan geven, welke uit de plaatsing der
messen voortvloeit en dienvolgens zeer verschillend kan zijn. Indien wij ons
voorstellen dat op de rol gewone, rechte schaafbeitels vastgemaakt zijn en
met groote snelheid op een voortschuivende plank werken, dan zal die plank
even glad worden als door schaven uit de hand, en wij hebben eene schaafmachine, aan welke men bij de uitvoering van het denkbeeld natuurlijk breeder beitels geeft. Deze is zelfs de eenig bruikbare vorm van een schaafwerktuig; immers het nabootsen van de handschaaf in een mechanisme beteekent
niets. Ook de schaafmachines leveren alleen dan net werk, wanneer de omloop
der werktuigen met groote snelheid plaats- heeft. Behalve van eenvoudige
schaafmachines maakt men tegenwoordig ook gebruik van zulke, die de planken
aan al de vier zijden tegelijk afschaven en reeën
zoodat in een oogenblik
eene plank geheel in orde is.
De afbeelding op bladz. 164 vertoont een schaafmachine tot het uitschaven
van lijstwerk, architraven, ojieven, kralen enz. Yan de beide drijfriemen doet
de onderste de houtiat voortschuiven, terwijl de bovenste dient tot het omvoeren van de trommel met de schaafbeitels, die in de minuut ten minste 2000
omgangen doet. H H zijn geklemde rollen om het hout neder te drukken.
Tot het schaven van schilderij- en dergelijke lijsten uit de hand moeten de
schaafbeitels, alsmede het geheele blok der schaaf een gedaante hebben, die
Het reeën bestaat in het schaven met een schaaf, van een lang, volkomen recht blok
voorzien, waardoor dus een liniaal-rechte zijde ontstaat.
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het omgekeerde is van die, welke men aan de lijst begeert te geven: wat in
deze verdiept zal zijn, moet in gene verhoogd wezen, en omgekeerd. Als men
nu eene spil van zoodanigen schaafbeitel voorziet, zal men hetzelfde werk,
maar met veel meer snelheid, leveren. De machine laat zich nog op een andere
wyze gebruiken, namelijk tot het maken van tapswijze afschavingen en tot
het uithollen van goten en dergelijk werk. Ook kan men er met behulp van
modellen nog ander werk door laten verrichten. Zoodanige machines kwamen
het eerst in Noord-Amerika in gebruik en dienden tot het fabriekmatig vervaardigen van onderscheiden eenvoudige houten gereedschappen, b. v. leesten,
geweerkolven, bijlstelen, pooten voor stoelen en andere stukken van meubelwerk, in 't algemeen van die vormen, welke, uit de hand gesneden, veel meer
arbeid en ervarenheid vorderen. Het model heeft dezelfde gedaante als hetgeen
men vervaardigen wil, derhalve die van een gewone leest ingeval men leesten
maken wil. Het werktuig is vastgemaakt op een spil; meer naar achteren
bevindt zich een gladde stalen schijf. De spil heeft bij haar omdraaiende ook
nog een voortschuivende beweging. Naast haar en even hoog ligt een toestel,
waarin tegenover den snydraad het te bewerken stuk hout, en verder naar
achteren het ijzeren model tegenover de stalen schijf vastgemaakt wordt. Het
model en het werkhout draaien onder den arbeid gelijkerwijze, en wel, daar
zfl aan elkander vast verbonden zijn, als een enkel stuk; maar het geheele
gedeelte, dat model en werkhout met al het toebehooren draagt, hangt beweegbaar als een slinger, en een gewicht trekt het onophoudelijk en zooveel
het kan tegen de spil, zoodat het snywerktuig in het hout vatten kan. De
beitel kan echter niet dieper snijden dan het model toelaat; immers zoodra
het met een of ander vooruitstekend punt tegen de stalen schijf drukt, houdt
voor dat punt alle verdere werking des beitels op; zoodra dit punt echter
voorbij gedraaid is en er weder minder opgehoogde plaatsen komen, wordt het
slingerende raam bijgetrokken en vallen er spaanders. Het laat zich derhalve
gemakkelijk begrijpen dat ten gevolge dezer afwisselende werking, onder een
onophoudelijk vooruit- en terugdringen van het slingerende raam, vereenigd
met het voorwaarts schuiven van den beitel, eindelijk het stuk hout volkomen
dezelfde gedaante als het model moet hebben aangenomen. Deze machine kan
dagelyks 5 0 - 6 0 paar leesten leveren, en door een eenigszins gewijzigde en
meer samengestelde inrichting ook die van hetzelfde model, doch van verschillende grootten zijn.
Boor- en h a k m a c h i n e s behooren mede tot de toestellen bij een fabriekmatige verwerking van hout; wij zullen ze nader leeren kennen bij de bewerking der metalen.
H e t t i m m e r e n en s c h r i j n w e r k e n . De beschreven machines worden
voornamelijk gebruikt in die inrichtingen, welke er zich op toeleggen om in
het groot al het houtwerk voor gebouwen kant en klaar af te leveren, zoodat
er zich de groftimmerman, de fijn- of huistimmerman, de glazenmaker en
eenigermate de schrijnwerker vereenigen. Ook van de zaagmolens zijn die
fabrieken niet afhankelijk, en toch is het zagen er een van de voornaamste
bezigheden; de daartoe strekkende machines dienen evenzeer tot fijn werk als
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tot het grofste, zooals om de onbekapte boomstammen zonder medewerking
van de bijl in vierkante balken te veranderen. Bij de eigenlijke schrijnwerkers
zijn de zaag-, snij- en andere dergelijke machines nog betrekkelijk weinig in
gebruik.
De timmerlieden en de schrijnwerkers zijn het, die ons voorzien van het
houtwerk, dat wij voor ons maatschappelijk bestaan noodig hebben: de eersten
voor zoover het huis zelf betreft; van de laatsten ontvangen wij ons huisraad,
tot gebruik en tot sieraad.
Het verwerken van hout tot smaakvol huisraad en meubelen met fijn snijwerk stond reeds in de middeleeuwen, met name in Duitschland, op een hoogen trap; maar de gewrochten van een omslachtigen kunstarbeid met de hand
waren slechts voor rijken en aanzienlijken bereikbaar; het huisraad van den
burgerman was lomp en grof. Ten gevolge van den vooruitgang in kunsten
en handwerken kan ook de minder bemiddelde zich tegenwoordig naar zijn
staat smaakvol en net meubileeren. Het meubelmaken heeft in onze dagen
veelal het karakter van een fabriekmatig bedrijf in het groot aangenomen, en
het zijn vooral de groote steden, die de netste en goedkoopste meubelen in
den handel brengen.
De schrijnwerkerskunst zoekt alle hoeken der aarde af tot het bekomen
van fraaie houtsoorten; de voornaamste hiervan vermeldden wij in het vorige
hoofdstuk. Bovendien gebruikt men nog tot het versieren van fijne meubelstukken onderscheiden andere voorwerpen, als: spiegels, verguldwerk enz.,
doch voornamelijk en sedert lang inleg- en snij-werk. In den laatsten tijd
is vooral het laatste zeer in zwang gekomen, zoo zelfs, dat de meubelmakerij
zich nauw heeft aangesloten bij de beeldhouwerij in hout. Daardoor is het
vroeger zoo algemeene inleggen met verschillende kleuren van hout, ook tot
afbeeldingen van bloemen, muziekinstrumenten, alsmede met ivoor, parelmoer
enz. zeer op den achtergrond geraakt, hoewel fraai bewerkte stukken uit dien
ouden tijd dikwijls duur door liefhebbers en verzamelaars worden betaald, en
als zij zeer uitmunten zelfs eene plaats in de eerste salons bekomen. Italië
placht het voortreffelijkste werk in dit vak te leveren. Later echter kwam er
wat het ingelegde werk betreft weder nieuw leven; het inleggen met parelmoer, verschillende metalen enz. werd te Parijs met voorliefde beoefend onder
den naam b o ü l e , naar men wil de geslachtsnaam van den uitvinder B U H L ,
een Duitscher.
Het inleggen der houten vloeren van danszalen enz. in den mozaïekvorm
was ongetwijfeld oorspronkelijk een navolging van het leggen van steenen
vloeren in verschillende kleuren; tegenwoordig is deze kunst tot een groote
hoogte van volkomenheid gebracht. In vroeger tijd vond men zulke vloeren
alleen in de zalen der aanzienlijken; tegenwoordig wordt het meer en meer
gebruik, ze ook in burgerwoningen te leggen, dewijl zij bij sierlijkheid uitmunten door keurigheid van bewerking en naar evenredigheid niet duur zijn. In
ons vaderland echter hebben zij de tapijten nog niet vervangen en zullen het ook
niet licht doen, daar bij de dikwijls vochtige koude van ons klimaat een wollig
of haren tapijt vrij wat warmer is dan een fraaie, maar koude houten vloer.
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De b e e l d h o u w k u n s t in h o u t . De beeldende kunst op hout toegepast
heeft van oudsher haar voornaamsten zetel in Duitschland gehad; zij bloeide
tegelijk met de Grothische bouwkunst en versierde de kerken van binnen door
lichamelijke vormen te geven aan dezelfde kunstgedachten, waardoor de bouwmeester leven gaf aan het kil gesteente. Ook deze oude kerkelijke kunst is
weder in bloei geraakt; onderscheiden kunstenaars van den tegenwoordigen
tijd leveren in preekstoelen, altaren, orgelkasten enz. kunstwerken, die voor
de oude niet behoeven onder te doen. Het snijden in hout zit, om zoo te
zeggen, der Duitsche natie in het bloed, want nergens elders neemt men waar,
dat eenvoudige bergbewoners als de Tyrolers, Zwitsers, Thüringers enz. zich
uit eigen aandrift daarop met dien uitslag toeleggen, dat dikwijls wezenlijke
kunstwerken uit de handen komen van menschen, die nooit in de kunst zijn
opgeleid en voor 't overige ook niet de minste beschaving bezitten. In den
laatsten tijd is men begonnen dien natuurlijken aanleg te ontwikkelen en zoowel in Zwitserland als Duitschland zijn werkplaatsen verrezen die, door ontwikkelde kunst bestuurd, gewrochten leveren, welke alles overtreffen wat
ooit van dien aard gezien is.

De J a c h t .

IX.
Geschiedkundige] inleiding. — Hooge, lage en middelbare jacht. — Het jagen. — Honden,
valken, fretten enz. — De parforce-jacht. — De vossenjacht. — Jacht op gevogelte. —
Jacht op pelsdieren. — Het jagen op viervoetig roofgedierte.

De „geweldige jagers" van den grijzen voortijd werden verheven tot vorsten
en halfgoden des volks. Mannen als NIMROD, ORION en H E R C U L E S trokken met
boomstammen te velde tegen wilde ossen, grimmige everzwijnen en dergelijk
wild, of deden als SIMSON en verscheurden een leeuw met de vuist en bonden
eenige dozijnen jakhalzen paar aan paar bij de staarten aaneen — louter als
eene uitspanning. St.-JoRis, die een draak aandurfde, en St.-HuiBERT, die de
patroon der jagers is geworden en gebleven, - zij leven in volksverhalen en
volksliederen; zij allen, van den vromen herdersknaap DAVID af, die een leeuw
en een beer versloeg, tot aan den goddeloozen wilden jager, die zelfs op den
heiligen dag des Heeren zijn woest bedrijf niet naliet.
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In het eerst werd aan niemand belet, beren en wolven na te zetten, en
veilig kon men een wild zwijn of een hert doodslaan, zonder eene jachtakte
in den zak te hebben. Wildbraad was een vaste schotel op de tafel onzer
voorvaderen, en menigeen kan zich nog heden ten dage een forschen Teutoon
of stevigen Batavier niet anders denken dan zittende op een berenhuid. Doch
toen later het wild in de bosschen zeldzamer werd, namen vorsten en heeren
het jachtrecht als hun eigendom in beslag, eerst dat op groot, later ook dat
op klein wild, en ten laatste bleef den armen boer geen ander middel tegen
den lastigen haas, die zijne kool afvrat, dan hem met een stok te tuchtigen;
geen andere beveiliging tegen het stoutmoedig gevogelte dat zijne korenakkers
dunde, dan eenige oude kleederen bijeen te rapen en er een vogelverschrikker
van te maken. De wetgeving trok zich de belangen van het wild gedierte met
de grootste teederhartigheid aan. Het leven van een hert gold meer dan dat
van een menseh, en toen begon de hevige strijd tusschen bevoorrechte jagers
en teruggezette stroopers — een strijd, die nog niet overal geëindigd is.
De jacht werd aan de eene zijde het edel vermaak van aanzienlijken, aan
den anderen kant een afzonderlijk beroep met afzonderlijke zeden en gewoonten,
afzonderlijke kunsten en wetenschappen, een afzonderlijke kunsttaal. De jagers
van beroep splitsten zich in verschillende onderdeelen, en hoezeer de belangen
van een bosch veelal in lijnrechten strijd' zijn met die der jacht, ziet men toch
jager en boschwachter niet zelden in één persoon vereenigd.
De grenzen tusschen hooge en lage jacht zijn niet in alle landen dezelfde.
Meestal rekent men tot de eerste dieren, welke ten deele in 't geheel niet,
ten deele slechts hier en daar in ons vaderland voorkomen: herten, reeën,
gemzen, steenbokken, beren, wolven en vossen. In sommige landen mag men
het schadelijke roofgedierte wel dooden, maar moet de huid aan den eigenaar
van het jachtrecht worden uitgeleverd. Onder het gevogelte rekent men tot de
hooge jacht: korhoenders, fazanten, ganzen, kraanvogels, reigers en zwanen.
Tot de lage jacht behooren alle andere: „haar en vederen.'' Doch er zijn ook
landen, waar men nog een middelbaar jachtwild heeft, waartoe dan reeën,,
korhoenders enz. gerekend worden.
De toenemende bevolking, het ontginnen van landen en de daarmee gepaard
gaande uitroeiing van groote bosschen hebben in Midden-Europa velerlei dieren
doen verdwijnen, welke er in vroeger eeuwen huisden. Een enkele wolf moge
zich nog hier of daar in enkele streken van ons land vertoonen in strengo
winters, — zij zijn er zeldzaam, evenals ook de beer, de los, de eland en
dergelijke naar het minder bewoonde en bebouwde Noordoosten van Europa
verhuisd zijn. Het wilde zwijn snuffelt nog hier en daar in de bosschen van
Duitschland rond, en het schuwe hert vindt hoe langer hoe minder eenzame
plaatsen. Ook de reeën verminderen zeer, en toen de vrijheidskreten van 1848
in sommige landen de hazen voor eene wijl vogelvrij verklaarden, zijn deze
vlugge viervoeters er verbazend gedund. Landlieden en boschwachters zagen
van oudsher in het hongerige wild hun natuurlijke vijanden. Zij hadden dan
ook het recht van klacht, als de wildbaan al te sterk toenam. Wanneer echter
de menigte wild een bepaalde grens niet overschrijdt, is het vereischte voedsel
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betrekkelijk zoo weinig, dat er van eigenlijk benadeelen geen sprake zijn kan.
In dit geval wegen de voordeelen van het jachtwezen de nadeelen ruimschoots
op; want zonder nu nog in aanmerking te nemen, dat het jachtvermaak voor
velen een aangename verlustiging is, vergete men niet dat de jacht een
krachtig hulpmiddel is om menschen te vormen, in staat en gewoon om aan vermoeienissen het hoofd te bieden en daardoor in een oorlog allerbelangrijkste diensten te bewijzen. Zwitserland en Tyrol bezitten een krachtige bevolking, in staat
om met vaste hand en scherp geoefend oog een kogel nimmer te doen missen;
en natuurlijk is zoo iets voor de weerbaarheid eener natie ver van onverschillig.
Een belangrijk bestanddeel van het jachtwezen bestaat in het africhten der

Hondenrassen.

honden, van welke er onderscheiden soorten zijn: windhonden, brakken, patrijshonden enz. Het is een bijzondere kunst, die dieren voor de jacht geschikt te
maken, iets waartoe kennis vereischt wordt van de eigenaardigheden, door
welke zich ieder ras. onderscheidt. Want ofschoon het vervolgen van het wild
aan het hondenras eigen is, als zijnde de hond een roofdier, zoo zal het dier
toch niet voor het wild staan, een jager waarschuwen, de prooi bij hem brengen
zonder verslinden (scheuren), te kennen geven of zich een vos of das in de verblijfplaats van het wild heeft genesteld en dergelijke, zonder daartoe afgericht te zijn.
Bijzonder afgerichte honden stijgen dienvolgens aanmerkelijk in prijs, terwijl leerlingen, die geheel zonder aanleg blijken te zijn, worden doodgeschoten. Hoe het
africhten ook plaats hebbe, altijd bestaat de hoofdzaak hierin, dat men den hond
aan dezelfde woorden en teekens tot het aanduiden van hetzelfde doel gewenne.
In vroeger tijd maakte men meer dan tegenwoordig werk van het africhten
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van valken, een vermaak dat zoo edel geacht werd, dat zelfs vorstelijke personen er zich mede bezighielden. Vroeger was het vangen en africhten der
valken nergens meer in zwang dan in het Noordbrabantsche dorp Yalkenswaard
(2 uur ten Zuiden van Eindhoven), dat er ook den naam naar heeft en waar
de valkeniers van vorsten en andere aanzienlijke personen uit geheel Europa
plachten samen te komen. In de dorpsherberg aldaar vindt men nog eene
menigte afbeeldingen en schrifturen, op dat bedrijf betrekking hebbende, en
hoewel het thans in verval is, bestaan er nog enkele overblijfselen van. Wij
vonden ergens het vangen der valken aldus beschreven:
„Wanneer de vogels in September en October ons land verlaten, maakt de
vogelaar zich gereed om den valk te vangen. Yalkenswaard is hiertoe het
geschiktste plaatsje van ons land, en reeds eeuwen lang erdoor vermaard. Men
vindt er jaarlijks valkeniers uit Engeland, die te Yalkenswaard den roofvogel
opkoopen en voor de reigervangst dresseeren. Midden in de heide graaft men
in den grond een kuil of zoogenaamde onzichtbare hut, waarin zich twee
valkenvangers bevinden, die gedurig het oog op een vogeltje gevestigd hebben,
dat vijf en twintig schreden van hen verwijderd is. Deze vogel is de klapekster, aan wiens angstige bewegingen de vogelaar bemerkt, dat een valk of
een andere roofvogel in den omtrek der hut is. Op verschillende afstanden
van de hut zitten tamme duiven in kooien; deze hokjes worden geopend, de
duiven vliegen rond, maar nauwelijks bemerken zij den roofvogel, of zij keeren
in hunne schuilplaats terug. Op een afstand van 150, 200, 300 en 400 schreden van de hut liggen halve hoepels, met een sterk netje voorzien en die
kunnen overgeslagen worden door middel van een ijzeren draad, welke van
het net naar de hut gaat. Yóór den hoepel zit in den grond een houtje,
waardoor een touwtje loopt, waaraan een andere duif vastgemaakt is. Zoodra
de tamme duiven in hare hokjes teruggekeerd zijn, laat men de duif, die voor
het net zit, opvliegen, die echter, wanneer de vogelaar zulks verlangt, door
hem op het mikje teruggedreven wordt, dat vóór het hutje in den grond staat.
Ziet, daar zweeft de valk; statig en langzaam beweegt hy zich; ziet, nu roert
hij zich niet; hij schijnt een onbeweeglijk vlekje tegen den helderblauwen
hemel. Let op . . . . Neen, de bliksem schiet niet sneller door de lucht, dan
de roofvogel zich op de duif nederstort! Nauwelijks heeft de valkenvanger dit
bemerkt, of even snel trekt hij de duif tegen het houtje en dus voor het net.
De valk heeft in zijn snelle vaart de duif gevolgd, en aan het trekken en
rukken van het koordje voelt de jager, dat het schuldeloos dier tusschen de
klauwen van den roofvogel zit. Het overhalen van zooeven genoemden hoepel
is het werk van een oogenblik; het ijzerdraad wordt goed in de hut vastgemaakt, en de valk is gevangen."
Om de valken af te richten laat men ze honger lijden en belet hun het
slapen door hen in ringen te zetten en onophoudelijk te laten slingeren. Hun
kop is in een kapje verborgen en hunne pooten zijn gebonden. Yan lieverlede
gewent men den vogel op de met een dikken handschoen voorziene vuist van
den valkenier te zitten en uit zijne hand te eten. Langzamerhand laat men
hem aan een kettinkje of touw vliegen, eerst op kleine afstanden, later op

DE

JACHT.

grootere, eindelijk geheel los. Er is veel ervarenheid en veel geduld noodig
om valken af te richten; maar is een valk ook goed gedresseerd, dan geven
de liefhebbers er veel geld voor. Men jaagt met afgerichte valken op reigers;
als er een gevangen is laat men hem doorgaans weder vliegen, na hem voorzien te hebben van een zilveren plaatje, waarop de naam van den vanger en
het tijdstip der jacht gegraveerd zijn. Tegenwoordig is de valkenjacht, die voor
een 40 jaren in den omtrek van het Loo eenigermate scheen te zullen herleven, weer in haar slaap teruggezonken1).
Er is nog meer dat bij het jachtbedrijf behoort, en men zou zich zeer vergissen, zoo men meende dat het genoeg is zeker van zijn schot te wezen. Het
zetten van allerlei vallen, netten en strikken; het kennen van de levenswijze,
het instinct, het aas, de nesten, de listen der verschillende dieren, en wat
niet al, komt er bij. Een geoefend jager kent niet alleen de stemmen van viervoetig wild en vogels, maar bootst ze ook na, 't zij enkel met den mond of
met verschillende pijpjes en fluitjes. Hij kent mede, en dit is een zeer belangrijk onderwerp, den „voet", de sporen, van allerlei wild, zelfs van jonge
of oude dieren. Hij is voorts behoedzaam, bedaard; hij let op den wind, op
het weder, op ieder kenteeken dat door een onervarene wordt voorbijgezien.
Hij weet het wild op verschillende wijzen te verschalken. Waar onderscheiden
personen te zamen jagen, b. v. bij een drijfjacht, kent ieder zijn post, weet
ieder bij elke voorkomende omstandigheid in overeenstemming met het algemeene plan van den veldtocht en tevens naar gelang van zaken te handelen
of door zijne honden te doen handelen. Zijne maatregelen verschillen naarmate men het wild levende wenscht te vangen of dat dit onverschillig is.
Zijn geoefende blik kent hinderlagen en keerplaatsen, en het grenst soms aan
't verwonderlijke, hoe een jager uit onbeduidende teekens weet af te leiden
waar hij al dan niet wild te wachten heeft en hoe hij het moet aanleggen
om dit meester te worden; alzoo spaart hij zich veel vergeefsche moeite en
bereikt langs den besten weg zijn doel. Mompelt de echte jager een vloek tusschen de tanden, als hij bespeurt dat de stroopers de hazen zoeken te verschalken door strikken of de patrijzen opvangen met tiras-netten, — ook hij
bezigt listen om zijne prooi meester te worden.
l

) De kunst om met roofvogels andere dieren te vangen dagteekent reeds van oude
tijden; reeds de Chineesche jaarboeken maken er melding van. Naar het schijnt zijn de
valkenjachten in den tijd der groote volksverhuizing uit de uitgestrekte vlakten van MiddenAzië naar Europa overgebracht, waar zij hun glanspunt bereikten in den tijd der kruistochten. Ook onder LODEWIJK XIII gold de valkenjacht als een edel bedrijf en een veel
gezochte uitspanning aan het Fransche hof. Na de vorige eeuw bleef zij het meest beoefend
in Engeland, Nederland en Rusland. Koning LODEWIJK hernieuwde de groote valkerij op
het Loo, maar na onze inlijving bij Frankrijk werd deze verplaatst naar Fontainebleau. In
1836 ontstond er eene club van aanzienlijke Nederlanders en Engelschen, die onder voorzitterschap van prins ALEXANDER der Nederlanden bij het Soerensche bosch en het Loo de
valkenjacht op nieuw beoefenden, doch in 1853 werd deze club ontbonden. (Een zeer
geroemd werk over de valkenjacht is dat van A . VERSTER VAN WULFENHORST en H . SCHLEGEL,
getiteld: „Traité de fauconnerie" en versierd met een aantal platen).
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Is het vangen van hazen met zoogenoemde lange honden een inderdaad
bezienswaardig vermaak; wordt gevogelte, gelijk wij reeds aanduidden, door
middel van valken gevangen door de aanzienlijken, — een meer burgerlijk
bedrijf is het betrappen van het konijn met fretten. Het fret en het konijn
zijn even geslagen vijanden als de kat en de muis, en gelijk de meeste dieren
hun vijand goed kennen en, als zij hem niet aankunnen, vreezen, zoo is dit
ook hier het geval: het konijn vlucht voor een fret. Daarom sluit men op een
bepaalde plaats alle uitgangen der holen van het konyn af met een netje, dat
zich sluit als het dier er in loopt. Vervolgens laat men een fret in een der
holen kruipen. Zoodra de konijnen het bemerken, vluchten zij naar alle zijden
weg en loopen in de netten, die tot hunne ontvangst gereed staan. Daar echter
het fret als het in het hol een konijn vat, het verslindt en na dien maaltijd
gaat liggen slapen, wordt het doorgaans vooraf gemuilband, en ook dan nog
wil het dikwijls het hol niet verlaten eer de honger er het toe noodzaakt.
Doch dan is een schot met los kruit in het hol meestal voldoende om het
fret voor den dag te doen komen.
De p a r f o r c e - j a c h t is van Franschen oorsprong. Zij is een hertenjacht,
waarbij een groot bosch door een groot personeel wordt afgezet. De speurhonden worden uitgezonden en nadat een hert is opgejaagd, wordt het vervolgd
door de honden en de jagers, welke laatsten te paard zijn gezeten. Het vermoeide dier blijft eindelijk voor de honden staan; het is afgejaagd („aux abois"),
waarna een steek met een hertsvanger achter het linker schouderblad of een
buksschot een einde aan zijn leven, maakt. Dan wordt de rechterpoot afgesneden en deze aan het hoofd van den jachtstoet als een hulde aangeboden.
Is daarna het hert van zijn huid ontdaan, dan snijdt men het naar vaste
regels in stukken, en ook de honden ontvangen hun deel van den buit. De
Engelsche vossenjacht is mede een soort van parforcejacht.
Een der doortrapste dieren is de vos. De jacht op Reintje is dan ook een
van de vermakelijks te, waarom wij er iets meer van dienen te zeggen, hoewel
de vossen hier te lande te zeldzaam zijn om onder de voornaamste jachtdieren
gerekend te worden. Voor de vossenjacht moet men list tegen list stellen en
de jager tegenwoordigheid van geest aan groote voorzichtigheid paren. Hij
moet nauwkeurig bekend zijn met alle vossennesten en holen in zijn jachtdistrict. Wil hij een ouden vos in zijn leger verschalken, dan moet hij zich
natuurlijk verbergen en alle gedruisch zorgvuldig vermijden. Wordt de vos aangeschoten, maar zoo dat hij nog in zijn hol kruipen kan, dan is hij daarom
nog niet voor den jager verloren. Eer het dier sterft, sleept het zich nog naar
den uitgang om versche lucht te zoeken, en daar vindt de jager het na een
paar dagen. Indien de jager een warmen voorjaarsnamiddag kiest om den vos
te bekruipen, kan hij misschien een geheele vossenfamilie onder het schot
krijgen. Dan toch brengt mevrouw Reintje hare telgen in de zon, waar zij zich
koesteren en verlustigen. De vos houdt in het bosch geregeld hetzelfde spoor,
doch vermijdt zooveel mogelijk opene plekken en zoekt altijd door de struiken
te kruipen. Bij zulk een spoor kan de jager boven den wind post vatten en
ook nog door eenig aas den hongerigen vos lokken. Daartoe kiest hij 't best
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een nacht met helder maanlicht, en sleept een versch stuk haas aan een touw
langs den zoom van het bosch op het pad van den vos, terwijl hij, bemerkende dat Reintje nog bang is, de stem van een muis, een vogel of een jongen
haas nabootst. Doch hij moet in den aanslag kunnen schieten en op kop of
borst aanleggen. Een aangeschoten looper hindert den vos weinig in de vlucht;
ja er zijn voorbeelden dat de jager een vos die zich dood hield de achterloopers
door elkander stak, terwijl het slimme dier toch nog ontkwam op het oogenblik
dat hij zijne kans schoon zag. Yalt de vos op het schot, dan moet de jager
vlug zijn om hem bij den staart te vatten en hem nog eens terdege met den
kop tegen een boom slingeren, of hem een tweede schot in de borst geven.
Wil men hem in zijn hol bestoken, dan bezet de jager met geladen geweren
de uitgangen, of men plaatst er netten voor, waarna men een dashond in het
hol jaagt. Ingeval
Reinier in zijn hol
blijft en de hond
de plaats aanduidt
waar hij ligt, dan
graaft men daar boven een gat in zoodanige richting, dat
men zoo mogelijk
den vos van den
hond scheidt. Den
vos haalt men dan
met een haak uit
of steekt hem met
een daartoe bestemde vork dood.
Bij storm en regenachtig weder laat
Vossennest.
zich het dier ook
wel door den dashond uit zijn hol jagen; men kan het dan in een der uitgezette netten vangen. Zeer omzichtig moet men zijn als men den vos in
ijzeren vallen vangen wil. Daarbij geldt als hoofdregel, dat men den vos zoo
min mogelijk wantrouwend maakt; men moet dus zorgen, dat geen reuk hem
kan verraden dat er menschen in het spel zijn. De val wordt op een behoorlijke diepte in den grond geplaatst op een bodem van droog hakstroo of iets
dergelijks tegen het roesten, en daarmede ook bedekt. Op dit laatste strooit
de jager een weinig verschen paardemest, uit elkander gekrabd alsof het kraaien
gedaan hadden, en daarna doet men het aas aan de val. Hiertoe gebruiken
de jagers een mengsel van gebraden varkensvet met een stukje brood, waarbij
zij schillen van klimmende nachtschade (Solanum dulcamara), uien, violetwortel, honig en kamfer doen. Eer de val wordt gezet, tracht men den vos
onderscheiden malen door dergelijke brokken aan die plaats te gewennen, of
hem daar vooraf wat kalfsbeentjes, lever, stukjes wild en dergelijke voor te
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zetten. Ook gebruikt men wel een in boter gebraden haring of een gebraden
kat tot lokspijs.
Op dergelijke wijze vangt men ook dassen. Meer behendigheid nog eischt
het vangen van otters, die uithoofde van hun kostbaren pels wel eenig geduld
waard zijn. En dit is er ook evenzeer toe noodig als een zeker schot. Niet
onaardig is de otterjacht met honden die goed kunnen zwemmen, vooral indien
men het water, waar zich de otter bevindt, met netten kan afzetten, naar welke
het dier dan door de honden gedreven wordt. Over het vangen van marters,
bunzings, wezels en dergelijke dieren kunnen wij, zonder al te uitvoerig te
worden, niet uitweiden. De meeste worden gevangen, öf om de pels, öf
wegens de schade die zij aanrichten. Egels moet men somwijlen trachten te
verdrijven of te vangen omdat zij zulke stoute eierdieven zijn, doch men . late
ze liever in leven en brenge ze op den zolder, waar zij voortreffelijke muizenvangers zijn.
Over het jacht maken op v o g e l s zou veel te zeggen zijn, indien wij in
bijzonderheden konden treden hoe de jager zich weet meester te maken van
fazanten, patrijzen, ganzen, eenden, snippen enz., alle een smakelijke schotel.
De eerstgenoemde zijn de fraaiste, de laatste worden door liefhebbers voor het
lekkerst gehouden. Ook lijsters, vinken en dergelijke worden in den herfst als
fijn gebraad gezocht, vooral de ortolanen (Emberiza h o r t u l a n u s ) , een
vogeltje dat een buitengewonen aanleg heeft om vet te worden.
De wijzen om zich van vogels meester te maken zijn hoofdzakelijk drie :
het schot, het net en de strik, waarbij men als vierde nog zou kunnen noemen de lijmstokjes.
Over het eerste behoeven wij niet veel te zeggen.
De geweren worden elders beschreven; ook de vervaardiging van kruit en
hagel; dat van den laatsten voor vogeltjes veel kleiner korrels gebezigd worden, spreekt van zelf. De kleinste soort van hagel heet dan ook musschenhagel, of, daar hij zoo fijn van korrel is, musschenstof.
Yan het vogelvangen met netten is de zoogenaamde vinkenslag het meest
bekend en het meest in gebruik. Daartoe heeft men öf vaste vinkenhuisjes öf
tijdelijke hutten. De laatste vervaardigt men natuurlijk daar waar men de
meeste hoop heeft op goede vangst: in een open, op eenigen afstand door
houtgewas gedekten grond. Een langwerpig vierkante plek wordt effen gemaakt; de grootte hangt af van die der netten. Deze zijn twee in getal, voorzien van raamwerk; zij zijn met scharnieren vastgemaakt aan paaltjes die in
den grond staan. Tot het overhalen der netten, die tegen elkander toeslaan
en alsdan plat op de vinkenbaan liggen, bezigt men touwen, die naar de hut
of het vinkenhuisje loopen. Een hut van takken wordt op kleinen afstand van
de baan gemaakt; in het vinkenhuisje is de jager zelf verscholen. Hier en daar
langs de baan staan, onder takken verscholen, de lokvinken, die door uitbranden der oogen blind gemaakt en van den winter af in den kelder of ergens
anders op eene koele en stille plaats bewaard zijn. Deze lokvinken, in den
vinkentijd de lucht genietende, zijn in hun blindheid misleid aangaande het
jaargetij en slaan lustig door. De trekkende wilde vinken worden daardoor
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aangelokt, alsmede door het zien van andere vinken, welke men heeft opgevangen en door middel van een toom („broekje" genoemd), vastgemaakt aan
een touw, waar de jager nu en dan aan trekt, waardoor de aldus genoemde
„roervinken" even opvliegen en hun wilde makkers lokken. Zoodra eenige
vinken, dikwijls ook met groenlingen, putters en andere vogeltjes, op de baan
zijn „gevallen", haalt de jager de netten over; zij slaan toe en de vogels zijn
gevangen. Er bestaan voorbeelden, dat een behendig jager op één voormiddag
4- of 500 vogeltjes gevangen heeft. Maar men moet er vroeg bij zijn en in
October kan het 's morgens bij het krieken van den dag koud wezen! Laat
in den voormiddag willen de vogels ook nog wel vliegen; men noemt dit het
„trekje van halfelf"; in den namiddag komen er geen. Hoofdzakelijk hangt
het meer of minder trekken der vinken van den wind af; zij trekken naar
het zuidwesten en altijd tegen den wind op, zoodat de jager, als hij 's morgens den wind in het noorden of oosten ziet, zich gerust het opdoen van
eenen kouden neus kan besparen. De strikken worden van paardenhaar of
van zeer dun ijzerdraad vervaardigd. Alle berusten op het beginsel, dat het
dier genoodzaakt wordt, ter bekoming van het aas of om zijn gewonen weg
te volgen, door een strik te gaan, die dichtgaat en hem den doortocht belet.
Het vogelvangen met lijmstokjes is meer eene aardigheid dan een jagersbedrijf. Aan een tak, waar men den vogel heeft heengelokt door aas of andere
middelen, wordt een kleverige stof gehecht, die hem bij het aanraken belet
weg te vliegen, zoodat hij blijft hangen, totdat de vogelaar hem vat.
In de laag gelegene streken van ons vaderland worden jaarlijks een overgroote menigte wilde eenden gevangen door middel van inrichtingen, welke
men e e n d e n k o o i e n noemt. Deze bestaan uit een uitgestrekt water of ruimen vijver, met een heining omringd en rondom met geboomte beplant, waarop
de kooiker of kooiman, die in een nabijgelegen huis woont, eene partij roepof kwaakeenden houdt. Deze lokken door haar voortdurend gekwaak de voorbijtrekkende wilde eenden om in den vijver te vallen. Wanneer nu de kooiman
bemerkt dat er wilde eenden neergestreken zijn, laat hij een klein hondje, dat
daarop afgericht is, langs den vijver loopen en zich bij tusschenpoozen om
zekere „coulissen" vertoonen; de nieuwsgierigheid verlokt de eenden om het
hondje al zwemmende te volgen tot een zekere plek in den vijver, die met
overdekkende netten afgesloten is. Zoodra de eenden in die gang zijn, komt
de kooiman te voorschijn en de eenden worden nu door de gang heen gejaagd tot in fuiken, die er het einde van uitmaken. In deze fuiken wordt den
wilden eenden terstond de nek omgedraaid, terwijl de tamme eenden reeds
vroeger teruggekeerd zijn om weer andere wilde te lokken. Een goede eendenkooi heeft veelal vier zulke gangen; men vindt ze o. a. in de omstreken van
Giethoorn, op Schiermonnikoog, de Zuid-Hollandsche eilanden enz.
Eer wij het vogelvangen voor behandeld houden, moeten we ook nog iets
zeggen over het eierenrapen, dat in Friesland, op de Zuiderzee- en Waddeneilanden en in een gedeelte van Zeeland een zeer belangrijken tak van volksvlijt uitmaakt. Langs sommige kuststreken n.l. van ons vaderland vertoonen
zich in den voorzomer duizenden zee- en moerasvogels, met name de zeemeeuwen
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(Sarus), strandloopers (Tringas) en andere, welker eieren langs de kusten
der Noordzee, vooral op deNoord-Hollandsche en sommige Zeeuwsche eilanden,
bij menigte geraapt en verzonden worden.
Doch deze handel, hoewel plaatselijk niet onbelangrijk, beteekent veel minder dan die in pelterijen, waartoe onderscheiden dieren in het noordelijk gedeelte van Aziatisch Eusland, benevens de Noord-Amerikaansche streken in
den omtrek der Hudsonsbaai hun schatting leveren.
Onder de Russische pelterijen staat het s a b e l d i e r (Mustela zibelina)
bovenaan. Dit dier behoort tot de marters; zijn kleur verschilt naar de streek,
den ouderdom, het jaargetijde, en ook dan nog heeft het eene dier ander haar
dan het andere. De meest voorkomende kleur is bruinzwart en effen zwart;
bij de zilversabeldieren is het bovenhaar blinkend wit, bij het goudsabeldier
goudglanzig. Het meest gezocht zijn die sabeldieren welke naar het blauwachtige zweemen; de zoodanige worden soms met 100 roebels (ruim ƒ 200) het
stuk betaald. De verkoop van sabelpels is het bijzonder eigendom der Russische kroon. Vele der half wilde volksstammen in Siberië moeten sabelhuiden
als belasting opbrengen, en niet weinigen der naar dat land verbannenen
moeten eveneens jaarlijks een zeker getal leveren. Door die onophoudelijke
vervolgingen zijn de buitendien niet talrijke en zeer schuwe sabeldieren in de
door menschen bewoonde of althans bejaagde streken zeer zeldzaam geworden,
zoodat men ze steeds verder in afgelegen oorden zoeken moet. Gelijk bij alle
dieren, waarop men wegens hun huid jacht maakt, zoo tracht ook bij het
sabeldier de jager zulke verwondingen te vermijden, bij welke de huid te veel
beschadigd zou kunnen worden. Men vangt ze dus bij voorkeur in vallen of
strikken.
De pelsjagers en pelshandelaars maken een onderscheid in de soorten, waar
de natuurbeschrijver geen verschil vindt. Doch ook omgekeerd worden niet
zelden pelterijen, die van geheel verschillende dieren afkomstig zijn, op denzelfden naam verhandeld.
Onder de dieren die na aan het sabeldier verwant zijn, was de h e r m e l i j n
(M. e r m i n e a) vroeger meer dan tegenwoordig gezocht, vooral de witte winterpels met een zwarte staartpunt. Onecht hermelijn heeft men van den Russischen sneeuwwezel, alsmede van het witte konijn. Het laatste dier speelt
in den pelshandel een belangrijke rol. Zilverkleurige en bruine zijn het meest
gezocht; men rekent dat in Duitschland alleen jaarlijks 8 millioen stuks in
den handel komen.
Eekhorenhuiden worden uit Siberië jaarlijks in grooten getale uitgevoerd.
Deze pelterij, die een fraai zilvergrijze kleur heeft, komt bij ontelbare stapels
uit Jeniseisk, Irkoetsk, Jakoetsk enz. naar Europa, en alleen in den omtrek
van Leipzig (te Weissenfels, te Naumburg enz.) worden jaarlijks nagenoeg
anderhalf millioen stuks bereid, om vervolgens naar Frankrijk, Italië, Polen,
Amerika enz. vervoerd te worden. Men heeft ook zwarte en witte. De staart
der eersten wordt voor sabelstaart verkocht; de laatsten, die meest uit Kamschatka komen, staan vrij hoog in prijs. De langste haren der eekhorentjes,
gelijk mede die van dassen, marters enz. worden ook gebruikt tot fijne pen-
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•seelen. Het bonte eekhorentje wordt minder geschat; meer daarentegen eene
soort in Barbarije, die wegens de fraaie kleuren liverei-eekhorentje genoemd wordt.
De huid van den Siberischen b u n z i n g (M. p u t o r i u s ) heeft niet veel
waarde, maar des te meer die van den Bussischen edelmarter. De pels van
den Noordschen veelvraat (Meles gulo) is fraai en blinkend, maar daar hij
grof van haar is, staat hij als pelterij niet zeer hoog aangeschreven. Hetzelfde
kan gezegd worden van de wolven en beren.
Tot bijna niets anders dan tot jachtveld dienen de uitgestrekte streken van
Noord-Amerika rondom de Hudsonsbaai. Hier leefden van oudsher de Indiaansche horden van hun boog en sloegen de levenswijze van onderscheiden dieren
nauwkeurig ga, ten einde er zich op de jacht van te bedienen. Reeds in 1670
hadden eenige Engelschen een handelsmaatschappij gesticht tot het opkoopen
'der pelterijen in de landen om de Hudsonsbaai. Zij bekwamen van koning
K A R E L II een privilege voor dat land, door Engeland als zijn eigendom beschouwd. Het had eene oppervlakte van 128,000 • geographische mijlen, en
was derhalve twintigmaal zoo groot als Groot-Brittannië. De belangstelling in
deze zaak steeg aanmerkelijk, toen de expeditie van COOK in het westelijke
gedeelte van Amerika de kostbare zeeottervellen aantrof en tevens ook voor
een spotprijs andere hooggeschatte pelterijen kocht, die in het nabijgelegen
China met ongehoorde winst werden verkocht. Geruimen tijd trokken liefhebbers van avonturen en stoutmoedige waaghalzen uit allerlei natiën naar dat
jachtveld en plaatsten vallen voor bevers, vossen en bisams; zij schoten grof
wild en beren, lynxen en wolven, en leverden ten gevolge van hun avontuurlijke tochten jaarlijks aan de pelshandelaars evenveel versche pelterijen als
versche stof aan de romanschrijvers. Nu en dan kwamen zij met de inlandsche
Roodhuiden in ernstige botsing; anderen verwilderden geheel en werden zelf
Indianen. In 1783 ontstond de pelterij-maatschappij van het Noordwesten; zij
werd door Canadasche kooplieden gesticht, en tusschen de mannen der beide
compagnieën ontstond in die afgelegen jachtdistricten een treurige kampstrijd,
totdat eindelijk in 1821 de vrede gesloten werd. Sedert de goudstreken van
Californië de algemeene aandacht trokken, begonnen de meeste pelsjagers de
bevervallen op zijde te zetten voor schop en goudwaschbak, zoodat tegenwoordig de jacht in de landen om de Hudsonsbaai weer bijna uitsluitend door
Indianen wordt uitgeoefend.
Het voornaamste pelsdier daar te lande is de b e v e r (Castor fibes). Men
vangt hem door vallen in de nabijheid zijner woningen te plaatsen. De huid
van dit dier verhief zich zelfs tot een soort van waarde-standaard bij den ruilhandel tusschen jagers en opkoopers. Twee marters golden zooveel als één
bever, tien muskusratten insgelijks, vier bevers zooveel als één zilvervos, enz.
Over den prijs, dien men voor de pelterijen in den Europeaanschen handel
besteedde, hield men de jagers natuurlijk zooveel mogelijk onkundig. Men betaalde met Europeaansche voorwerpen, b. v. een geweer voor 20 bevervellen,
een klein voor 4, een mes voor 2, enz. Bij de woeste levenswijze waaraan
zich de pelsjagers overgaven, geraakten zij gewoonlijk ook in schulden bij en
werden afhankelijk van de opkoopers, die door het geheele land heen hunne
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reizigers zonden en marskramers lieten rondtrekken. Om de markt zooveel
mogelijk op gelijke hoogte te houden, betaalde men voor de kostbaarste pelterijen betrekkelijk een weinig minder dan voor de geringere soorten. Daardoor trachtte men te verhinderen, dat de kostbaarste pelsdieren uitgeroeid en
de goedkoopere verwaarloosd werden. Bevers werden in sommige jaren tot
30,000 stuks afgeleverd; zij zijn echter veel zeldzamer geworden dan vroeger.
Eertijds werden de vellen meerendeels geschoren en verwerkte men het haar tot
een fijn vilt, dat onder den naam kastoor in den handel kwam; tegenwoordig
knipt men de lange haren weg en doet daardoor het bont op dat van zeeotters (Lutra m a r i n a ) gelijken.Dit dier
bewoont de noordwestelijke kusten van
Amerika; de jacht erop geschiedt bijna
alleen door de inlanders. Zij trachten den
otter met vaartuigen in zee te omsingelen,
en als hij boven water of aan land komt,,
te schieten — iets dat bij een zoo klein
dier moeilijk genoeg is. Reeds in 1790
verkocht men te Canton de vellen voor
f 180 tot f 270 het stuk, de staarten voor
f 10 tot f 36; sedert dien tijd is de prijs
wegens de zeldzaamheid aanmerkelijk gestegen; een goed zeeottervel toch wordt
niet zelden met 8 a 900 gulden betaald i ).
Hooge prijzen besteedt men ook voor
sommige soorten van vossen, nu en dan
in Siberië en Kamtschatka voorkomende.
Een witte vos wordt doorgaans voor f 5
verkocht; de zoogenaamde blauwe zijn
wel zesmaal duurder; zilvervossen met
wit bovenhaar f 240, zwarte somtijds
Een pelsjager in N.-Amerika.
f 500. De pelsjagers onderscheiden ook
nog gele, roode en grijze vossen enz. De
Amerikaansche sabeldieren worden lager geschat dan de Aziatische, daar hun
haar grover en harder?[is; niet zelden gaat het zwartbruine bont van den
Canadaschen edelmarter voor Amerikaansch sabel door. De Yirginische bunzing
') De bever was in vroeger dagen ook over geheel Europa verbreid, zelfs over Nederland
en België, waar nog enkele plaatsnamen (Beverwijk, Bevervoorde, Beverloo) aan zijn verblijf herinneren. Door de sterke jacht, die er op gemaakt is, komt hij thans echter, wat
ons werelddeel betreft, alleen nog in de stille wateren van Scandinavië en Rusland voor,
benevens in enkele rivieren van rMidden-Europa (Beieren). Gelijk men weet, wordt de bever,
die volwassen en dan, de staart meegerekend, bijna een meter lang is, niet alleen om zijn
pels gejaagd, maar ook om het b e v e r g e i l , een geneesmiddel, afkomstig uit een buidel
aan het achterlijf van dit dier. Bovendien wordt het vleesch van den bever, met name de
staart en de pooten, door de inboorlingen van Amerika voor een uitgezochte lekkernij
gehouden.
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wordt duur betaald. Yoorts is ook een kostbare pelterij die van den Norka,
een Amerikaansche soort van marter; zij staat weinig lager dan sabel; zoo
mede het bont van den Minx of Bison, een dier dat na aan den Norka verwant is. Zelfs de vellen van de anders zoo afschuwelijke stinkdieren (Mephitis)
worden wegens het fijne haar hoog geschat; het bont heeft veel overeenkomst
met marter. De winterpels der Amerikaansche grijze eekhoorns levert het
bekende petit-gris; het wordt lager gewaardeerd dan dat der Russische en der
Teel voorkomende lossen.
Zeer veel bont heeft men, dat afkomstig is van den waschbeer (Procyon);

Een zeeotter.

de prijs is nogal onderscheiden naar gelang van de meerdere of mindere
schoonheid van /' 1 tot f 25 het stuk. Als een voorbeeld van de verbazende
hoeveelheid huiden der Amerikaansche pelsdieren vermelden wij, dat in 1848
op één enkele veiling in Engeland verkocht werden de vellen van 21,849
bevers, 808 otters, 195 zeeotters, 150 robben, 744 pekans (Canadasche marters),
1844 vossen, 8000 beren, 29,700 marters, 14,100 minxen, 18,550 civetkatten,
1015 lossen, 630 katten, 1500 wolven, 230 veelvraten, 3000 waschberen,
2800 reeën.
Behalve de reeds genoemde, thans vereenigde pelshandelmaatschappijen,
hestaat in Noord-Amerika ook nog een Russisch-Amerikaansche maatschappij,
welke mede jaarlijks aanzienlijke voordeelen oplevert.
Het zuidelijk halfrond heeft bijzonder weinig pelsdieren; het meest gezocht
is de groote en de kleine chinchilla, wegens het zachte en fijne van het bont.
Dit dier bewoont de droge streken van Chili en Peru, alsmede de staten van
La Plata. Buitendien verdienen de zeehonden der Zuidzee-eilanden nog ver-
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melding. De jacht op deze en andere zeedieren gaan wij hier stilzwijgend
voorbij, daar zij elders in dit werk behandeld wordt. Daar dit hoofdstuk over
het eigenlijke jagen handelt, spreken wij ook niet over het in tammen staat
houden van dieren ten gevalle van den pels; hiertoe behoort ook de waschbeer.
De jacht op groote roofdieren van het kattengeslacht wordt meer uitgeoefend
wegens de schade die zij aanrichten dan ten gevalle van huid of vleesch. De
meeste waarde aan het vel hebben nog de wilde katten in Canada en Siberië;
leeuwen-, tijger-, panter- en luipaardhuiden worden gebruikt tot dekkleeden,
bijv. van narresleden, tot vloerkleeden enz.; hun prijs stijgt naarmate zij meer
ongeschonden - hetgeen zelden geheel het geval is - en de kleuren levendiger
zijn. De bewoners der streken waar deze dieren zich ophouden vermijden hen
liever wegens het gevaar, dan dat zij ze opzoeken: en wanneer zij er jacht
op maken is het, naar de Europeaansche denkbeelden van jachteer, veelmeer
een verraderlijk dooden dan een ridderlijk jagen. Het meest belangwekkend
zijn die tijgerjachten, welke in het groot door de Chineesche keizers en Indische
vorsten worden gehouden. De schutters worden bij die jachten beschermd door
lansdragers of plaatsen zich op den rug van tamme olifanten, die de roofdieren
dapper aanvallen. Valkuilen en klemmen worden mede gebruikt om die dieren
levend te vangen — iets dat goede winst oplevert wegens den hoogen prijs,
die ten behoeve van Europeesche menagerieën en dierentuinen voor een fraaien
tijger of leeuw betaald wordt, en wel tot f 2000 loopen kan. De inlanders op
de Soenda-eilanden, de Indianen in de heete landen van Amerika, de Hottentotten en Boschjesmannen van Zuid-Afrika vellen de groote roofdieren met
vergiftige pijlen en werpspiesen. Er zijn hartstochtelijke Europeesche jagers
genoeg geweest, die zich voor jaren lang naar de keerkringslanden begaven,
ten einde jacht op die dieren te maken, en zich daardoor wereldvermaard
hebben gemaakt. De Franschen vonden bij het bezetten van Algerië ruimschoots
gelegenheid om nader kennis te maken met den „koning der woestijn" en
hem op zijne nachtelijke tochten te beloeren. De naam van G-ÉRARD is in dit
opzicht zoowel aan de Kabylen en Arabieren, als aan de lezende wereld bekend
geworden. Deze vermaarde leeuwendooder deed voor eenige jaren in allen ernst
aan de regeering het voorstel, die jachten op groote schaal te regelen en
daarbij twee vliegen in één klap te slaan. Men zou daardoor Algerië van een
groote plaag bevrijden en tevens geen kwade zaken maken door de levend
gevangen dieren te verkoopen aan de dierentuinen, die hoe langer hoe meer
in zwang komen.
De Afrikaansche jagers verbinden de jacht op roofdieren dikwijls met die
op veelhoevige dieren: olifanten, rhinocerossen en rivierpaarden. Zulke jachttooneelen zijn den lezer gewis uit de reizen van een EDUARD YOOEL, een
Du CHAILLU, een STANLEY, een LIVINGSTONE e. a. bekend. In Afrika vervolgt men
de olifanten bijna alleen om het ivoor; men bekruipt het dier aan de plaatsen
waar het komt drinken, of op een weideveld. De schutter moet zeker zijn van
zijn schot en de geschiktste gedeelten van het lichaam tot mikpunt kiezen,
wil hij geen gevaar loopen van door den woedend gemaakten reus verpletterd
te worden. De Zuid-Afrikaansche negers, Kaffers, Boschjesmannen, Hottentotten
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enz. omsingelen dikwijls in grooten getale den olifant en doorboren hem met
werpsperen, zoodat hij dood bloedt. De Fan's van G-uinea omzetten de plaatsen,
waar de olifanten bij voorkeur komen grazen, met lianenranken en werpen
hunne lansen uit de verte naar het dier. Zeer belangwekkend zijn de groote
drijfjachten op Ceylon, waarbij men tal van olifanten opeens bestookt en hen
vervolgens temt. Men moet echter zware stammen en takken stevig in den
grond vastmaken en drijft dan de olifanten met gedruisch, trommels, schieten
enz. daarbinnen; gedurende den nacht stookt men groote vuren ten einde hun
het ontvluchten te beletten, terwijl men hun overdag witte knuppels voorhoudt, voor welke die groote dieren zeer bang zijn. Tamme olifanten worden
gebruikt om de wilde te lokken, en als men deze laatsten meester geworden

Jacht op olifanten.

is door hun een touw om den poot te slaan, worden zij gemakkelijk tam
gemaakt. Behalve het ivoor uit zuidelijk Azië, bekleedt het Afrikaansche eene
belangrijke plaats in den handel. Siberië levert jaarlijks aanzienlijke partijen
ivoor van mammoeth-tanden; dit dier, een groote, uitgestorven soort vau
olifant, leeft volgens de meening der Siberische volksstammen nog tegenwoordig
onder de aarde, maar sterft, zoodra het den dag ziet. Enkele malen heeft men
doode mammoeths nog met vleesch en haar aangetroffen; doorgaans graaft men
de geraamten, met drijfhout vermengd, nabij de oevers der rivieren, uit den grond.
De jacht op rhinocerossen en rivierpaarden is in vergelijking van die op de
olifanten slechts zeer onbeduidend. Deze dieren worden stevig beschermd door
hun dikke huid; zij zijn zeer gevaarlijk, als men hen kwetst zonder hen
terstond te dooden.
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Belangrijk is in sommige landen van Yoor-Azië de jacht met den „chetah"
of jachttijger, een beest, dat tot de orde der verscheurende dieren behoort, maar
niet minder leerzaam is dan onze beste huisdieren. Hij vereenigt den vorm
van een tijger met dien van een windhond. De jagers begeven zich in Perzië
en Hisdostan met den geblinddoekten jachttijger op een door ossen getrokken
wagen, terwijl een man op een kameel rechts en links het wild opspoort.
Heeft deze een troep antilopen of gazellen ontdekt, dan wordt de wagen in
die richting gestuurd. Op een geschikten afstand ontdoet men den jachttijger
van zijn kap en aanstonds is hij op het spoor van het wild. Behendig sluipt
hij onder de struiken door en is dan met weinig sprongen in 't midden der

Jacht op den rhinoceros.

kudde, waar hij zich van een der dieren meester maakt. Inmiddels naderen
de jagers, die hem met het bloed van het slachtoffer beloonen.
Bij het jagen op tweehoevige dieren is het vooral om het vleesch te doen.
De pels heeft slechts een ondergeschikte waarde, daar het haar, in weerwil
der soms fraaie kleuren, gelijk bij de bonte antilope, doorgaans hard en
borstelig is. Yeel waarde heeft daarentegen de huid, die bij nagenoeg alle
volken tot leder wordt bereid. Een ander doel heeft in de gebergten van
Midden-Azië de jacht op het muskusdier (Moschus moschiferus), namelijk
ter verkrijging van de bekende muskus. Deze jacht is, wegens de schuwheid
van het dier en het moeilijke der rotswanden, bijna even gevaarlijk als de
gemzenjacht in Zwitserland. Ook de horens van het muskusdier hebben veel
waarde; zij worden in China zeer duur betaald.
Bij de herdersvolken in de steppen van Azië staat nog tegenwoordig de
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jacht met valken en arenden in hooge eer. Men vervolgt zoowel herten en
antilopen, als wolven en vossen; de jagers verschijnen daarbij in pronkgewaad,
op prachtige paarden, geheel in den smaak van de jachtpartijen der edellieden
in de middeleeuwen. G-roote eer wedervaart den jagers, die zich bij het vangen
van wilde paarden onderscheiden. Deze dieren zijn zoo buitengewoon schuw
en voorzichtig, en daarbij zoo vlug en vaardig, dat buitengewone behoedzaamheid en volharding vereischt worden om ze te bekruipen en te omsingelen.
In Amerika bedienen zich de herders der uitgestrekte prairieën en pampa's van
lasso's (lange werplijnen) en bola's (kogels aan werplijnen bevestigd). Met dit
eenvoudige gereedschap vallen de G-aucho en de Pampa-Indiaan ook den poema
en den jagoear aan en verslaan op de bergvlakten der Andes den guanaco en
alpaca, welker vleesch hij zeer smakelijk vindt. Op de prairieën van NoordAmerika is de bison, de wilde buffel, het dier waarop meest gejaagd wordt.
Yan de gelukkige jacht op dit dier hangt nog heden niet zelden het bestaan
van geheele stammen der Indianen af. De hoog opgevijzelde jachtbedrevenheid
der Roodhuiden bestaat hoofdzakelijk hierin, dat men het wild tot op een
afstand van een boogschot bekruipt, iets dat op opene vlakten niet gemakkelijk is. De jagers bedienen zich daarbij van onderscheiden vermommingen en
oefenen zich in dit jachtbedrijf ook bij hunne dansen en spelen. Zij hullen
zich vooral in huiden van buffels, wolven of herten, ongeveer op dezelfde
wijze als de jagersvolken van Zuid-Afrika bij de jacht op antilopen en struisvogels. In Noord-Afrika en Arabië wordt op de laatstgenoemde reusachtige
vogels meerendeels te paard gejaagd, waarbij de jagers elkander ondersteunen
en aflossen. In westelijk Afrika, Brazilië en andere keerkringslanden, waar men
veel gedierte vindt, is het dooden van zeldzame en fraaie zoogdieren en vogels
in den laatsten tijd het voorwerp van een afzonderlijk winstbejag geworden^
daar kabinetten van natuurlijke historie vaak hooge prijzen voor goede huiden
betalen.
In de groote huishouding der volken bekleedt het jachtwezen nog tegenwoordig eene niet onaanzienlijke plaats. Behalve dat geheele volksstammen
van de jacht leven, brengen de jagers ook pelterijen, ivoor, hoorn, beenderen,
muskus, vet en andere dierlijke zelfstandigheden in den handel. En moge ook
bij het roofgedierte een geheele uitroeiing als einddoel wenschelijk schijnen,
zoo kan dit toch in geenen deele het geval zijn met hoornvee, dat van plantaardige spijze leeft, en reeds nu heeft men hier en daar maatregelen moeten
nemen om een al te sterke vernieling tegen te gaan.
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maakt een zoo veelzijdigen indruk als het water, dat beurtelings leven wekt
en dood aanbrengt, welks kracht vernielt en welks onmerkbare invloed zegent.
Het water is in woestijnen en steppen het vereenigingspunt voor omzwervende
volksstammen; het water der rivieren bepaalde van oudsher, om met den
dichter te spreken, „het vorstelijk rijksgebied"; van het water der rivier hangt
vaak — men denke aan Egypte — het bestaan van een geheel volk af; het
water der Middellandsche Zee was reeds in de hooge oudheid de gemeenschapsweg tusschen de natiën die deel namen aan de wereldbeschaving; het
water der oceanen is de noodwendige voorwaarde van alle organisch leven op
aarde. Planten noch dieren kunnen bestaan zonder water en wel zonder die
verdeeling tusschen land en water, welke in de natuur bestaat. Het water
wekt de aangenaamste gewaarwordingen, maar is beurtelings het vreeselijkste
element, dat in de natuur bestaat. Het water vereenigt in alle opzichten de
tegenstrijdigste eigenschappen in zich: het draagt het lichaam,van den zwemmer,
ja de zwaarst bevrachte schepen, en toch kan 's menschen voet het niet
betreden; wij vatten het met de hand, en toch is het doorschijnend en wijkt
voor de minste drukking. Yolgens T H A L E S is al wat op de aarde bestaat uit
het water ontstaan; de Yulcanisten voerden hevigen strijd tegen dat stelsel
der Neptunisten, gelijk eens SCAMANDROS voor Troje tegen H E P H A E S T O S streed.
Een nieuwere leer aangaande het ontstaan der aarde stelt haar voor als oorspronkelijk een vuurbol, waarin alle vaste deelen, die zich ten gevolge der
afkoeling van lieverlede ontwikkelden, in gasvorm voorhanden waren. Doch
ook zelfs de ijverigste Yulcanist kon niet loochenen, dat het water een uitgestrekten invloed op de ontwikkeling van het organische leven op de aarde
heeft uitgeoefend; trouwens reeds de gewijde oorkonde zegt, dat „de geest
Q-ods over de wateren zweefde." Eerst toen er „scheiding kwam tusschen de
wateren en het droge", begon zich van lieverlede het organische leven te
vertoonen en te ontwikkelen; en toen de mensch de aarde betrad en de
geslachten zich uitbreidden tot stammen, en dezen tot natiën, werd de zee,
die een scheidsmuur scheen te zijn tusschen de landen, het gemakkelijkste
middel van gemeenschap; één bergketen was onoverkomelijker belemmering
dan onoverzienbare watervlakten. Maar het water is ook het staatsiekleed der
aarde. Ware het ons gegeven, van de maan een blik te werpen op de aardschijf, dan zouden we, bij nieuwe maan, haar getooid zien met de zachtste
tinten, door het water veroorzaakt. De geweldige ijsbergen en sneeuwvelden
der polen zouden schitteren in een wit licht, sterk afstekende bij het blauwachtige der oceanen en het rosse der vastelanden, afgewisseld door bleeke en
groene gordels. Maar waar zouden wij eindigen, indien wij wilden opsommen
hoe van het water alleen de gedaante der geheele aarde afhangt, met al wat
op haar groeit en leeft.
Indien wij een bron bezien, schijnt zij ons toe het aanvangspunt te zyn van
een waterloop, die tot beek, rivier en stroom wordt, en zich ten laatste in
den oceaan uitstort; maar toch is die bron geen aanvangspunt. Yan waar
komt haar water? Uit de diepte der aarde. Hoe ontstaat daar de waterader?
De natuur zelf geeft ons soms in de bestanddeelen van 't water op die vraag
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het antwoord, waar zwavelachtige, ijzerhoudende en andere stoffen getuigenis
afleggen aangaande den chemischen toestand der bronnen, of de hitte van het
vocht een vingerwijzing is, dat er vuurhaarden in de onbekende diepte zijn.
Het is algemeen bekend, dat de rivieren ontstaan uit beken, die haar water
wel hier en daar uit eigenlijke bronnen ontvangen, maar toch meest ontstaan
uit dat water, 'twelk als regenwater, gesmolten sneeuw, of verdikte nevel van
de bergen vloeit. Daaruit volgt, gelijk trouwens de ondervinding leert, dat die
beken, stroompjes en rivieren niet ten allen tijde even veel water bevatten.
Zware en langdurige regens, benevens het smelten van sneeuw op de gebergten,
doen het water rijzen en niet zelden stroomt het met ontembare kracht naar
zee. Dikwijls doet langdurige droogte daarentegen de beken aanmerkelijk, ja
soms geheel uitdrogen en veroorzaakt dienvolgens een buitengewoon lagen
stand der rivieren, zoodat het molenrad stilstaat, dat anders door de beek
wordt omgedreven.
Zeer ongelijk in lengte is de weg, dien het water heeft af te leggen van
het eerste ontstaan der beek tot waar het zich als statige rivier in zee stort.
Wij geven hier een korte opgave, aan de nieuwste bronnen ontleend, behelzende den afstand in geographische mijlen tusschen het eerste ontstaan van
de voornaamste rivieren der aarde en hare uitmonding in zee.
Nijl
Amazone of Maranon. • . ,
Jangtse-kiang of Blauwe rivier
Missisippi
Jenisseï
Congo of Zaïre
Mackenzie
Amoer . . . i
Ob of Obi
Hoang-ho of G-ele rivier . . .
Wolga .
Indus
Donau
G-anges
Euphraat

872
670
665
650
640
680
620
590
570
565
560
480
870
865
850

Brahmapoetra
340
Zambesi of Liambeye. . . . 330
. 285
Dnjepr
Oranjerivier of Kei-Gariep . . 270
Amoe-darja of Oxus . . . . 270
. 245
. 180
. 175
, 130
115
110
105
Po
85
Schelde
50
Theems
48

De industrie heeft op velerlei wijzen van de rivieren partij weten te trekken.
Met alleen, dat men de kleine stroompjes ten taak heeft gesteld om molenraderen in beweging te brengen en dat over 't algemeen de rivieren uitnemende gemeenschapswegen mogen genoemd worden, vooral na de invoering
der stoomvaart; maar ook maakt men veelvuldig gebruik van het rivierwater
tot bevochtiging van dorre, onvruchtbare gronden. Reeds in de oudheid vindt
men voorbeelden, dat de mensch de stroomen genoodzaakt heeft ten zijnen
dienste hunne bedding te veranderen, en het -afleiden van stroomend water
wordt ook tegenwoordig nog tot verschillende doeleinden aangewond.
Het spraakgebruik maakt onderscheid tusschen s t r o o m e n d en s t i l s t a a n d
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water. In den waren zin des woords bestaat het laatste niet, want zelfs in poelen zijn door uitdamping de waterdeeltjes steeds in beweging. Yele m e r e n
hebben langs één of
meer wegen waterafvoer ; dikwijls ook
zijn zij niets anders
dan verbreedingen
der rivierbedding.
Zulke meren treft
men voornamelijk
daar aan, waar een
bergstroom
het
berggebied verlaat.
Hun bestaan laat
zich meerendeels
verklaren, door dat
de van het gebergte
komende wateren in
den loop der eeuwen
den grond hebben
uitgehold. Deze meren zijn weldadige
vergaar bekkens, die
een al te overmatig
zwellen, b. v. van
den
Boven-Rijn,
voorkomen en alzoo
een behoedmiddel
zijn tegen gevaarlijke overstroomingen. Sommige meren
liggen hoog boven,
andere laag beneden
den waterspiegel
der zee. Terwijl het
Laachermeer op den
top van een uitgebranden
vulkaan
ligt, is de waterspiegel der Doode Zee
bijna 400 meter beneden dien der Middellandsche. Welke verbazende veranderingen zouden er
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ontstaan, indien eens de oppervlakte van den oceaan tot dat peil daalde! Die
oppervlakte zou dientengevolge zeer verkleinen, de uitdamping minder worden
en het zooveel grooter geworden vasteland zou niet langer die hoeveelheid
nederslaand vocht bekomen, welke noodzakelijk is tot het tieren der plantenwereld. Een dergelijke verwarring zou ontstaan, indien in de verdeeling van
het water over de oppervlakte der aarde de schijnbare onregelmatigheid ware
weggenomen, dat het zuidelijke halfrond veel meer water bevat dan het noordelijke, en het oostelijke met zijne vastelanden veel meer land dan het westelijke. Men stelle zich voor, dat de 2,471,000 vierk. mijlen land, die er van de
9,261,000 vierk. mijlen oppervlakte der aarde boven water liggen, eens als een
regelmatige gordel onder den evenaar lagen, en bij eenig nadenken zal men
bevinden, dat de levende schepping noode bij zulk eene inrichting zou kunnen
blijven bestaan. Hoe meer insnijdingen de zee in het land maakt, des te vruchtbaarder en des te gunstiger gelegen voor den handel is dit laatste.
Wij zeiden zooeven, dat de boven den zeespiegel gelegen oppervlakte der
aarde 2,471,000 vierk, mijlen bedraagt; daarvan zijn 2,325,000 vastland, de
overige eilanden. Op het oostelijke halfrond heeft men 1,734,000, op het westelijke slechts 690,000 vierk. mijlen, op het noordelijke 1,818,000, op het zuidelijke
slechts 606,000, zoodat van al het land } op het noordelijke, { op het zuidelijke
halfrond ligt. Indien wij de aarde in twee halfronden wilden verdeelen, waarvan het eene bijna al het land omvatte, dan zou de doorsnede loopen langs
de zuidpunt van Afrika, door het zuidelijk gedeelte van Achter-Indië, ten oosten
van Japan, door het noordelijke gedeelte van den Grooten Oceaan, dwars door
Zuid-Amerika. Engeland zou nagenoeg het midden van het land-halfrond,
Nieuw-Zeeland ongeveer dat van het water-halfrond uitmaken. Wat voorts de
uitgestrektheid der Oceanen betreft, beslaat de Groote of Stille Oceaan in een
rond getal 3,200,000 vierk. mijlen, de Atlantische ongeveer de helft of 1,635,000,
de Indische 1,360,000, de Noordelijke IJszee 260,000, de Zuidelyke waarschijnlijk
(want men weet nog niet in hoe ver nabij de Zuidpool land gevonden wordt)
nagenoeg 370,000 J ). De Middellandsche Zee, die voor geheel Europa zoo uiterst
belangrijk is, beslaat, indien men al de zeeën te zamen op 6,850,000 vierk.
mijlen rekent, slechts
van die oppervlakte; zij is 54,345 vierk. mijlen
groot. De lengte van al de zeekusten samen kan alleen bij benadering worden
opgegeven, dewijl een groot gedeelte der noordelijke en zuidelijke Poolzee nog
niet gemeten is. Men heeft bevonden, dat een draad, om Europa gespannen
en overal de kust houdende, ongeveer 5400 mijlen lang zou zijn en dus den
aardbol omspannen, waarbij men dan nog in aanmerking moet nemen, dat
l
) Uit deze cijfers blijkt, dat de Zuidelijke IJszee l^g, de Indische Oceaan 4 4 / s , de Atlantische Oceaan 5 4 / 5 , de Groote Oceaan 1172 maal grooter is dan de Noordelijke IJszee.
Opgemerkt dient intusschen, dat de cijfers ter aanduiding van de grootte van land en water
altijd min of meer globaal zijn, daar men op vele plaatsen de kustlijnen óf in 't geheel
niet, öf slechts zeer onvolkomen kent. B. v.: aan de Noord- en Zuidpool, heeft daar land
of water de overhand? en waar is de grens? Ook wordt de oppervlakte van het land nu
eens met inbegrip van, dan eens zonder riviermonden, oevers, stranden, haffen, meren enz.
genomen. Vandaar dat de opgaven vaak zoo veel uiteenloopen.
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de oostelijke grenzen van Europa slechts voor een klein gedeelte langs de zee
loopen. Dat Afrika
een veel minder ontwikkelde kust heeft
en van welken invloed dit is op de
natuurlijke gesteldheid van dat werelddeel, is algemeen
hekend. De kusten
van Amerika hebben
langs den Grooten
Oceaan zoowat dezelfde lengte als die
van geheel Afrika,
t. w. 3500 mijlen;
van de Hudsonsbaai
tot de Golf van Panama kan men bijna
3000 mijlen, en
langs de noord- en
oostkust van ZuidAmerika 2150 mijlen rekenen, zoodat
geheel Amerika een
kustlengte heeft van
ten minste 11,000
mijlen, tweemaal
zooveel als Europa
en driemaal zooveel
als Afrika. Azië
heeft met zijne eilanden een kustlengte
van ten minste
10,000 mijlen, terwijl het voor een
gedeelte westelijk
aan het vasteland
van Europa grenst;
de kust van NieuwHolland, het vasteland van Australië,
is omstreeks 2000
mijlen lang — een
uitgestrektheid, voor 't minst ook die van de kusten der over den geheelen
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aardbol gezaaide eilanden, zoodat alles bijeen de zee stranden bespoelt, ter
gezamenlijke lengte van ongeveer 34,000 mijlen; een afstand, waartoe een
voetganger meer dan dertig jaren noodig zou hebben.
Daar voorts het land zelf ten aanzien zijner natuurlijke gesteldheid een zeer
groote verscheidenheid vertoont, is het te begrijpen, dat naar gelang de eene
of de andere vorm van het vasteland door de zee bespoeld wordt, de kusten
ook van zeer uiteenloopende natuur zijn en tevens een eigenaardig karakter
geven aan het door haar ingesloten zeebekken. Hier staan hooge en steile
bergen onmiddellijk tegen het water; ginds loopen lage vlakten onmerkbaar
en met breede stranden in een ondiepe zee uit; elders zijn ijsbergen langs de
kust opgestapeld en verbergen het achterliggende land, terwijl op andere
plaatsen weder onder den gloed der tropische zon een reuzenstroom zijne
golven zeewaarts stuurt door de sluizen eener delta. Deze verscheidenheid in
de gedaante der zeeoevers wekt niet alleen hierom onze belangstelling, omdat
zij nieuwe natuurtafereelen opent voor onzen blik, maar zij oefent ook invloed
uit op de dieren- en plantenwereld van den oceaan, en vooral op het handelsverkeer. In het laatste opzicht is er een nauw verband tusschen de geschiedenis der scheepvaart en een zorgvuldig onderzoek en nauwkeurige beschrijving
der zeekusten; ja de eene is zonder de andere niet denkbaar. Merkwaardig is
het verschil tusschen de gedaante der kust aan de west- en aan de oostzijde
van Amerika. Aan de eene zijde heeft men een bijna onafgebroken steile kust
van de Behringstraat tot Kaap Hoorn; ook die van Malabar, aan Yoor-Indië's
westkust, is steil, doch in Europa vindt men er van dezulke slechts over een
kleine uitgestrektheid, b. v. in het zuidelijk en westelijk gedeelte van GrootBritannië, in noordwestelijk Frankrijk, in het noorden van Spanje, een klein
gedeelte van Italië en Dalmatië, en vooral in Griekenland. Deze steile kusten
zijn doorgaans gunstig voor de scheepvaart, wijl er zich hier en daar uitmuntende havens bevinden. De kusten met klippen hebben in den regel havens,
die slechts voor kleine schepen, en dan nog bij stil weder, zonder gevaar
toegankelijk zijn. Aan de vlakke kusten wordt het langs de zee liggende
vlakke land dikwijls tegen de golven beschut door dammen en dijken, waarachter niet zelden poelen en moerassen liggen. De havens zijn op zulke punten
doorgaans slecht en eischen aanhoudende voorzorgen tegen verzandingen en
aanslijkingen (molo's). De d u i n e n , vaak door de zee zelve opgestuwd, zijn
echter tegelijk het werk der winden. Elke orkaan is in staat om. de gedaante
der kust te veranderen, vooral indien hij vlak op de kust woedt. Aan vele
kenteekens heeft men ontwaard, dat de grenzen der zee niet altijd onveranderlijk dezelfde gebleven zijn en dat in vroegere geologische tijdperken de
kustlijn zeer van de tegenwoordige verschilde. Het duidelijkst komt zulks uit
op die plaatsen, waar tegenwoordig twee zeeën door nauwe straten verbonden
zijn of smalle landengten ze vaneen scheiden. Beeds de oude aardrijkskundigen
beweerden, dat de Zwarte Zee vroeger veel grooter was dan in hun tijd, dat
zij in verbinding stond met de Kaspische en de Aral-Zee, maar gescheiden
was van de Middellandsche, voor welke zij in grootte weinig onderdeed. Yoorts
valt nauwelijks te betwijfelen, dat eens ter plaatse van de tegenwoordige
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Straat van Gibraltar een landengte tusschen Europa en Afrika bestond, zoodat
de Middellandsche Zee een binnenzee was, veel lager van waterstand dan
nu. Terwijl in het zuiden van Rusland uitgestrekte zoutsteppen zich boven
den waterspiegel der zee verhieven, is gewis na die doorbraak tusschen de
„Zuilen van H E R C U L E S " menige gezegende kuststreek langs de Middellandsche
Zee door de golven verzwolgen *). Bekend is voorts, dat aan de monden der
rivieren de delta-vorming uitgestrekte vlakten aan de zee ontwoekert; aldus
is een gedeelte van Egypte en van Bengalen, ja geheel Louisiana ontstaan.
De vulkanische krachten echter, door welke hooge bergen uit den gloeienden
schoot der aarde worden opgeheven, veroorzaken nog altijd opheffingen en
verzakkingen, en dienvolgens veranderingen in de grenslijnen van land en zee.
Aan de kust van Scandinavië vindt men ijzeren ringen, aan welke men eeuwen
geleden vaartuigen vastmeerde, doch die tegenwoordig tot dit doel veel te hoog
hangen. Men heeft aldaar aan verschillende merkteekenen een grondverheffing
van meer dan een meter in honderd jaren tijds opgemerkt2). Aan andere

1
) Ook aan de kust van ons eigen land heeft men verschijnselen, die wijzen op een verplaatsing der voormalige strandlijnen. Niet alleen, dat de Wadden-eilanden en de inhammen
van den Dollart, de Lauwers- en de Zuiderzee vroeger niet bestonden, maar ook andere verschijnselen maken het boven allen twijfel verheven, dat de gedaante van ons land tijdens de
grafelijke regeering en onder de heerschappij van Franken en Romeinen — om van vóórhistorische tijden niet te spreken — een geheel andere moet geweest zijn dan nu. Zoo ontdekte
men in 1520 bij zeer lagen waterstand op bijna 2 uur afstand van Katwijk aan Zee de
grondslagen van 't aloude Huis te Britten (Arx Britannica), door sommigen voor 't Romeinsche Lugdunum Batavorum (dat men niet verwarre met ons Leiden) aangezien. Aan het
strand van Domburg vond men in 16é7 de overblijfselen van een ouden Nehalennia-tempel
en andere bouwwerken uit den Romeinschen tijd, terwijl men op het strand van Goeree
een verdronken stad ontdekte, met overblijfselen van straten, huizen, gereedschappen, muntstukken enz.; men noemt die plaats, waar diep onder het water ook sporen van voormalige
bosschen gevonden zijn, thans „Oude Wor" (oude wereld). Bekend is, dat men in vele oude
zeedorpen van Holland den kerktoren meer dan eens naar binnen heeft verplaatst; die van
Egmond stond nog in 't laatst der vorige eeuw heel achter in 't dorp, terwijl hij nu onmiddellijk aan den voet der duinen staat. Bij Schoorl werden in 1799, na den zeeslag bij Bergen
en Castricum, de lijken der gesneuvelden begraven aan den binnenkant van een hoog duin;
in 1864 vond men de geraamten terug aan den buitenkant van datzelfde duin. De Eierlandsche vuurtoren op Texel stond vroeger aan de binnenzijde der duinen, thans vindt men
hem onmiddellijk aan 't strand. Al deze feiten wijzen duidelijk genoeg op een verplaatsing
van onze kust diep landwaarts in en tevens op een daling van onzen bodem, die, naar
sommige geologen beweren, o. a. op Walcheren in 20 eeuwen tijds wel 8 a 9 meter moet
hebben bedragen. Eerst sedert men in onzen tijd op bepaalde afstanden (alle kilometer één)
een rij genommerde palen in het strand van Noord- en Zuid-Holland, en ook reeds op
sommige Wadden-eilanden, heeft geheid en ten opzichte van, deze palen jaarlijks de afstand
van den duinvoet zoowel als van de hoog- en laag-waterlijnen wordt gemeten, kan de verplaatsing onzer kustlijn met nauwkeurigheid worden nagegaan en vastgesteld. Verschillende
maatregelen (helmbeplanting, rietbedekking, 't insteken van stroowisschen enz.) hebben
thans echter aan bedoelde verstuivingen voor een goed deel paal en perk gesteld.
2
) Een treffend bewijs, dat de Bothnische Golf vroeger een hooger peil had dan nu, werd
nog onlangs uit St. Petersburg gemeld. Tusschen Nicolaïstad en Kaskö n.l. was in Juni
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kusten heeft men niet zoodanige langzaam voortgaande grondverheffing, maar
een beurtelings rijzen en dalen waargenomen, gelijk b. v. aan de kust van
Chili na de aardbevingen van 1822 en 1885. De westkust van Groenland
daalt voortdurend en D A R W I N bewijst uit de geschiedenis der koraalriffen, dat
de bodem der zee in den Indischen en den Grooten Oceaan voortdurend zakt.
Een merkwaardige onderzeesche verzakking is eenmaal ook in de nabijheid
van Sinope waargenomen.
Doch wij verlaten de kust en steken van wal. Nog slechts, weinige jaren
geleden wist men zeer weinig van den bodem en de diepte van den eigenlijken
Oceaan. Eerst in den laatsten tijd, sedert men de vastelanden en eilanden
door onderzeesche telegraafkabels met elkander in verbinding heeft gesteld,
is men met de geheimen van den zeebodem nader bekend geworden. Schreef
men vroeger, door gebrekkige waarnemingen misleid en door de fantasie der
dichters op een dwaalspoor gebracht, aan den bodem der zee dezelfde onregelmatigheden toe van hoog en laag — doch alles op reusachtiger schaal — als
op het vasteland; nauwkeuriger peilingen hebben geleerd, dat deze wel oneffenheden, soms zelfs zeer groote, heeft, maar tevens, dat hij niet die plotselinge
overgangen vertoont, welke men op het vasteland waarneemt. Yan „onderzeesche bergen en dalen" kan in geen geval meer sprake zijn; evenmin van
diepten, zooals er nog op betrekkelijk nieuwe zeekaarten worden aangeduid,
die afgronden van 10,000, 15,000, ja zelfs van 19,000 meter doen zien. Het
water, dat door zijn afslijpende en wegvoerende kracht in de gesteenten van
het vasteland oorzaak is van zooveel oneffenheden, werkt op den bodem der
zee juist nivelleerend, zoo dat hoog- en laagvlakten hier meest langzaam
glooiend in elkander overgaan. Als grootste diepte heeft men bij de jongste
onderzoekingen („Challenger"-, „Gazelle"- en „Tuscarora"-expedities) gevonden:
in
„
„
„
„

den Grooten Oceaan
„ Atlantischen „
„
„
„
„ Indischen „
de N. IJszee

op
„
„
„
„

44° 55' N.B. en 152° 26' O.L.
19° 41' „ „ 65° 7' W.L.
19° 55' Z.B. „ 24° 25' „
16° 11' „ „ 117° 32' O.L.
79°
N.B. „
2°
W.L.

. .
. .
. .
..
. .

8,518 meter
7,086 „
6,006 „
5,523 „
4,846 „

Ter vergelijking diene, dat de hoogste berg der aarde, de Mount Everest of
Gausisankar in den Himalaya, 8840 meter bedraagt. Bij de grootste diepten
had het dieplood, waarvan kapitein N A R E S zich aan boord van de „Challenger"
bediende — een kogel van 80 kilo zwaarte — ongeveer een uur noodig om
den bodem te bereiken, en meer dan 2 uur om te worden opgehaald.
Yoor de g e m i d d e l d e diepte van enkele zeeën heeft men gevonden:
Atlantische Oceaan
Indischen

3,680 meter.
3,345 „

1755 een diepe kerf in de weeke rots aldaar gemaakt, om den gemiddelden waterstand
aldaar te constateeren; thans na 135 jaren, werd die stand vastgesteld op bijna 2 meter
beneden de toen gemaakte insnijding.
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Groote of Stille Oceaan
Zuidelijke IJszee
Noordelijke
Golf van Mexico en Caraïbische Zee
Middellandsche Zee
Noordzee
't Kanaal
Oostzee
Roode Zee
Perzische Golf

8,885 meter.
3,300 „
1,545 „
1,830 „
1,340 „
90 „
86 „
67 „
440 „
37

Bovenal heeft ook de Amerikaansche zeeofficier MAURY (f 1873) zich verdienstelijk gemaakt door al wat op het onderzoek der zee betrekking heeft.
Monsters van den grond op den zeebodem zijn door den vernuftig uitgedachten
toestel van BROOKE uit een diepte van 3200 meter
naar boven gebracht geworden. Al die monsters
verhalen uit de diepte, dat de zeebodem een verbazend groot doodenveld is. Overal waar de toestel van BROOKE is opgehaald, werd bevonden,
dat de bedding van den oceaan week en bijna
geheel met overblijfselen van infusoriën en mieroscopische organismen bedekt is.
De bedoelde toestel van BROOKE, hiernevens
afgebeeld, bestaat uit een zeer zwaren doorboorden kogel. Door het gat gaat een ijzeren staaf
in een schijf, waarop de kogel rust en die door
twee ter weerszijden om den kogel loopende touwen verbonden is met twee tuimelaars, elk met
een haak, waarin de lussen der touwen hangen.
Toestel van Brooke tot
peiling der zee.
Tevens zijn die tuimelaars vast verbonden met
twee korte touwen, naar welke de lijn uitloopt.
De figuur links vertoont den toestel zooals hij in zee afgelaten wordt. Zoodra
nu de staaf tegen den bodem stoot, hangt de kogel niet meer aan de lijn;
hij trekt de tuimelaars om; hierdoor gaan de lussen uit de haken, schuift de
kogel langs de staaf naar beneden en blijft op den bodem liggen. De staaf,
van den kogel los geworden, wordt met de lijn opgehaald; vóór hetnederlaten
heeft men de uitgeholde benedenzijde der staaf met talk besmeerd, waaraan
grond blijft vastkleven, dien men na het ophalen met den microscoop en
chemisch onderzoeken kan.
Wanneer men het k l i m a a t van den oceaan wenscht te kennen, moet men
niet vergeten, dat er een merkwaardig verschil bestaat tusschen dat van land
en dat der zee. Op het vasteland is doorgaans Januari of Februari de koudste,
Juli of Augustus de heetste maand van 't jaar; op den Oceaan heeft men — wij
spreken nu van het noordelijk halfrond — de uitersten van warmte eu koude
in Maart en September. Op het land ontvangen voorts, zoodra de winter voorbij
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is, de vaste deelen der aarde voortdurend bij dag meer warmte van de zon
dan zij 'snachts uitstralen, en omgekeerd minder wanneer de winter nadert;
maar op zee schijnt een andere regel te heerschen. De Oceaan is de groote
voorraadschuur, waarin het warmte-overschot van den zomer bewaard wordt,
ten einde de winterkoude te lenigen, en het zeewater neemt, nadat het water
aan de kusten reeds koeler geworden is, nog een maand lang in warmte toe.
Men heeft voor die koudste maand (Maart) en die warmste (September) isothermkaarten ontworpen, waarop b. v. over (Jen Atlantischen Oceaan de lijnen
getrokken zijn, die een warmte van 5°, 10°, 20°, 25° en 30° C. aanduiden.
Deze kaarten zijn o. a. ook hierom zeer belangrijk, omdat zij dienen kunnen
om a priori de aanwezigheid en den invloed van bepaalde stroomingen aan te
wijzen, met behulp waarvan zich laat verklaren, dat b. v. de isotherm van
ruim 30° in het noordelijk gedeelte van den Atlantischen Oceaan van haar
verste zuidelijke afwijking tot de noordelijkste — een afstand van 2000 mijlen —
in ongeveer 3 maanden overgaat. De s t r o o m i n g e n hebben over het geheel
bij de verdeeling der warmte over de verschillende gedeelten van den Oceaan
nog meer invloed dan de zon zelf. De zon zou, ingeval er geen stroomingen
waren, de temperatuur van het water nabij den evenaar tot bloedwarmte doen
klimmen. Doch voor dit geschieden kan, stroomen de aequatoriale wateren
naar de pool en verzachten het klimaat tot ver in het Noorden. Aldus laat
het zich verklaren, dat zelfs bij Spitsbergen, onder 80° N.Br., de temperatuur
van het water in open zee gemiddeld een graad hooger is dan de gemiddelde
temperatuur der lucht aldaar. Ook in de over 't geheel zoo koude streken der
Aziatische Zee heeft men in den winter opene plaatsen, „polinjen" genoemd,
welker bestaan zich door niets anders laat verklaren, dan door aan te nemen,
dat aldaar warme onderaardsche stroomingen bestaan, die er van lieverlede
naar de oppervlakte van den waterspiegel stijgen.
Thans is het de vraag: Welke verandering ondergaat de temperatuur der
zee op verschillende diepten van den Oceaan? Terwijl de temperatuur, gelijk
algemeen bekend is, hooger stijgt naarmate men dieper in de aardkorst dringt,
schijnt zij daarentegen in de zee naar beneden hoe langer hoe meer af te
nemen en zelfs beneden het vriespunt te dalen. IRVING bevond in de Noordelijke IJszee ter diepte van 1200 meter — 3,3° en kapitein Ross in de Baffinsbaai op een iets grootere diepte zelfs — 3,6°, terwijl de waterspiegel -f-1,6°
teekende. Kapitein DUMONT D ' U R V I L L E bevond eenmaal op 9° N.Br. den waterspiegel -f- 28,8° en op 600 meter diepte -f- 5,2°. derhalve een verschil van
23,6°. Deze zeereiziger is van gevoelen, dat het afnemen der temperatuur in
het eerst zeer onmerkbaar, doch op grooter diepte snel en eindelijk weer
langzaam voortgaat, totdat zij een in alle zeeën gelijken stand bereikt, dien
hij op — 2° meent te kunnen bepalen. In allen gevalle moet men bij het
bepalen der temperatuur op groote diepte in zee niet vergeten, dat het water
bij een temperatuur van ongeveer
4,4° zijn grootste dichtheid heeft en
dienvolgens alsdan dalen moet. Voorts kunnen de groote ijsmassa's, die van
de polen tot ver in de gematigde en warme luchtstreek afdrijven, het water
in hun nabijheid dermate afkoelen, dat men water van hooger warmtegraad

29

S T R M N .

uit grooter diepte daar beneden ophalen kan. Onderzeesche warme stroomingen
kunnen mede plaatselijke afwijkingen veroorzaken, die echter den algemeenen
regel in geenen deele omverwerpen. In de diepten van den Oceaan geweldige
ijsmassa's te zoeken is even ongerijmd als den bodem der zee met verbazende
zoutlagen te bekleeden
Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze uiteenloopende temperatuur-cijfers op
groote diepte der oceanen in verband staan met de stroomingen van het
magnetisme der aarde. Wanneer een land, b. v. Centraal Amerika, door de
stralen der tropische zon in de kuststreken tot op -f- 80° verwarmd wordt,
terwijl dicht in de nabijheid de bodem eener diepe zee (en de Caraïbische Zee
is bij den mond der G-olf van Mexico volgens de waarneming van S A B I N E
1800 meter diep) standvastig -f- 7,5° teekent en dus ruim 20° kouder is, dan
moet een zoo belangrijk verschil zijn oorzaak hebben in electrische en magnetische verschijnselen, die duizenden voeten diep hun invloed uitoefenen.
Letten wij thans op de s t r o o m i n g e n der zee. Zij heeft even goed haar
vasten kringloop als de dampkring: in de zee hebben bepaalde bewegingen in
het groot plaats, tot welke de kleine plaatselijke brandingen, wervelwinden enz.
zich verhouden als de plaatselijke winden in valleien ot langs kusten tot de
groote luchtstroomen der aarde als een geheel. Het water is een der slechtste
warmteleiders. Dienvolgens zijn de mechanische bewegingen, de stroomingen,
de hoofdmiddelen tot het overbrengen der warmte in het water. Wanneer
echter een strooming uit eenig gedeelte van den Oceaan te voorschijn komt,
moet een tweede — 't zij onder of boven de eerste — in tegengestelde richting
loopen; anders zou het water van den oceaan zich spoedig op bepaalde punten
der aarde opeenhoopen. Ook is het in geenen deele noodzakelijk, dat de zeestroomingen zooals de rivieren altijd van hooger naar lager loopen. Sommige,
b. v. de groote G-olfstroom, loopen zelfs van lager naar hooger, andere geheel
waterpas.
Yoor zoover de zeestroomingen tot den waterspiegel klimmen, zijn zij voor
de scheepvaart zeer belangrijk; daarom heeft men ze in den laatsten tijd met
veel nauwkeurigheid nagegaan en in kaart gebracht. Hoewel het nu met het
bestek van dit boek niet overeenkomt een zoo uitvoerige beschrijving van de
stroomingen te geven als de zeeman noodig heeft, willen wij toch iets over
de belangrijkste zeggen. De zeestroomingen ontstaan in hoofdzaak uit drie
1
) De volgende opgaven zijn het resultaat van 't onderzoek der Challenger-expeditie
eenige jaren geleden gedaan m den Atlantischen Oceaan, ten Z. W. van 't eiland Ferro:

Aan de oppervlakte . .
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oorzaken. De e e r s t e en belangrijkste is de ongelijke verwarming der zee.
Op groote diepte heeft het water, in de IJszee zoowel als onder de linie, een
onveranderlijke temperatuur van 3 a 4° C, en bij dezen warmtegraad zyn
grootste dichtheid; tusschen de keerkringen klimt die der oppervlakte tot 30°T
terwijl zij nabij de Pool tot 0° daalt. Het gestoorde evenwicht wordt hersteld
door stroomingen, welke het koude water naar de zeeën nabij de linie, het
warme naar de polen drijven. Een tweede oorzaak, die vooral den grootsten
invloed heeft op de r i c h t i n g en de s n e l h e i d der stroomingen, ontstaat uit
de aswenteling der aarde. Zij werkt op het naar Noord en Zuid stroomend zeewater even als reeds ten opzichte der lucht is aangemerkt bij de beschouwing
der regelmatige winden; ten gevolge van de grootere snelheid, welke de waterdeeltjes onder en nabij de linie hebben verkregen, nemen deze, zoodra zij op
hooger breedten komen, een beweging aan van "West naar Oost, en omgekeerd,,
uit kouder klimaat naar de streken tusschen de keerkringen vloeiende, van
het Oosten naar het Westen. Daar nu deze zelfde oorzaken ook de regelmatige
winden teweegbrengen en deze dus in het algemeen dezelfde verschijnselen
vertoonen als gene, zoo zijn zij (de winden) als een derde medewerkende
oorzaak te beschouwen. De bodem der zee heeft als voortzetting der oppervlakte van het vasteland zijn bergen en dalen, hoogvlakten, laagten, kloven
en bergruggen — zij het alles op geringer schaal — en deze oefenen evenzeer
als de gedaante der kustlanden een belangrijken invloed uit op de richting,
de breedte en snelheid der zeestroomen.
Geen stroomingen zijn nauwkeuriger bekend dan die van den Atlantischen
Oceaan. De grootste strooming van verwarmd water, die aan weerszijden van de
linie in de richting van Oost naar West plaats heeft, verdeelt zich bij Kaap San
Eoque in twee armen, van welke de een zuidwaarts naar de kust van Brazilië
loopt, de andere noordwestelijk naar de Caraïbische Zee. Hier en in de Golf
van Mexico erlangt het water zijn hoogste temperatuur en verkrijgen de
waterdeeltjes ook hun buitengewone snelheid, die zij bij den verderen loop
naar het noordoosten bezitten. Dit laatste is een gevolg van de omstandigheid,
dat zij genoodzaakt zijn zich tusschen het eiland Cuba en het schiereiland
Florida heen te wringen. Deze belangrijkste strooming der Atlantische Zee is
bekend onder den naam van Golfstroom. Terwijl die strooming bij haar uitgang
uit de Golf slechts 35 — 50 mijlen breed is, heeft zij een snelheid van 5 mijlen
in het uur; verder zet zij zich tot een breedte van 100-250 mijlen uit, maar
dientengevolge vermindert de snelheid, zoodat deze bij de Azorische eilanden slechts
1 mijl per uur bedraagt. Op nagenoeg 50° N.Br. verdeelt zich de Golfstroom in
twee hoofdarmen; de eene loopt tusschen IJsland en de Britsche eilanden en
Noorwegen door, de andere buigt zich zuidoostelijk om en stuit tegen de
kusten van Frankrijk en het Spaansche schiereiland, waarna zij langs de westkust van Afrika loopt en zich eindelijk met de groote strooming ten noorden
van de linie vereenigt. Hiermee is de groote cirkel voltooid, die een wijde
stille watervlakte insluit, waar ontelbare waterplanten, tot de zeewieren
behoorende, in een zoo verbazende hoeveelheid ronddrijven, dat de vaart der
schepen er soms door belemmerd wordt. De bekendheid met dezen Golfstroom
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wijst reeds aan, dat een schip uit Europa naar de Yereenigde Staten een
geheel anderen koers moet volgen dan voor de terugreis. Terwijl bij de laatste
de Golfstroom uitnemend te stade komt, moet men bij de uitreis ver naar het
noorden of zuiden sturen, ten einde hem te ontzeilen of in den liniestroom
te geraken. Onmiddellijk langs de kusten der noordelijkste landen van Amerika
treft men in den Atl, Oceaan een strooming van lagere temperatuur aan, van
het noorden naar het zuiden gaande (de Labradorstroom), gelijk er aan de
zuidpunt van dat werelddeel een van het zuiden naar het noorden gaat (de
Falklandstroom), terwijl de zoogenaamde Braziliaansche strooming als vertakking
van den warmen Aequatoriaalstroom langs het midden van Zuid-Amerika's
oostkust strijkt.
In den Grooten Oceaan wordt de machtige Aequatoriaalstroom in twee
hoofdarmen gesplitst door de eilanden van Australië en Zuidoost-Azië. De
zuidelijke arm loopt als Oost-Australische stroom langs de oostkust van NieuwHolland, gelijk een terugloopende arm langs de westkust van Nieuw-Zeeland
gaat. De noordelijke arm bespoelt de oostzijde der Philippijnsche en Japansche
eilanden; daarna keert hij zich, evenals de Golfstroom, naar het noordoosten
tot de Behringstraat en verder in de kromming der westkust van Amerika
zuidelijk weder naar de liniestrooming. De koude strooming der Poolzee, door
de Behringstraat loopende, volgt in zuidoostelijke richting de kust van NoordAmerika, in een zuidwestelijke die van Oost-Azië, terwijl de wateren der
Zuidelijke IJszee tot op de breedte van 30° een hoofdstrooming van het westen
naar het oosten veroorzaken. Deze strooming keert zich aan de kusten van
Chili en Peru noordwaarts (als Humboldtstroom), doch loopt ook om Kaap
Hoorn naar de Atlantische Zee, waar zij als Benguelastroom, langs de westkust van Zuid-Afrika strijkt.
In de Indische Zee loopt de liniestroom langs de oostkust van Afrika voor
het meerendeel als Mozambiquestroom zuidwaarts naar Kaap de Goede Hoop,
waar hij zich andermaal ombuigt om zich in de koude wateren der zuidelijke
IJszee te verliezen.
M A U R Y heeft de onmiskenbare verdienste, met behulp van nauwkeurige
inachtneming der op bepaalde tijden heerschende winden en stroomingen in
den oceaan, den zeelieden duidelijke regelen te hebben aan de hand gegevenr
om den weg aanzienlijk te bekorten en daardoor tijd en geld uit te winnen.
Zoo is b. v. de reis van New-York naar San-Francisco een der moeilijkste en
langste die de wereldhandel tot dusver kent, en toch is deze ten gevolge der
onderzoekingen van MAURY in allen deele zoo bekend geworden, dat men er
wedvaarten voor heeft aangelegd. De blauwe golven van den Oceaan zijn de
baan, die zich 15,000 mijlen ver uitstrekt door alle klimaten, door stilte- en
stormstreken, ijskoude en keerkringshitte, over beide halfronden. Het was den
1 5 d e n October 1852, dat het schip „The Hasard" de haven van New-York
verliet, de „John Gilpin'' volgde den 2 9 s t e n . Toen het eerste in de Atlantische
Zee de linie passeerde, had het 4077, het laatste 4099 mijlen afgelegd, terwijl
M A U R Y de lengte van den weg met de door tegenwinden en stroomen veroorzaakte bogen op 4115 mijlen berekend had. De „Flying Cloud" liep in 90 dagen
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van New-York naar San-Francisco (dit schip passeerde in Augustus de linie
in den Grooten Oceaan), de „Swordfish" (in Januari) 91, de „Flying-fish" (in
Januari) 92, de „John Gilpin" (in Januari) 94, de „Surprise" (in Maart) 97,
de „Contest" (in Februari) 100. Men ziet hieruit, dat het geen toeval geldt,
maar kennis en ervaring de nadeelen van het jaargetijde bij dag en uur
berekenen.
Door de regelen van M A U R Y in acht te nemen bespaart men op de reis van
Europa naar Amerika 10, op die naar Australië 27, op die van New-York naar
Californië 48 dagen. - Een schip, dat van New-York naar Liverpool halfweg
door tegenwind om de zuid koerst, in plaats van noordwaarts te stevenen
zooals M A U R Y voorschrijft, kan er zeker van zijn misschien tweemaal zoo lang
onderweg te blijven. Evenzoo wordt de terugreis bekort door M A U R Y ' S opgaven.
Yolgens deze zijn er reeds reizen van 12 dagen en korter (van Oost naar
West) gedaan. Yan New-York naar Liverpool erkent men gemiddeld 12 a 20,
van Liverpool naar New-York 2 0 - 3 0 dagen. Wel leggen enkele snelbooten
dezen weg in korter tijd, soms zelfs in 6 a 8 dagen, af, maar het gewone
traject der Engelsche en Amerikaansche stoombooten duurt omstreeks 12 dagen.
Dat op zee de rechte weg niet altijd de kortste is, blijkt o. a. uit de reis
door de zeilschepen gevolgd naar Australië en terug. De uitreis geschiedt
om Kaap de G-oede Hoop, de terugreis om Kaap Hoorn. Beide afstanden zijn
nagenoeg even groot. De Engelsche admiraliteit rekende langs de door haar
voorgeschreven lijn een gemiddelden tijd van 1 2 0 dagen. M A U R Y bewijst dat
langs de door hem aangewezen lijn een goed zeilende klipper de uitreis in 60,
de terugreis in 6 5 - 7 0 dagen doen kan. De „Gem of the Sea" stevende in
1 8 5 3 volgens den raad van M A U R Y (in September) in 3 7 dagen van Port Philip
naar Callao! Op deze reizen winnen de zeilschepen het zelfs van stoomvaartuigen, die tot het innemen van steenkolen een anderen koers moeten houden.
Naar Nipon en zelfs naar Shanghai moet men, tusschen Juni en December
het Kanaal verlatende, den weg om Kaap Hoorn nemen.
Reeds gaven wij met een woord te kennen, dat er ook onderzeesche stroomingen moeten zijn; wij voegen er hier nog bij, dat in den laatsten tijd de
proeven, bij het peilen van groote diepten genomen, bereids veel licht over
deze geheimzinnige onderstroomen hebben verspreid. In het algemeen vloeien
verbazende massa's koud water naar bepaalde verwarmingsbekkens tusschen
de keerkringen: zij oefenen in zoover zijdelings een hoogst aanzienlijken
invloed op het klimaat uit, daar zij, de hitte van het Zuiden afkoelende,
tevens het Noorden verwarmen. Koude stroomingen nemen, zoolang zij beneden
den waterspiegel blijven, een opwaartschen loop; wanneer zij zich van de
noord- en de zuidpool n a a s t warme stroomingen in tegenovergestelde richtingen bewegen, onderkent men ze gemakkelijk aan de ijsbergen en de walvisschen, die zij met zich voeren.
Yan nog grooter beteekenis voor klimaatleer en zeevaartkunde zijn de
stroomingen van den dampkring, de w i n d e n , waaruit door het oordeelkundig
gebruik maken van talrijke waarnemingen bepaalde wetten zijn afgeleid. Ook
<le winden ontstaan uit storingen in het evenwicht van den dampkring, die
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vooral hun oorsprong hebben in het temperatuur-verschil tusschen nabij elkaar
gelegen streken. Stellen wij ons b. v. twee groote luchtkolommen naast elkander
voor, de eene ergens boven den Atlantischen Oceaan, de andere boven Frankrijk.
Wanneer nu de laatste sterker verhit wordt, breidt zij zich naar boven uit en
wordt dus hooger dan de naburige, en daar bij elke vloeistof, zij moge drupof dampvormig zijn, een wegvloeien van boven naar een koudere streek plaats
vindt, wordt ook hier de luchtkolom hooger. De fijngevoelige barometer geeft
daarvan het bewijs. Hij daalt in Frankrijk en rijst op den Oceaan; dus is de
drukking der lucht daar af-, hier toegenomen. De lucht het naast bij de oppervlakte der zee is evenwel koeler en dus dikker dan de warmere en dunnere
op het land; gene drukt dientengevolge sterker zijwaarts af en moet zich van
de zee naar het land bewegen. Daaruit volgt als algemeene wet: wanneer
twee zich naast elkaar bevindende luchtmassa's een verschillende warmte
hebben, ontstaat er in de hoogte een luchtstroom van de warme naar de
koude massa, in de laagte echter een stroom in tegenovergestelde richting.
Wanneer nu de verwarming der eene voortduurt, zal de dikke koudere lucht
warmer, dunner en lichter worden, stijgen en zich dan weer over de koudere
luchtmassa uitstorten; op die wijze ontstaat een ronddraaiende' beweging,
welke regelmatiger is bij gelijkvormiger verschil van temperatuur tusschen
twee zulke massa's lucht. De juistheid dezer stelling kan men door een eenvoudige proef bevestigd zien. Wanneer men bij winterdag de deur eener verwarmde kamer naar binnen opent en dan een brandend licht op den grond
houdt, drijft de koude buitenlucht de vlam naar binnen, boven aan de deur
daarentegen wordt de vlam door de warme lucht der kamer naar buiten
gedreven. Bij en boven de kachel stijgt de verwarmde lucht in de hoogte en
ontsnapt bij den zolder naar buiten, terwijl de koude luchtstroom beneden
zich van buiten naar binnen naar de kachel beweegt en hier verwarmd en in
de hoogte gedreven wordt.
Een ander, niet minder eenvoudig voorbeeld geven ons de land- en zeewinden, welke men dikwijls op de zeekusten, maar vooral op de eilanden
waarneemt. Eenige uren na zonsopgang verheft zich de van de zee naar de
kust gerichte wind, de z e e w i n d , omdat het vasteland onder den invloed der
zonnestralen sterker verwarmd wordt dan de zee; boven het land stijgt de
lucht en stroomt dan zeewaarts af, terwijl beneden de lucht van de zee naar
de kust stroomt. Deze zeewind is eerst zwak en alleen aan de kusten voelbaar;
later neemt hij toe en doet zich dan op zee reeds op verderen afstand van de
kust gevoelen; tusschen 2 en 3 uur des namiddags wordt hij het sterkst,
neemt dan weer af en tegen zonsondergang ontstaat er een w i n d s t i l t e .
Dan worden door de uitstraling der warmte naar het luchtruim land en zee
afgekoeld, maar het eerste spoediger dan de laatste, en nu stroomt de lucht
in de lagere streken van het land naar de zee, terwijl in de hoogere een
tegenovergestelde strooming plaats heeft. Hetgeen nu hier in het klein over
-een beperkte ruimte en eiken dag geschiedt, zien wij op de aarde in het groot
en wel het geheele jaar door gebeuren. Het is bekend, dat in de heete luchtstreken de temperatuur in een jaar veel minder verandert en altijd hooger is
III.
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dan op grooteren afstand van de linie; dus moet daar de lucht steeds opstijgen,
van boven naar de polen wegstroomen en op ons noordelijk halfrond een
zuidenwind, op het zuidelijke een noordenwind in de hoogte heerschen, terwijl
beneden langs den grond koude lucht van de polen naar de linie vloeit, en
een noorden- op het eene, een zuidenwind op het andere halfrond ontstaat.
"Wij hebben evenwel bij deze gevolgtrekking één belangrijke omstandigheid
over het hoofd gezien, die de opgegeven richtingen verandert. De snelheid
van de omwenteling der aarde neemt van den evenaar naar de polen af;
wanneer wij ons nu voorstellen, dat op 50° breedte een luchtmassa eensklaps
naar een punt onder de linie verplaatst wordt, dan beweegt zich dit punt
sneller van het westen naar het oosten dan de luchtmassa, en een bewoner
van dat punt zal de achterblijvende massa als oostenwind gevoelen. Zulk een
plotselinge verplaatsing geschiedt in den regel evenwel niet, maar de lucht
stroomt van de polen op de beide halfronden naar de linie, en uit een noordenwind en het achterblijven naar het oosten ontstaat op het noordelijke halfrond
de noordoostenwind; op het zuidelijke daarentegen wordt de zuidenwind zuidoost.
Deze winden, de zoogenaamde p a s s a a t w i n d e n (Fr. v e n t s a l i z é s , Eng.
t r a d e winds), waaien in de heete luchtstreek het geheele jaar door geregeld
in ééne richting en zijn daarom voor de scheepvaart op de groote zeeën van
onberekenbaar belang. Toen COLUMBUS op zijn ontdekkingsreis naar het westen
zijne schepen door een bestendigen oostenwind zag voortgedreven, werden
zijne makkers bevreesd, dat zij nimmer naar Europa zouden kunnen terugkeeren. Tegenwoordig maken de schepen van den passaat gebruik, om van
Europa naar Nieuw-Orleans, West-Indië en verdere havens aan de Caraïbische
Zee te zeilen, door van Madera uit zuidelijk naar den kreeftskeerkring te sturen,
vanwaar zy dan door den passaat naar het westen gedreven worden. Deze
reis is zoo veilig en het werk der matrozen daarbij zoo gering, dat de Spaansche zeelieden dit gedeelte van den Oceaan „de Yrouwengolf' (el golfo de las
Damas) noemden.
Daar de passaten op het noorder- en zuider-halfrond in de nabijheid van den
evenaar tegen elkander komen, zoo vernietigen zij elkander en er ontstaat een
gordel, de s t r e e k der w i n d s t i l t e n , of, wegens de vreeselijke orkanen
met onweders gepaard, welke er tehuis behooren, door de zeevaarders de
streek der v e r a n d e r l i j k e w i n d e n genoemd. De noordoostpassaat heerscht
in den Grooten en Atlantischen Oceaan gemiddeld van 5 a 8° tot 28° noorderbreedte, de zuidoost- in den eersten van 4°, in den tweeden van 3° noorderbreedte tot 27° zuiderbreedte; — tusschen beide ligt de streek der windstilten
met hare voor de zeevarenden zoo gevaarlijke afwisseling van stilte en stormen.
De evenaar is evenwel niet gedurende het geheele jaar de warmste luchtstreek,
en vandaar dat de kalmte-gordels en vooral de poolgrenzen der passaten bij
zomerdag, als de zon voor een der keerkringen in het toppunt staat, met de
zon mede zich naar de pool verplaatsen, maar ten tijde der nachteveningen
meer naast den evenaar verschuiven.
Keeren wij nu tot het ontstaan der passaten terug, om te zien, wat van
de naar boven stroomende luchtmassa, den zoogenaamden b o v e n p a s s a a t ,
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geworden is. Hij zou op de beide halfronden zich als zuiden- en noordenwind
vertoonen, indien de aswenteling der aarde niet bestond; even als de noordenwind een noorden- en de zuidenwind een zuidenwind blijven zou, als de aarde
een zich om zijne as bewegende cilinder was. Maar de aarde is een wentelende
bol (een spheroïde) en daardoor brengt de bovenpassaat, die van lagere naar
hoogere breedten vloeit, op het noordelijke halfrond een grootere snelheid van

omdraaiing mede, en loopt derhalve sneller dan de aarde van het westen naar
het oosten, hetgeen noodzakelijk een westenwind doet ontstaan. Door deze
neiging tot een westenwind en de te gelijk plaats vindende beweging der lucht
van de linie naar de pool zal dan een samengestelde beweging van west en
zuid, namelijk z u i d w e s t ontstaan, wanneer wij het noordelijke halfrond
nemen, en op het zuidelijke uit het westen en noorden een n o o r d w e s t e n wind, en deze beide winden zullen tevens aan de grenzen der passaten dalen.
"Waarnemingen in de hoogere streken van den dampkring geschieden echter
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niet zoo dikwijls; des te belangrijker zijn de bewijzen, welke men voor het
bestaan dezer bovenpassaten gevonden heeft. De wolken, welke men in die
heete luchtstreken ziet, verheffen zich dikwijls zoo hoog, dat zij in de streken
van den boven- of antipassaat komen en dus vlak in tegenovergestelde richting
van den op zee heerschenden passaat. Op hooge bergen, zooals de piek van
Teneriffe en Mauna Loa op Hawaï (Sandwichs-eilanden) heerscht gewoonlijk
boven een hevige zuidwesten-, wanneer beneden een noordoostenwind waait;
ook heeft men bij vulkanische uitbarstingen meermalen gezien, dat de asch
door den benedenpassaat in de streek van den bovenpassaat wordt geslingerd
en door dezen in een tegenovergestelde richting voortgedreven. De bewoners
van het eiland Barbados (een der kleine Antillen) waren niet weinig verbaasd
toen zij den l e n Mei 1812 een aschregen zagen vallen, onder welks last de
takken der boomen afbraken. Bij den daar waaienden noordoostenwind was
dit geheel onverklaarbaar, doch het raadsel werd opgelost, toen men eindelijk
de uitbarsting vernam van den vulkaan G-arou, op het westelijker gelegen
eiland St.-Yincent. Het onweersprekelijkste bewijs echter gaf de uitbarsting
van den vulkaan Cosiguina, ten zuiden der Fonseca-baai in G-uatemala, waarbij
den 20 e n Januari 1835 de asch in twee tegengestelde richtingen werd gedreven.
Naar het noordoosten vloog zij tot in de Golf van Mexico; op Jamaica viel
zij te Kingston op straat, terwijl de wind juist uit den tegenovergestelden
hoek woei. Tegelijkertijd dreef zij in een zuidwestelijke richting tot in den
Grooten Oceaan, waar midden op zee, op 240 geographische mijlen van de
plaats der uitbarsting, het schip Convay met asch overdekt werd.
Nog een ander voortdurend bewijs van het gezegde vindt men in het roode
stof, dat men in den noordoostpassaat van den Atlantischen Oceaan dikwijls
(vooral in Februari en Maart) op de schepen ziet en vergadert en dat, volgens
de waarnemingen van professor EHRENBERG, de duidelijkste bewijzen draagt
van uit Zuid-Amerika afkomstig te zijn. Wanneer de noordpassaat met de zon
mede afdaalt, wordt de zuidwestenwind aan de piek van Teneriffe steeds lager,
totdat hij de zee bereikt, waar hij den geheelen winter door blijft heerschen.
In den zoo even beschouwden bovenpassaat, die op de grenzen van den
benedenpassaat den grond bereikt, liggen de gematigde luchtstreken. Hoe
bestendig hij hier heerscht, blijkt onder anderen daaruit, dat men met zeilschepen voor de overvaart van Engeland naar New-York dikwijls dubbel
zooveel tijd noodig heeft als voor de terugreis, die door den onophoudelijk
waaienden zuidwestenwind bespoedigd wordt.
In den Indischen Oceaan wordt de regelmatigheid der passaten zeer dikwijls
gestoord door de gedaante der landen welke deze zee omgeven, vooral door
die van het vasteland van Azië. In het zuidelijk gedeelte der Indische zee
tusschen Nieuw-Holland en Madagascar, heerscht nog het geheele jaar door de
zuidoostpassaat; in het noordelijk gedeelte der zee waait echter gedurende de
eene helft des jaars bestendig een zuidwesten-, in de andere helft een noordoostenwind. Deze regelmatig afwisselende winden, van wier kennis sedert de
vroegste tijden handel en scheepvaart op den Indischen Oceaan afhankelijk
zijn, worden m o e s ons genoemd. De moesons, wier naam van 't Maleische
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m au sim, d. i. vaste tijd van 't jaar, wordt afgeleid, zijn dus niets anders
dan gewijzigde passaten, of land- en zeewinden op uitgebreide schaal. Ten
noorden van de linie heerscht van April tot October in plaats van een N. O.
een Z. W. wind, ten zuiden van de linie van October tot April in plaats van
een Z. 0. een N. W. wind. De overgang van den een naar den anderen moeson (in October en April) wordt k e n t e r i n g geheeten en gaat gepaard met
onregelmatige winden, stormen en orkanen; de duur ervan is ongeveer een
maand, hier iets korter, daar iets langer. — Ook nog op andere plaatsen vertoont zich een dergelijke afwisseling van winden; vooral moeten de etesische (seizoens-) w i n d e n op de Middellandsche Zee genoemd worden. Terwijl
in den winter op laatstgenoemde zee en in de naburige kustlanden de afdalende bovenpassaat als zuidwestenwind heerscht, heeft men des zomers door
de groote hitte der Afrikaansche woestijn bestendig noordelijke winden, terwijl
de koudere lucht in het noorden van Afrika naar de warmere luchtstreek stroomt.
Zoodra wij de grenzen der passaten naar den kant der polen overschrijden,
betreden we een gebied, dat zich door de onregelmatigheid en veranderlijkheid
zijner luchtstroomen op een in het oog vallende wijze onderscheidt. Let men
er intusschen op, hoeveel malen iedere wind op deze hoogere breedten gedurende een jaar gewaaid heeft, dan bespeurt men dat op ons halfrond de zuidwesten- en vervolgens de noordoostenwind het meest voorkomt. De een is de
neergedaalde bovenpassaat, de ander de noordelijke stroom, die den benedenpassaat doet voortduren. Bijna alle weersverschijnselen van de gematigde
luchtstreken zijn daarom de gevolgen van een strijd tusschen deze beide hoofdstroomen, welke menigmaal boven elkander waaien, op andere tijden echter
zich naast elkaar bewegen en daardoor op de plaats hunner ontmoeting
draaiingen veroorzaken, zooals men die bespeurt, waar de eene rivier in de
andere vloeit. Maar hoe geschiedt nu deze verandering van den wind van den
noordelijken in den zuidelijken stroom? Er heerscht een algemeen verbreide
meening, dat de wind zich van het noorden door het oosten, zuiden en westen
pleegt te draaien, en men veronderstelt daarbij meestal, dat het weder minder
veranderlijk is en geregelder van ruw tot aangenaam overgaat, als de wind
in de opgegeven richting draait, dan wanneer hij de tegenovergestelde volgt.
Bij deze onderstelling heeft men meestal alleen Europa en voornamelijk dat
gedeelte daarvan onder de gemiddelde breedte voor oogen, waar de verhoudingen van den wind nauwkeuriger bekend zijn. Nu is het bewezen, dat in het
algemeen de barometer bij zuidenwind het laagst, bij noordenwind het hoogst
staat, en men kan daaruit terecht besluiten, dat de wind van het oosten naar
het zuiden draait wanneer de barometer zakt, van het westen naar het noorden wanneer deze rijst, en dat dus de normale keering van den wind in den
regel plaats moet hebben wanneer deze beide gevallen zich voordoen. Om het
laatste aan te toonen, maakte G A L L E gebruik van de te Dantzig door K L E E F E L D
in de jaren 1813 — 1827 driemaal daags gedane waarnemingen en toonde uit
het verschil der barometerstanden aan, dat in den regel de wind uit het oosten
door het zuidoosten naar het zuiden en westen, maar van het westen door
het noordwesten over het noorden naar het oosten gaat, zonder dat er in dit
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opzicht overdag een andere verhouding dan des nachts plaats heeft. DOVE verklaarde zich voor een aanhanger van de wet der windsveranderingen en bevestigde die deels op algemeene gronden, deels door de middellijke en onmiddellijke resultaten, welke hij aan zijn eigene waarnemingen te Koningsbergen
en op andere plaatsen ontleende. Het hoofdresultaat, waartoe DOVE kwam, is
evenwel het volgende: In het noordelijk halfrond draait de wind, wanneer
pool- en evenaarstroomen elkaar afwisselen, in het midden in de volgorde:
zuiden, westen, noorden, oosten en zuiden door de windroos heen, en springt
tusschen het zuiden en westen, tusschen het noorden en oosten veelvuldiger
terug dan bij de andere richtingen; verder draait de wind in het zuidelijk
halfrond, wanneer de pool- en evenaarstroomen met elkander afwisselen, in
het midden in de volgorde: zuiden, oosten, noorden, westen en zuiden door
de windroos heen, en springt tusschen het noorden en westen, tusschen het
zuiden en oosten het meest terug. Is nu hiermee de w e t v a n h e t verand e r e n v a n den w i n d verklaard, dan kunnen wij tot de w e t t e n der
s t o r m e n overgaan. Maar vooraf nog iets over de stormen zeiven.
De snelheid der winden ligt tusschen zeer veranderlijke grenzen, van 0 — 150
voet in één seconde. Yan dit verschil is hun kracht afhankelijk, en in de
zeemanstaal heeten zij met het oog daarop „koelte". De zeelieden noemen den
wind naar de zeilen die bij den w i n d nog kunnen gevoerd worden, vandaar
dat men zeer uiteenloopende benamingen aan den wind geeft. Een flauwe
koelte heeft een snelheid van 0 tot 7 voet per seconde; een b r a m z e i l s koelte is een middelmatige wind van 10 — 15 voet in de seconde; f r i s s c h e
(marszeils-) koelte noemt men een wind van 15 — 20 voet snelheid in een
seconde. Neemt zijne kracht toe, dan wordt hij eene s t i j v e (gereefde marszeils-) koelte, tusschen 20 en 30 voet; tusschen 30 en 40 voet waait de dubbel
gereefde marszeilskoelte, z w a r e wind. Zoodra de snelheid 30 voet in een
seconde te boven gaat, begint de s t o r m , die bij 50 voet een h e v i g e , bij
100 of meer voet een v l i e g e n d e storm of o r k a a n heet. Hoe verschrikkelijk
de gevolgen van zulk een orkaan kunnen zijn, vernemen wij van een ooggetuige, die den storm, welke 10 Augustus 1831 te Barbados woedde, aldus
beschrijft: „Om zeven uur des avonds was de lucht helder en de wind bedaard, doch tegen 9 uur begon het uit het noorden te waaien. Om halftien
zag men het in de verte in het noord-noordoosten en noordwesten bliksemen.
Daarop volgden rukwinden en stortregens uit het noord-noordoosten, met
afwisseling van windstilte. Aldus bleef het tot middernacht. Inmiddels daalde
de thermometer tot 22° R., doch klom gedurende elke windstilte tot 24°. Na
middernacht werd het onophoudelijke bliksemen inderdaad grootsch en angstwekkend, terwijl de storm zonder tusschenpoozen woedde. Om 1 uur van den
volgenden morgen steeg de orkaan tot het hoogste punt. Daarop keerde hij
plotseling van het noordoosten naar het noordwesten en de daartusschen liggende streken. De bovenlucht werd voortdurend door den bliksem verlicht,
maar de stralen werden als het ware verduisterd door het electrisch vuur,
dat aan alle zijden schitterde. Een weinig na 2 uur werd het huilen van den
orkaan, die uit het noord-noordwesten en noordwesten brulde, zoo geweldig,
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dat geen taal het kan uitdrukken. De luitenant-kolonel N I K L E , commandant
van het 36 s t e regiment, had zich veiligheidshalve onder een vensterboog der
benedenverdieping geplaatst; de storm, die zoo hevig was, dat hij het dak
en de bovenverdieping niet eens hoorde instorten, bedaarde om drie uur een
weinig, doch rukwinden schoten uit het zuidwesten, westen en west-noordwesten. Na vijven ging de wind een oogenblik liggen en toen hoorde men
duidelijk het vallen van dakpannen en steenen, die door den laatsten rukwind
waarschijnlijk tot aanmerkelijke hoogte waren weggeslingerd. Om 6 uur was
de wind zuid, om 7 zuidoost en om 9 had men schoon weder. Zoodra de
schemering de voorwerpen zichtbaar maakte, begaf de berichtgever zich naar
de kaden. De regen viel zoo hevig, dat het de huid pijnlijk aandeed, en zoo
dicht, dat men slechts de punt van den dam zien kon. Het was een boven
alle beschrijving verheven tooneel. De golven rolden zoo reusachtig voort, als
hadden zij nergens eenigen tegenstand te duchten; maar zoodra zij tegen het
havenhoofd braken, verloren zij zich onder allerlei voorwerpen, als: balken,
touwwerk, vaatwerk en koopmansgoederen in bonte verwarring dooreen. Als
men den toren der hoofdkerk beklom, vertoonde zich een algemeene verwoesting; alles was kaal en geleek een woestijn; nergens zag men een spoor van
plantengroei meer, met uitzondering van eenige plekken verwelkt gras. De
grond zag er uit alsof een hevig vuur alles verzengd had. De weinige boomen
die staande waren gebleven hadden loof noch tak meer; het scheen midden
in den winter, en de talrijke landhoeven in den omtrek van Bridgetown, vroeger door dicht geboomte beschaduwd, lagen kaal en in puin. Uit de richting,
in welke de kokosboomen omgevallen waren, besloot men, dat de eersten door
een noord-noordoosten, de laatsten door een noordwestenwind ontworteld waren.
„Toen de storm het hevigst woedde, was de spanning van de electriciteit
in den dampkring zoo sterk, dat in den tuin van het Coddrigton-college de
vonken uit een neger sprongen. Aan de noordzijde van Barbados sloegen de
golven onophoudelijk over een klip van meer dan 70 voet hoogte heen. Het
zeewater werd door den wind mijlen ver over het land gejaagd, zoodat in de
vijvers van den majoor LEACOCK alle zoetwatervisschen stierven, en te Brighthall, twee mijlen ten zuid-zuidoosten van de landpunt, het water nog dagen
lang brak bleef."
Na den orkaan, die den 2 d e n Augustus 1837 een gedeelte der W.-I. eilanden
verwoestte, was de haven van St.-Thomas versperd door de wrakken van 36
schepen; het fort aan den havenmond was zoo geteisterd, als ware het beschoten geweest; vierentwintigponders waren van de wallen naar beneden
geworpen. Op St.-Barthelemy werden door denzelfden storm 250 gebouwen
verwoest en van de 33 in Portorico voor anker liggende schepen kon er niet
één gered worden, ofschoon men, door het buitengewoon dalen van den barometer gewaarschuwd, alle mogelijke voorzichtigheidsmaatregelen genomen had. —
Ouden van dagen herinneren zich nog, welke verwoesting de orkaan van 29
November 1836 in ons vaderland aanrichtte, toen een menigte kerken, torens
en andere gebouwen belangrijk beschadigd, ja sommige geheel verwoest werden, terwijl het opgezette water van het toenmalige Haarlemmermeer Amster-
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dam met vernieling bedreigde, hetgeen ten gevolge had, dat de vrees voor een
herhaling krachtig medewerkte om tot het droogmaken van dien plas te besluiten. Ook de storm van 30 op 31 Januari 1877 zal om zijn vreeselijke
verwoestingen lang in herinnering blijven.
De taifoens (een Chineesch woord, dat draaiwind beteekent) der Chineesche
Zee en de tornados en cyclonen der Indische wateren leveren vaak soortgelijke
verschijnselen op. Een kleine wervelwind, die den 8 S T E N April 1 8 3 3 op een
breedte van slechts J — \ Eng. mijl tusschen Calcutta en de opene zee woedde,
doodde in een streek van 16 mijl lang binnen 4 uur 215 menschen; bovendien
werden nog 223 personen min of meer gewond en 1239 huizen omvergeworpen.
Een lange stok bamboe, door een muur van 5 voet dikte gedreven, sloeg er
aan weerszijden een gat in, een werking die ternauwernood door een zesponder
zou kunnen worden veroorzaakt. De orkaan, die in 1864 te Calcutta woedde,
had mede een verschrikkelijke uitwerking en richtte tal van verwoestingen aan.
Het ontzettende van zulke natuurverschijnselen trok reeds voorlang de aandacht der natuuronderzoekers, vooral der Engelsche. Zij wenschten de wetten
te leeren kennen der stormen, de wildste en schijnbaar de onregelmatigste
dier verschijnselen, en een lange reeks van onvermoeide waarnemingen heeft
reeds de verrassendste resultaten opgeleverd. De eerste grondlegger van de
leer der s t o r m e n is de overste R E A D , gouverneur van Malta, die in 1 8 3 1
op Barbados den vreeselijken orkaan bijwoonde, welks uitwerking wij boven
beschreven hebben. De gedachte kwam bij R E A D op, dat deze stormen, in
weerwil van hun schijnbaar plotseling opkomen en hun woede, een bepaalde
richting moeten nemen, en dat de ontdekking daarvan ertoe kon bijdragen ze
minder schadelijk en verwoestend te maken. Om dit vermoeden tot zekerheid
te brengen, verzamelde hij ijverig de journalen van Engelsche en Amerikaansche
oorlogsschepen, Oost-Indievaarders en andere koopvaardijschepen van den eersten
rang, om daaruit de feiten voor zijne theorie op te doen. Het journaal van
een wetenschappelijk ontwikkeld kapitein namelijk wijst nauwkeurig de plaats
van een schip aan op zekere uren, den toestand van het weder, de richting
van den wind, den toestand der zee, de gevoerde zeilen, het bestuur van het
schip bij ruw weder, in één woord: het bevat de bouwstof voor eene kroniek
van bijna ieder uur op zee. De dagelijksche aanteekeningen van één enkel
vaartuig zouden natuurlijk betrekkelijk zonder veel waarde zijn; maar R E A D
had voor eiken storm de journalen van vele schepen op verschillende plaatsen,
om ze met elkander in verband te brengen, en bezat dus de middelen, om
van bepaalde stormen aan te wijzen, hoe ver zij zich hadden uitgestrekt, op
welken tijd zij een zekeren lengte- of breedtegraad bereikten, welke richting
en welken graad van hevigheid zij op het een of ander punt hadden. Zelf, in
vereeniging met READFIELD te New-York, legde hij er zich op toe, om de
journalen van den Atlantischen Oceaan te bestudeeren, terwijl op zyne aansporing PIDDINGTON op last der Oost-Indische compagnie de annalen der Indische
zeeën onderzocht. De dagteekening van eiken storm werd afzonderlijk genomen,
de vaart van een schip dag voor dag nagegaan, de richtingen van den wind
opgeteekend, kortom, een geregelde kaart van den storm samengesteld naar
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de nauwkeurigste opgaven. Nadat op deze wijze storm op storm berekend was
geworden, bleek daaruit, dat al de orkanen der tropische gewesten niets anders
waren dan vreeselijke wervelwinden van 100 tot 800 geographische mijlen
diameter en dat hun wervelende cirkelbaan zuidelijk van den evenaar de
beweging van den uurwijzer (van het noorden naar het oosten door het zuiden
en westen), maar daarentegen noordelijk van den evenaar de tegenovergestelde
richting volgt; verder, dat op het noordelijk halfrond de orkanen ongeveer op
15 graden breedte ontstaan en dan langs de zoo even beschreven baan in zeer
groote kringen noordwestelijk tot op 25 of 80 graden voortloopen, daar in
woede verminderen, eene wending naar het noordoosten maken, in welke
richting zij, altijd spiraalvormig, met vernieuwde woede tot aan de 50 graden
voortstormen en dan tusschen de 50 en 55 graden langzaam bedaren. Op het
zuidelijke halfrond begint de orkaan eveneens op 15 graden, gaat zuidwestelijk
en wendt zich op 25 graden naar het zuidoosten, totdat hij op 50 graden
ophoudt. Daar de orkaan, evenals een speurende jachthond, niet rechtuit, maar
in wijde kringen loopt, beweegt hij zich slechts langzaam van punt tot punt
in een rechte lijn
tot 4 geographische mijlen in een uur. Des te vreeselijker
echter is de snelheid, waarmede hij de afzonderlijke kringen van zijne spiraallijn
doorloopt. De overste B E A D heeft in twee werken deze wet nauwkeurig vastgesteld en tevens aangetoond, dat de kennis der stormen ook het vermogen
in zich sluit om ze te ontwapenen, daar zij den zeeman de eenvoudige middelen aan de hand geeft, om, zoodra hij in de nabijheid van een orkaan is,
te berekenen, of het schip den storm of de storm het schip inhaalt, of het
zich in het midden of aan de uiterste grenzen, voor of achter den orkaan,
rechts of links daarvan bevindt, en hoe in ieder geval het schip gestuurd
moet worden. In het een dier beide werken lezen wij de nauwkeurige geschiedenis van een storm, volgens het journaal van het uit Indië komend schip
B l e n h e i m , kapitein METLOVEN, met aanteekeningen en berichten. Dit voorbeeld wordt, gelijk te hopen was, door vele scheepsbevelhebbers gevolgd, en
men zal daardoor een menigte bewijzen verkrijgen, dat door dit nieuwe stelsel
een kapitein zijn schip voor orkanen bewaren, in hunne nabijheid zeker zeilen
en zelfs met hunne hulp zijn reis bespoedigen kan. De Nederlander mag er
trotsch op zijn, bij deze waarnemingen een eerste plaats in te nemen. Het
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht, onder hoofddirectie
van professor B U Y S BALLOT (f 1890), bevat een afdeeling, welke zich uitsluitend
met de zeevaart bezig houdt en die onder de directie van een zeeofficier staat.
Niet minder verdienstelijk als een MAURY en een B E A D zich door hun
werken voor de practische scheepvaart hebben gemaakt (van MAURY zijn o. a.
afkomstig de beroemde „Wind and Current Charts", benevens het classieke
werk „Physical geography of the sea"), verwierf B U Y S BALLOT zich onvergankelijken roem door zijn werkzaamheden aan het door hem gegrondveste
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht. Door dit Instituut
wordt er eiken dag een overzicht van den weerstoestand in Europa gegeven,
terwijl er tevens een mededeeling omtrent het vermoedelijke weer van den
volgenden dag aan wordt toegevoegd. Omdat deze berichten per telegraaf
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moeten worden verzonden, heeft men een cijferschrift aangenomen, waardoor
zij gemakkelijk en met weinig kosten eiken dag worden overgeseind. De voornaamste dagbladen nemen deze weerberichten geregeld over. Een Europeeschen
naam heeft B U Y S B A L L O T zich behalve door zijn hoofdwerk: „Kegelen voor te
wachten weersveranderingen" verworven door de naar hem genoemde wet
( „ B U Y S BALLOT-law"), waarbij uit gelijktijdige barometerverschillen besloten
wordt tot de richting en de kracht van den wind, die in het eerstvolgend
etmaal of later komen zal.
Het is door de bemoeiingen van deze en andere mannen, dat wij in staat
zijn gesteld, van onze studeertafel den zeevaarder practische regelen voor het
bestuur van het schip voor te schrijven, zooals DOVE het in de annalen (LII)
van POGGENDORF doet, om in de noordelijke gematigde luchtstreek een vaartuig
zooveel mogelijk buiten het bereik te brengen van een zich in de nabijheid
bevindenden draaistorm. „Wanneer bij een sterk dalenden barometer de wind
uit het zuidoosten door het zuiden naar het westen draait, moet men het
schip naar het zuidoosten sturen; maar steekt hij daarentegen in een oostelijke
richting op, om naar het noorden te draaien, dan moet men het schip naar
het noordoosten sturen."
De k l e u r van h e t z e e w a t e r verdient mede onze aandacht. Door veelvuldige onderzoekingen is thans gebleken, dat diepe en heldere zeeën in het
algemeen een blauwe kleur hebben, die vooral naast ijs- en sneeuwvelden zeer
donkerblauw wordt en, gelijk van algemeene bekendheid is, de grot van Capri
met het heerlijkst azuur doet prijken. Dit prachtige blauw verdwijnt van
lieverlede in de nabijheid der kusten, deels omdat het water er niet volkomen
zuiver meer is, deels omdat het licht door den bodem der zee teruggekaatst
wordt. Uit de weerkaatsing van het gele licht op het blauw der zee heeft
men getracht de schoone smaragdkleur te verklaren, die de zee, evenals
sommige meren in de Alpen, vooral ook bij stormweder, vertoont, terwijl zich
dan ook een fraai purper als complementeerende kleur vertoont. Dat de verschillende kleuren van het door den zeebodem teruggekaatste licht invloed op
de kleur der zee hebben, blijkt uit vele voorbeelden. Zoo veroorzaken klippen
een bruin of zwartachtige, slijkgrond een grijze, witte zandgrond een groenachtig grijze, koraal een rosse tint. Men heeft ook niet zelden in een zuiver
blauwachtige zee vuile kleine strepen, die een olijfgroene, witachtige, roode of
ook andere kleur hebben; bij nader onderzoek bevindt men dat diertjes of
plantaardige zelfstandigheden daarvan de oorzaak zijn. Zoo wordt het heldere
ultramarijn der Poolzee door kleine geelachtige zeekwallen van
tot
d.
doorsnede in een vuil groen veranderd.
A L E X . Y O N HUMBOLDT merkt op, dat de zeeën tusschen de keerkringen een
krachtiger en zuiverder blauw hebben dan de zeeën op hoogere breedten.
Yolgens zijne waarnemingen heeft de hemel niet altijd invloed op die kleur,
welke dikwijls bij volkomen helder weder en zonder eenige merkbare verandering in den dampkring geheel van de eene in de andere overgaat. Midden
n het breede bekken van den keerkrings-oceaan gaat de kleur van het zee-
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water van indigo-blauw in het zuiverste groen, en van deze laatste kleur in
kopergroen over, zonder dat men deze afwijkingen aan het blauw des hemels
of aan de schakeering der wolken kan toeschrijven. Daarentegen blijft de zee
dikwijls blauw, wanneer ook bij fraai weder meer dan | van het uitspansel
met lichte en verstrooide wolken bedekt is. HUMBOLDT schrijft aan het op
sommige uren van den dag geler of rooder licht der zon het kleurverschil van
het zeewater voor een groot gedeelte toe. „De golven," schrijft hij, „die aan
beweeglijke en schuine spiegels gelijk zijn, kaatèen aanhoudend de wolken en
de tinten der lacht van het zenith naar den horizon terug. De beweging van
de oppervlakte des waters verandert de hoeveelheid van het licht, dat tegen
de benedenste lagen aandringt, en men begrijpt gemakkelijk, dat deze snelle
veranderingen van den doorgang der lichtstralen, die om zoo te zeggen als
veranderingen der ondoorschijnendheid werken, de kleur van den oceaan moeten
veranderen, wanneer zij zich met meer andere, ons nog niet bekende oorzaken
vereenigen."
Het heldere zeewater is voorts zeer doorschijnend. In de IJszee is die doorschijnendheid, met uitzondering van den zooeven vermelden medusen- (zeekwallen-) gordel buitengewoon groot. In de nabijheid van Nova-Zembla meent
men op een diepte van 150 meter niet alleen den grond, maar ook schelpen
die er op lagen, duidelijk te hebben gezien. Inzonderheid is de zee tusschen
de West-Indische eilanden en de Caraïbische Zee zoo doorschijnend, dat men
er, gelijk SCHÖPF het uitdrukt, „onderzeesche tuinen" ziet. „Het water heeft,"
schrijft hij, „hier tot op den bodem een verwonderlijke helderheid. De sloep
zweeft op een beweeglijk en vloeibaar kristal, waarop men meenen zou in de
lucht te hangen. Wie daaraan niet gewoon is, wordt duizelig. Op het zuiverste
zand ziet men, ver beneden zich, duizenderlei zeegedierten, visschen, schelpen,
poliepen en andere voorwerpen, wier heerlijke kleuren alle beschrijving te
boven gaan. Men zweeft boven geheele wouden van planten, die door het
water zacht golvend heen en weer bewogen worden. Het oog vergist zich, als
het de diepte wil berekenen; men waant met de hand bloemen te kunnen
plukken, die vier of vijf vademen diep staan." Overigens wordt tusschen de
keerkringen het zeewater niet zelden troebel gemaakt door een menigte ontbonden organische zelfstandigheden.
Zeer merkwaardig is ook het bekende l i c h t e n der zee. Er zijn — om het
aldus uit te drukken — verschillende soorten van. Een e e r s t e bestaat hierin,
dat, wanneer een schip bij nacht met sterken wind zeilt, het zog of kielwater
achter het schip tot op eenigen afstand een helder licht van zich geeft. Dit
licht deelt zich ook aan de naaste golven mee, die schuins tegen het kielwater
breken. Ook het water dat door den boeg wordt opgestooten, schittert met
oen wit licht, doch in de diepte bespeurt men er niets van. Men meent te
hebben opgemerkt, dat dit lichten zich alleen of meestal slechts bij noordenwind vertoont en dat het een voorbode is van stormachtig en buiig weder. —
Een t w e e d e zeelichten vertoont zich alleen in de warme klimaten. De geheele
oppervlakte der zee schijnt, zoover het oog reikt, in brand te staan, doch in
de nabijheid van schepen en in 't algemeen bij sterker beweging der zee, is
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de gloed nog schitterender. Steekt men de hand in zeewater, dan blijft zij,
eenigen tijd als met een lichtende vloeistof bedekt. Deze twee soorten van
lichten der zee zijn nog niet in allen deele verklaard. Yelen houden ze, met
FOKSTER, voor electrische verschijnselen; PARROT denkt aan de uitwerking van
een bekend voortbrengsel der dierlijke rotting, namelijk gephosphord waterstofgas, voor welk gevoelen wel schijnt te pleiten, dat, wijl de zee door
ontelbare millioenen levende dierlijke schepselen bevolkt is, zij ook de verzamelplaats moet zijn van de overblijfselen der gestorvene, die er tot rotting
overgaan; SPALLANSANI wil dat lichten der zee toeschrijven aan een bijzondere
eigenschap van het zeewater, om onder bepaalde omstandigheden zelflichtend
te worden. Hoe het zij, de beide opgenoemde soorten van zeelichten laten
zich moeilijk verklaren uit hetgeen de d e r d e wijze van lichten ongezocht
opheldert. Deze namelijk bepaalt zich niet alleen tot haar oppervlakte, maar
strekt zich ook in de diepte uit, zoo dat men bij nacht de visschen en andere
zeedieren zien kan. Indien men zoodanig verlicht water in een vat schept,
bevindt men dat het licht uit een tallooze menigte afzonderlijke glinsterende
puntjes bestaat, die zich door middel van den microscoop als kleine diertjes
vertoonen. Daar deze kleine week-, korst- en infusiediertjes voornamelijk tusschen de keerkringen leven, ontwikkelt zich daar ook het laatst beschreven
lichten der zee het meest.
Het gemiddelde soortelijk gewicht van zeewater staat tot zuiver gedistilleerd
water ongeveer = 1,0277:1,0000; met andere woorden: indien een vat 10,000
liter zuiver gedistilleerd water bevat, zal het, met zeewater gevuld, 10,277
liter er van bevatten. Natuurlijk zal het zeewater nabij de uitmonding van
groote stroomen een weinig geringer zijn, dewijl aldaar het zoetwater zich
nog met het zeewater vermengt. Men heeft in zeewater 8,6 °/ 0 vaste bestanddeelen gevonden. G-AY-LUSSAC bepaalt het gemiddelde zoutgehalte der zee op
3,5 %, terwijl anderen er tot 3,8 % in gevonden hebben. In de Oostzee vond
men slechts 1 °/o e n minder zelfs aan vaste bestanddeelen, in de Middellandsche
daarentegen 4 °/ 0 en meer, een gevolg van de sterkere verdamping in warmer,
dan in kouder klimaat. Het voornaamste onder deze bestanddeelen is keukenzout. Daarop volgt zoutzure magnesia, welke den walgelijk bitterzouten smaak
van het zeewater veroorzaakt. MURRAY vermeldt buitendien nog zoutzure kalk
en zwavelzuur natrum als wezenlijke bestanddeelen van het zeewater; volgens
MARCET is het echter waarschijnlijker, dat zich het zwavelzuur met de kalkdeelen tot het vormen van gips verbindt en dat dienvolgens het overschot van
zoutzuur zich bij het natrum voegt. Bovendien bevat het zeewater nog koolzuur, terwijl eindelijk allerlei organische ontbindingen aan het zeewater een
slijmachtige hoedanigheid geven en teweegbrengen, dat stilstaand zeewater zoo
licht in rotting overgaat en dan dampen verspreidt, welke zeer kwalijk rieken
en hoogst ongezond zijn.

Wat het water oplevert.

Het zeezout. — Schelpdieren. — Mosselen. — Koerdi's. — Alikruiken. — Oesters. —
Trepang. — Purperslak. — Inktvisch. — Parelmosselen en parelvisscherij. — Ceylon. —
Beiersche en Saksische parels. — Koraal. — Het ontstaan der koraal-eilanden. — Atollen. —
Sponsvisscherij. — Onderzeesche plantengroei. — Zeewier. — Barnsteenvisscherij. — Het
vangen van kreeften en krabben. — Garnalen.

G-elijk men weet, wordt het water van den Oceaan in al zijn deelen en
vertakkingen gekenmerkt door een hoogeren of lageren graad van z o u t h e i d ,
ontstaande uit de aanwezigheid van zekere stoffen, welke in chemische oplossing
in die wateren voorhanden zijn. Deze stoffen werden en worden door de regens
en stroomende rivieren van de hergen afgevoerd, naar de laagte gespoeld en
hier aan de zeeën en oceanen overgegeven.
In 1000 gram zeewater hebben de scheikundigen gevonden: 962 gram zuiver
water, 27,1 gram C h l o o r s o d i u m of eigenlijke k e u k e n z o u t , 5,4 gram
chloormagnesium, 0.4 gram chloorpotassium, 0.1 gram broommagnesium, 1,2
gram zwavelzure magnesia, 0.8 gram zwavelzure kalk, 0.1 gram koolzure
kalk en 2.9 gram overschot. Deze bestanddeelen kunnen in verschillende zeeën,
naar de plaats, waar en het jaargetijde, waarin het water genomen is, eenigszins verschillen, maar slechts uiterst weinig, daar de onophoudelijke omloop
en vermenging der wateren van den oceaan door golven, getijden en stroomingen een bijna volkomen gelijkheid in de samenstelling van hun zoutachtige
deelen teweegbrengen. Men heeft echter opgemerkt, dat het water van den
zuidelijken oceaan iets zouter is dan dat van den noordelijken; dat de hoogste
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graad van zoutheid gevonden wordt tusschen de parallelcirkels van 22° N. B„
en 17° Z. B.; dus in de streek der passaten, en dat er van deze maximumgrenzen der zoutheid een langzaam voortgaande vermindering naar beide polen
plaats heeft. De meeste binnenzeeën zijn, hoewel zij door stroomen en tegenstroomen vrije gemeenschap hebben met den Oceaan, minder zout dan deze,
ten gevolge van de instrooming van rivieren in hun beperkte watervlakte
(Oostzee 0.5%, Zwarte Zee 1.6%? Kaspische Zee 1.7% aan zouten), andere
daarentegen hebben, daar zij geen rivieren opnemen en aan sterke uitdamping
onderhevig zijn, een iets hoogeren graad van zoutgehalte (Eoode Zee 4.5 %).
Door dit zoutgehalte wordt het soortelijk gewicht van 't zeewater aanzienlijk
verhoogd; vandaar zijn grooter draagvermogen en zijn geschiktheid voorbaden.
Zwaar geladen schepen, die een rivier willen binnenloopen, gaan reeds op do
eerste ree een gedeelte van hun inhoud lossen, omdat zij anders in het lichtere
rivierwater gevaar zouden loopen van te zinken; en omgekeerd nemen schepen,
die uit een rivier zeewaarts gaan, eerst op zee zelf het laatste deel hunner
lading in. Om aan wind en golven toch den vereischten tegenstand te kunnen
bieden, moet het vaartuig op zee tot een zekere diepte inzinken; is de lading
niet zwaar genoeg oin het schip dien vereischten diepgang te geven, dan
neemt men ballast in. Een ander gevolg van 't verschil in dichtheid en zwaarte
is, dat de zeevaarders drinkbaar water kunnen scheppen in de nabijheid van
riviermonden, smeltende ijsbergen en ook na een hevigen regenbui. Een opmerkelijke eigenschap van zout water is ook, dat het minder gevoelig is voor
koude dan het zoete; terwijl het laatste bevriest bij een temperatuur van
0° C„ gaat zeewater eerst tot ijs over als de thermometer tot bijna 2|°
beneden O gedaald is. Hierdoor wordt een grootere oppervlakte van den oceaan
voor de scheepvaart opengehouden dan anders het geval zou zijn. Opmerking
verdient nog, dat bevrozen zeewater minder zouten bevat dan hetzelfde water
in vloeibaren toestand; van deze eigenschap maken de bewoners van sommige
kuststreken gebruik om goed drinkwater te verkrijgen; zij doen n.l. het zeewater bij herhaling bevriezen om het telkens weer te ontdooien en het zoodoende
van alle zoutbestanddeelen te ontdoen. In Siberië maakt men zich deze eigenschap ten nutte om keukenzout te winnen. Door n.l. herhaaldelijk zeewater
in ondiepe vijvers te doen bevriezen en dan het gevormde ijs te verwijderen,
verkrijgt men eindelijk een vloeistof van zoo groot zoutgehalte, dat er slechts
een geringe verdamping meer noodig is om bijna enkel keukenzout over te
houden.
Doch hiermee verlaten wij het gebied der natuurkundige aardrijkskunde, om
de schelpen en schalen der zee als nuttige handelsvoorwerpen te gaan beschouwen. Op het winnen van zeezout en de behandeling daarvan komen we
later, in een afzonderlijk hoofdstuk van dit werk, terug.
De s c h e l p d i e r e n vertoonen een zoo oneindige verscheidenheid in grootte,
gedaante en kleur, dat vele er van, nog geheel buiten het nut, reeds sedert
oude tijden als voorwerpen van weelde gezocht zijn. Ook als geld dient in
de binnenlanden van Afrika en op de kust van Malabar zekere schelp, de
koerdi (Cypraea moneta), die van de Maledivische eilanden afkomstig is.
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Deze schelpen worden of hij bepaalde getallen aaneengeregen, öf bij grootere
hoeveelheden in zakken gepakt.
Voorts eet men, vooral langs de zeekusten, veel zeemosselen, die ook in
ons vaderland een te belangrijken handelstak uitmaken om er niet een oogenblik bij stil te staan.
De m o s s e l ( m y t i l u s
edulis) is een zoo algemeen bekende schelpvisch, dat wij het niet
noodig achten er een
beschrijving van te geven. Millioenen worden
er van, mede aan onze
zeekusten, vooral in
Zeeland, waar de mosselen van Bruinisse en
St.-Philipsland inzonderheid vermaard zijn,
gevangen. Doch men
kan de mosselen ook
kunstmatig aanfokken.
Te dien einde neemt
men eenige vrij zware
takken of dunne palen
van beuken- of eikenhout, vooral groen hout,
dat is versch gekapt;
schilt er den bast af en
steekt ze vrij diep in
den grond, op plaatsen
waar het water zoo diep
is dat de takken steeds
daaronder bedekt blijven. Ook kan men ze
door middel van zware
Kunstmatige mosselvangst.
steenen vastleggen, op
de wijze hiernevens afgebeeld. Het is het best die takken enz. in het najaar uit te zetten, dewijl
zij dan het goedkoopst zijn, en ook omdat zij in het volgende voorjaar te
droog en te breekbaar zijn geworden om tot mosselpalen te kunnen dienen.
Neemt men palen zonder zijtakken, dan plaatst men ze 1 of l \ meter van elkander; doch heeft men takken, dan kan men die op 2 of 3 meter afstand van
elkander plaatsen.
De uitgezette palen en takken worden weldra met kleine mosselen bedekt,
die na verloop van vier jaren geheel volwassen zijn. Wanneer de palen du&
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vier jaren gestaan hebben, zijn de mosselen voor het gebruik geschikt. In
December of Januari, als de vorst ingetreden is, zijn de mosselen het best,
dat is het meest gevuld. Het ophalen der palen geschiedt het gemakkelijkst
door middel van een boot met een spil, die op de gewone wijze met een
handspaak kan worden rondgewenteld; door het uiteinde van het touw aan
den paal vast te maken windt men het gemakkelijk op. De volgende teekening maakt dit aanschouwelijk en doet tevens zien, hoe een beuken- of eiken-
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hout er uitziet als het vier jaar lang op een plaats der zee gestaan heeft
waar mosselen zijn. De kleine mosselen die tusschen de vierjarige zitten, moeten terstond uitgezocht en weer in zee geworpen worden, opdat zij zich verder
kunnen ontwikkelen en in het volgende jaar of later volwassen zijn. Die nadenkt
zal inzien dat hij door zoo te handelen zich voordeel doet, omdat hij de nu
onvolwassen mosselen in het volgende jaar groot geworden terugkrijgt. Velen
doen evenwel zoo niet, maar nemen ook de kleine mede, omdat zij de maat
vullen, zonder te bedenken dat zij den kooper in zekeren zin bedriegen en de
verkooper zich schade doet.
De opgehaalde palen en takken moeten niet weer opnieuw in zee geplaatst
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worden; beter is het een even groot getal nieuwe te nemen en die terstond
weer op dezelfde plaats te zetten. De ondervinding heeft namelijk geleerd dat
indien men uit zuinigheid de oude palen gebruikte, de meeste, hetzij door paalwormen, hetzij door andere oorzaken zoo broos geworden waren, dat zij niet
meer geschikt waren om vier jaar lang in zee te staan en mosselen te dragen.
Op plaatsen waar niet altijd minstens twee vademen water staat, zal men
wel doen, de palen niet in den grond te steken, maar aan steenen te bevestigen, zooals de figuren aantoonen. Door die beweeglijke vereeniging verhindert
men dat zij breken als zij 's winters in het ijs vastgevroren zijn en het ijs
in het voorjaar in beweging komt.
Gelijk de visscher zijn vangst van mosselen voor 't vervolg verbeteren kan
door de nog niet volwassen schelpen uit te zoeken en weer in zee te werpen,
zoo kan hij ook het getal mosselen vermeerderen op plaatsen, waar zij niet
in zoo groote hoeveelheid gevonden worden, dat men daar met voordeel takken
in den grond zou kunnen plaatsen. Men behoeft daartoe niets anders te doen
dan op de kweekplaats eenige vaten of manden vol op te visschen en die op
een minder bezette plaats tusschen de bij voorraad uitgezette takken en palen
uit te strooien. "Weldra zullen de mosselen aan de takken vastzitten, en ten
gevolge van hun groote vruchtbaarheid zal er weldra een rijke kolonie gevormd
zijn. Doch met het overbrengen van de mosselen van de eene plaats naar de
andere moet men eenige voorzorgen in acht nemen. Het beste is zeker, de
dieren in vaten met zeewater te vervoeren, doch men kan hen ook in manden
verzenden, mits men op den bodem eene laag versch zeewier of zeegras legt,
dan eene laag mosselen, daarop weder zeegras enz., zoodat de mosselen vochtig
en koel blijven. Het spreekt van zelf dat men die manden door een zeil enz.
tegen de zonnestralen moet beschutten. Het best geschiedt dat overbrengen in
het najaar, omdat de mosselen dan het krachtigst en het minst gevoelig zijn.
Een groot gedeelte van de geoogste mosselen zal natuurlijk terstond verkocht en gebruikt kunnen worden; de oogst blijft verscheiden dagen lang
frisch, ten minste indien hij ter rechter tijd, dat is in den herfst, opgehaald
is, en kan derhalve zelfs ver landwaarts in verzonden worden. Maar ook de
onverkochte kunnen langen tijd, zelfs verscheiden jaren aaneen, bewaard worden, als men ze slechts goed behandelt. Daartoe moet men ze koken, en wel
het liefst in een vertind ijzeren ketel. Eigenlijk behoeft er geen water in den
ketel gedaan te worden, daar elke levende mossel vochtigheid genoeg in de
schelpen heeft, doch het is toch beter om zooveel water in den ketel te doen,
dat de bodem eenige duimen hoog bedekt is. Het deksel moet zoo goed mogelijk
op den ketel passen, ten einde te beletten dat de waterdamp te schielijk den
ketel verlaat, en dus te zorgen dat de bovenste mosselen even goed gekookt
worden als de onderste. Door het koken gaan de schelpen open; men neemt
dan de dieren er uit en plaatst ze in een lang glas, een zoogenoemde stoop,
zooals voor augurkjes enz. veelal gebruikt wordt, alles zindelijk. In het glas
doet men zekere hoeveelheid besten azijn, en tusschen elke laag mosselen
eenige witte of zwarte peperkorrels, doch vooral heele korrels, omdat de azijn
anders te heet van smaak zou worden, en bovendien hier en daar een laurierIII.

4
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blad. Is nu de stoop tot aan den hals vol, dan giet men er nog zooveel azijn
in, dat de hals halfweg gevuld is, laat alles zoo eenige uren staan, opdat de
mosselen met azijn doortrokken worden, en doet er vervolgens weder zooveel
azijn bij als noodig is. Op den azijn giet men genua-olie, om de lucht zooveel
mogelijk af te sluiten. Het is niet goed om, zooals men wel eens doet, een
laagje gesmolten vet op den azijn te gieten; want als het vet koud en stijf
wordt, komt er eenige ruimte tusschen het glas en het vet, en beantwoordt
dit laatste dus niet geheel aan het doel. Vervolgens spant men een stukje
vochtige varkensblaas over het glas en omwoelt den hals met sterk bindgaren,
om alles goed gesloten te houden. Bedekt men nu nog de blaas met een
laagje lak, dan zijn de mosselen geschikt om jaren lang bewaard te worden
en blijven zij een zeer lekkere spijs. Zulk een stoop ingelegde mosselen kost
50 a 60 cents. Bedenkt men hoe weinig mosselen er in zulk een glas gaan,
dan valt het in 't oog, hoe voordeelig het moet zijn zoo met de mosselen te
handelen. Slechts zorge men goede waar te leveren, vooral voor verzendingen
naar het buitenland, en te dien einde niets anders te gebruiken dan zuiveren
azijn, die niet slijmig of troebel is, beste, niet stoffige kruiderijen en zuivere
boomolie, terwijl stoopen, blazen enz. goed schoon moeten zijn.
De mosselen zijn berucht wegens hun vermeende vergiftige eigenschappen.
De ondervinding heeft meermalen bewezen, dat menschen na het eten van
gekookte mosselen ziek werden, met huiduitslag, algemeene jeukte, opzwelling
van den onderbuik enz. Nu eens vertoonden zich deze verschijnselen bij allen,
die van hetzelfde kooksel hadden gegeten, dan weer bij sommigen, terwijl er
ook voorbeelden zijn van menschen, die altijd na het nuttigen van gekookte
mosselen door deze ziekteverschijnselen werden aangedaan. Misschien is een
ziekelijke eigenschap der mosselen zelve, of zijn vergiftige eigenschappen van
de eieren der zeester of straalkrab, in de mosselschelpen opgenomen, de oorzaak, of ligt het aan het lichaamsgestel der eters zelf. De ondervinding heeft
geleerd, dat een bierglas goeden azijn het beste tegengif is. Men wil, dat het
raadzaam is, een zilveren lepel of ui bij de mosselen te koken, die zwart
zouden worden indien het kooksel vergiftigd is. De beslissing zij aan de geneesen huishoudkunde overgelaten.
Hier en daar in ons vaderland, vooral tusschen de steenen der zeeweringen
aan den voet der zeedijken in Zeeland, raapt men, meest in de lente, ook
alikruiken (Turbo l i t t o r e u s ) , voor velen een geliefkoosde versnapering;
doch dit bedrijf behoort niet tot de eigenlijke takken van nijverheid, zoodat
wij er hier slechts met een woord melding van behoeven te maken.
Meer aandacht eischen de o e s t e r s (Ostrea edulis), die in bijna alle
zeeën der gematigde en warme luchtstreken dicht bij de kusten leven, en ook
op sommige plaatsen, indien de gelegenheid gunstig is, aangekweekt kunnen
worden. Men vindt ze op niet zeer groote diepte, dikwijls bij millioenen, met
de groote schalen aan de rotsen of aan elkander vastgehecht, of op een kleiachtigen of zandigen grond, in beide gevallen zoogenaamde oesterbanken vormende. Wanneer men zulke banken wil aanleggen, zooals op verschillende
punten aan de kusten van ons vaderland (de Zeeuwsche eilanden, Wieringen
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en Texel), Engeland, Frankrijk, Sleeswijk-Holstein, Istrië enz. geschiedt, dan
verzamelt men jonge dieren en werpt ze in zee op de verlangde plaats, vanwaar zij dan niet meer weg kunnen. Om de voortkweeking niet te verhinderen vischt men ze slechts gedurende korten tijd van het jaar, en gebruikt
daartoe — wanneer de oesterbanken zoo hoog liggen dat zij bij de ebbe niet
bloot komen — eenvoudig de handen, haalt ze er met een ijzeren hark uit,
of vangt ze met een hierbij afgebeelden oesterschrabber. Deze bestaat uit een
driehoekig, ijzeren raam met een daaraan vastgemaakt ijzeren net; men werpt
het uit de boot op de oesterbank, trekt het daarover heen en dan in de hoogte,
om er de bruikbare oesters uit te zoeken en die te jong zijn weer in zee te
werpen. Die niet dadelijk verzonden worden, bewaart men in zoogenoemde
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oesterputten, een soort van kommen, die met de zee gemeenschap hebben;
en daarheen brengt men tot verbetering ook die oesters, welke op slijmerige
gronden worden aangetroffen. Deze putten dienen dus niet alleen om deze
dieren te bewaren, maar ook om ze te spenen, d. i. te veredelen.
Welk een hooggeroemde lekkernij de oesters zijn, behoeft hier niet verhaald
te worden; er zijn menschen die in eens honderd stuks, ja meer ervan eten,
en men zegt dat Parijs alleen jaarlijks voor meer dan een millioen francs aan
oesters verbruikt. Duitschland krijgt ze meest uit Nederland, Engeland en
Denemarken, maar zij zijn er zoo duur, dat slechts de rijke ze zich verschaffen
kan. Ook bij ons blijven zij altijd op een tamelijk hoogen prijs, terwijl zij
daarentegen op de markt van vele Engelsche zeesteden vaak zoo goedkoop
zijn, dat ook de handwerksman ervan gebruik kan maken. Naar de meening
van velen behooren de oesters tot de fijnste en krachtigste voedingsstoffen,
die de natuur aanbiedt, en zijn ze veel voedzamer dan vleesch. Inmiddels zijn
zij soms voor de gezondheid nadeelig, met name in dien tijd van 't jaar,
waarin de voortplanting plaats heeft, evenals ten tijde van die werking der
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natuur meer dieren oneetbaar zijn. Men zegt dan ook in het dagelijksche leven,
dat de oester alleen dan goed is tot spijs, wanneer er eene E in den naam
der maand is. Maar ook niet overal waar men oesters vindt kunnen zij veilig
worden gegeten. Die aan de kusten van de Mexicaansche golf gevonden worden veroorzaken altijd een hevig koliek. Men vindt er de schoonste oesters
en het gemakkelijkst te krijgen, maar men durft ze niet eten. De oorzaak
hiervan is, dat vele rivieren, die daar in zee vallen, koper bevatten; de oesters
nemen van deze koperachtige zelfstandigheid een zoo groot mogelijk deel in zich
op en bevinden zich er zeer wel bij, maar hij, die van deze oesters gebruikt,
des te slechter. Al weder een bewijs, dat de geheele schepping niet louter ter
wille van den mensch, maar elke zaak in de eerste plaats om zich zelve bestaat.
Onze eetbare oesters behooren alle tot ééne soort, hoe zij ook in grootte en
gedaante mogen verschillen. De meest bekende soorten hier te lande zijn de
kor-oesters, de Zeeuwsche, Texelsche en Engelsche. De laatste zijn de kleinste
en daarvan worden er jaarlijks van het kleine eiland Jersey 200,000 schepels
verzonden. De oesters zijn op sommige zeekusten bijzonder schoon en smakelijk, zonder dat men juist weet te zeggen welke bijzondere eigenschap van
de streek hiervan de oorzaak is. Bijzonder beroemd zijn de ;,huitrières', van
Ostende, en over 't algemeen gedijen in het Kanaal deze dieren uitmuntend.
Ongetwijfeld zijn de beroemdste oesters meer voortbrengselen der kunst dan
der natuur; men kweekt ze volgens vaste regelen aan, evenals de landbouwer
het slachtvee. Dat men door de verplaatsing der oesters in ander water hunne
eigenschappen verbeteren kan, wisten de oude Eomeinen reeds, en zij hadden
hunne oesterputten zoo goed als wij.
Ten einde aan te toonen welk een bron van vertier men zich door de kunstmatige oesterteelt kan ontsluiten, zij hier vermeld, dat in Frankrijk in 1858
in de golf van St.-Brieux op kosten van den staat een proef in het groot
genomen is tot het zaaien van jonge oestertjes, en dat met den besten uitslag.
De zeebodem bestaat aldaar uit schelp- en koraalzand, bedekt met een dunne
laag mergel, en is vrij vast. Men begon met de uitzaaiing in Maart en ging
er mede voort tot het laatst van April; drie millioen liet men er neder. De
ruimte, 12000 bunders, was omzet met bakentonnen van vaantjes voorzien;
twee stoombooten boegseerden de vaartuigen met de oesters, en het zaaien
geschiedde zoo ordelijk en geregeld als de beste landman het koren op zijn
akker uitwerpt. Terwijl de stoomsleepers door de baai heen en weer voeren
gelijk de ploeg over het veld gaat, wierpen de matrozen onder het zaaien der
jonge oestertjes ook eene menigte ledige mosselschelpen over boord, ten einde
aan de zich ontwikkelende oesters gelegenheid te geven zich vast te hechten.
Ter voorkoming van het wegdrijven der uitgezaaide oestertjes liet men verscheidene rijen takkenbossen aan steenen zinken. Nauwelijks was een half
jaar verloopen, of men zag de stoutste verwachting overtroffen. De takkenbossen waren zoo dicht met oestertjes bezet als vruchtboomen in de lente
met bloesems. Zij waren reeds bijna een duim groot, en anderhalf jaar later
kon het „uitgezaaide" „ingeoogst" worden. Op één takkenbos zaten 20,000
stuks, en toch besloeg deze op den bodem der zee niet meer ruimte dan een
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korenschoof op den akker. Een 20,000 tal eetbare oesters, tegen 2 francs het
honderd, maakt 400 francs (f 188). Daar men nu zooveel takkenbossen kan
laten zinken als men wil, en een enkele volwassen oester van twee tot drie
millioen eieren legt, kan de opbrengst van zulke banken tot in het ongeloofelijke klimmen. Trouwens, hoe verbazend de hoeveelheid oesters is, die men
in den handel kan brengen, blijkt o. a. hieruit, dat te Plessix, nabij de haven
van Anray in het Fransche departement Morhiban, eens in één uur 350,000
stuks gevangen zijn, en dat de banken van Marennes jaarlijks 5 millioen zoogenoemde g r o e n e oesters opleveren. Oesters van die kleur zijn in Frankrijk
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het meest gezocht. Zij hebben echter deze eigenschap niet uit hun natuur,
maar verkrijgen die slechts in sommige vijvers, vermoedelijk omdat daar zekere
groene infusiediertjes in leven, welke hun voornaamste voedsel uitmaken.
Daar de oester zich niet van hare plaats bewegen kan, zoo schijnt zij ons
een zeer hulpeloos dier toe; dat zij intusschen groot en vet wordt, is een
bewijs dat zij geen gebrek lijdt. In plaats van een kop heeft zij slechts een
met kleine haartjes bezette mondopening, en deze en de zoogenaamde baard
er om heen dienen haar om kleine stroomingen in het water te doen ontstaan,
welke het noodige voedsel, bestaande uit kleine waterdiertjes en organische
overblijfselen toevoeren. Latere onderzoekers willen intusschen ook oogen en
ooren aan deze dieren ontdekt hebben. De voortplanting der oesters schijnt
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nog niet geheel opgehelderd; men heeft vermoed, dat ieder dier de beide
geslachten in zich vereenigt. De vrouwelijke voorttelingsdeelen, eierstokken,
zijn duidelijk te herkennen. Zij worden overvloedig gevuld met eene soort van
witte kuit, die in Juni, Juli en Augustus wordt uitgeworpen en waarin men
met den microscoop reeds de jonge oester herkent. Men houdt het er voor,
dat de oester vier jaren oud zijn moet, om eetbaar te zijn. Bij oudere dieren
neemt wel de schaal in grootte steeds toe, maar daarentegen de lichaamsomvang af, en eindelijk worden zulke oesters geheel oneetbaar 1 ).
Met een enkel woord moeten wij ook nog melding maken van die h o l o t h u r i ë n 2), welke in den G-rooten en Indischen Oceaan jaarlijks in groote menigte
gevangen worden en die gedroogd, onder den naam trepang of tripang inzonderheid naar China en Japan verzonden worden, waar zij op geen gastmaal
mogen ontbreken; zij zijn er zeer gezocht als een lekkernij, die geacht wordt
een grooten invloed op het versterken der geslachtsvermogens te hebben.
Tevens zij herinnerd, dat het sap der purperslak ( P u r p u r a capillus) aan
de Ouden hun beroemde purperverf opleverde; de inktvisch (Sepia) geeft nog
tegenwoordig die bij teekenaars bekende zelfstandigheid, welke den Latijnschen
naam van het dier heeft.
Thans ligt de p a r e l aan de beurt, de kostbare zelfstandigheid, welke in de
schelp der parelmossel (Mya m a r g a r i t i f e r a ) wordt aangetroffen. Beeds in
de hooge oudheid waren de echte parels een lievelingssieraad der Babylonische,
Indische, G-rieksche en Bomeinsche vrouwen, en tot op den huidigen dag zijn
zij duur en hooggeschat. Ja, in de oudheid was de zucht om met parels te
schitteren tot een bijna ongeloofelijke hoogte geklommen; rijke lieden verspilden daaraan millioenen, zelfs verkwistte men die op de zonderlingste wijze.
Bekend is het verhaal van CLEOPATRA, dat zij uit louter brooddronkenheid en
spilzucht een parel van duizenden waarde in azijn smolt en opdronk. Men
droeg ze bij vele tegelijk, als borduursels van kleederen, schoenen, paardetuigen, wagens en wapenen. Ook geneeskundige krachten en andere geheime
werkingen werden er aan toegeschreven en de Oostersche volken doen dit nog
heden, hoewel de parel geen andere zelfstandigheid is dan de schelp van een
mossel of het huisje eener slak. t. w. koolzure kalk. De bronnen, waaruit de
Ouden hun parels putten, waren dezelfde als tegenwoordig, namelijk de wateren
van de Perzische Golf en de Oost-Indische eilanden. Beeds bij de vroegste
schrijvers vindt men van parelvisscherijen in de Perzische Golf gewag gemaakt.
Daarbij werd wel vooral het eiland Cataea aan de Oostkust genoemd, maar
Een paar cijfers mogen dienen om de verbazende uitgebreidheid der oestercultuur in
enkele landen te doen zien. Frankrijk leverde er in 1886 ruim 700 millioen, Engeland bijna
1000 millioen, de Yereenigde Staten van N. Amerika nagenoeg 600 millioen stuks; terwijl
wat ons land betreft, alleen de Zeeuwsche havens Bruinisse, Terneuzen, Tolen en Ierseke
met Bergen op Zoom te zamen 40 millioen oesters in den handel brachten. De prijs varieert
ten onzent tusschen ƒ 50 a ƒ 100 het vat van 1000 stuks.
2
) Men heeft in onze taal geen algemeen aangenomen naam voor deze weekdieren.
Sommigen noemen ze r a d e r d i e r e n ; HOUTTUYN gaf er niet oneigenaardig den naam
z e e b l a r e n aan.
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het behoeft geen betoog, dat, als dit kleine eiland door de parelvisschers niet
onbezocht bleef, ook de grootere de aandacht der oude handelsvolken, vooral
der Phoeniciërs en Karthagers, niet zullen ontgaan zijn. Nog is er geen plaats
ter wereld, waar meer parels gevonden worden dan op de kusten van Ceylon.
De geheele bodem der zee is er met de schelpen bedekt. Ten westen van dat
eiland, tusschen 8° en 9° N.Br., lange de vlakke, doodsche kusten van Condatchy, Aripo en Manaar, liggen schatrijke parelbanken. De parelvisscherijen
staan onder opzicht der regeering, die er een monopolie van maakt. Zij eischt
| der waarde van de opbrengst en de arme duiker verdient met levensgevaar
gemiddeld slechts ruim f 100. De parelvisscherij te Aripo is tevens een soort
van volksfeest, dat jaarlijks in 't begin van Februari aanvangt en omstreeks
20 dagen duurt. Nadat de booten, ieder doorgaans met 10 duikers, zich naar
de plaatsen begeven hebben, waar men met een bepaald aantal schepen en
duikers visschen mag, worden er aan den oever hutten van bamboe opgeslagen, en bij het aanbreken van iederen morgen geeft een kanonschot het
teeken om te beginnen. De duikers laten zich door middel van touwen naar
beneden zakken, terwijl zij een zwaren steen tusschen de voeten nemen. Zij
zijn geheel ontkleed, hebben aan een gordel eene mand hangen, waarin zij de
parelmossels verzamelen, en een sterk, scherp mes bij zich, om ze van de
rotsen los te maken, alsook om zich tegen den haai te verdedigen. De duiker
stopt, eer hij te water gaat, ooren en neusgaten met katoen of was toe, haalt
de longen vol lucht, neemt een spons met olie in den mond en zinkt snel
naar beneden. Hij moet gewoonlijk 80 meter of iets meer dalen eer hij den
bodem der parelbank bereikt. Daar gekomen, verzamelt hij zoo snel mogelijk
en zooveel hij er maar bereiken kan, de mosselen in zijne mand; voelt hij,
dat hij het in de diepte niet langer kan uithouden, dan trekt hij tot een
teeken voor hen, die in het scheepje wachten, aan zijn touw, en wordt snel
naar boven gehaald. Aldus wisselt het nederduiken en opkomen 5 — 6 uren
onafgebroken af, waarbij elk der 10 duikers, die zelden langer dan een minuut
onder water blijven, dagelijks 1000 tot 4000 parelmosselen raapt. In zeer
gunstige gevallen komt hij wel eens met 150 stuks in zijne mand naar boven.
Het ergste bij de parelvisscherij is, dat op verre na niet alle mosselen parels
bevatten, en men naar het uiterlijk ook niet zeker over het inwendige oordeelen
kan, hoewel de visschers zeer veel aan uiterlijke teekenen hechten; alleen
dan, wanneer er in een schelp vele parels zijn, ziet die er uitwendig ook
bijzonder uit. Het dier bezit echter in zijne schalen van 9 — 10 duim lengte
zeer krachtige sluitspieren en laat zich niet gemakkelijk van binnen bezien.
Men weet dus eerst na den dood van het dier met zekerheid wat men
gevangen of gekocht heeft. Daarom legt men de mosselen op het oeverzand?
waar de brandende zon ze niet alleen doodt, zoodat zij opengaan, maar ook
een spoedige verrotting veroorzaakt. Deze afschuwelijk riekende stof wordt nu
door de parelzoekers ijverig doorzocht, maar dikwijls zonder goeden uitslag.
Worden er parels gevonden, dan hangt het van de grootte en gedaante af, of
de vondst veel waarde heeft. De grootte verschilt in 't algemeen van die eener
kers tot die van papaverzaad. De eerste grootte hebben natuurlijk alleen de
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prachtstukken, die uiterst zeldzaam zijn. De groote heeten telparels, de kleine,
die te zamen afgewogen worden, weegparels. Wat den vorm betreft, zijn de

De parelmossel.
a aanvankelijk, b eerste jaar. c tweede jaar, d derde jaar. e vierde jaar. f vijfde jaar,
g zesde jaar.

volkomen ronde het meest geacht; daarna komen de afwijkende, maar in vorm
regelmatige, als peer-, ei-, wortelvormige, half ronde en dergelijke; scheeve,
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hoekige en geheel onregelmatige stukken heeten barokparels. Ook ten opzichte
der kleur komen vele afwijkingen voor. De hoofdkleur is het eigenaardige
matte wit, het parelwit, met een zilverachtigen weerschijn en een zekere mate
van doorschijnendheid; van deze kleur worden er vooral in de Indische zeeën
gevonden, terwijl de parels van de Perzische Golf minder glans hebben en
geelachtig zijn. De laatste worden intusschen in het Oosten voor de duurzaamste gehouden. Daarenboven zijn er, vooral wanneer men de Europeesche
of rivierparels mede in aanmerking neemt, nog velerlei afwijkingen, als blauw,
rood, grijs, bruin, zelfs koolzwart en goudkleurig. Het bruin komt vooral veelvuldig voor; waardoor, is ons nog onbekend.
Indien men berekent, dat bij de drukke vangst aan de kusten van Ceylon
gedurende 20 dagen iedere boot ten minste 400,000 parelmosselen ophaalt, is
het geen wonder, dat van lieverlede de rijkdom van den oceaan zoo uitgeput
wordt, als de aangeduide banken het althans een tijdlang geweest zijn. Tegenwoordig zijn zij naar de berichten van reizigers weer eenigermate bijgekomen.
In den laatsten tijd is men op het denkbeeld gekomen om de parelmossel,
evenals de eetbare oesters en de kunstmatige vischteelt in 't algemeen, naar
welgevallen te verspreiden. Welk een grootsch denkbeeld, de zeekusten van
Ceylon met parels te bezaaien! Welk een veld voor speculanten, vooral daar
ook de rijke schatten bij Magareta en Cubagua, alsmede in de Golf van Panama,
reeds lang door de Spanjaarden uitgeput zijn! In vroeger tijd bracht Spanje
jaarlijks voor ruim 18 tonnen gouds aan parels van de Oostkust van Amerika
naar de Oude Wereld; te Carthagena waren voor 3 eeuwen geheele straten
met parelwinkels.
In de Golf van Perzië en in de Eoode Zee hebben de parelvisscherij en hun
ouden roem tot onzen tijd gehandhaafd, hoewel het in eerstgenoemde tegen
een kleine vergoeding geoorloofd is parels te visschen, waarmede zich dan ook,
als het in den tijd is, 30,000 menschen bezig houden. De parelbanken strekken
zich aldaar uit van Sharja tot de Biddoelfs-groep, over eene lengte van 70 mijlen.
De banken van Bahrein liggen meer naar het noordwesten en zijn veel kleiner.
Veel leverde van oudsher ook de Groote Oceaan op, met name in de zoogenoemde Purperzee aan de westkust van Mexico. Daar ter plaatse is, tusschen
kaap Pichilingue en het eiland Cerralbo, de zeebodem letterlijk met parelmosselen bedekt. Mijlen ver verrijzen er koraalriffen en in de nabijheid van vele
naburige eilanden vindt men een menigte sponsen.
Ten gevolge van dezen rijkdom aan schatten der zee komen aldaar jaarlijks
meer dan 200 schepen bijeen, van welke niet zelden één enkel een waarde
van een half millioen gulden aan parels medeneemt. Een schip dat voor slechts
ééne ton gouds heeft, heet ongelukkig gevaren te hebben. Ook daar geschiedt
het ophalen der parelmosselen ter diepte van 12 a 16 meter alleen door
duikers, meerendeels Indianen, die ten gevolge van ontvangen voorschotten
tot hun gevaarlijk werk genoodzaakt zijn. De duikerklok kan wegens de
koraalriffen niet dienen. Yan de 100 duikers worden jaarlijks gemiddeld 3 door
haaien gedood en 15 verminkt.
Amsterdam placht, tot niet zeer lang geleden, de voornaamste handelsplaats
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voor parels te zijn; thans worden er te Parijs, Londen, Hamburg en op de
Leipziger missen de belangrijkste zaken in gedaan. De prijs regelt zich, evenals
in 't algemeen bij edelgesteenten, naar het gewicht; maar met dat al bestaat
er een groot onderscheid tusschen den prijs van groote en van kleine parels.
Als de groote parels geheel zuiver van kleur en vrij van gebreken zijn, hebben
zij een hooge waarde, welke nog aanmerkelijk toeneemt indien eenige parels
elkander zoo na mogelijk gelijk zijn, ten einde tot een snoer of op andere
wijze tot één prachtstuk te worden gebezigd. Parels die geen wedergade
hebben, worden daarom unio (één éénige), la p e l l e r i n a (de eenzame),
T i n c o m p a r a b l e (de weergalooze) genoemd; de oud-Duitsche naam der parel,
m a r g a r i t e , is blijkbaar van het G-rieksche m a r g a r e t h a ontleend, dat
parel beteekent; de tegenwoordige Duitsche naam p e r l e of b e r l e , met welke
de Fransche, Engelsche, Zweedsche, Boheemsche, Spaansche en Nederlandsche
naam nagenoeg overeenkomt, is, naar men wil, een verbastering van beerl e i n , een kleine bezie; een afleiding, welke dit vóór zich heeft, dat de
Bomeinen, die een buitengewoon groote parel u n i o (eenige) noemden, voor
de gewone parels het woord b a c c a , dat ook bezie beteekent, bezigden. Deze
afleiding is veel aannemelijker dan die van B I L D E R D I J K , die het woord per el
wilde geschreven en van de dikwijls p e e r vormige gedaante van het voorwerp
afgeleid hebben, tenzij men toevlucht neemt tot de opmerking, dat peer,
b i r n e , in het Hoogduitsch misschien wel samenhangt met bezie, beer.
Doch het woord p e e r zelf wil B I L D E R D I J K hebben beschouwd als pé-er, een
voorwerp dat peet (naar een p zweemt) — en dit is al zeer gezocht!
De parels liggen los in het vleesch van het schelpdier, vooral in den zoogenoemden mantel, en men meent, dat de mossel de parels in dier voege voortbrengt, dat zij kleine vreemde lichamen, die in het hare geraken, in de zelfstandigheid wikkelt, uit welke ook hare schelp gevormd wordt, ten einde ze
glad te maken en de prikkeling te verminderen. Zulke vreemde lichamen
kunnen er natuurlijk velerlei zijn: zandkorrels, overblijfselen van planten,
eieren van woekerdieren of misschien ook vergroeide en verharde eitjes van
de mossel zelve. Bij vele parels kan men een dusdanig ontstaan aanwijzen;
intusschen behoeft de oorzaak niet altijd dezelfde te zijn. Ook schelpen zonder
parels beloonen nog altijd de moeite en worden daarom ook niet weggeworpen;
zij leveren die zelfstandigheid, welke men — niet zooals een allerbespottelijkste
afleiding haar noemt: p e r l e d ' a m o u r , maar — p a r e l m o e r , d. i. moeder
van de parel, heet en die een zoo geliefkoosde stof tot het vervaardigen of
versieren van velerlei voorwerpen tot nut of sieraad oplevert, dat zij nog
altijd in prijs stijgt. Het voorkomen en de kleur van parelmoer gelijken wel
op die van parels, maar het heeft daarbij een eigenaardige kleurspiegeling, uit
eenigszins andere vorming ontstaande. De fijne lagen, uit welke zoowel de
parels als de schelpen der parelmossel bestaan, zijn bij de eerste de een over
de ander, op de wijze van uieschillen; bij de schelp daarentegen liggen de
lagen niet alleen over elkander, maar ook met allerlei holten en bulten, zoodat
zij het licht in onderscheiden richtingen terugkaatsen en in vele kleuren verspreiden, evenals dit door andere dunne plaatjes onder zoodanige omstandig-
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heden ook geschiedt. Er zijn zelfs parelmosselen, die in den regel geen parels
bevatten, maar welker schelpen een nog veel levendiger kleurenspel vertoonen.
Men ziet reeds aan hun uitwendige, meer knobbelige gedaante, dat de binnenlagen veelvormiger moeten zijn, omtrent zooals men aan kromvezelig hout
ziet. Dat de kleuren niet uit de zelfstandigheid zelve ontstaan, maar hun
oorsprong in de gedaante der oppervlakte hebben, laat zich gemakkelijk ontdekken. Men kan namelijk de kleurlaag van parelmoer onmiddellijk overd r u k k e n , evenals een cachet, indien men b. v. koper langs den galvanischen
weg op een glad gepolijste parelmoeren plaat laat nederslaan.
Indien van de schelp van een ander zeedier, den nautilus (Nautilus pompil i us) de buitenlaag op de een of andere wijze wordt weggenomen, komt
er een prachtige parelmoerlaag te voorschijn. Op deze wijze hebben de Chineezen het eerst allerfraaiste voorwerpen van smaak vervaardigd, en deze
kunst is later naar Europa overgebracht. Men heeft ook van verschillende
gekleurde en fraai gevormde kleinere schelpen velerlei versierselen aan pronkmeubelen en dergelijke leeren vervaardigen; inzonderheid hebben de Parijzenaars
zulke voorwerpen in den handel gebracht, die uiterst smaakvol zijn. Bekend
zijn in ons vaderland de poppetjes, doosjes en andere voorwerpen van opgelegde zeeschelpen, die men te Scheveningen en op andere zeedorpen vervaardigt
en te koop stelt. Zelfs de gewone zoetwatermossel kan wel eens een belangrijk
handelsvoorwerp worden; zoo had b. v. een fabriek te Neurenberg er in één
enkel jaar 150,000 stuks tot verfdoosjes voor kinderen noodig.
Niet enkel andere werelddeelen ontvingen het geschenk van kostbare parels;
ook Europa is er niet geheel van misdeeld. Hier is het echter een geheel
andere soort van mossel, die de parels levert. Deze, veel overeenkomst hebbende met onze gewone mossel, houdt zich meest op in de koudere streken
van Europa, in zuivere, frissche bronnen en stroompjes, nabij rivierkreeften
en forellen, en zulks meer eenzaam en in geenen deele zulke banken uitmakende
als de moeder der Oostersche parels. Dit schelpdier leeft in sommige wateren
van Schotland, Engeland, Ierland, Zweden, Noorwegen, Finland, Lijfland, alsmede in zeer enkele streken van Bohemen en Siberië. Ook in enkele Schotsche
rivieren kan in den zomer, tijdens de ebbe, de parelvisscherij met goed gevolg
worden uitgeoefend. Men vindt de parelmosselen bij klompen onder het kiezelzand. De grootste zijn ongeveer 2 d. lang en 1| d. breed; niettemin bevatten
zij niet zelden parels, die eenige ponden sterling waard zijn. De meeste en
beste parelbeken bezit Beieren in de kreitzen Opper-Frankenland, Opper-Paltz
en vooral Neder-Beieren. De Beiersche parels waren reeds van oudsher vermaard. Saksen bezit eenige in den boven-Elster, en tusschen Adorf en Plauen.
De parels zijn daar, evenals in Beieren, kroongoed en één familie heeft den
erfelijken post van toezicht over de parelbeken. De kunstverzamelingen van
Dresden bezitten schoone exemplaren daarvan, want hoewel de Europeesche
parels in 't algemeen niet den glans en de kleurloosheid der Oostersche hebben,
komen er toch eenige voortreffelijke exemplaren van voor, die daarmee kunnen
vergeleken worden.
"Wij gaan over tot de k o r a a l v i s s c h e r i j . Op soortgelijke wijze als de
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parelmosselen werd vroeger in de Middellandsche Zee het koraal gewonnen.
Als de diepte niet te groot was, lieten duikers zich aan touwen naar den
grond zinken, braken takken der koralen van de rotsen af en keerden daarmee
beladen naar de oppervlakte terug. Tegenwoordig, nu de koralen niet meer
zoo algemeen in gebruik zijn, tracht
men ze op een minder gevaarlijke
en gemakkelijker wijze te bekomen.
De lichte vaartuigen, die met dit
doel in zee loopen, hebben twee
balken, 6 a 8 meter lang, door
kanonkogels bezwaard en van netten
voorzien, die door het manoeuvreeren
met het schip onder de rotsen en
riffen gebracht worden, waar men
weet of vermoedt dat koralen zijn;
deze balken stooten de takken af
en in de daaronder hangende netten
worden zij opgevangen. Andere schepen varen ook enkel met uitgespannen netten langs de met koralen
bedekte riffen; de sterke touwen der
netten raken in de takken verward,,
rukken ze los, breken ze af en nemen
ze mede. Wanneer men genoeg verzameld heeft, gaat men aan het
Bloedkoraal.
uitzoeken; de schoonste en grootsta
exemplaren, de zoogenaamde kabinetstukken, worden in hun natuurlijken vorm
aan musea of bijzondere liefhebbers verkocht; de overige verwerkt men tot
doozen en dergelijke fabrikaten, de kleinere tot paarlen voor hals- en armbanden, die in het Oosten grooten aftrek vinden en in Afrika mede zeer
gezocht zijn.
De sieraden van bloedkoraal, sedert eenige jaren weer in smaak, komen van
het edel- of rood koraal, waarvan wij hierboven een afbeelding geven. A in
natuurlijke grootte, B vergroot. Men vindt het voornamelijk in de Middellandsche Zee, vooral nabij de Afrikaansche kusten. Reeds sedert 1450 hadden de
Franschen te Calle in Afrika een groote inrichting voor de koraalvisscherij
gevestigd; visschers uit Provence hadden daar tot 1791 het uitsluitend recht,
doch van genoemd jaar af werd deze industrie opengesteld voor alle Franschen,
die op de Levant en de Barbarijsche staten handel dreven. Doch weldra kwamen
de Italianen in verzet tegen het betalen eener recognitie aan de aloude koraalfactorij; bovendien begon in 1794 een andere Fransche Maatschappij aldaar de
koraalvisscherij, terwijl de Engelschen, die in 1802 Calle in bezit genomen
hadden, van dat jaar tot 1816 haar op de uitgebreidste schaal uitoefenden. In
het laatstgenoemde jaar gaven zij Calle weer terug en sedert dien tijd behoort
er de koraalvisscherij tot de Fransche staatsdomeinen. De Fransche schepen
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zijn vrij van alle uitkeering, doch de banken worden meest door Italianen
bezocht; vooral heeft Torre del G-reco er sedert lang een menigte koraalvisschers.
De tijd voor de koraalvisscherij duurt van Maart tot October, en in weerwil
van de vele mededinging wordt er veel geld aan verdiend. De prijs van het
koraal hangt veel af van de grootte en de kleur der stukken; bovendien legt
de heerschende smaak veel gewicht bij de prijsbepaling in de schaal. Tegenwoordig b. v. zijn de bleeke kleuren het meest gezocht, terwijl men er voor
een veertig jaren, toen de donkerroode in de mode waren, nauwelijks het
tiende van den tegen wo or digen prijs voor bedingen kon. De bewerking der
koralen tot sieradiën heeft hoofdzakelijk in Parijs, Napels en Weenen plaats.
De familie der koralen is zoo talrijk en zoo algemeen verspreid, dat men
er reeds meer den 400 soorten van kent. Hun eigenaardige hoedanigheden
hebben tot vele verkeerde meeningen aanleiding gegeven, en geen wonder was
het, dat men, door hunne gedaante misleid, ze voor gegroeide steenen, boomen
_
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Doorsnede van een koraaleiland.

of struiken hield. Evenwel is hun ware natuur nog gemakkelijker te ontdekken
dan bijv. die der zwammen. Het zijn steenen boomen, als men wil, maar
zulke, die, waar de werkelijke boom bladeren en bloemen heeft, levende dieren
dragen, een soort van poliepen, die het vermogen hebben, de kalkstof uit het
water af te scheiden en zich op te hoopen, en op deze wijze hun eigen woning
en te gelijk hun graf bouwen; want terwijl de zachte, weeke wormpjes,
nauwelijks eene erwt groot, zich onophoudelijk naar boven vermeerderen en
steeds nieuwe takken uitschieten, sterven de onderste af en versteenen in
hun holligheden, nadat zij den tijd van hun leven hebben doorgebracht met
hun vangarmen naar voedsel uit te strekken. Op deze wijze bouwen vele
koralen geheele riffen, die tot dicht bij de oppervlakte van het water reiken
en wel een voorwerp van schrik voor de zeelieden zijn, doch ook den grondslag
van geheele eilanden vormen en door stillen, onophoudelijken arbeid de zee in
land veranderen.
K o r a a l - e i l a n d e n vindt men in verbazende menigte in den Grooten
Oceaan. Zij hebben onderling een groote gelijkvormigheid; door den weligen
groei der palmbosschen — hier van lieverlede ontstaan nadat een enkel zaadje
door de zee is aangespoeld — worden zij prachtige landschappen, die door den
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zeevaarder met bewondering worden betreden. De veelvuldigst voorkomendevorm zijn de zoogenoemde a t o l l e n , ringvormige lage wallen, met kokospalmbosschen bezet, aan welker lagen oever het donkere zeewater als sneeuwwitte branding breekt.
De afbeelding op bladz. 61 vertoont eene doorsnede van zulke ringvormige
eilanden en verklaart hun ontstaan, nauw verbonden met de rijzingen en
dalingen van den bodem der zee. De diertjes vestigen zich aan de glooiende
zijwanden van een boven den waterspiegel A B opryzend eilandje, van een
rots of iets dergelijks; zij bouwen er hun vertakkingen, totdat zij den waterspiegel a' a' bereiken. Daar het zeewater hen aan de zeezijde rijkelijk voedt,,
heeft de ontwikkeling ook het meest plaats aan de buitenzijde, terwijl zij aan
de binnenzijde ten achter raakt, ten gevolge waarvan aldaar bij c c nog een
vrij aanzienlijke diepte gevonden wordt, wanneer de buitenwal reeds den waterspiegel der zee bereikt heeft. Er heeft zich een volkomene ring gevormd, die
als een ronde dijk het oorspronkelijke eiland omvat, of bijaldien deze dam
door verzakking van den grond in den loop des tijds beneden den waterspiegel
gezonken is en de koraaldieren hun arbeid voortgezet hebben, gelijk het de
gestippelde lijnen aanduiden, een rond waterbekken, welks grenzen men in het
eerst door de uitschuimende branding van het koraalrif a" a" ontwaart. Ingeval
echter een later gevolgde rijzing van den grond de koraalbank weder eenigszinsopwaarts doet stijgen, dan sterven de ontelbare kleine bouwlieden; de kalkachtige grond verweert, overblijfselen van zeedieren en planten raken vermengd
met aanspoelende minerale zelfstandigheden, en er ontstaat eene laag vruchtbare
teelaarde, op welke zich van lieverlede een welige plantenwereld ontwikkelt.
De s p o n s v i s s c h e r i j wordt bijna uitsluitend door G-rieken en Arabieren
gedreven, maar ook deze nijverheidstak is in den nieuweren tijd zeer in omvang en belangrijkheid toegenomen. Men vindt sponsen in bijna alle zeeënTot huiselijk en nijverheidsgebruik zeer algemeen in zwang, is er omtrent hun
eigenlijke hoedanigheid nog veel niet helder, want deze voortbrengselen der
zee vormen een merkwaardig middending tusschen het dieren- en het plantenrijk; met de planten schijnen zij overeen te komen in wijze van groeien en
ontwikkeling, maar met de dieren ten opzichte van hun chemische samenstelling. Wanneer men de spons uit haar element neemt, is zij met een slijmerige
zelfstandigheid overtrokken, die door eenige weinige trillingen een soort van
dierlijk leven verraadt, maar weldra tot bederf overgaat, en door haar reuk
geen twijfel overlaat, of zij is van een dierlijke natuur. Wanneer men vervolgens deze ruw gezuiverde spons in een zuur brengt, ontstaat er een sterk
opbruisen van koolzuur en wordt er veel kalk opgelost, zoodat de spons aanzienlijk in gewicht verliest. Koolzure kalk is derhalve de grondslag, als het
ware de beenderen daarvan. Zonder haar vorm verloren te hebben, is zij nu
veel fijner en zachter geworden, en haar massa biedt weer een zuiver dierlijk
weefsel aan, dat men zeer goed met de zelfstandigheid van veeren, haar,hoorn enz. vergelijken kan, en dat bij het verbranden een dergelijken reuk
verspreidt als deze lichamen. Men is nog maar zeer onlangs in de natuurhistorische kennis der zeesponsen een schrede vooruitgekomen en, opmerkelijk:
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genoeg, ook weer half op het gebied van het planten-, half op dat van het
dierenrijk. Men heeft bevonden, dat in de ontelbare kleine kanaaltjes van de
spons, welke naar boven loopen, water binnendringt, dat door de groote gaten
van onder weer wordt uitgeworpen. Zonder twijfel geeft het aan de spons
voedende stoffen af. Daar echter het water deze circulatie niet vrijwillig bewerken kan, moet de spons het vermogen bezitten, naarmate van haar behoefte
het in te zuigen en weer uit te laten, hetgeen volkomen met een dierlijke
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werkzaamheid overeenkomt. Daarentegen plant zij zich geheel op de wijze
van vele cryptogamische waterplanten voort, namelijk door met haar bedekte,
schijnbaar levende s p o r e n , zooals wij die reeds bij andere gelegenheden hebben
leeren kennen. Deze kiemen ontwikkelen zich binnen in de verdere holligheden,
verlaten die als zij rijp zijn, en hechten zich, nadat zij een tijd lang rondgezworven hebben, op de een of andere plaats van den grond vast, om het begin
van een nieuw sponsgewas te vormen. — De hoedanigheid van de spons is
in verschillende zeeën zeer verschillend; de beste komt uit de Levant en wordt
onder den naam van Turksche spons in den handel gebracht, maar ook aan
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de kusten van Barbarij e en West-Indië, met name bij de Bahama-eilanden,
worden zachte en weeke sponsen verzameld.
De sponsvisscherij, die moed, volharding en lichaamskracht vordert, begint
in Juni en eindigt in Augustus, of, wanneer het weder het veroorlooft, eerst
in September. Omstreeks dezen tijd ziet men een groot aantal barken met
Grieksche visschers zich naar Beyroet, Tripoli, Latakia en andere plaatsen
begeven, waar de visschers öf voor eigen rekening öf voor rekening hunner
kooplieden de visscherij uitoefenen. Ongeveer vijf of zes visschers handelen
gemeenschappelijk, onder aanvoering van een „Reis" of opperhoofd. Het vaartuig waarvan zij zich bedienen is klein, licht en zonder dek. Zij varen er meest
's morgens vroeg mee uit en begeven zich een tamelijk ver eind van 't strand
in zee. De zee moet volkomen helder zijn, zoodat men in staat is, tot op den
grond te zien. Zoodra een rif ontdekt is, wordt het zeil gestreken en laat men
het anker vallen. De visscher (zie de voorgaande afbeelding) laat zich dan
met behulp van een grooten steen, die aan een touw gebonden is, in zee neer,
rukt de spons los en steekt haar in een net, dat voor zijn borst is geplaatst.
In zoo verre is de handeling volkomen gelijk aan die der parelvisscherij. De
duiker raapt zooveel hij kan bijeen, en eerst wanneer hij niet langer den adem
kan inhouden, geeft hij daarvan aan de manschappen in het vaartuig door
schudden aan het touw kennis, opdat hij weder in de hoogte getrokken worde.
De fijnste sponsen bevinden zich op de grootste diepte en worden daarom met
veel meer moeite opgehaald dan de grove, die men dikwijls reeds op weinige
meters diepte bereiken kan. De sponsen groeien tamelijk snel, zoodat na verloop van twee jaar de door de visschers geplunderde plaatsen weer begroeid
zijn. Zoodra de sponsen aan land zijn gebracht, werpt men ze in een in het
zand gemaakt en met water gevuld groot gat en treedt ze dan met de voeten
uit, opdat de slijmerige massa, die ze omgeeft, daarvan afgescheiden en het
zwarte zand, dat bij het trappen uit de inwendige harde zelfstandigheid te
voorschijn dringt, uitgewasschen worde. De aldus behandelde en gedroogde
sponsen bevatten nog een menigte zand, dat de visschers er echter niet willen
uitwasschen, opdat hunne waar, die zij bij het gewicht verkoopen, des te
zwaarder blijve. Men brengt ze naar Tripoli op de markt, waar zich omstreeks
het midden van September een menigte kooplieden uit de groote handelssteden
der Middellandsche Zee en zelfs van Parijs en Weenen bevinden, om hunne
inkoopen te doen. Daar treft men alsdan op de marktplaatsen, waar de zaken
gedaan worden, een zonderling mengelmoes van volken aan.
De zeespons is niet alleen een zeer aangenaam hulpmiddel bij het wasschen
en baden, maar ook als eene stof, die een groote menigte vocht kan opnemen,
voor vele technische doeleinden volstrekt onontbeerlijk en moeilijk door iets
anders te vervangen. Maar men heeft ook dit geschenk der natuur nog leeren
veredelen, en wel door de behandeling met zuren, waartoe zoutzuur het geschiktst is, en eene daarop volgende bleeking door middel van zwavelzuur of
chloor. De sponsen worden daardoor bijna sneeuwwit en zoo zacht en week,
dat reeds het zien er van den wensch zou doen ontstaan om er mee in nadere
aanraking te komen.
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Nog één bijzonderheid, de sponsen betreffende, verdient hier vermelding.
Vroeger bezigde men gebrande spons tot verdrijving van kropgezwellen, en
het hielp in den regel. Toen men later het jodium als een uitstekend middel
tegen die ziekte had leeren kennen, liet men de spons varen, maar men moest
erkennen, dat slechts de vorm van het middel veranderd was, en dat men ook
tot hiertoe, hoewel zonder het te weten, de kropgezwellen alleen genezen had
met jodium, dat van nature zich in de spons bevindt. Maar nu zou men kunnen vragen: hoe kwam het dat men daartoe juist de spons koos, en hoe kon
men eenig verband tusschen deze en de kropgezwellen onderstellen? Geleerde
onderzoekingen hebben zeker daartoe niet geleid, want men had nog niet het
minste vermoeden van het bestaan van jodium, toen men reeds sedert lang
met spons genas. Er moet dus ook wel bij den mensch een soort van instinct
bestaan, dat hem leert wat hem in zijne ongesteldheden tot genezing kan
verstrekken. Het gebruik van de spons als geneesmiddel is volstrekt niet het
eenige voorbeeld daarvan.
Een ander voortbrengsel der zee is het z e e w i e r (Alga m a r i n a ) . Voor
zoover de bodem der zee niet zoo diep beneden den waterspiegel ligt, dat de
drukking der hooge waterzuil de ontwikkeling der organische wereld belemmert, moet men zich dien bodem niet voorstellen als een ledige woestenij,
slechts bedekt met de overblijfselen en geraamten van gestorven zeebewoners.
Integendeel: daar tiert een welige planteziwereld, met voorwerpen, die onze
hoogste boomen in lengte overtreffen. De fucus g i g a n t e u s b. v. is 250
meter lang. Inzonderheid is het de familie der wieren of algen, die er een
belangrijke plaats inneemt. De zee is er dikwijls mijlen ver mee bedekt, zoodat
zij het voorkomen van een onmetelijk weideveld heeft. Het zeewier echter dat
langs het strand groeit, wordt gewonnen en dient tot onderscheiden gebruik,
vooral wegens zijn zoutgehalte tot het maken van soda, waartoe het gedroogd
en in holen tot asch verbrand wordt. Hierover zal in een later deel van dit
werk nader worden gehandeld. — Op het eiland Jersey is het inzamelen van
zeewier een feest, door oud en jong gevierd. Op een bepaalden dag in het
begin van Maart begeeft zich al wat beenen om te gaan en handen om te
grijpen heeft, naar het strand, het terugwijken van het water na hoogwater
van schrede tot schrede volgende, opdat men geen minuut verlieze van de
ebbe, gedurende welke alleen de inzameling mogelijk is. Hetgeen in dien tijd
kan worden afgesneden, uitgetrokken, opgeraapt en opgeladen, wordt aan hoopen opgestapeld en aldus door den terugkeerenden vloed naar het strand gespoeld. Een groot deel van het aldus ingezamelde wordt naar de omgelegen
velden gereden, waar het een uitmuntende meststof is; een ander gedeelte
wordt voor hetzelfde doel tot later bewaard en het overige verbrand om er
soda uit te bereiden. — In Spanje verbouwt men de S a l s o d a soda geregeld
door jaarlijksche zaaiing langs de kust, ten einde daaruit de B a r i l l a , met
25 —30°/0 zuiver koolzuur natrum, te winnen. Op soortgelijke wijze wordt bij
Narbonne uit de S a l i c o r n i a a n n u a het zoogenoemde Salic or, alsmede
het B l a n q u e t t e en in Normandië het V a r e c gewonnen. In Schotland, Ierland en op de Orkney-eilanden vervaardigt men uit het zeewier K e l p , een
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belangrijke grondstof voor kali-zouten en jodium. Later zal over het technisch
behandelen dezer zeeplanten gesproken worden. Het zeewier, dat aan onze
kusten, op Wieringen en bij Elburg, gewonnen wordt, dient hoofdzakelijk tot
vulling van kussens en matrassen, wordt echter bij gemis aan veerkracht
spoedig klonterig en heeft daardoor weinig handelswaarde.
Eerst later zullen wij het b a r n s t e e n behandelen, doch hier, bij parels en
koralen, is het de plaats om al vast met eenige woorden op het inzamelen
dezer zelfstandigheid te letten. De b a r n s t e e n v i s s c h e r i j is een zeer eenvoudige zaak. Na stormen en reeds bij een matig bewogen zee worden gewoonlijk groote bossen zeewier op strand geworpen, in wier verwarde en
ineengestrengelde takken kleine stukjes geel barnsteen zijn vastgeraakt, welke
door het geweld der baren van den bodem werden losgemaakt. Wordt er in
cle aan strand gedreven zeeplanten rijkelijk barnsteen gevonden, dan snelt
men toe, om ze aan land te halen en daarin naar barnsteen te zoeken. Om
evenwel te verhinderen dat de branding een gedeelte van het zeewier en
zware stukken barnsteen weer met zich in zee sleepe, worden er door de
mannen kleine netten gehaald, die zij aan lange staken vastmaken, waartegen
de golven aanrollen, zoodat wier en barnsteen in de netten opgevangen worden. Wanneer het net vol is, wordt de inhoud daarvan op den oever uitgeschud, en door vrouwen en kinderen ijverig uitgespreid en nauwkeurig doorzocht. Deze arbeid is niet geheel zonder gevaar, want de visschers komen
menigmaal ter halver lijve in den golfslag te staan en kunnen dus bij het
terugstroomen der zee gemakkelijk omgeworpen en meegesleept worden. Om
ten minste het laatste te verhoeden, binden de visschers zich dikwijls met
een lang touw aan elkander, zoodat het niet zoo gevaarlijk is, al verliest ook
de een of ander den grond onder zijne voeten. Bij kalm weder en een stille
zee, wanneer het water zelfs op eenige diepte doorschijnend is, zoodat men
eiken steen op den grond zien kan, stijgt de strandbewoner in eene boot om
barnsteen te s t e k e n . Dit geschiedt echter alleen in gezelschappen, die zich
des morgens verzamelen, een aanvoerder kiezen, weerhaken (bootshaken) aan
een lansvormige staak vasthechten, of een draadnet daaraan bevestigen. Vijf
man beklimmen eene boot, waarvan twee roeien, een derde den haak, een
vierde den schepper heeft en de vijfde het opperbevel voert. Wanneer alle
booten behoorlijk bezet zijn, roeien zij met zachte slagen vlug over de spiegelgladde zee, een gelijke lijn trachtende te houden. Zijn de booten goed en wel
op de bedoelde plaats aangekomen, dan leggen de roeiers de riemen ter zijder
om de gladde oppervlakte van den waterspiegel niet in beweging te brengen,
want nu begint het werk van het barnsteensteken. Met de meeste oplettendheid onderzoekt de man met den haak eiken grooten steen op den bodem der
zee, daar doorgaans onder zulke steenen het barnsteen verborgen en tegen
den stroom beschermd ligt. Daarom vat de visscher den steen met zijn haak
en keert hem om, terwijl de schepper nu met het draadnet dicht langs de
plaats, waar de steen gelegen heeft, heengaat en het barnsteen vat, dat onder
den steen ligt. De ring van het holle draadnet is | voet in diameter en van
ijzer; daardoor vat hij alles wat maar een weinig boven den grond uitsteekt,
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terwijl de mazen van het net water en slijk doorlaten. Het zuivere met een
ruwe korst omgeven barnsteen wordt in een zak gedaan en het steken tot
den avond voortgezet, terwijl men na rustpoozen, die door den aanvoerder
worden aangekondigd, van plaats tot plaats voortgaat. Aan de geheele noordkust van het Pruisische Samland kan men echter alleen bij Brüsterort dit
barnsteensteken met voordeel uitoefenen, omdat het alleen op die plaatsen
aan den oever mogelijk is, waar zich tusschen hooge duinheuvels en de zee
een laag strand gevormd heeft. De onderstaande afbeelding vertoont dit bedrijf
op genoemde plaats.
Thans eischt nog het v a n g e n van z e e k r e e f t e n (Cancer gammarus),
k r a b b e n (C. maenas) enz. voor eenige oogenblikken onze aandacht, voor
wij onze lezers bekend gaan maken met de verschillende soorten van eigenlijke
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vischvangst, waartoe het vangen dier schaaldieren niet rechtstreeks behoort.
De kreeftenvangst maakt den voornaamsten handelstak in Granville en andere
plaatsen aan het Kanaal uit, en kan eerst dan in al zijn omvang begrepen
worden, wanneer men niet alleen het aantal der daartoe gebruikte schepen
in aanmerking neemt; want bijna de geheele bevolking van deze en de naburige kusten, mannen, vrouwen en kinderen, zijn op het zand en onder de
rotsen bezig om de bij de ebbe achtergebleven schaaldieren te verzamelen.
De visschers zijn van lange haken voorzien, met welker behulp zij het zeegras
oplichten en de steenen omkeeren, om de daaronder zich bevindende kreeften
te voorschijn te brengen; anderen hebben een stok van 4 — 5 voet lengte,
waarvan het einde met een haak voorzien is, om de kreeften uit de rotsspleten, waarin zij zich verborgen houden, voor den dag te halen. De eigenlijke
kreeftenvangers bedienen zich hierbij echter van kleine booten, met 3 of 4
visschers bemand en van 8, 10 of 12 manden voorzien. Men plaatst deze door
steenen bezwaarde manden, na in het midden daarvan eenige stukken witten
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visch, of bij gebrek daarvan kleine witte steenen als aas te hebben gelegd,
op rotsen, welke tot een hoogte van 7 — 8 vadem met water bedekt zijn, of
maakt ze aan touwen vast, opdat zij drijven kunnen. De kreeften sluipen
door de enge opening in de mand; de zich daarin bevindende stokjes beletten
haar terug te keeren, en zoo worden zij gevangen. Na iedere ebbe zien de
visschers de manden na, nemen de gevangenen er uit, en leggen ze in een
groote horde, die zij als bewaarplaats in de zee laten staan. De grootste kreeften
vangt men op de kusten van Noorwegen en jaarlijks gaan er alleen van Londen en Amsterdam op deze vangst meer dan 40 schepen uit, waarvan ieder
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1000 — 1200 stuks bevatten kan. Hoe aanzienlijk de daarmee gedreven handel
is, blijkt hieruit, dat deze alleen aan het Noorweegsche district Stavanger jaarlijks 20,000 gulden opbrengt, hoewel daar zelfs groote kreeften slechts twee
Deensche schellingen (nog geen 3 cent) kosten. De rivierkreeft (C. a s t a c u s )
is veel kleiner; zij komt in sommige kleine stroompjes in zandachtige streken
van ons vaderland voor, doch in te geringen getale om een eigenlijk handelsvoorwerp te zijn.
De kortstaartige kreeften noemt men, gelijk bekend is, k r a b b e n . Deze zijn
een andere soort van smakelijke zeeschaaldieren. Schoon minder gezocht dan
de kreeften, zijn echter vooral de g r o o t e k r a b , die bijna een voet breed en
dikwijls meer dan vijf pond zwaar is, en de g e m e e n e k r a b , welke zich op
bjjna alle Europeesche kusten ophouden, zeer gezochte handelsartikelen.
Nog mogen wij niet vergeten de schildpad, die zulk een eigenaardig product
voor den wereldhandel levert. De zeeschildpad leeft bijna alleen in de warme
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gewesten. De vangst van dit dier is vooral in de Soenda-zee van belang;
Singapore is de hoofdstapelplaats van zijn kostbare hoornachtige schaal, welke
tot kammen, doozen en vele andere voorwerpen verwerkt wordt. De beste
schaal, ter waarde van f 70 het kilo, komt van de karetschildpad, en wordt
van het nog levende dier afgescheiden door het aan de warmte van een hevig
vuur bloot te stellen. Na deze wreede operatie plegen de schippers de schildpadden weer in zee te werpen, daar zij gelooven dat de dieren dan dadelijk
een nieuwe schaal krijgen. Andere zijn om haar lekker vleesch geschat, zooals de 7 a 8 centenaars zware reuzenschildpad. Het vleesch maakt, gezouten,
geen onbelangrijk handelsartikel uit.
Eindelijk noemen wij nog met een enkel woord de g a r n a l e n (Crangon
vulgaris), schaaldieren, die veel overeenkomst met de kreeften hebben, maar
slechts een paar duim lang zijn en geen scharen bezitten. Dit zeer smakelijke
diertje wordt bij millioenen aan onze kusten, alsmede aan die van Frankrijk,
Engeland, Hannover en Denemarken gedurende den zomer in netten gevangen;
bovendien vindt men ze in de Oost- en West-Indiën, ja wellicht in alle zeeën.
Hun ongeloofelijk groot aantal wordt o. a. toegeschreven aan de omstandigheid, dat zij het geheele jaar zouden voorttelen, en zulks op grond, dat men
er altijd van allerlei grootte vangt en de wijfjes den geheelen zomer door
eitjes tusschen de pooten hebben; doch gedurende de wintermaanden telen zij
denkelijk niet voort. G-ekookt zijnde hebben zij meest een zeer licht bruine
kleur; die uit de Zuiderzee, veel kleiner dan uit de Noordzee, zijn iets donkerder en worden bij het koken niet rood. Yeel overeenkomst met de garnalen
hebben de steurkrabbetjes (0aneer s q u i 11a), die echter na het koken een
levendiger roode kleur hebben, naar die van de kreeften zweemende, maar lichter.
Zij worden op dezelfde wijze als cle garnalen gevangen, behandeld en gegeten.

Visscherij en jachten op zee.

XII.
De vischvangst in het algemeen. — Haring, sardijn, ansjovis, spiering, wijting, molenaar,
kabeljauw, schelvisch enz.; steur. — Jachten op zee. — Walvisch, rob, walrus. — Zeevogels. — Eiderdons. Pinguins. Eetbare zwaluwnesten. Guano. — Zoetwatervischteelt. —
Fuiken en haken. — Zalmvangst. — Kunstmatige vischteelt.

Tot dusver beschouwden wij voornamelijk die voortbrengselen der zee, welke
zij aan en langs de kusten aanbiedt; maar ook de schoot van den uitgestrekten oceaan bevat een oneindige menigte levende wezens, waarvan men
nog slechts een oppervlakkige kennis heeft. Immers, al hebben de nieuwste
natuuronderzoekers reeds meer dan 8000 soorten van visschen beschreven en
afgebeeld, toch zal in weinig bezochte gedeelten der wereldzee nog menige
visch zich aan alle wetenschappelijke navorsching onttrokken hebben. En hoe
beperkt is nog onze kennis van de natuur, de eigenschappen en de levenswijze
ook van die zeevisschen, welke zeer bekend heeten! Hoeveel duisters b. v. is
er nog in den meest bekenden van alle visschen, de haring.
Zoowel de zoet- als de zoutwatervisschen zijn voor den mensch allerbelangrijkste natuurvoortbrengselen. Indien men nagaat hoeveel voedsel alleen de
haring aan noordwestelijk Europa verschaft, blijkt gemakkelijk, dat naast den
vruchtbaren akker en den vriendelijken moestuin ook de zee met hare schatten
een onuitputtelijke bron van voeding voor het menschdom is. Men bezoeke
slechts de vischmarkt te Londen, waar jaarlijks verkocht worden: meer dan
124 millioen haringen, 3 millioen stokvisschen, 98 millioen tongen, 16 millioen
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palingen, 2 | millioen schelvisschen, 1 millioen zalmen, 600 millioen oesters,
400 millioen zeemosselen, 560 millioen krabben, 2| millioen zeekreeften. Het
gewicht van al deze zeedieren schat men op 800,000 ton (1 ton = 20 centenaars) en hun geldswaarde op meer dan 86 millioen gulden. Dat is de vischmarkt van een enkele, zij het dan de grootste, stad; maar als men nu bedenkt,
dat voor de bewoners der zeekusten visch het eenige of het voornaamste
voedingsmiddel is, en dat ons land alleen ongeveer 400 millioen haringen *) in
den handel brengt, dan begrijpt men eerst de groote beteekenis van de vischvangst, met de jacht, een der oudste bezigheden, ja, zoo oud als de geschiedenis
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der menschheid zelve. Ofschoon het niet in onze bedoeling ligt, al de verschillende soorten van vischvangst te behandelen, moeten we toch met betrekking tot een paar ons geheel vreemde wijzen van vischvangst een enkel
woord zeggen.
De inboorlingen van Guinea bezitten een buitengewone behendigheid om de
visschen met pijlen te schieten; nog menigvuldiger vangen zij ze door vergiftiging. De met stroomende wateren in verband staande meren, waarin de
visschen zich gedurende den nacht gaarne ophouden, worden door hen met
het aanbreken van den morgen opgezocht en de opening zooveel mogelijk met
steenen versperd. Vervolgens bestrooien zij de afgesloten ruimte met fijngeIn 1888 bedroeg de totale haringproductie van Nederland ruim 360 millioen stuks,
ter waarde van circa 5 millioen gulden.
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wreven „hai-arry," een sterk narcotische plant, op den wijnstok gelijkende.
Na eenige seconden begint het gift te werken, de visschen sterven en drijven
op de oppervlakte, waar zij met de hand kunnen gegrepen worden. Dit doet
aan het vleesch van den visch geen nadeel, het blijft even goed van smaak
als dat van op andere wijze gevangen visschen. Eveneens handelen de inboorlingen van Bolivia. Zij snijden de wortels stuk van een boom, daar onder den
naam van „Barbasko" bekend, en werpen ze in het water. Na een kort tijdsverloop komen de half bedwelmde visschen naar de oppervlakte; de visschers
kiezen er de grootste uit en laten de andere in vrijheid, wier bedwelming

Het jagen op visch in Nieuw-Holland.

weldra verdwijnt. Op de Canarische eilanden maakt men tot hetzelfde einde
gebruik van het sap der euphorbiën (euphorbia p i s c a t o r i s ) , dat insgelijks
bedwelmend op den visch werkt.
De bewoners van Nieuw-Holland zijn niet minder behendige visschers en
gebruiken daarbij een drietand, een spitse vork met een langen steel. De wijze
waarop zij in groote waterkommen van geringe diepte de vangst uitoefenen,
is voor den toeschouwer zeer vermakelijk. Met buitengewone vlugheid volgen
zij de visschen tot zelfs in de krommingen, welke deze, door het water
glijdende, beschrijven, en daar het voorwerp hunner vervolging voor den
toeschouwer niet zichtbaar wordt, heeft het den schijn alsof ze om een onbegrijpelijke reden in het water duiken. In weerwil van de snelle vlucht en de
kleinheid van hun prooi missen zij toch zeer zelden met den drietand hun
doel. In diepe wateren of in zee handelen zij geheel anders; menigmaal duikt
de visscher onder, of wel zet hij zich op een rots of boom en wacht den visch
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af, maar altijd blijft de zekerheid, waarmee bij hem oog en hand in overeenstemming handelen, bewonderenswaardig.
De Chineezen richten de z e e r a a f (kormoran), die van nature een bekwaam
visscher is, er op af, dit werk voor hen te doen. Een reiziger deelt daaromtrent
het volgende mede: Eenige oogenblikken voordat wij onze heerlijke vaart op
de King-hou eindigden, ontmoetten wij een lange rij visschersbooten, welke
in de haven terug werden geroeid. In plaats van netten hadden de visschers
een groot aantal zeeraven, die in lange rijen op den rand der boot zaten. Het
is een vreemd schouwspel te zien hoe deze vogels op het oogenblik der vangst
elke minuut naar den bodem duiken, en telkens met een visch in den bek
weer boven komen. Daar de Chineezen den goeden eetlust hunner helpers niet

Jagen met de zeeraaf in China.

vertrouwen, slaan zij om hun hals een yzeren ring, die wel wijd genoeg is
om hun het ademhalen toe te laten, maar te nauw om den visch naar binnen
te slaan. Om te voorkomen, dat de vogel moedwillig in het water duikt en
op deze wijze den voor het werk bestemden tijd verliest, is er met het eene
eind aan den ring, met het andere aan den eenen poot van de zeeraaf een
koord vastgemaakt, waarmede het dier kan teruggetrokken worden. Moe
geworden, mag de duiker eenige oogenblikken aan boord rusten, maar van
deze gunst geen misbruik maken, wil hij niet op een tamelijk onvriendelijke
wijze van zijn traagheid genezen worden. Gedurende de vaart van de eene
plaats naar de andere zetten zich de vogels naast elkander op den rand deiboot neer en wachten rustig af, totdat men de verlangde plaats bereikt heeft.
Hetgeen hier nog verder in aanmerking zou komen vindt later, bij de
behandeling der vangst van verschillende vischsoorten, zijne plaats.
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De h a r i n g (Clupeus h a r e n g a ) zwemt meest in scholen van uren lengte
zoo dicht opeen, dat de spreekwijze „als men er een spies in werpt, blijft zij
in den levenden bodem overeind staan," niet zoo ongerijmd is als menigeen
wel denken zou. Yroeger meende men, dat die haringscholen groote tochten
in zee aflegden, zoodat zij zich de eene maand b. v. in den Atlantischen Oceaan
bewesten Ierland, de volgende benoorden Schotland, de volgende in de Noordzee
enz. bevonden; doch latere nasporingen hebben doen zien, dat de omstandigheid, dat de haringscholen zich op verschillende tijdstippen in verschillende
streken der zee vertoonen, hoofdzakelijk hieraan is toe te schrijven, dat zij
nu op de eene, dan op de andere plaats uit de diepte der zee naar boven en
onder het bereik der netten komen. Zoodra zulks ergens het geval is, zijn de
visschers bij de hand. Wel was de haringvangst reeds in de oudheid bekend,
maar zij erlangde eerst groote uitbreiding, toen in het jaar 1397 de Biervlieter
visscher W I L L E M BEUKELSZOON de kunst uitvond om den haring in zee te
kaken, d. i. door inzouting tegen bederf te vrijwaren. Twee eeuwen later
voerden de Nederlanders reeds voor 23 millioen gulden aan haring uit; in
1603 voeren 2000 buizen uit, bemand met 37,000 koppen.
In later tijd zijn ook andere zeevarende natiën, met name Engelschen,
Schotten, Franschen en Denen zich op de haringvangst gaan toeleggen. Door
de Engelsche schepen werden van 1811 —1830 jaarlijks 29 — 35000 ton gevangen.
Portsmouth alleen verdiende in één jaar door de haringvangst 20,000 pond
sterling. Volgens officiëele berichten is in den laatsten tijd de haringvangst
vooral in Schotland aanzienlijk toegenomen. Terwijl er in 1820 slechts 30,000
ton gevangen werd, vult men er tegenwoordig jaarlijks meer dan anderhalf
millioen tonnen *). Men telt meer dan 12000 booten en bijna 100,000 menschen
die met het vangen en verpakken bezig zijn, 50,000 visschers, 2600 kuipers,
5000 daglooners, 1200 inzouters en 26000 vrouwen, als toebereidsters en
inpaksters.
Deze getallen geven ons eenigermate een begrip van de belangrijkheid van
den haring. Zoodra zich de scharen dezer visschen vertoonen — en dit geschiedt
op de kusten van Noorwegen jaarlijks driemaal — heerscht er overal vreugde
en bedrijvigheid, de geheele bevolking is op de been en bij de schepen aan
den oever bezig. De voornaamste vangst is in Februari, de voorjaarsvisscherij;
zij levert de grootste menigte en de vetste en grootste soort van dezen visch.
Aan de kusten tusschen Bergen en Stavanger, voornamelijk om en bij Stromöe
en de eilanden tot aan Skudesnaes (aan den ingang van den grooten Bukkefjord), zijn omstreeks dien tijd minstens 2500 booten, bemand door 16,000
menschen, met de haringvangst bezig. De visschers begeven zich tegen het
einde van Januari naar de eilanden, huren er plaatsen en hutten, ontvangen
voorschotten op hunne vangst van de kooplieden, die hen voorzien van hetgeen
zij noodig hebben, en wachten dan de menigte haringen af, die zij dagelijks
met ongeduld in zee tegemoet varen, om den lang verbeiden zilverblauwen
*) In het tijdvak 1878—'88 bedroeg de Schotsche haringproductie gemiddeld 1,276.000
vaten.
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glans te ontdekken, welke het naderen van den buit te kennen geeft. Nog
eer dat dit uur geslagen is, verkondigen vlugge en sterke voorloopers den
aantocht van het dier. Er vertoonen zich enkele walvisschen aan de kusten
en deze worden met luid gejuich begroet, want zij zijn de zekere aankondigers
van den haring. Eindelijk naderen de scholen, aangevoerd door 8 - 1 0 voet
lange, zilverglanzige senvisschen, gevolgd door walvisschen, die den beangstigden haring sneller naar de kusten drijven, waar hij zich in de engten
tusschen de eilanden en klippen verdringt, en om den eenen vijand te ontkomen een anderen nog veel vreeselijker in handen valt, namelijk den visschers
met hunne netten. Iedere boot heeft 36 netten, die meestal tAvee vadem langen één vadem breed zijn. Er worden verscheidene aan elkander geknoopt en
men plaatst ze in rijen, van onderen met steenen bezwaard en van boven
door houten blokken opgehouden. Grootere netten zouden scheuren, daar de
haringen zoo dicht bij elkander zijn, dat wanneer de vangst goed is, ook in
iedere maas van het net een visch steekt. Als de booten vol zijn, roeien de
schippers naar het strand, waar de koopman Avacht. Sloepen liggen gereed,
welke de visschen naar Stavanger of Bergen voeren. Daar vertoont zich een
nieuw schouwspel. Arbeiders dragen den haring uit de schepen in de groote
kelders der huizen. Hier zitten, door tonnen omringd, honderden, meest oude
vrouwen, die met het mes in de hand het schoonmaken verrichten. Door ware
vischbergen omgeven, snijden zij de haringen den een na den ander de keel
open en halen er in één ruk het ingewand uit. Dan Averpen zij ze in de
gereed staande tonnen en zijn daarbij zoo vlug, dat er dagelijks vele duizenden
visschen door hare handen gaan. Zoodra de tonnen vol zijn, worden zij naaide plaats van het inzouten gebracht, daar in vaten gepakt, met pekel begoten,
ingekuipt en dan in de magazijnen opgestapeld, waar zij voor den uitvoer
gereed staan.
Vier weken en langer duurt de vangst op Skudesnaes onafgebroken voort.
Al worden er dagelijks ook nog zooveel in deze menigte netten gevangen,
toch schijnt de massa haringen niet te verminderen. Altijd verdringt zich een
nieuwe menigte naar de oppervlakte, en buiten, vóór de klippen, dikwijls
midden tusschen de visschersbooten, liggen de walvisschen op de loer en jagen
de schuwe zwervers terug, wanneer zij pogingen doen om zich te verwijderen.
Met het begin van Maart begeven de haringen zich hoe langer hoe meer naaide diepte, en omstreeks het einde dier maand verdwijnen zij gewoonlijk geheel,
om ten bepaalden tijde opnieuw te verschijnen.
Thans willen wij nog eens terugkomen op onze vaderlandsche haringvangst,
vroeger de „groote visscherij" genaamd, en niet ten onrechte, want wij hebben
reeds gezien van welk een omvang zij was. Yan de 15 d e tot de 18 d e eeuw
vormde zij een ware „goudmijn" voor ons land.
Reeds zeer vroeg vinden wij vermeld, dat de bewoners dezer gewesten zich
op de vischvangst in het algemeen en op die van den haring in 't bijzonder
toelegden. Er wordt gemeld, dat in het jaar 1 2 8 5 koning E D U A R D I van Engeland aan de Hollanders, Zeeuwen en Friezen volkomen vrijheid gaf om op de
Engelsche kusten bij Yarmouth te visschen en die gunst bekrachtigde bij een
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brief van den 2 8 s t e n September 1295. Zy werden tot deze vangst zeker vooral
ook uitgelokt door de riikdommen, welke de steden, aan de Oostzee gelegen,

daaruit trokken, naar aanleiding waarvan een schrijver van de XIII d e eeuw
zegt: „dat de Denen, die eertijds gekleed waren als arme matrozen, later
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purperen gewaden, scharlaken en fijn linnen droegen, welke rijkdommen zy
verkregen van de jaarlijksche visscherij, vooral van haring, op de kust van
Schonen. Alle volken kwamen hen bezoeken en brachten hun goud, zilver en
al de gemakken der weelde, om die te ruilen tegen den haring, dien de
Yoorzienigheid hun schonk." In 1495 stond de bisschop van Schonen aan de
Amsterdamsche kooplieden eenige handels voorrechten in Lijfland toe, ook
omtrent de haringvisscherij, welke destijds ook vooral nabij dat eiland schijnt
gedreven te zijn. Uit deze oude stukken blijkt, dat ook de inwoners van
Kampen en Harderwijk reeds vóór de dertiende eeuw vrijheid en vrijdommen
verkregen voor de haringvisscherij in die zelfde streken.
Eeeds vóór vele eeuwen maakte zij ook in verschillende Ylaamsche steden
den voornaamsten tak van bedrijf en handel uit. De oude Ylaamsche graven
maakten eenige keuren om dien handel aan te moedigen, waaruit duidelijk
blijkt, hoeveel voordeel zij er voor 's lands ingezetenen in zagen. Men zegt,
dat de Zeeuwen omstreeks het midden der XII d e eeuw ten haring begonnen
te varen, en tot aan de oprichting der Oost-Indische Compagnie, dus gedurende
meer dan vier eeuwen, was deze handel de voornaamste van hen en de Hollanders. Yooral nam deze aanmerkelijk in Zeeland toe, na de uitvinding van
W I L L E M BEUKELSZ., boven reeds vermeld. Nadat de Zeeuwen in de oorlogen
met Frankrijk en Spanje zich meer op de kaapvaart begonnen toe te leggen,
werd de visscherij meer verlegd naar Noord- en Zuid-Holland en vooral
naar de steden Enkhuizen, Rotterdam, Amsterdam, Schiedam, Ylaardingen
en de dorpen Delftshaven en Maaslandsluis. Alleen te Zierikzee bleef zij nog
gevestigd.
De vaartuigen waarvan men zich alhier tot de haringvangst bedient —
b u i z e n geheeten — zijn schepen van vijf en twintig tot dertig, soms van
•dertig tot veertig, andere van tachtig last; de kleinere noemt men veelal
h o e k e r s , de grootere l o g g e r s . Men berekende vroeger dat een nieuwe buis
acht of negen duizend gulden kostte, de uitrusting voor twee reizen zes
duizend en voor drie minstens acht duizend gulden.
De haringvangst geschiedde vroeger bijna uitsluitend op de kust van G-rootBritannië, waar de visch, na de kust van Schonen verlaten te hebben, zich
ophield, en wel van den 2 4 s t e n Juni tot den 2 5 s t e n Juli bij Hitland, Fairhill
en Bockenes, van 25 Juli tot 25 September bij Bockenes of Jeveniot, en van
25 September tot 25 November dieper in de zee, ten oosten van Yarmouth.
Daar de ondervinding geleerd had, dat de haring niet overal even goed en
vooral die, welke tusschen de klippen van Ierland, Hitland en Noorwegen
gevangen werd, van veel minder hoedanigheid en ongeschikt om te zouten
was, werd bij plakkaat van 12 Mei 1620 uitdrukkelijk verboden om binnen
die klippen haring te vangen, dien te kaken, te zouten of in tonnen te leggen,
alsmede om haring die aldaar gevangen mocht zijn te koopen en over te
nemen, ten einde dien gezouten en in tonnen gelegd zijnde, in deze landen in
te voeren en te verkoopen.
Niet alleen hield de hooge overheid toezicht op de plaatsen, waar men niet
.zou mogen visschen, maar ook op den geschikten tijd waarop de haring
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mocht gevangen worden. Het was geen buis veroorloofd vóór den 2 4 s t e n Juni
(St. Jansnacht) de netten in zee te werpen; sedert eenige jaren is echter dit
tijdstip vervroegd, ten gevolge van nauwkeuriger waarnemingen aangaande
het scholen van den haring, zoodat men hem nu reeds begint te vangen, eer
hij omtrent den langsten dag uit zee naar de Schotsche kust schiet. Later in
den herfst zoekt hij de Engelsche kust en zwemt tot aan den mond der
Theems, waar hij zich tot het eind van 't jaar ophoudt; dan keert hij naar
Ierland, zwemt dit land voorbij en begeeft zich in de Noordzee; aldaar schiet
hij kuit, d. i. legt hij eieren, en blijft er tot den volgenden zomer.
Zoowel ten tijde der graven als later zijn er verschillende plakkaten omtrent
deze vangst gemaakt, welke alle doen zien, hoeveel werk men van de haringvisscherij maakte. Zij loopen over het beschadigen van want door de bootsgezellen, hoe zij betaald zullen worden, over de wijze waarop men zich omtrent
de Schotsche visschers gedragen moet, over de veiligheid der vaart, over de
verplichting van den haring uit zee hier te land te verkoopen; voorts, dat
geen haring, die na den eersten Januari tot den eersten Juni gevangen wordt,
in tonnen mocht gezouten worden; ook op het maken, keuren en branden
der haringtonnen, den tijd van het vangen, zouten en pakken van de haring,
het gebruiken van onzuivere en vreemde haring en van vreemd zout, den
uitvoer van heele en halve ledige tonnen, duigen, kruiswant, enz.
Ook omtrent het zouten van den haring maakte men onderscheid. Die, welke
gevangen werd tusschen 24 Juni en 25 Juli*), moest gezouten worden met
gekeurd grof zout, ook Spaansch en Portugeesch zout, en dan droeg zij den
naam van grofzouten haring. Die, welke gevangen werd na 25 Juli, moest
gezouten worden met zoogenaamd klein zout, hoewel er ook nog een gedeelte
met grof zout gezouten werd.
Er werden ook, gelijk wij gezegd hebben, voorzorgen gemaakt op het maken,
keuren en branden van de haringtonnen, gelijk op het pakken, ophoogen en
leggen van de haring. Zoo werd er o. a. bevolen om geen andere dan gebrande
tonnen te gebruiken; voorgeschreven hoe en op wat wijze de tonnen gebrand
moesten worden, hoe groot zij wezen moesten, hoe de haring gezouten, gekaakt en gelegd moest worden, wat er door de keurmeesters in acht moest
genomen worden, enz. Alleen de haring, die van 1 Juni tot 1 Januari gevangen
werd, mocht ingepakt worden; geen haring na den 2 4 s t e n Juni gevangen,
mocht hier te lande in het klein verkocht worden, tenzij zij, zooals men het
noemde, tien dagen op haar eerste pekel gelegen had en die, welke langer
duren moest, moest hier te lande overgepakt en opgehoogd worden. Ook
werden er verschillende plakkaten uitgevaardigd om te verhinderen, dat vreemde
volken iets van de ingezetenen dezer landen bekwamen, hetwelk hun in de
haringvisscherij van dienst zou kunnen zijn. Zoo werd op verschillende tijden
verboden de uitvoer van haringtonnen, halve haringvaten, haringwant, hoepels,
hoepelhout, kruiswant, garen voor kruiswant, het verkoopen van buizen aan

*) Het eerste net placht men uit te werpen in St.-Jansnacht (25 Juni).
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vreemdelingen, het oefenen buitenslands van een ambacht de haringvangst
betreffende enz.
De eerste haring wordt aangebracht door snelzeilende schepen, waaraan men
den naam van j a g e r s gaf en die alleen daartoe werden uitgerust; deze uitrusting stond vroeger aan een ieder vrij, zoo ook om de haring in zee te
koopen en weer met voordeel aan den wal te verkoopen. Later ontstond daaromtrent een ander gebruik. De boekhouders en reeders der schepen, welke aan
de Maas en in Noord-Holland werden uitgerust, hadden zich met elkander tot
een genootschap vereenigd, waarvan het bestuur aan commissarissen was opgedragen. Deze commissarissen huurden de noodige schuiten of schepen om als
jagers bij de haringvloot te dienen en deze werden onder bestuur van een
kundig man gesteld. Zij gingen te gelijk met de buizen uit op den 1 5 d e n Juni
en waren voorzien van bijzondere bevelen, waarbij o. a. bepaald werd, dat
ieder op zijn beurt een bepaalde hoeveelheid haring zoude overnemen, daarmee
naar het vaderland zeilen en bij zijn aankomst te Ylaardingen, Maassluis of
elders de haring bij openbare veiling te koop aanbieden, of tegen een bepaalden
prijs aan de koopers afleveren.
De eerste haring, „jagersharing" genaamd, wordt gewoonlijk te Ylaardingen
aangevoerd en tot zeer hoogen prijs verkocht. Een der hoogste prijzen, die
ooit besteed werden, was f 1280, waarvoor in 1779 de eerste ton haring werd
verkocht. Gewoonlijk geldt zij f 600 a f 700; de aankomst van die gewenschte
zeevrucht wordt nog altijd met buitengewone teekenen van vreugde begroet.
De eerste haringen worden tot geschenken aan de koninklijke familie en andere
hooge autoriteiten met den meesten spoed verzonden. Men kent ook de gewoonte der verkoopers om door het uitsteken van vlaggen en versierde kronen
het blijde bericht den volke bekend te maken.
Niet langer dan tot den 1 5 d e n Juli mochten vroeger de jagers dienen; zij
mochten ook van geene andere dan van Hollandsche schepen haring overnemen
en die ook nergens elders dan in Holland brengen. Nadat het jagen was afgeloopen, werd aan ieder der boekhouders van de haringschepen de overgegeven
haring betaald, volgens den prijs dien men was overeengekomen. Elk der
Hollandsche steden, die den haringhandel dreven, had een opzichter of bewindsman aangesteld, die den naam droeg van penningmeester der groote visscherij.
Te zamen maakten zij een Kamer uit, die beurtelings nu eens in deze dan
eens in gene stad vergaderde, terwijl zij met de burgemeesters der stad op
de handhaving der bepalingen omtrent de visscherij moesten letten. Geen veranderingen werden daarin gemaakt, zonder hen te hebben gehoord; terwijl
ook door hen met de burgemeesters der verschillende plaatsen alle geschillen
nopens de haringvisscherij beslist werden, als een soort van opperste rechtbank. Ongeveer acht dagen vóór het uitvaren der buizen hielden de penningmeesters een algemeene vergadering, waarin de matrozen beëedigd werden,
gelijk dat ook bij het binnenkomen geschiedde. In vredestijd werd de vloot
altijd door twee, in oorlog door meer oorlogsschepen vergezeld, die tevens als
hospitaalschepen dienden. Later werd een der van Ylaardingen varende hoekers
op gemeenschappelijke kosten als hospitaalschip ingericht. Ten einde de kosten
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van het bewind der penningmeesters goed te maken, werd van elk last haring
dertig stuivers geheven. Aan het land behoefden de buizen noch in- noch uitgaande rechten te betalen.
De vrijheid, welke onze voorvaderen verkregen hadden, om op de Engelsche
kust haring te mogen vangen, is ten allen tijde door de bewindslieden van
ons land krachtig gehandhaafd. Toen in het jaar 1 6 1 7 de hertog van LENOX,
als admiraal van Schotland, zekere belasting van de haringvisschers op de
kusten van dat land wilde heffen, namen de onzen zijn gemachtigde, JOHN
BROWNE, gevangen en brachten hem naar Holland over. Hevige geschillen ontstonden daarover tusschen de Staten en den koning van Engeland, en in een
te dezer zake geschreven stuk van dien tijd leest men: „dat de ingezetenen
van deze gewesten meer dan twee eeuwen in het ongestoord bezit van de
vrije haringvangst geweest waren; dat er hier te lande vijftig duizend menschen hun bestaan in vonden, en dat als de koning die aan schatting wilde
onderwerpen, daardoor aan vele behoeftige ingezetenen niet alleen het brood
zoude worden ontnomen, maar het gemeenebest zelfs buiten staat zou zijn
om aan zijne verbintenissen te voldoen." Zoo belangrijk werd die handel in
die dagen geacht.
Toen in het jaar 1657 de oorlog de vrees deed ontstaan dat de haringbuizen
niet in zee zouden kunnen steken, vindt men bij een beroemd schrijver opgeteekend: „het zou een goudmijn wezen, die gestopt was. Het getal der haringbuizen beliep ongeveer 2000; op iedere haringbuis dienden 14 matrozen; dus
bedroeg de geheele bemanning 28000 personen; behalve dezen waren er nog
wel evenveel die met nettenbreien, timmeren, kuipen en anderen arbeid,
daarvan leefden; van de varenden was wel de helft getrouwd; dan nog moest
men er bijvoegen het groot aantal schepen, waarmee de visch naar Oost en
West verzonden werd, zoodat men wel kon berekenen dat er honderd duizend
menschen van de haringvangst bestonden."
Reeds in de vorige eeuw was de belangrijkheid van dezen handelstak zeer
verminderd. In plaats van twee duizend voeren er in 1736 uit de volgende
plaatsen slechts 219 buizen uit, als:
Ylaardingen
Enkhuizen
Maaslandsluis
Rotterdam. .
Delftshaven
De Rijp
Schiedam

84
60
19
16
15
13
12
219.

Later was het zelfs noodig de haringvaart aan te moedigen. In 1775 loofden
de Staten van Holland eene premie van vijfhonderd gulden uit voor elke uitvarende buis. Later werd die op vierhonderd verminderd. De haringvisscherij
bleef in dien kwijnenden toestand en heeft zich ook door de mededinging van
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andere volken nooit in ons vaderland weer tot de vorige hoogte kunnen verheffen. De jaren der Fransche overheersching waren daarvoor allernoodlottigst,
en toen men, bij de herstelling onzer onafhankelijkheid, ook dezen tak van
nijverheid weer wilde bevorderen, ondervond men maar al te zeer, hoe anderen
zich den tijd hadden ten nutte gemaakt. Ook nu trachtte de regeering door
zoogenaamde beschermende middelen en premiën daaraan te gemoet te komen;
maar mocht daarvan ook voor korten tijd een kunstmatige bloei het gevolg
zijn, het bleek weldra — evenals in alle andere zaken — dat geene palliatieven
in staat zijn een diep geworteld kwaad weg te nemen. Langzamerhand kwam
men dan ook van deze maatregelen terug en, terecht begrijpende, dat men
ook hierin meer aan de vrije mededinging moest overlaten, hief men vele der
van vroegere eeuwen nog bestaande belemmerende bepalingen op, loofde geene
premiën meer uit, en bepaalde zich er toe om de uitoefening der visscherij
zoo gemakkelijk en algemeen mogelijk te maken. Niettegenstaande de vele
stemmen, die vooroordeel, baatzucht en bekrompenheid daartegen deden opgaan,
bleek het weldra dat men den rechten weg was ingeslagen; dit is ten minste
zeker, dat deze nijverheidstak daardoor meer vóór- dan achteruit is gegaan.
Het getal der tegenwoordig uitvarende eigenlijke haringbuizen bedraagt ruim
honderd; — daarenboven varen er ook uit sommige zeedorpen zoogenaamde
„bomschuiten" ter haringvisscherij uit, die zich in niet onaanzienlijke voordeelen mogen verheugen. Te Ylaardingen wordt nog vóór den dag van
het uitgaan, de „buisjesdag" genoemd, een plechtige godsdienstoefening gehouden.
Yroeger werd de haringvloot door een oorlogsstoomschip begeleid, dat tevens
als eerste jager diende. Het rendez-vous der vloot, waar geregeld alle hoekers
van Zaterdags avonds tot 's Maandags morgens zich ophouden, en waar ook
de hospitaalhoeker is gestationneerd, is de zoo prachtige en veilige baai van
Lerwick op Maailand of Hitland, die daarom ook de b u i s h a v e n genoemd
wordt. — Hierdoor is het gemakkelijk te verklaren dat aldaar zooveel inwoners
de Nederlandsche taal spreken.
Behalve de gezouten- of pekelharing, waarvan wij tot nog toe gesproken
hebben, wordt er ook nog andere gevangen, die men versch of gerookt eet;
zij heet in het eerste geval „steur"- of „panharing" (als wordende doorgaans
in de pan gebakken), in het laatste geval bokking. Yooral te Katwijk, Noordwijk, Scheveningen en eenige plaatsen aan de Zuiderzee gelegen legt men zich
op deze visscherij toe; de vangst en het rooken van bokking maakt op die
plaatsen insgelijks een niet onaanzienlijken handelstak uit. Nog spreekt men
in het dagelijksche leven van „maatjes-haring" en van „volle haring"; deze
onderscheiden zich hierdoor van elkander, dat bij den laatsten hom en kuit
ten volle ontwikkeld is, wat bij den eersten nog niet het geval is. Is de kuit
en de hom reeds geschoten, wat het geval is bij de visschen, die na den rijtijd gevangen worden, dan spreekt men van „schootharing".
Kortelijk maken wij ook nog melding van sommige tot de familie der
haringen behoorende visschen, die een min of meer belangrijken tak van visscherij en handel uitmaken. Wij bedoelen de s a r d ij n (Clupea s p r a t t u s ) ,
III.
6
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die ook veelvuldig in de Middellandsche Zee, met name nabij het eiland Sardinië voorkomt, waarnaar de Franschen er den naam „sardine" aan gevenDeze visch schoolt, evenals de haring, op vaste tijden van het jaar. Frankryk
vangt ze in de Middellandsche Zee in een hoeveelheid, waarvan men zich eenig
denkbeeld kan vormen, als men weet, dat de Fransche visschers, die er vóór
de omwenteling van 1789 het monopolie van hadden, jaarlijks 10,000 vaten
kabeljauw-eieren noodig hadden om als aas uit te strooien in de netten, waarmee
men de sardijnen vangt. Dit vischje komt van daar in olijfolie als een smakelijk,
maar zeer vet gerecht in den handel; hier te lande en in Engeland rookt men
ze veelal tot de bekende s p r o t . Aan de kusten van Kent, Essex en Suffolk
wordt dit vischje soms in zoo verbazende hoeveelheid gevangen, dat men er
de velden mee bemest. Voorts de a n s j o v i s ( E n g r a u l i s e n c r a s i l o c h u s ) ,
die bij millioenen in de Zuiderzee gevangen en te Enkhuizen, Monnikendam
of Harderwijk ter markt gebracht wordt, naar welke laatste plaats de Zuiderzeesche meest genoemd wordt. Hooger stelt men echter de Bergsche van
Bergen-op-Zoom en Tholen. Men maakt ze schoon en pekelt ze in potjes of
vaatjes 1 ). Ook rekenen wij hier nog onder de s p i e r i n g (Salmo epeslanus), de w i j t i n g (G-adus m a r l e n g u s ) , de m o l e n a a r (Gr. m i n u s u s )
enz., die alle aan de kustvisscherij een belangrijk bestaan verschaffen.
De beide laatstgenoemde visschen behooren tot een familie, die voor visscherij en handel beide zeer belangrijk is, nl. de G-adus. In de eerste plaats
noemen wij daarvan den k a b e l j a u w (G-adus mordua), een der smakelijkste
en meest gezochte zeevisschen; hy is wel een meter lang en houdt zich meest
in ondiepe zeeën op, als op de banken van New-Foundland en op de Doggersbank. Terwijl tot het vangen van kleine visschen enkel netten worden gebruikt, bedient men zich tot het meester worden van kabeljauw ook van
hoeken. Weinige visschen zijn er, die zooveel visschers werk geven als deze,
want behalve tallooze booten, die jaarlijks aan de kusten daarmee bezig zyn,
verdienen in de Noordelijke zeeën ongeveer 5 a 6000 man uit Noorwegen,
Denemarken en Zweden, meer dan 20,000 Engelschen en Franschen alleen bij
Newfoundland daarmee hun brood, om van de Noord-Amerikanen niet te spreken, die meer dan 3000 vaartuigen met 15,000 zeelieden tot dit doel uitrusten.
De hoofdvangst duurt aan de kusten van IJsland en Noorwegen van Februari
tot het eind van Maart; bij Newfoundland, het hoofdstation, van begin-Juli tot
eind-Augustus. Men bedient zich daarbij van haken. Het snoer bestaat uit een
touw van ongeveer 200 vadem lengte, waaraan een menigte haken aan kleine
touwen hangen, aan welke kleine visschen, krabben, wormen, enz. geslagen
worden. Het touw laat men door een gewicht in de diepte zinken; eenige
tonnen met lange koorden er aan vastgemaakt wijzen de plaats aan, waar
het touw ligt, dat van tijd tot tijd in de hoogte gehaald wordt, om er de

In 1890 bedroeg de ansjovisvangst ten onzent niet minder dan 160,000 anker (een
anker bevat omstreeks 2500 stuks); de prijs van zulk een anker varieert van 8 tot 15
gulden.
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vangst af te nemen 1 ). Men hangt ook het grondtouw of enkele angelsnoeren
aan schuitjes, en, terwijl men voortroeit, bijten de kabeljauwen aan.
Wanneer de op de vangst uitgaande schepen op een geschikte plaats gekomen
zyn, worden zij voor anker gelegd; de visschers hangen hunne hengels in zee,
halen eiken gevangen visch schielijk op, steken hem een houtje in den bek,
werpen hem achter zich en hangen de van versch aas voorziene angels opnieuw in de diepte. Met geoefendheid en geduld kan ieder dagelijks 150 tot
200 stuks vangen, die, nadat de kop, lever, ingewanden en ruggegraat er afgenomen zijn, gewoonlijk slechts
gezouten worden en dan als „labb e r d a a n " 2) of „ z o u t e v i s c h "
in den handel komen. De Noorwegers, die zich veelal met de toebereiding van den kabeljauw bezig
houden — de stad Bergen alleen
verzendt jaarlijks meer dan 12 millioen pond van dezen visch en
voert voor de toebereiding daarvan
40,000 tonnen zout in - drogen
den gezouten kabeljauw op rotsen, die dan als klip v i s c h verkocht wordt. Deze bly'ft jaren lang
goed, kan in grooten voorraad
bewaard en derhalve een voorwerp
van groote speculatiën worden.
Yan den kabeljauw kan alles
gebruikt worden. Het vleesch
wordt gegeten; uit de levers van
100 centenaar visschen wint men
een vat traan; men gebruikt zelfs
de afgesneden koppen, daar men
ze droogt en eet, of ook wel het
vee er mede voedert. De tong is
De kabeljauwvangst,
een ware lekkernij; de ingewanden worden voor het vee gekookt, de zwemblaas geeft lijm, de uitgesneden
ruggegraten worden in streken, waar weinig hout is, tot brandstof gebezigd.
De levertraan van den kabeljauw wordt niet alleen bij rood- en witverven
gebruikt, maar is ook een krachtig geneesmiddel bij verouderde rheumatische
kwalen, klieren, enz. De heilzame werking van de levertraan berust op haar
gehalte aan jodium, en alleen de zuivere gele traan, die van zelf uit de lever
loopt, wanneer zij aan de zon blootgesteld wordt, staat in de geneeskunde
*) De gezamenlijke touwen of lijnen aan boord van één schip worden „beug" geheeten;
vandaar de naam „beugvisscherij" voor kabeljauw- en schelvischvangst.
2
) Deze naam, ook „abberdaan", is ontleend aan de Schotsche stad Aberdeen.
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hoog aangeschreven. Door smelten boven het vuur verkrijgt men gewoonlijk
slecht riekende vischtraan. — Het uitgestrekte gebruik van de kuit, uit millioenen eieren bestaande, tot aas bij de sardijnvangst in de Middellandsche Zee, is reeds
hiervoren vermeld.
Afzonderlijke vermelding verdient nog die
soort van kabeljauw,
welke ook d o r s c h genoemd wordt, maar het
meest onder den naam
s t o k v i s c h (G-. merl u c h i a ) bekend is.
Deze visch wordt bij
millioenen langs de
kusten van Engeland,
Schotland en Scandinavië, tot in het Kattegat,
gevangen, van kop en
&
ingewand ontdaan en
&
a>
gedroogd in den handel
B
gebracht.
Een aan den kabeljauw verwant geslacht
is de s c h e l v i s c h (Gr.
aeglifina), die in de
Noordzee en rondom de
kusten van Engeland in
groote menigte zwemt,
in Februari kuit schiet
en dan naar de kust
komt, waar hij gevangen wordt om meestal
versch en zeldzamer gezouten tot een bij vischliefhebbers zeer gezochte spijs te dienen.
In 't bijzonder is naar
men wil geen vischlever zoo fijn als die
van schelvisch.
Noch de gewone haring, noch de kabeljauw worden in de Middellandsche
Zee aangetroffen, doch daarentegen verschaft aan de visschers op de kusten
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aldaar do vangst van den t o n i j n ( T h y n n u s v u l g a r i s ) werk en brood.
Men vangt de tonijnen soms aan hoeken, maar meest met zware en kostbare
netten. Bij Sicilië en Sardinië levert de vangst nagenoeg 100,000 stuks per
jaar op. In het begin van April van elk jaar verschijnen aan genoemde kusten
aan alle kanten schepen, om gezouten tonijn te koopen; ook komen velen
derwaarts, om de visscherij te zien. De maand April wordt met het maken
van toebereidselen doorgebracht. Begin Mei vermeerderen de werkzaamheden,
en op dien dag wordt de richting, in welke men het net zal laten vallen,
door de hoofdlieden der visschers bepaald. Den volgenden dag laat men het
net met groote plechtigheden zinken. De zee moet op die plaats minstens
35 meter diepte hebben, het net 45 meter. Het net gelijkt op een groot
gebouw en bestaat uit zeven kamers, wier grond met zware steenen op den
bodem der zee bevestigd is. De buitenwanden zijn voorzien van touwen, die
door ankers worden vastgehouden; al de loodrechte wanden worden door een
menigte kurken overeind gehouden. Yan uit heb gebouw loopt nog een net
in de schuinte naar den oever, een ander schuin in zee, waardoor een trechter
gevormd wordt, die den visch in het net voert. Eerst komen zij in de grootste
kamer en van daar verder in de overige. Is de voorlaatste gevuld, dan wordt
zij achter de visschen gesloten, en nu tracht men de dieren in de laatste —
de doodenkamer — te dringen. Te dien einde werpt de aanvoerder een met
een zwart hamelvel omwonden steen onder de visschen, waarop zij vol schrik
naar die doodenkamer vluchten. Gelukt deze list niet, dan wordt de voorlaatste
kamer met veel moeite zoo nauw gemaakt, dat de visschen er uit moeten.
Zijn alle in de doodenkamer bijeen en is deze achter hen gesloten, dan steekt
de aanvoerder een witte vlag op zijn schip uit. In een oogenblik snellen allen
van den oever toe, booten vol arbeiders en nieuwsgierigen, en de lucht weergalmt van gejuich. De doodenkamer wordt met schepen omgeven, zij wordt
langzaam uit de diepte op het schip gehaald. Eindelijk is zij zoo hoog opgehaald, dat al de visschen naar de oppervlakte van het water heengedrongen
zijn, de aanvoerder roept „amazza" (doodt) en nu begint men met stangen,
die van voren een weerhaak hebben, de visschen te vatten en op het schip
te halen. Het klotsen der zee, dat de tonijnen veroorzaken, die zich binnen
een zoo enge ruimte van alle kanten ingesloten, aangevallen en doodelijk
gewond voelen, de moeite der arbeiders om de groote visschen te overwinnen,
de oppervlakte der zee vol schuim en bloed, het juichen en de vreugdekreten
der toeschouwers leveren een eigenaardig schouwspel op. Als de kamer leeg
gevischt is, wordt de buit onder gezang en gejubel naar den oever gebracht.
Daar wordt van eiken visch de kop afgehouwen en hij in een magazijn, waar
een aantal touwen uitgespannen zijn, bij den staart opgehangen, aan stukken
gesneden en gezouten. De eieren en levers worden insgelijks gezouten. De
eerste gelijken op de kaviaar (ingezouten kuit), die, zooals bekend is, van de
steur en zijn geslachtsverwanten komt. De tonijn is doorgaans 2 a 4 meter
lang en wordt 2 a 300 kilo zwaar. Zijn smakelijk vleesch wordt in bussen
naar de landen van Midden-Europa verzonden; uit de huid en de beenderen
wint men olie, die mede in den handel wordt gebracht. Reeds in de oudheid
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was de tonynvisschery een belangrijk bedrijf in de wateren der Aegeïsche Zee
en zelfs ontleent de inham van den Bosporus, waar Constantinopel aan gelegen
is, zijn naam aan den rykdom door dezen visch veroorzaakt: Chrysokeras of
Grouden Hoorn,
Behalve de genoemde en nog andere minder belangrijke r o n d v i s s c h e n
leveren de visschers ter vischmarkt ook onderscheiden soorten van p l a t v i s c h
( P l e u r o n e c t e s ) . De grootste daarvan is de h e i l b o t (P. h i p p o g l o s s u i ) ,
die in de Noordzee, vooral in den omtrek van Groenland en IJsland, benevens
aan de kust van Noorwegen, met hoeken, waaraan stukken schelvisch als
aas, gevangen wordt. Zy worden soms zoo verbazend groot, dat het lichaam
van ééne een geheele boot bedekken kan. Men vangt er tot van 200 kilo. Zij
zijn zoo sterk, dat de visschers een groote aan den hoek zittende heilbot niet
aan boord durven halen eer zij afgemat is. Men eet haar in het Noorden versch
en gedroogd; de maag wordt er bij de geringe klasse soms tot vensterglas
gebruikt; ook ten onzent wordt zij in den winter nu en dan ter markt
gebracht; doch niet in die mate als de schol (P. p l a t e s sa), die aan onze
kusten zeer veelvuldig is en des zomers veel gegeten wordt. Trouwens men
kent de spreekwijze, dat de schol niet goed is, eer er het Meisap over geloopen
heeft. De schollen worden ook gedroogd, doch zijn dan minder fijn dan de
s c h a r r e n (P. l i n g u a t u l a ) , welke in den voorzomer op onze zeedorpen
gedroogd en evenals de gedroogde schollen door het geheele land verzonden
worden, de kleine tot botjes gebonden, de groote schollen tot mooten gesneden,
die echter aaneenzitten. Bot (P. flesus) wordt aan onze kusten mede in
ongeloofelyke menigte gevangen en levert een zeer gezond voedsel op. Fijner
echter zyn de t o n g e n (P. so lea), die om hun fijnheid wel het „patrijs der
zee" genoemd worden. Zij zijn ver verspreid en komen zelfs aan de kust van
Kaap de G-oede Hoop voor. Die uit het Noorden zijn veel grooter, maar ook
veel grover dan die door onze kustvisschers worden ter markt gebracht.
De t a r b o t (P. m a x i m u s ) is na de heilbot de grootste onzer platvisschen,
in der meesten schatting de smakelijkste die op de vischmarkt komt. Schoon
een eigenlijke zeevisch, waagt hy zich enkele malen in de monden der rivieren,
waar hij op riviervischjes schijnt te loeren. De g r i e t (P. r h o m b u s ) wordt
er wel eens mee verward en voor verkocht, schoon altijd veel goedkooper;
het vleesch van de laatste is minder fijn en hard dan dat van de tarbot, doch
vetter.
Terwijl de kostbare tarbot alleen op de tafels der rijken komt, ontvangt de
mindere man een niet onsmakelijken platvisch in de rog (Raja clavata),
kleiner en fijner dan de v l e e t (R. batis). Beide behooren tot dekraakbeenige
visschen en zien er onoogelijk uit, doch vinden niettemin gereeden aftrek. De
vleet verspreidt al spoedig na haar dood een hoogst onaangenamen reuk, maar
de rog is een van die visschen, welke het langst goed blyven, hetgeen ook,
toen de middelen van vervoer minder snel waren dan tegenwoordig, de reden
was, dat men er ook daar nog bekomen kon, waar de te groote afstand van
de zee het nuttigen van zeevisch belemmerde.
Den overgang van de z o u t - tot de z o e t w a t e r v i s s c h e n vormen die
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soorten, welke wel eigenlijk tot de zeevisschen behooren, doch op geregelde
tijden des jaars tot het schieten van kuit de rivieren opzwemmen. Yoor
nijverheid en handel zijn de twee belangrijkste daaronder de s t e u r en de
zalm.
Yan den s t e u r (Acipenser) zijn onderscheiden soorten; de meest bekende
is de gewone (A. sturio), die ook nu en dan in onze rivieren gevangen wordt
en wiens vleesch, gemarineerd, een dure, maar fijne lekkernij oplevert; voorts
de lijm- of h u i z e n b l a a s v i s c h (A. huso), die zich meest in de Kaspische
Zee en de rivier de Wolga ophoudt, wel een duizend kilo zwaar wordt en 't
meest bekend is om de vischlijm of huizenblaas, die voornamelijk uit zijn
zwemblaas bereid wordt, en de gestarde s t e u r (A. s t e l l a t u s ) , die de beste
kaviaar oplevert, zijnde de kuit. Om haar te verkrijgen wordt vooral de steurvangst in Rusland in het groot gedreven. Deze visch, die in alle Europeesche
zeeën voorkomt, begeeft zich op geregelde tijden uit zee naar de rivieren, om
daar de kuit te schieten; hij gaat den Rijn op tot Bazel, den Donau tot Ulm;
verschijnt in het voorjaar in de Nederlandsche, Noordduitsche, Zweedsche en
Noorweegsche rivieren, in Engeland in de monden der rivieren, waar de hengellustige s p o r t s m e n er bij dag en niet zelden bij nacht in talrijke gezelschappen jacht op maken. De afbeelding op blz. 88 stelt de steurvangst aan
den mond der Tyne voor. Nergens intusschen komt deze visch zoo menigvuldig voor als in Busland en Siberië. Als men de eigenaardigheden, die met
de vangst van deze dieren gepaard gaan, wil leeren kennen, moet men zich
naar de oevers van Wolga en Oeral begeven. Derwaarts trekken in Februari,
wanneer het ijs losgaat, eerst de „huizen" uit de Kaspische Zee 14 dagen lang
stroomopwaarts, die een maand later door dichte sewrugen gevolgd worden.
Omstreeks het midden van April volgen de steuren met de sterleten en welsen,
die het grootste deel van den zomer er vertoeven en in het begin van September verdwijnen, om voor de zich opnieuw vertoonende „huizen" plaats te
maken. Men vangt deze visschen gedeeltelijk in netten, gedeeltelijk met hoeken
bij opzettelijk daarvoor vervaardigde waterkeeringen in zoo groote menigte,
dat de Astrakansche visscherijen in één jaar meer dan 100,000 stuks „huizen",
300,000 stuks steuren en
millioen sewrugen opleveren. Yan 100 stuks
„huizen" verkrijgt men gemiddeld 7| pud — een pud staat gelijk met 16 kilogram — „huizen"blazen en 100 pud kaviaar; van 1000 steuren 2 | pud blazen
en 60 pud kaviaar; 1000 sewrugen leveren 1\ pud kaviaar. De visscherij en
voornamelijk de wintervischvangst op het ijs (bagrinie) is belangwekkend, en
beslaat een aanzienlijke plaats in het leven der Oeralsche Kozakken. Zoodra
de Oeral met een dunne ijskorst bedekt wordt, hetgeen gewoonlijk tegen het
einde van November of in 't begin van December het geval is, zoeken de
visschen bij voorkeur de diepere plaatsen van de rivier op, om er den winter
rustig door te brengen. Maar daar de bodem van den Oeral door den stroom
jaarlijks verandert, zoodat de diepere verblijfplaatsen der visschen niet altijd
kunnen ontdekt worden, merken de Kozakken, zoodra de rivier begint dicht
te vriezen, de plaatsen op, waar de visch naar boven komt om te spelen, of
zij gaan, zoodra de rivier maar even toegevroren is, op het dunne en door-
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zichtige ijs liggen, bedekken het hoofd met een donkeren doek en kunnen de
groote visschen rustig op den grond zien liggen. Yan deze aanwijzingen
trachten zij dan bij de algemeene wintervisscherij gebruik te maken. De eerste
en kleinste vischvangst geschiedt gewoonlijk in de eerste dagen van December,
dikwijis reeds op het einde van November, wanneer het ijs nog zeer zwak is,
en duurt gewoonlijk slechts één dag. Ook visschen hier gewoonlijk maar een
zeker aantal Kozakken, want het doel bestaat eigenlijk slechts hierin, om
naar oudvaderlijk gebruik eenige der schoonste visschen en de beste kaviaar
als een geschenk naar het keizerlijke hof te zenden. Te dien einde wachtten
reeds een officier en negen driespannen met vlugge paarden aan den oever.
De visch en de kaviaar worden opgeladen en met vliegende snelheid gaat het
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nacht en dag met postpaarden voort tot Petersburg, waar de overbrengers
met rijke geschenken beloond worden. - De tweede eigenlijke en algemeene
vischvangst of de kleine b a g r i n i e heeft altijd vóór Kerstmis plaats, duurt
slechts acht dagen en eindigt 80 wersten van de stad Oeralsk benedenwaarts
naar de Kaspische Zee, bij kleine dagreizen. De derde vischvangst of de groote
bagrinie begint 80 wersten van de stad en eindigt 180 tot 200 wersten van
Oeralsk. Ieder Kozak vischt voor zich zelf met één vischhaak, want ieder krijgt
slechts één bewijs van vergunning, maar de officieren en beambten naarmate
van hun rang meerdere. Dezen kunnen, indien zij zeiven het vermaak der
visscherij niet willen genieten, daarvoor andere lieden huren, maar dit verhindert niet, dat vele Kozakken, die bewijzen van vergunning hebben, elkander
onderling helpen en de gevangen visch gemeenschappelijk deelen. Tot visch-
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gereedschap heeft ieder Kozak een staaf van 8 — 10 voet lengte, aan welks
benedeneinde sterke ijzeren halfronde en zeer scherpe haken bevestigd zijn,
vele kleine haken aan houten staven om den visch op te halen wanneer hij
reeds gevangen is, een breekijzer om het ijs stuk te slaan en een schop. In
vroeger tijden werd de wintervischvangst in den Oeral op een geheel andere
wijze uitgeoefend dan tegenwoordig. Alle vischbanken namelijk werden op
sleden gelegd, die altijd met de schoonste en vurigste paarden bespannen
waren. Duizenden sleden plaatsten zich in rijen achter elkander, om, zoodra
het teeken gegeven werd, in een soort van wedloop de plaats te bereiken,
waar de vischvangst een aanvang nemen zou. Yan het rumoer dezer wilde
jacht, waarbij de een den ander poogde voor te komen, dreunde het ijs en
werden de visschen uit hun schuilplaatsen gejaagd. Daar echter bij deze soort
van visscherij ongelukken niet konden vermeden worden en ook andere moeilijkheden plaats grepen, zoo werd deze dolle paardenjacht achterwege gelaten, en
men vischt tegenwoordig op een andere wijze. Zoodra de dag aanbreekt, waarop
de visscherij beginnen zal, en de hetman, het opperhoofd der visscherij, benoemd
wordt, is reeds alles vol verwachting en leven. Menige Kozak kan van vreugde
niet slapen en lang voor het dag is, wordt er reeds gekookt, gebraden, gegeten
en gedronken. Nauwelijks vertoont zich het eerste morgenrood, of reeds trekken
duizenden Kozakken te voet naar de plaats, waar de vischvangst beginnen zal.
Hen volgt een menigte Bussen en Kirgiezen, welke als gehuurde arbeiders
voor de paarden te zorgen hebben, de tent of hutten opslaan, vuur van dorre
struiken maken, en in 't algemeen allen arbeid verrichten, die niet onmiddellijk
tot de visscherij behoort, daar de Kozak zich alleen met het hoofd bedryf bezig
houdt. Achter de Kozakken volgt een groote trein Bussische kooplieden van
Oeralsk en andere plaatsen, met hunne vele voerlieden en arbeiders, welke de
visschers altijd volgen, de visschen, zoodra zij uit het water komen, dadelijk
van de Kozakken koopen, de kaviaar er uitnemen, inzouten en in tonnen
kuipen, maar de visch zelf, nadat de zoogenaamde „huizen"blaas daaruit genomen
is, öf hard laten bevriezen öf insgelijks inzouten, ten einde alles zoo spoedig
mogelijk naar het binnenste van 't rijk te verzenden. Tegelijk met de kooplieden begeleiden ook een menigte kleine handelaars en marketentsters de
visschers, slaan hun lichte hutten aan den oever op, waar zij dan haver en
hooi, brood, gebak, noten, peperkoeken en andere eetwaren verkoopen en
daarenboven thee en brandewijn schenken. Heeft deze groote menigte menschen
en dieren eindelijk den oever der rivier bereikt, dan worden er in allerijl een
aantal van 500 — 1000 hutten, lichte tenten en andere woningen opgeslagen,
die evenwel, daar zij de visschers stroomafwaarts begeleiden, slechts voor
korten duur gemaakt zijn. Alles is druk werkzaam om de legerplaats in orde
te brengen; de oevers wemelen van menschen en het geheel gelijkt op eene
volksverhuizing. Eindelijk heeft alles een plaats gevonden; aan den oever is
het kanon tot het geven van het sein geplaatst en daarnaast staat de artillerist
met de brandende lont in de hand. Nu ontvangen de Kozakken het bevel, om
zich in lange rijen langs de oevers der rivier te scharen. Ieder Kozak sleept
de vischhaken en breekijzers achter zich en plaatst zich aan den oever, waar
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hy plaats vindt of waar hy gelooft een diepe plek en veel visch te zullen
vinden. Nadat alles geregeld is en de beide oevers van den Oeral met Kozakken
bezet zyn, treedt eindelijk de hetman der visscherij uit zijn tent en gaat langzaam naar het midden der rivier, die vóór het kanonschot door geen Kozak
mag betreden worden. Nu volgt er een inderdaad doodelyke stilte. Alles is vol
verwachting en, met het bovenlijf voorovergebogen, is ieder reeds tot den
sprong gereed. Het is een belangwekkend oogenblik, deze rijen van zooveel
krachtige en levenslustige menschen zonder een woord te spreken en toch in
zulk een groote spanning te zien. Ieders gelaat blinkt van vreugde en lust,
terwyl de oogen onafgewend op een te voren uitgekozen plek der rivier of op
den hetman gericht zijn, die het teeken zal geven om het kanon los te branden.
Doch deze overhaast zich niet — hij gaat bedaard van den eenen oever naar
den anderen en maakt allerlei bewegingen, om de Kozakken te misleiden. Is
de hetman van het leger toevallig tegenwoordig, dan neemt de hetman der
visschery eerbiedig zijne muts af en buigt zich onderdanig in die richting,
waar dit opperste hoofd der Kozakken aan den oever staat. Dan geeft hij
eindelyk het geheime teeken, dat alleen aan hem en den artillerist bekend is.
Het kanon buldert en nauwelijks heeft zich de dikke rook uit den mond
daarvan doen zien, of in hetzelfde oogenblik ontstaat er een waarlyk helsch
leven, want het geheele leger Kozakken stort zich nu met geschreeuw en
gejuich wild door elkander op het ys. Ieder snelt in vliegende haast naar een
te voren uitgekozen plaats om te visschen, of, wanneer een ander hem voor
geweest is, dan kiest hij zyn plaats, waar haast, toeval en ruimte het toelaten.
In één oogwenk worden duizenden kleine gaten van een paar voet in doorsnede in het ijs gehakt — op plaatsen, waar men veel visch verwacht, nauwelijks 8 a 4 groote schreden van elkaar verwijderd — en vertoont zich een
geheel bosch van lange vischhengels, welke in deze gaten, tot op één of twee
voet afstands van den grond van den stroom worden neergelaten en door de
Kozakken in de hand gehouden, zoodat de visscher dadelijk voelen kan,
wanneer een visch langs den haak gaat of de roede aanraakt. Is dit nu het
geval, dan trekt de Kozak met een snellen ruk de roede naar boven; de
scherpe haak hecht zich in den buik van den visch en hij is gevangen. Nu
wordt het gat in het ijs grooter gemaakt, de visch met kleine haken nog
steviger gevat en eindelijk door een Kozak, zonder of met behulp van meerderen op het ijs gehaald. Door het heen en weer loopen en het geschreeuw
van zoo vele menschen, het breken der ijsgaten en de duizenden lange roeden,
welke alle in de diepte worden neergelaten, worden de visschen uit hun
verblijfplaatsen opgeschrikt, zwemmen onrustig heen en weder en geraken nu
bijna altijd in de haken. Daardoor wordt ook weldra het geheele ijs met bloed
bedekt, het is een ware slachting; aan den oever hoopen zich kleine bergen
van visschen opeen en, zoodra er maar een visch aan den haak zit, verschijnen
er ook koopheden op het ijs om te handelen en den Kozak zijn visch af te
koopen. Dikwijls geschiedt dit wanneer de visch nog onder water is en men
zijn grootte nog niet eens kent, in welk geval dan op goed geluk gekocht en
verkocht wordt. Inmiddels gebeurt het ook wel eens, dat een spitsbekkige
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snoek of een groote wels van 6 — 8 pud gevangen wordt en reeds onder aan
den haak vastzit. Daar de wels evenwel weinig geteld wordt en ook geen
kaviaar geeft, zoo biedt de ervaren visscher, die zijn vangst, reeds zonder
haar gezien te hebben, aan het gevoel van het zachtere vleesch en de beweging
van den haak kent, den visch op goed geluk ten verkoop aan, waarbij het
dan gewoonlijk aan behendig aanprijzen niet ontbreekt. Als hij een onervaren
koopman aantreft, wordt dezen de hengelroede in handen gegeven; hy voelt
hoe de groote visch trekt en den hengel heen en weder schudt, en, hoe wilder
de visch daar beneden is, des te grooter wordt de lust tot koopen, in de
overtuiging, dat er stellig een groote huize of een heerlijke steur aan den
haak moet zitten. Menige Kozak staat vele uren, zonder dat er een visch aan
zijn hengel raakt. Eindelijk haalt hij dien uit het water, om een andere plaats
te kiezen. Nauwelijks heeft hy echter zijn plaats verlaten, of deze wordt reeds
door een ander ingenomen, die dan dikwijls, door geluk en toeval begunstigd,
dadelijk bij het neerlaten van zijn haak er den heerlijksten visch uithaalt.
Indien de Kozak in lang niets gevangen heeft, voelt hij ook wel eens voorzichtig met zijn hengel onder het water rond, of hij niet een voorbijzwemmenden visch raken kan, dien hij dan door een krachtigen ruk tracht vast te
haken. Is de visch te groot en maakt hij daar beneden te veel beweging
terwijl hij los zoekt te komen, hetgeen dikwijls gebeurt, vooral wanneer de
haak slechts in den staart is blijven vastzitten, dan roept de Kozak zijn
naasten buurman te hulp. Nu wordt den visch nog een haak in het lijf
geslagen en het dier eindelijk met vereende krachten op het ijs gehaald. Het
voorzichtigst en het moeilijkst te vangen zijn de nuizen van 15 — 20 pud
(240 — 325 kilo). Wanneer zulk een reuzenvisch door het vreeselijk gedruisch
en geschreeuw, waarvan het geheele ijs dreunt, opgeschrikt wordt, komt hij
dikwijls naar de oppervlakte van het ijs, om te zien wat daar boven geschiedt,
of hij zwemt met overleg in half water. Wanneer nu zulk een groote knaap
den hengel vat, waaraan de vier of vijf vadem dieper liggende haak zich
bevindt, vereischt het veel snelheid en behendigheid om den haak snel genoeg
zooveel omhoog te halen, dat men den visch in den buik kan vatten. Dikwijls
breekt zulk een visch ook de roede, geraakt in den haak van den buurman,
breekt ook dezen en tracht te ontsnappen, wat echter slechts zelden gelukt,
want daar overal in den vloed haken neergelaten zijn, zoo ontstaat er, wanneer
een groote visch doorgaat, een algemeene opschudding; allen letten op, waar
de hengel aangeraakt wordt, en dikwijls wordt de vluchteling toch gevangen,
onder algemeen gejuich op het ijs gehaald, en gaat nu in de handen der
kooplieden over. Is de vischvangst van een dag geëindigd, dan begeeft zich
alles naar het leger; er wordt gegeten en gedronken, gekocht en verkocht,
visch gezouten en kaviaar gemaakt. De gebeurtenissen van den dag worden
dan veelvuldig besproken, er wordt gelachen en gejubeld en de oevers van
den Oeral weergalmen van vroolijk gezang, totdat eindelijk allen, vermoeid
door den arbeid, in slaap vallen. Doch nauwelijks schemert de morgen, of
men breekt op en trekt stroomaf naar een nieuwe standplaats, waar de
visscherij evenals op den eersten dag door een kanonschot wordt geopend. —
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Tot de zomervisscherij gebruiken de Kozakken o. a. een zeer groot net,
Newod genoemd, dat dikwijls 100 shash, omtrent 220 meter lang is. Zulke
groote sleepnetten kunnen enkel met behulp van paarden gebruikt worden.
De visschers begeven zich in den vroegen morgen naar de rivier in een met
huiden overdekten wagen, die door ossen en twee paarden wordt getrokken.
Iedere vangst houdt vier mannen bezig. Twee hunner bestijgen de paarden
en begeven zich in het water. Daarbij blijven ze zooveel mogelijk in een
gelijke lijn dicht naast elkander, totdat zij zoo ver voortgegaan zijn, dat zij
geen vasten voet meer hebben. Nu scheiden ze zich van elkander en breiden,
de een rechts, de ander links rijdende, hun net in een lengte van 60 a 70
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meter uit, keeren dan naar den oever en trekken het langzaam naar zich toe
tot aan den oever, waar de visch uitgezocht en daarna op den wagen te huis
gebracht wordt.
Nog nader tot, ja geheel op het gebied van de riviervischvangst worden wij
gebracht door die van den zalm (Salmo sal ar), een zeer bekenden visch,
die zich vooral door de lichtbruine kleur van zijn vleesch onderscheidt. In zee
vindt men hem in grooten getale in het Noorden; de rivieren zwemt hij
hoog op en springt zelfs op tegen watervallen. Zoo zwemt hij den Eijn op
tot in Zwitserland, de Elbe tot Bohemen en vooral in grooten getale bezoekt
hij de wateren van Schotland, Engeland en Noorwegen, In de Tweed, de
grensrivier tusschen Engeland en Schotland, worden er jaarlijks ongeveer
200,000 stuks gevangen. Ook in ons vaderland maakt de vangst van dezen
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visch een niet onaanzienlijk bedrijf uit. In vroegere eeuwen kwam hij hier in
zoo groote menigte voor, dat de dienstboden te Dordrecht zich verhuurden op
voorwaarde, dat zij niet meer dan tweemaal in de week „roode visch" behoefden te eten. Sedert is evenwel hun aantal in onze vaderlandsche stroomen
zeer verminderd. Sommigen schrijven dit toe aan de aanhoudende waterberoering, door de stoomvaart in onze rivieren veroorzaakt; anderen aan andere
oorzaken. Zooveel is zeker, dat sedert een reeks van jaren de zalm ten onzent
tot die gerechten behoort, welke om hun kostbaarheid alleen op de tafels der
aanzienlijken komen.
De meeste zalmen vindt men in de stroomen van noordwestelijk Amerika,
de Columbia-rivier met zijn bijvloeden, waarvan de Zalmrivier aan dezen visch
zjjn naam ontleend heeft. De inboorlingen dezer streken leven daarvan bijna
uitsluitend en weten hem op verschillende wijzen te vangen. De commandant
"WILKES, die gelegenheid had om de zalmvangst bij den waterval van de Willamette — een der zijrivieren van de Columbia — gade te slaan, geeft daaromtrent
eenige mededeelingen. De zalm tracht over de rotsen, die den waterval vormen,
heen te springen, hetgeen echter slechts aan een van de tien gelukt. De overige
vallen vermoeid neder en worden dan door de Indianen gevangen. Dezen
bedienen zich daartoe van twee sterke hengelroeden, groot genoeg om met
het eene einde den waterval te bereiken, terwijl het andere in de rots is, om
met een snellen ruk den visch op den oever te kunnen slingeren. Men gebruikt
ook netten, die midden in den stroom worden uitgeworpen en daar zoo lang
heen en weer bewogen worden, totdat een der neervallende zalmen er in
gevangen wordt. Daar men hierop niet lang behoeft te wachten, zoo kan één
persoon binnen een uur 20 groote visschen vangen. Om die enkele, waaraan
het gelukt is den rotswand over te springen en die de grootste en beste zijn,
ook te vangen, varen een aantal Indianen met hunne kano's boven den val,
beveiligen ze door middel van palen, welke in rotsspleten geslagen zijn, tegen
het gevaar van meegesleept te worden, en werpen dan de aan lange stokken
vastgemaakte netten uit.
Over het vangen van andere riviervisschen, als: s n o e k (Esox l u c e u s ,
de „haai" der zoete wateren genoemd, b a a r s (Perca fluviatilis) en andere
behoeven wij hier niet uit te weiden, daar het vangen, 't zij met het net of
met den hengel, niets merkwaardigs heeft. Merkwaardig om op te merken is
bij den snoek alleen de hooge ouderdom, dien hij bereikt, daar hij soms meer
dan 100 jaar kan worden. Als handelsartikel worden deze vischsoorten echter
in belang overtroffen door den p a l i n g (Muraena), een zeer vetten visch,
waarvan onderscheiden soorten zijn; die met korten kop, witten buik en grijzen
rug noemt men veelal aal. Men vangt den paling met netten en in fuiken.
Friesland verzendt jaarlijks duizenden ponden naar Engeland; ook het Zeeuwsche eiland Schouwen drijft er een niet onbelangrijken handel in.
Eer wij van de eigenlijke visscherij afstappen, herinneren wij de levendige
schilderij, die de bekende MARTINET, predikant en natuur-historicus te Zutphen,
aan 't eind der vorige eeuw, ons geeft van de opvolging der zeevisch op onze
tafels; een schilderij, waarvan enkele trekken op de tegenwoordige levenswijze
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minder passen, maar die met dat al fraai is en blyft: „Wij krijgen de harde
schollen, een slijmige visch, dan, wanneer deze min goede hoedanigheid voor
onze gezondheid, door de aangename ontbindende zuringsausen, door de versche
groenten, en door de veelvuldiger lichaamsbewegingen getemperd en weggenomen wordt. Men discht op onze tafels de fijne tongen, den smakelijken
baars, de harde tarbot, en de zware heilbot, als de geweldigste hitte ons
overvalt, en 't vleesch ons minder smaakt, of niet lang bewaard kan worden»
De nieuwe schelvisch met de bot volgt, of verzelt hen in den aanvang van
September; nadat de malsche haring, een zoo gezonde als licht verteerbare
visch, van verre uit de Noordzee ons toegebracht, van armen en rijken, algemeen met smaak gegeten wordt, zuiverende door de verkregen ziltigheid de
maag en ingewanden van galstoffen, door de hitte van den zomer scherp
geworden, of door de vermeerderde uitwaseming achtergebleven. Eer de
haringen, de netten onzer vaderlandsche visschers voorbij gesnord, met gansche
scholen in de monden der Zuiderzee intrekken, legt men de lekkere ansjovissen
in; en de harde garnalen verkoopt men, den geheelen zomer door, met gansche
manden op de vischmarkten van ons vaderland. Zoodra de haringen, bij millioenen gevangen, een nacht in den rook gedroogd, den volgenden avond het
lekkerste gerecht bij onze wintersalade uitmaken; of, in onze bokkinghangen
harder gerookt, zulk eene algemeene vervulling gedurende den geheelen winter
geven, zet men 's middags de vaste scharren, de schilferende schelvisschen,
en den krimpenden kabeljauw op onzen disch. Geheele scholen van lekkere
spieringen zwieren in het voorjaar in onze zeeën om; en is de tijd der vangst
gekomen, zij loopen onze rivieren op, en ons, om zoo te zeggen, in den mond.
Wanneer, omtrent Paschen, de haringen in zulk een aantal gevangen worden,
dat men er honderd voor één of twee stuivers koopt, en zij onmogelijk alle
aanstonds kunnen gegeten worden, laat hunne vermagering zeer wel toe, hen
hard te rooken of te drogen; terwijl de wind en de droge lucht zulks ook
de kleine scharren en botten doet, om tot eene versnapering voor de huisgezinnen onzer visschers te dienen, welker magen, sterker gespierd dan die
der weeke stedelingen, dezen hard gedroogden visch zeer wel verteren. De
steuren, zalmen en elften, nu aangekomen met de schollen, bij het aannaderen
van den zomer, leveren, wanneer men ze, 's middags versch, of voor den avondmaaltijd gerookt opdischt, een zeer smakelijk gerecht; terwijl de laatsten, gedroogd, tot eene versnapering voor het gemeen, onder de namiddagwandelingen
dienen; intusschen vallen de fijne scharren in de handen der aanzienlijken."
Schoon misschien voor de meesten onzer lezers overbodig, willen wij hier,
aan 't eind der visscherij, van ons vaderland de voornaamste plaatsen noemen,
die zich het meest op dezen tak van bestaan toeleggen. Voor de zoetwatervisscherij zyn het bovenal Schoonhoven, Kralingen, Heeg en Wormer; voor de
zeevisschery achtereenvolgens de volgende plaatsen: Ierseke, Arnemuiden,
Tholen, Bruinisse, Bergen op Zoom, Pernis, Zwartewaal, Ylaardingen, Maassluis, Scheveningen, Katwijk, Zandvoort, IJmuiden, Egmond, Enkhuizen, Volendam, Monnikendam, Muiden, Huizen, Bunschoten, Harderwijk, Elburg, Kampen, Vollenhoven, De Lemmer, Workum, Harlingen, Paesens en Zoutkamp,
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benevens de "Wadden-eilanden Texel, Terschelling en Ameland, en de Zuiderzeeeilanden Urk, Marken en Wieringen.
Nauw met de visscherij verwant, en in zeker opzicht toch het tegendeel
van deze, is de k u n s t m a t i g e v i s c h t e e l t . Terwijl de vischvangst zich
beijvert om zooveel visschen als mogelijk is te dooden, ja de steurvangst het
reeds op millioenen vischeieren toelegt, bedoelt de kunstmatige vischteelt om
de eieren zoo zorgvuldig mogelijk te doen uitkomen en den visch zooveel men
slechts vermag te vermenigvuldigen. Het is maar al te zeer van verschillende
zijden bevestigd geworden, dat de vischrijkheid niet alleen der rivieren en
meren, maar zelfs van de zee aanzienlijk verminderd is. Om slechts eenige
bewijzen daarvoor aan te voeren, zij het genoeg er op te wiizen. hoe de vroe-
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ger zoo belangrijke zalmvangst in eenige rivieren geheel heeft opgehouden;
hoe de vangst der sardynen en makreelen aan de kusten van Dalmatië, die
nog voor een kwart eeuw zooveel opleverde, dat men dikwijls zout noch manschappen genoeg had om de massa visschen in te zouten, tegenwoordig geheel
onbeduidend is; hoe de noordelijke IJszee thans even arm aan walvisschen is
als zij er vroeger rijk aan was, enz. Er zijn velerlei redenen voor deze vermindering, deels bekende, deels onbekende. De natuurlijke omstandigheden
brengen het mede, dat de meeste zeevisschen juist op dien tijd gevangen
worden, als zij om hunne eieren te leggen zich in groote menigte verzamelen
en bepaalde kusten opzoeken, of de rivieren opzwemmen. De vangst op dezen
tijd vernielt niet alleen de gevangene individuen, maar ook eene reeks van
volgende geslachten. De vermindering der riviervisschen wordt, gelijk reeds
ten aanzien van den zalm met een woord is gezegd, hoofdzakelijk veroorzaakt
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door de toenemende nijverheid. De talrijke stoombooten verjagen de visschen
en belemmeren de ontwikkeling der eieren daardoor, dat zy, door de hevige
beweging van het water, van de waterplanten of van het zand van den bodem
worden losgemaakt en aan de vraatzucht der overige waterdieren prijs gegeven. De kleinere bijrivieren worden door de fabrieken met waterkeeringen
doorsneden, ten einde de kracht van 't water tot haar gebruik aan te wenden,
zoodat de visschen tot het leggen hunner eieren de kleinere beken met een
altijd gelijken waterspiegel niet bereiken kunnen, maar in de kunstmatige
kanalen der fabrieken kuit moeten schieten, door wier herhaalde aftappingen
eieren en jongen vernield worden. Daarbij bevat het uit de fabrieken wegvloeiende water niet zelden chloorzoutzuur, kalk en andere bijtende stoffen,
welke voor de visschen even nadeelig zijn als de rottende organische zelfstandigheden, welke door de riolen der steden en vooral ook door het rotten van
het vlas in de stroomen komen. De visschers zelf doen mede veel nadeel,
doordat zij, om de vangst gemakkelijker te maken, ongebluschte kalk en verschillende narcotische stoffen in het water werpen. Door deze en andere oorzaken is die in het oog vallende vermindering der visschen veroorzaakt, welke
helaas met reuzenschreden toeneemt. Het hoogst bedenkelijke dezer waarheid
heeft bij theoretici en practici den wensch levendig gemaakt naar een zoo
mogelijke verbetering en herstelling van dit kwaad, en tevens doen nadenken
over de middelen, die daartoe strekken kunnen. Niet tevergeefs heeft men
gewenscht en nagedacht. De kunstmatige bevruchting van eieren, op de meest
verschillende wijzen beproefd en in toepassing gebracht, geeft alle uitzicht op
een gewenschten uitslag en schijnt het meest natuurlijke middel te zijn, om
rivieren en zeeën opnieuw te bevolken.
Reeds kort na het midden der vorige eeuw beschreven de Duitsche graaf
V O N HOLSTEIN (1763), zoowel als JACOBI, vischteler in het Lippe-Detmoldsche
(in het „Hannoversche Magazijn" 1765, N°. 62). het kunstmatig uitbroeden
der forellen; later deden SPALLANZANI en BUSCONI in Italië, en YOGT alsmede
AGASSIZ (1842) in Zwitserland pogingen om vischeieren kunstmatig uit te
broeden. De uitvinding — indien wij ze zoo noemen mogen — behoort dus in
Duitschland te huis, maar het oude spreekwoord:
Wat de Duitscher overdacht,
Heeft de Frank aan 't licht gebracht,

vindt ook hier zijn toepassing en bevestiging. Twee visschers te La Bresse,
een dorp in het dal der Yogeezen, maakten opnieuw gebruik van de kunstmatige bevruchting van vischkuit; de Fransche regeering sloeg handen aan
het werk, en in 1851 werd te Löchelbrunnen, bij Hüningen aan den linker
Bijnoever een uitgebreide inrichting tot het kweeken van visch in werking
gebracht, waardoor de algemeene opmerkzaamheid op dezen nieuwen tak van
nijverheid gevestigd werd *).
*) Na den Fransch-Duitschen oorlog van 1870—1871 is deze uitgebreide vischinrichting
bij Hüningen door de regeering van het Bijksland Elzas-Lotharingen in stand gehouden en
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De meeste onzer zoetwatervisschen, waarop wij hier in de eerste plaats
het oog hebben, leggen eieren, die vrij en slechts zelden door kiezel en zand
bedekt, op den grond liggen; slechts weinige hechten hunne eieren aan waterplanten of steenen vast. De wijze, waarop de visschen hierbij handelen, is zeer
verschillend; gewoonlijk wrijft het wijfje zich zacht langs den grond, zet de
eieren af en het haar vergezellende mannetje besproeit die met zijn hom. De
tijd van het kuitschieten van den zalm is van October tot December, bij de
zalmforellen van November tot December, bij de rivierforellen van September
tot November, bij den snoek in Maart, bij karper en baars in Mei en Juni en
bij de overige witvisschen omstreeks denzelfden tijd. Het aantal hunner eieren
is ontzettend groot: van den zalm 25,000, van den snoek 100,000, van den
baars 200,000 in het jaar. Desniettegenstaande ontwikkelen er zich betrekkelijk
slechts weinige; vele worden door kwab-alen, kikvorschen, krabben, verschillende soorten van insecten, waterratten, duikende vogels (ganzen, eenden,
zwanen) tot voedsel gebruikt, terwijl ook een vernielende schimmel zich daaraan
vastzet en in korten tyd duizenden eieren bederft.
Dit zijn de gevaren, waarin de kunstmatige vischteelt, behalve de reeds
boven genoemde, moet trachten te voorzien. Maar hoe geschiedt dit? Wanneer
de tijd om kuit te schieten voor de visschen gekomen is, kiest men de schoonste
exemplaren uit, vat ze bij de kieuwen en strijkt nu met de hand zachtjes en
met geringe drukking van den kop naar den staart, waarop eieren en hom er
in stralen uitspuiten. Het beste is het, wanneer twee of meer personen hierbij
werkzaam zijn, waarvan de een het wijfje en de ander het mannetje in de
hand neemt, opdat de bewerking gelijktijdig geschiede. Is men alleen, dan
brengt men eerst de kuit in een vat met vlakken bodem en zooveel water,
dat het de eieren, die men bevruchten wil en wier aantal men gemakkelijk
leert berekenen, juist bedekt, en voegt er nu onder gestadig omroeren der
eieren de op dezelfde wijze te winnen hom van een mannetje bij. Eén mannetje is daarbij voldoende tot bevruchting van 5 — 6 wijfjes. Nu volgt het uitbroeden, waarop de vischkweeker bijzonder oplettend moet zijn. De tot genoegzame ontwikkeling der eieren noodige warmte is voor elke bijzondere soort
verschillend en hangt af van de omstandigheden, waaronder de visch kuit
schiet. Zoowel daarop, als op de noodige zindelijkheid en frischheid van 't water
moet het noodige toezicht gehouden worden. Daarvoor kunnen geen algemeene
regelen worden vastgesteld, want alleen ondervinding en nauwkeurige waarneming kunnen hierin tot gids verstrekken. Tot bescherming tegen vijanden,
voornamelijk voor de bovengenoemde microscopische schimmel, is het noodig
de eieren gedurig na te zien en de aangestokene of bedorvene, die zich door
een witte troebeligheid onderscheiden, zoo spoedig mogelijk te verwijderen.
wordt nog thans geroemd als een model-inrichting van al wat op de kunstmatige vischteelt betrekking heeft. Ook in andere landen heeft men zich in de laatste jaren met veel
zorg op de piscicultuur toegelegd, niet het minst in Noorwegen, Schotland en Noord-Amerika,
terwijl in ons vaderland het „Aquarium" van het Kon. Zoölog. Genootschap „Natura Artis
Magistra" te Amsterdam werd opgericht en de inrichting te Velp in 1880 op de groote
visscherij-tentoonstelling te Berlijn een gouden medaille mocht behalen.
III.
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Ten einde de uitbroeding zooveel mogelijk te bevorderen, heeft men eigenaardige toestellen uitgevonden, waarin de eieren hunne ontwikkeling voortzetten. De eene afbeelding stelt zulk een toestel in zijn geheel voor; de andere
de inwendige inrichting eener broeierij. De
toestel bestaat uit een samenstelling van
kleine loopende kanalen, die zich trapsgewijze
aan beide zijden van een bovenkanaal bevinden, waardoor alle gevoed worden. Het
water valt aan een der uiteinden van het
bovenkanaal daarin; er vormt zich een stroom
naar het tegenovergestelde einde; de aldaar
aangebrachte openingen geleiden het water
naar het volgende kanaal en daaruit op gelijke wijze naar het derde en verder naar al
de overige. In de inwendige inrichting der
broeierij en heerscht veel verschil. Er komen
wel eens plannen voor den dag, die al te
kunstmatig zijn. De hoofdzaak is eene zooveel mogelijk nauwkeurige nabootsing der
natuur in haar meest gunstige omstandigheden; derhalve, gelijk wij in nevensstaande
afbeelding zien, een zuiver zand- of kiezelbed voor de eieren, overstroomd door goed
zuiver water, daarenboven eenige waterplanten en steenen. Yele jonge visschen zwemmen gaarne in helder licht, terwijl andere
soorten meer het donker opzoeken; voor de
laatste kan het niet dan zeer doeltreffend
zijn, wanneer zij een overdekt toevluchtsoord
vinden, gelijk wij het in onze afbeelding
zien. Overigens gaat het ook wel zonder
bijzonder kunstige toestellen; men maakt
gebruik van hetgeen men heeft, een geschikt
vat en daarbij den straal van een vlietende
bron, den stroom van een beek of rivier,
het zuivere water van een vijver of meer,
wanneer men slechts voor eenige beweging
zorgt — de hoofdzaak blijft de opmerkzame
en zorgvuldige waarneming en behandeling.
De broeitijd is verschillend; bij zalmen- en
forelleneieren duurt hij 6 weken, bij de eieren van den snoek 4, bij die van
den karper slechts 3 weken.
Zoodra het jong genoegzaam ontwikkeld is, breekt het de eieren door en
vertoont zich nu als een langwerpig, hoogst doorschijnend diertje, waaraan de
dooierzak nog hangt. Deze zak bevat nog genoegzaam voedsel, en eerst wan-
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neer dit geheel opgebruikt is, hetgeen in den regel nog even lang als de
broeitijd duurt, verlangt het diertje andere voedingsmiddelen; van dit tijdstip
af begint de moeilijkste arbeid voor den vischkweeker. Hij moet het geschikte
voeder verschaffen en tevens het diertje tegen vervolgende vijanden beveiligen.
Drijft men de zaak in 't groot en heeft men daarbij over aanzienlijke middelen
te beschikken, zoo zet men de 6 weken oude vischjes in een vooraf goed
gezuiverden vijver, die toevoer van bronwater heeft, en laat ze aan hun eigen
instinct over. Al is ook na verloop van een jaar de helft omgekomen, dan
houdt men toch altijd zooveel duizenden over, dat de uitslag schitterend kan
genoemd worden. Voor forellen kiest men bij de gemelde gunstige omstandigheden een beek met vele kronkelingen, wier oevers met waterplanten begroeid
zijn. By beperkte middelen heeft men zeker meer moeite en zorg; men moet
zelfs het noodige voedsel, als levende vliegen, muggen, kuit van kikvorschen
enz., verschaffen en voor de jonge dieren zoo lang zorg dragen, totdat men
ze aan grootere omgeving en de hun dreigende gevaren met minder nadeel
kan blootstellen. Voor die soorten, wier voedsel gedeeltelijk uit kleine visschen
bestaat, zooals forellen, zorgt men natuurlijk op een geschikte wyze daardoor,
dat men kleine plantenetende visschen mede uitbroedt en hun deze ten prooi laat.
Hiermede kunnen wij onze beschrijving besluiten; het was alleen te doen
om de algemeene wijze van behandeling op te geven; het nadere en meer
uitvoerige is voor hem, die de vischkweekerij als een werkelijke nijverheid
met nut wil drijven, nauwkeurig beschreven in een Duitsch werk van Dr. H A X O
en in een menigte andere.
Thans komen wij tot de j a c h t e n op h e t wild der zee. G-een gepaster
naam dgn dien van j a c h t e n weten wij te geven aan die bedrijven, welke
strekken om op of onmiddellijk aan zee eenige dieren of voortbrengselen van
deze machtig te worden. Die bedrijven verdienen in meer dan één opzicht onze
opmerkzaamheid, 't zij wegens het aantal, of de kracht, of de grootte, of; de
sluwheid der dieren op welke men jacht maakt, 't zij wegens de behendigheid
die de mensch daarbij ontwikkelt of de gevaren aan welke hy zich blootstelt.
Daartoe rekenen wij in de eerste plaats de w a l v i s c h v a n g s t . Het is een
wezenlijke jacht, geen visscherij, schoon in oude Nederlandsche plakkaten de
„kleine" genoemd, in tegenoverstelling met de „groote", de haringvangst. Zonder de verschillende soorten dezer dieren nader te beschrijven, merken wij
slechts op, dat het voornamelijk de eigenlijke walvisch (Balaene m y s t i cetus) en de potvisch (B. p h y s e t e r ) zijn, die met inspanning van alle
krachten en onder allerlei gevaren vervolgd worden.
De schepen, welke tegenwoordig tot de walvischvangst worden uitgerust
zijn gewoonlijk driemasters van 400 — 500 ton en meer, zorgvuldig voorzien
van alle behoeften en zoo uitgerust, dat zij aan stormen, ijsbergen enz. weerstand kunnen bieden. De schepen hebben een lengte van circa 30 meter, zijn
8 meter breed en 3 a 4 meter diep; de bemanning bestaat gewoonlijk uit
40 a 50 man. Vroeger had ieder schip twee kapiteins: een, die het opperbevel
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voerde en het schip naar de ankerplaatsen bracht, en een, die alle werkzaamheden leidde, welke betrekking hadden op de visscherij zelve en het dooden
van het dier. Daar echter deze verdeeling van het oppergezag weldra oorzaak
werd van vele twisten en moeilijkheden, zoo vereenigde men beider gezag in
één persoon. Yier of vijf officieren, een geneesheer, een timmerman, twee
kuipers, een smid en een kok maken behalve de matrozen, waarvan ieder
ook zijn bijzondere werkzaamheid heeft, de overige bemanning uit. Ieder schip
voert 6, 7 of meer booten met zich, die zeer licht en opzettelijk voor de
walvischvangst gebouwd zijn, want snel als een pijl moeten zij over de zee
voortvliegen en tot iedere plotselinge wending geschikt zijn.

Boot voor de walvischvangst.

Iedere boot heeft een opperhoofd, die daarop zijne bevelen geeft en een
harpoenier, die insgelijks in rang boven de gewone matrozen staat. Zoodra de
zee bereikt is, wordt de volgorde voorgeschreven waarnaar de booten volgen
moeten: vervolgens bekomt ieder harpoenier twintig harpoenen, zes lansen,
twee scherpe schoppen, een aantal scheepsmessen, een haak en een grooten
voorraad stelen voor deze gereedschappen, behalve nog een toereikende hoeveelheid lijnen. Het belangrijkste dezer werktuigen is de harpoen, d. i. een
ijzeren pijl met stompen hoek van ongeveer 120 graden aan de punt. De
snijdende kanten zijn 3 duim lang. Bovenaan (waar hij ongeveer 6 lijnen dik is)

Wapenen voor de walvischvangst.

bevindt zich een dunne ijzeren hals, waarin het houten handvat gestoken
wordt, waarmee men den harpoen gemakkelijker kan behandelen. Het metaal
moet taai zijn, opdat het zich naar alle richtingen buige zonder te breken, en
men daaraan met weinige hamerslagen den behoorlijken vorm kan wedergeven,
al was het ook als een kurketrekker gebogen. Aan het ijzeren deel der har-
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poenen zijn door middel van een ring dunne touwen vastgemaakt. Overigens
dienen de eerstgenoemde niet om den walvisch te doorboren of te dooden,
maar veeleer om zich in zijn lichaam te hechten, ten einde daardoor zijn
ontkomen te verhinderen. Tot het dooden heeft men verscheidene lange viersnijdende lansen in voorraad, die men dan met een krachtigen worp zonder
lijn in het dier slingert, of waarmee men het doorboort. Iedere boot heeft
ongeveer zes lijnen, die te zamen meer dan 1300 meter lang zijn.
De schepen gaan gewoonlijk zoo vroegtijdig onder zeil, dat zij in 't begin
van April de Shetlandsche eilanden verlaten en voor het einde dier maand in
de poolstreken kunnen aankomen. Zoodra zij daar gekomen zijn, waar de

Walvischvangst.

walvisschen zich ophouden, moet dag en nacht de grootste waakzaamheid in
acht genomen worden, en de booten moeten ter zijde van het schip uitgehangen en tot dadelijk gebruik in gereedheid gehouden worden. Indien de
toestand der zee het veroorlooft, wordt er ook wel dadelijk een boot uitgezet,
bemand en op sleeptouw genomen. Zoodra zich een walvisch laat zien, wordt
te gelijk het teeken gegeven om er op los te gaan. Een walvisch! een walvisch! (in het Fransch b a l e i n e , Engelsch whale) roept de uitkijk, en
terstond zet de boot zich in beweging en andere volgen haar met de grootste
snelheid en onder luid geschreeuw. Zoo is het ook in den Grooten Oceaan
wanneer men een potvisch ziet. Men nadert het monster; het opperhootd wendt
de boot, de harpoenier zwaait zijn slank licht wapen, op het bevel van het
opperhoofd doorklieft het de lucht en treft het dier. Dit slaat vreeselijk met
zijn staart, en wee het vaartuig dat daardoor getroffen wordt, want het wordt
ontwijfelbaar verpletterd. Met buitengewone snelheid vlucht de walvisch, achter
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zich de boot meesleepend, want aan den harpoen is de lijn bevestigd, die nu
der boot als sleeptouw dient. Bij afwisseling duikt de walvisch en stijgt weder
in de hoogte, totdat hij eindelijk uitgeput nog eens boven komt, om voor de
laatste maal lucht te scheppen. Dit is het tijdstip, waarop de bevelhebber der
boot den spiegel, d. i. het achterdeel, bij de borst van het dier laat aanleggen
en aan het bloedige schouwspel daardoor een einde maakt, dat hij het een
zijner lange, vierhoekige lansen in de longen stoot. Deze stoot moet echter
snel en diep geschieden, want de laatste doodsstrijd is bij zulk een kolossaal
dier niet minder te vreezen, dat nu stroomen bloeds uitblaast en zijn reusachtig lichaam heen en weder wentelt. Dikwijls duurt dit bloedige tooneel
eenige uren, en om het oogenblik van den dood te bespoedigen, waagt men
het den walvisch opnieuw met harpoenen, lansen en scherpe schoppen aan te
vallen. De laatste dienen vooral om de snelheid van het dier op de vlucht te
beteugelen. Dikwijls beproeft de harpoenier met dit wapen het dier daar te
treffen, waar de staart in het lichaam overgaat, en gelukt het hem hier een
der groote bloedvaten te doorsnijden, dan is zijn snelheid bijna de helft verminderd. Deze is overigens zoo aanzienlijk, dat hij sneller dan de wind voortstuift. Zijn belangrijkst werktuig daarbij is zijn breede staart; met dezen, als
hefboom gebruikt, verplettert en vernielt hij alle voorwerpen, die hem in den
weg komen; zijn staart is zijn roer, zijn riem en zijn wapen te gelijk; hij
kan er slagen mede geven, zoo geducht, dat al de booten met zijne vervolgers
er door in de lucht geslingerd worden. Een 48-pondskogel heeft wel een
honderdmaal grootere snelheid en kracht, maar daar zijn gewicht minstens
6000 maal kleiner is, bedraagt zijne kracht ook maar het zestigste deel der
sterkte, welke de walvisch en potvisch bezitten. De stoot of slag van zulk
een zeemonster heeft bijgevolg zooveel kracht als 60 te gelijk afgeschoten
achtenveertigponders. Hoe vreeselijk moet dus de kracht en hoe ontzettend de
snelheid zijn, waarmee dit dier werkt en zijn reusachtig lichaam in beweging
stelt! Na dit alles behoeft men zich niet meer te verwonderen, als de walvischvaarders vertellen, dat dit monster slechts behoeft onder te duiken, om
een schip uit zijn evenwicht te brengen.
In weerwil van deze en vele andere gevaren, waaraan de walvischvangers
zijn blootgesteld, bespeurt men toch geen blijk van vrees; veeleer stellen allen
zich met de grootste stoutmoedigheid daaraan bloot, zijn in de grootste spanning, en het eenige, waarvoor men vrees koestert, is dat de walvisch naar
de windzijde zou kunnen ontvluchten. Maar eindelijk is hij overwonnen, en
na geweldige laatste stuiptrekkingen drijft hij dood op de golven, een vlag
wordt op de boot of op het reusachtige dier zelf opgestoken, uit alle booten
klinkt een luid hoera! en de bemanning van het schip, dat, wanneer de kamp
in de open zee geschiedt, genaderd is, antwoordt met een gelijken vreugdekreet. Maar ligt het schip in een inham en heeft het van verre de bewegingen
van den walvisch gadegeslagen, dan keeren de booten daarheen terug, den
walvisch op sleeptouw nemende, wat dikwijls een zeer moeilijk transport is.
Zoodra zij bij het schip zijn aangekomen, gaat de manschap der booten aan
boord, de booten zelve worden geheschen, terwijl de walvisch aan de zijde
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van het schip (gewoonlijk aan stuurboord) is gebracht, zorgvuldig aan den
staart met een ketting vastgemaakt. Op de jacht zijn de meeste zeilen
geborgen, en gedurende het slachten voert men alleen de marszeilen.
Vele walvischvaarders, o. a. de Fransche en ook de eerste Baskische, smelten
het spek terstond uit, en verkrijgen daardoor zeer goede traan. Zoowel het
afhakken van het spek als het uitsmelten boven het vuur geschiedt niet altijd
zonder ongelukken. Een der dikste speklagen kan losscheuren en menschen
verpletteren, en door het smelten van het spek kan bij gebrek aan voorzorg
licht brand ontstaan. Yoor dit laatste gevaar zijn vele scheepslieden zoo
bevreesd, dat zij het spek eerst aan land uitsmelten. Wat betreft het losmaken
van het spek van het lichaam des diers, dit geschiedt met schoppen, die
slechts aan eene zijde scherp zijn. Aan de nokken der ra's worden blokken
vastgemaakt. Een der werklieden klimt naar beneden op den walvisch en
slaat om een der vinnen een ketting, die aan beide einden van ringen voorzien is. Met de schoppen, die aan lange stelen zijn vastgemaakt, stooten de
matrozen zoo lang van boord van het schip en met zooveel regelmaat in het
lichaam van den visch, totdat een breede laag spek met de vin, waaraan de
ketting is vastgemaakt, losgaat. Nu wordt de walvisch omgedraaid, en nauwelijks is dit stuk spek boven gekomen, of er wordt dadelijk een nieuw onder
handen genomen; het eerste wordt evenwel aan boord in kleinere stukken
gesneden. In het algemeen heerscht nu op het dek een bijzondere werkzaamheid.
Eindelijk moet ook de kop van den romp worden gescheiden; een aantal
mannen klimmen naar beneden en na veel moeite wordt hij in weerwil van
de sterkte der beenderen gelukkig losgemaakt. De reusachtige bovenkaak
wordt geheel aan boord genomen, ten einde daarvan de baarden los te maken.
Het spek wordt in stukken van ongeveer
voet breedte, 10 — 14 duim dikte
en 18 — 20 voet lengte eerst tusschendeks gebracht, daar in kleinere stukken
gesneden en dan aan den voet van den fokkemast in groote ketels, waaronder
het vuur met spekgraten wordt gestookt, uitgesmolten. Dit smelten geschiedt
op de Fransche schepen veelal bij nacht, onder vroolijk gezang, en wanneer
men dan het brandende vuur, den dampenden ketel en de zich daarom heen
bewegende gestalten, druipende van traan en zwart van den rook ziet, dan
zou men in verzoeking kunnen komen, deze zwarte gezellen voor geesten der
onderwereld te houden, die hier hun nachtelijke feesten vieren. Na het smelten
wordt de traan in het scheepsruim in vaten gestuwd. Om het geheele ruim te
vullen, zouden 20 a 30 walvisschen geslacht moeten worden, maar men vangt
er gewoonlijk slechts eenige, waarna men de traan in een nabijgelegen haven
ten deele verkoopt en in stede daarvan den proviand aanvult, vooral met
versche levensmiddelen. In de Züidelyke IJszee, waar de vaart veel langer
duurt, moeten de walvischjagers dikwijls een gedeelte van hun traan op de
ankerplaatsen verkoopen, om zich hetgeen hun ontbreekt te kunnen aan
schaffen. Het spek van een volwassen walvisch weegt dikwijls meer dan
60,000 pond, en de baarden, die het zoo nuttige balein opleveren, zijn niet
zelden meer dan 1000 pond zwaar. Deze baarden zijn bijzonder eigen aan den
wal- en vinvisch. Hoewel het ontzettende dier een muil opent, waar men
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gemakkelijk met eene boot zou kunnen invaren, zoo is het toch geen eigenlijk
roofdier, want daartoe ontbreken hem de tanden en de wijde strot. De laatste
is niet grooter dan dat ongeveer een mansvuist er door kan dringen. Hij
moet zich voor zijn voeding tot millioenen en millioenen scholen galachtige
kwallen bepalen, die den oceaan vele mijlen bedekken; kleinere visschen van
de grootte van een haring slikt hij meer toevallig en ter loops in. Daarom
heeft hij in de ronde bovenkaak in plaats van tanden een rij zwaardvormige,
hoornachtige platen, waarvan de middelste dikwijls zoo breed en lang als een
plank zijn. De zijranden daarvan zijn met draden bezet, die veel op paardenhaar
gelijken, en de zoo toegeruste muil vormt een groote vischfuik, waaruit het
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voedsel, dat te gelijk met een groote menigte water ingezwolgen wordt, niet
meer ontwijken kan, maar waarschijnlijk met de tong opgezocht en in den
nauwen strot geschoven wordt, terwijl het water door de twee gaten naar
boven uitgespoten wordt. De walvischbaarden worden in daarvoor bestemde
fabrieken, baleinmakerijen, uitgekookt, gezuiverd en in de verschillende vormen
gespleten, waarin het balein in den handel komt.
In vroegere eeuwen maakte de walvischvangst een aanzienlijken tak van
scheepvaart en handel in ons vaderland uit. Evenwel was het eerst na den
Spaanschen opstand, dat onze voorouders zich daarop begonnen toe te leggen.
Zij leerden die oorspronkelijk van de Biscayers kennen, namen in den beginne
dezen in hun dienst en nog lang daarna maakte men van hen als harpoeniers
gebruik. Eerst waren het enkele Hollandsche kooplieden, die er schepen toe
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uitrustten, maar toen de aanzienlijke winsten daarvan bekend werden, volgden
weldra een grooter getal handeldrijvende ingezetenen hen na. Maar aan deze
verspreide krachten besloot men weldra meerdere eenheid te geven en in het
jaar 1614 werd een Maatschappij opgericht, waaraan men den naam van de
N o o r d s c h e - of G-roenlandsche C o m p a g n i e gaf en die van de StatenGeneraal een octrooi ontving, „om gedurende den tijd van drie jaren alleen te
mogen handelen en visschen op de kusten en landen van Nova-Zembla tot
Straat Davis, daaronder begrepen Spitsbergen, het Bereneiland, Groenland en
andere eilanden, die onder de voorschreven landen zouden mogen gevonden
worden." Dat octrooi werd later herhaalde malen hernieuwd, in 1617 voor 4,
in 1622 voor 12, in 1633 voor 8 jaar. De visscherij ging allervoordeeligst; er
waren in den omtrek van Spitsbergen in dien tijd een menigte walvisschen,
en de Maatschappij liet zelfs op het nabijgelegen eiland Amsterdam traanketels
zetten, pakhuizen bouwen, kuiperijen oprichten enz. Yan Juni tot Augustus
heerschte er op „Smeerenburg" — zoo heette het hoofdstation — een bedrijvigheid als op een kermis.
Later verminderden de winsten zeer; er waren jaren, dat er meer dan 20
schepen in het ijs verongelukten; daarenboven verminderde ten gevolge van
•de sterke vangst het aantal walvisschen zeer, en toen men nu eindelijk meer
verlies dan winst had, werd de Maatschappij in 1645 ontbonden. De vangst
werd echter daarom niet geheel verwaarloosd, integendeel, door bijzondere
kooplieden sterk gedreven; in het laatst der 17 d e en tot het midden der 18 d e
eeuw gingen er jaarlijks 160 — 200 schepen uit onze havens op de „kleine
visscherij." Om een bijdrage te geven tot de geschiedenis van dezen eens zoo
bloeienden tak van zeevaart en nijverheid in ons vaderland, laten wij hier
eene opgave volgen van uitgezeilde en verongelukte schepen, benevens de
vangst van 5 tot 5 jaren, gedurende het tijdvak van 1720 tot 1770, dus over
^en halve eeuw.
Jaren.

1720
1725
1730
1735
1740
1745

Uitgeruste Gevangen Verongelukte
schepen.
schepen. visschen.

202
226
169
184
187
184

360
474
250
495
665
568

4
5
2
3
2
geene

Jaren.

Uitgeruste Gevangen Verongelukte
schepen. visschen.
schepen.

1750
160
4
590
1755
181
713
4
1760
154
3
455
2
476
1765
165
523
2
1770
150
Na 1770 treedt een snelle vermindering in.

Vooral na den Engelschen oorlog van 1781 is de walvisch-vaart bijna
•geheel vervallen, en een poging, voor ongeveer een halve eeuw gedaan, om
haar door het bijeenbrengen van een kapitaal bij aandeelen weer op een
eenigszins groote schaal te doen herleven, is mislukt.
In den bloeitijd dier vaart begon men reeds in het najaar de schepen, die
met de lente in zee moesten steken, daarvoor uit te rusten. Yan de voorzijde
tot aan den fokkemast werden zij voorzien van een zoogenaamden borstlap
van eikenhout en de zijden werden verdubbeld, om tegen het ijs beter gewapend
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te zijn. Ieder schip had, naar zijne grootte, een zeker getal sloepen, sommige
57 manschappen. Men berekende, dat de uitrusting van zulk een vaartuig
omstreeks 35,000 gulden bedroeg. De bemanning werd goed bezoldigd, de
gezagvoerder van ieder schip met ƒ100 a ƒ120, de harpoeniers met ƒ 50 a f 60,
de bootroeiers met f 18 a f 20, alles per maand, terwijl bovendien doorgaans
nog een zekere gratificatie voor eiken gevangen visch werd bedongen. De
toenmalige regeering onzer republiek nam dezen handelstak krachtig onder
haar bescherming; zoo was het niet geoorloofd deel te nemen aan de walvischvangst met schepen, waarvan de uitrusting buitenslands geschiedde; het was
verboden tonnen, sloepen, vischwant of andere gereedschappen tot deze visscherij
behoorende naar buitenslands te vervoeren, en een menigte dergelijke bepalingen
meer. In tijden van oorlog werden zij krachtig beschermd en gingen niet zonder
.gewapend geleide uit. Men kan uit dit alles nagaan, van hoe groot belang
deze nu geheel vervallen vaart voor ons vaderland geacht werd te zijn. Thans
wordt zij bijjia uitsluitend door de Engelschen en Amerikanen gedreven, in
geringe mate door de Franschen, Noren, Russen en Duitschers.
Een ander soort van zeedieren, die, evenals de walvisch, hoofdzakelijk om
hun spek worden belaagd, behoort tot die klasse der zoogdieren, welke ook
op onze vaderlandsche kusten door den zeehond (Phoca) vertegenwoordigd
wordt: de r o b b e n (Ph. v i t u l i n a ) en w a l r u s s e n (Ph. r o s m a r u s ) . Verbazende ijsvelden drijven naar Newfoundland en millioenen robben, tot wier
vangst in Maart meer dan 300 schepen van de oostkust van het eiland uitloopen. Binnen weinige weken zijn er ongeveer 300,000 dezer dieren gedood,
waarvan men de huid met het spek afneemt, terwijl men het overige voor
Tossen, wolven en beren liggen laat. Met Mei keeren de schepen terug; het
Yet wordt dadelijk van de huid geschrapt en in tobben aan de zon blootgesteld,
waar het in 3 — 5 weken in traan verandert, waarvan men jaarlijks 3 tot 4000
tonnen wint. Met de vangst der zeehonden houden vooral Engelschen en
Amerikanen zich bezig, maar ook de Poolbewoners zeiven, welke laatsten zich
voor hun dagelijksch onderhoud met den zeehond moeten vergenoegen. Men
kan met geen mogelijkheid bepalen hoeveel van deze dieren door hen gedood
worden. De jacht geschiedt op verschillende wijzen. Men verrast de zeehonden
in hun slaap en slaat ze dan met knotsen dood of doorsteekt ze met spiesen;
men zoekt hunne holen in het ijs op en doorsteekt hen, zoodra zij er uitkomen, met harpoenen, waaraan zich riemen bevinden om ze te kunnen vasthouden; men schiet hen met geweren, snijdt hun den weg door netten af
wanneer zij een rivier zijn opgegaan, en vervolgt ze dan met booten, ot
<loet als eenige Noordsche volkeren, vermomt zich nl. in een zeehondenvel,
nadert hen langzaam tegen den wind in en velt ze vervolgens met knotsen
of spiesen.
Ook in de zuidelijke zeeën voeren de Amerikanen en Engelschen een onophoudelijken verdelgingsoorlog tegen den zeehond, die in het jaar 1775 ten
gevolge der mededeelingen van COOK een aanvang nam. Hier zijn het voornamelijk de Falklands-eilanden, de kusten van Nieuw-Zeeland, Zuid-G-eorgië,
Nieuw-Zuid-Shetland, Palmersland enz., waar honderdduizenden robben gedood
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worden. Eeeds in 1778 brachten de scheepvaarders meer dan 40,000 zeehondenvellen, van 1791 — 1792 jaarlijks 350,000 ter waarde van "3 millioen gulden
aan. Welke vreeselijke moordtooneelen soms onder deze dieren worden aangericht, toont de met bewijzen gestaafde opgave, dat in April 1826 de slechts
uit 18 personen bestaande manschap van een schip op één enkelen dag 1138
en in vijf dagen meer dan 3070 zeehonden doodde.
De walrusvangst is niet minder aanzienlijk. In 1788 bracht men 2800 ton
walrustraan tot een waarde van een half millioen gulden uit de zuidelijke
zeeën naar Engeland: in 1810 meer dan 6000 ton, die bijna twee millioen
gulden, en sedert 1819 is deze som jaarlijks nagenoeg dezelfde gebleven. In
een even grooten omvang wordt de jacht in het Noorden gedreven door de
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bewoners dier streken, die het vleesch van dit dier eten, met het vel hutten
en booten overtrekken of daaruit gordels en riemen snijden en van het spek
traan koken. De scheepsvaarders oefenen evenwel die vangst alleen uit om de
traan. De walrus heeft een vrij aanzienlijke grootte, daar hij eene lengte van
18 — 20 voet en een gewicht van 1400 — 2000 pond bereiken kan. Aan hals en
borst is hij zeer dik, naar achteren neemt hij langzamerhand af. De dikke
huid is rimpelig, zwart van kleur en hier en daar met korte, geelachtig bruine
haren bedekt. Yan de overige tot het robbengeslacht behoorende dieren onderscheiden hem hoofdzakelijk de twee 1 0 - 2 0 duim lange, sterke, eenigszins
gekromde slagtanden, welke het bovenste gedeelte van den snuit gewoonlijk
zoo naar boven drijven, dat deze in het oog loopend dik en stomp schijnt en
de neusgaten geheel naar boven gekeerd staan. De muil is met dikke, borstelige,
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een handspan lange haren omgeven; de oorkleppen ontbreken en de oogen
zijn schitterend. Goedaardig van natuur, kan hij, wanneer hij wordt aangevallen, een ontzaglijke vijand worden. Daarom is het vangen niet zonder gevaar.
Daargelaten dat de drijvende ijsschollen, waarop deze dieren het liefst hun
verblijf houden, door stooten aan schip of boot schade of ondergang kunnen
berokkenen, zoo lokt ook, daar de walrussen zich gewoonlijk in kudden
ophouden, de aanval op een hunner al de anderen tot verdediging uit. In
zulke gevallen verzamelen zij zich dikwijls rondom de boot, waarmee de aanval
geschiedt, doorboren de planken met hunne slagtanden en heffen zich soms
in weerwil van den nadrukkelijksten tegenstand der manschappen tot boven
den rand van de boot, die zij dreigen om te werpen.
Bij de eerste expeditie van den ongelukkigen, beroemden zeevaarder Sir
J O H N F R A N K L I N werden de beide schepen Dorothea en Trent op de hoogte
van het Prins Kareis-eiland 30 dagen door het ijs ingesloten. In deze gedwongen
werkeloosheid, waarin de manschap zich bevond, was er geen andere uitspanning dan die, welke hun de beren en robben, de eenige bewoners dezer
streken, verschaften. „Op een schoonen avond, toen de zee open begon te
worden, bespeurde de manschap der Trent op de ijsbanken talrijke kudden
walrussen, elk van meer dan honderd, welke volgens gewoonte na allerlei
sprongen insliepen. Men verzocht den commandant der brik om vergunning,
jacht op hen te maken. Hij gaf die. Oogenblikkelijk stegen een aantal officieren
en matrozen in een goed uitgeruste boot. Zij naderden een fraaie kudde, die
zij reeds als een wissen buit beschouwden, toen deze dieren, opmerkzaam
geworden, in allerijl zich naar den rand der ijsvelden begaven en in zee doken.
Een andere kudde was evenwel zoo druk bezig met spelen, dat zij omringd
was eer zij er op lette. Bij het eerste geweerschot spoedden de verschrikte
dieren zich met zooveel onstuimigheid naar het water, dat zij bijna alle personen, die zich daar geplaatst hadden om hun den weg te versperren, omverwierpen. Men ging in de boot om hen te vervolgen, maar in hun element
gekomen, verwisselden de walrussen van rol, en werden nu op hunne beurt
-aanvallers. Ieder oogenblik kwamen er opnieuw dieren uit het water te voorschijn, die onder een woest gebrul op de boot aanvielen. Met behulp hunner
slagtanden trachtten zij zich aan het boord vast te klampen, terwijl andere
onder de boot zwommen en die poogden om te werpen. Een der sterkste
dieren scheen den aanval te besturen, en daarom richtten de matrozen hoofdzakelijk tegen dezen hun tegenweer. Hoewel van alle kanten door de scherpe
scheepsbijlen getroffen en met een hagel van walvischharpoenen bedekt, liet
hij zich toch niet verdrijven, maar zette den strijd met toenemende woede
voort. De aanvallers waren zoo talrijk en namen zoo toe, dat de matrozen
geen tijd hadden om hun geweren te laden. Alleen de bottelier had gelukkig
zijn geweer geladen; hij richtte de tromp op den muil des aanvoerders en
drukte los. Doodelijk getroffen viel de walrus achterover en de anderen lieten
onmiddellijk hun aanval varen. In een oogenblik waren zij onder het water
verdwenen. Er behoeft niet bijgevoegd te worden, dat men van andere aanballen afzag."
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De op en bij de zee wonende vogels maken insgelijks een voorwerp van jachttochten uit, die, hoewel minder grootsch, daarom dikwijls niet minder gevaarlijk
zijn dan die tot het vangen der zeezoogdieren, welke wij zoo even hebben vermeld.
Rondom IJsland en de Faröer-eilanden tot aan de Noordkaap toe verheffen
zich uit zee ruwe, kale rotsen, vol spleten en holen, door welke de golven
wild heenbruisen. Voor de menschen nauwelijks toegankelijk, dienen zij aan
ontelbare watervogels tot plaatsen om hun eieren uit te broeden. Yooral zijn
het de e i d e r v o g e l s (Anas m o l l i s s i m a ) , vogels uit het hooge Noorden,
de bevrozen kusten van den Atlantischen Oceaan in de Oude en Nieuwe wereld
bewonende, die zich in den broeitijd hier verzamelen en klippen en holen met
hun nesten letterlijk bedekken. Zij leveren den bewoners der nabijgelegen
landen hun voornaamste vleeschspijzen, door hunne eieren een aangenaam
voedsel en in hun nesten het kostbare dons, dat zij zich zeiven uitplukken om
hun jongen een goed zacht bed toe te bereiden; en ofschoon zij ook de ontoegankelijkste rotsen opzoeken, worden zij toch ijverig vervolgd. De mensch
vervolgt den leeuw in de gloeiende zandwoestijnen van Afrika, den walvisch
onder de ijsvelden van de Noordpool, den olifant in de natuurwouden van
Ceylon en Birma — waarom ook niet den eidervogel op de rotsen van IJsland ?
De jager vereenigt zich met eenige vrienden, om de uit mos samengestelde
en met de zachtste borstveeren bekleede nesten te berooven. In een boot, met
ladders en haken en sterke, uit zeehondenvellen vervaardigde strikken begeeft
zich het gezelschap in den doolhof van rotsen. Daar zoekt terstond een hunner
de hoogten te beklimmen; is dit met behulp van klimijzers gelukt, dan houdt
hij het eene eind van een lang touw in de hand, terwijl de andere jagers de
naastbijzijnde rots pogen te bereiken, waar een tweede den top tracht te beklimmen, met het andere eind van het touw in de hand, dat nu, om een
hoekige klip geslagen, de beide rotsen verbindt. Aan dit touw maakt men een
katrol vast, waaraan een mand gehangen wordt, welke, nadat alles behoorlijk
is vastgemaakt, op de oppervlakte der zee wordt neergelaten, daar een derden
man uit de boot opneemt, die daarin naar boven wordt geheschen, naar de
plaats, waar men een nest vermoedt. Is het gevonden, dan neemt de man in
de mand voorzichtig den broedenden vogel daaruit, laat hem wegvliegen en
ziet of de eieren reeds bebroed zijn; in welk geval hij alleen het dons neemt,
waarna hij door een teeken te kennen geeft, dat hij hooger wil opgetrokken
worden. Zijn de eieren nog versch, dan voegt hij die bij zijn buit en gaat
verder, totdat alles doorzocht en ieder nest beroofd is. De vogels paren nu
weder, vullen het nest opnieuw met veeren, maar ook deze rooft de jager en
eerst tegen het midden van den zomer, wanneer zij voor de derde maal hun
nest gebouwd en nog slechts even den tijd hebben om hunne eieren uit te
broeden, laat hij ze met rust, om het broedsel niet te doen mislukken. De
moedergans plukt zich zulk een menigte der zachtste veeren uit de borst, dat
zij het nest als met een dik bed vullen. Wanneer de vogel het nest voor
eenigen tijd verlaten wil, bedekt hij de eieren geheel daarmede; zulk een nest
geeft ongeveer \ pond zuiver dons, ter waarde van ƒ 1,85. Na de eerste
plundering gebruikt de oude reeds minder veeren in het nest, en moet het
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voor de derde maal gemaakt worden, dan bezorgt het mannetje zijn dons,
dat veel witter is. Als voorbeeld, hoe belangrijk de jacht op zeevogels zijn
kan, dient, dat in het buitengewoon weinig bevolkte Groenland soms in één
jaar 30,000 eidervogels en 70,000 papegaaiduikers gedood en 200,000 eieren
geraapt zijn. Een volwassen G-roenlander heeft twintig a dertig stuks vogelhuiden voor zijn kleedij noodig.
Op plaatsen, waar de rotsen geheel afzonderlijk staan en dus geen touw
om twee daarvan kan geslagen worden, wordt de zaak voor den jager veel
gevaarlijker, daar hij dan aan een touw, dat om zijn middel geslagen wordt,
door twee mannen uit de hoogte wordt neergelaten en altijd wonden bekomt
bij het verrichten van zijn moeilijken arbeid. Dikwijls breken de touwen daarbij
en de jager stort in de diepte neder of blijft verpletterd aan een der rotsen
hangen, maar — de jacht wordt voortgezet en het heeft den eilanders nooit
aan eieren, noch den rijken en aanzienlijken van het vasteland aan dons voor
hunne rustbedden ontbroken. De zoo even beschreven halsbrekende rotstochten
zijn bijna op geene plaats meer gebruikelijk dan op St.-Kilda, het noordelijkste
der Hebriden. Dit kleine, ongeveer een Duitsche mijl in omtrek metende eiland
rijst overal bijna loodrecht uit den oceaan op, en heeft aan het oostelijk uiteinde een 450 meter hoogen rotswand, waar ieder uithoekje met broedende
zeevogels bedekt is. De gewichtigste van al deze vogels is voor de bewoners
der eilanden de foelmar, die in ongeloofelijk aantal daar broedt. Als deze
vogel gevangen wordt, braadt men er een heldere barnsteenkleurige olie uit,
die men zoowel in de lampen brandt, als tot geneesmiddel tegen velerlei
lichaamslijden aanwendt. Yan de eveneens hier nestelende g e n t e n (Phalac r o r a x b a s s a n u s ) worden jaarlijks meer dan 20,000 stuks gedood, om van
de tallooze eieren niet te gewagen.
Niet minder belangrijk is de jacht op de w i l d e z w a a n (Anas olor), die
insgelijks in de Noordsche streken op IJsland, Lapland, Spitsbergen enz.
broedt. Het vleesch der jonge dieren smaakt zeer goed, de met de huid toebereide veeren leveren een kostbaar pelswerk, het dons een belangrijk handelsartikel. Ook de gewone (tamme of hok-) zwaan heeft bruikbaar dons, waarvoor
hare nesten opgezocht en geplunderd worden, terwijl men de wilde g a n z e n
(Anas anser) bij duizenden vangt om haar lekker vleesch. Meeuwen
(Larus census), d u i k e r s (Colymbus a r c t i c u s ) en p e l i k a n e n (Ono.
cr o tal us) leveren insgelijks eieren en veeren, en zijn daarom ook voorwerpen
van jacht. Onder de laatstgenoemden is vooral de h a s t a n s g a n s (Sula
al ba) van belang, die op het onbewoonde Schotsche eiland Bast in de golf
van Edinburg bij myriaden broedt, zoodat het geheele eiland met nesten, eieren
en jongen als het ware bedekt is, welke laatste versch gegeten, of ook voor
den winter ingezouten worden. De eieren smaken bijzonder goed en worden
in grooten getale verzameld. Verschillende duikersoorten vangt men om hun
veeren, vooral die met kappen, welke hun huiden voor moffen, boordsels enz.
leveren. De familie der a l k e n heeft meestal een smakelijk vleesch, waarom
men op hen jacht maakt. Onder hen verdienen de z e e p a p e g a a i e n of papeg a a i - d u i k e r s (Alca torda) vooral vermelding, die op de Engelsche en
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Fransche kusten, op het eiland Wight en in groote menigte op het Priestholmeiland in de nabijheid van Anglesey op een diepte van 6 — 12 voet in den
grond nesten graven, waaruit dan ter geschikter tijd de jongen door middel
van lange haken worden gehaald.
De genoemde vogels waren bijna alle bewoners der noordelijke zeeën; wij
moeten echter ook van een zuidelijke soort gewagen, waarop de jacht wel
zeer eenvoudig is, maar die in zijn geheele wezen zooveel eigenaardigs heeft,
dat een meer uitvoerige beschrijving niet onbelangrijk zijn kan; wij bedoelen
den p i n g u i n (pinguin beteekent vetduiker). Hij leeft in vier verschillende
soorten alleen in het zuidelijke deel van den Atlantischen of Indischen Oceaan,
tusschen Amerika en Nieuw-Zeeland, altijd ver in zee, en begeeft zich alleen
naar eilanden en landtongen om eieren te leggen. Hunne vleugels zijn hoogst
gebrekkig; de veeren ervan gelijken op met franje bezette hoornen schoppen
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en het is hun daarom onmogelijk te vliegen; daarentegen zwemmen zij zooveel
te beter, waarbij zij de stompen hunner vleugelen als riemen gebruiken. Het
gaan wordt hun zeer bemoeilijkt doordien hun pooten ver naar achteren staan;
als zij rusten houden zij daarom het lichaam overeind en schijnen dan te
zitten. Zij verschillen zeer in grootte en kleur; de eigenlijke p i n g u i n (Apt e n o d y t e s impennis) is aschgrauw met een zwarten bek, geel met zwart
afgezette keel, een witten buik en heeft een grootte van 3 voet; de k l e i n e
p i n g u i n (brillen-pinguin, A n a s a r c t i c a , 20 duim groot), is zwart, van
onderen wit, de snavel zwart met witte kringen, de keel geteekend met twee
uit elkander loopende zwarte lange strepen; de goudharige pinguin (insgelijks
20 duim groot) heeft aan elke zijde van den kop een goudgelen vederbos. De
eerste soort vindt men in menigte in de straat van Magellaan en is nog
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daardoor opmerkenswaardig, dat het wijfje haar ei niet in een nest legt, maar
in een vouw van de buikhuid tusschen de pooten altijd bij zich draagt; de
kleine pinguin houdt zich in menigte aan de Kaap en op de Malwinen of
Falklands-eilanden aan de zuidpunt van Amerika op en legt zeer smakelijke
eieren; de goudharige pinguin, die, omdat hij soms boven het water in de
hoogte springt, ook springduiker genoemd wordt, bewoont de Zuidzee-eilanden.
Het vleesch der oude vogels is hard, zwart en tranig, maar hunne dichte
vederpelsen, die tot opschik dienen, zijn zeer gezocht; de huiden worden tot
buidels bewerkt. Wegens hunne zorgeloosheid is de jacht op deze dieren zonder
eenige moeite. Omstreeks den avond verzamelen zich talrijke scharen op een
alleen staande rots en laten de jagers zeer dicht bij zich komen. Deze zijn
slechts met stokken gewapend, waarmee zij op de vogels losslaan, die onbeweeglijk en ernstig blijven, als Eomeinsche senatoren op hunne ivoren zetels.
Eenige vermelding verdient hier nog het rapen van zeevogeleieren in het
groot, hetwelk op sommige onzer eilanden in de lente en den voorzomer plaats
heeft. Op enkele Wadden-eilanden en ook op het Zeeuwsche eiland Schouwen
worden die eieren bij duizenden geraapt en maken voor de eigenaars van anders
zilte en onvruchtbare plekken een niet onbelangrijk middel van bestaan uit.
Eindelijk moeten wij nog een geplaagden armen vogel gedenken, wien de
mensch ook zijn nest rooft, niet om daarop te gaan liggen, maar om het
op te eten. Eetbare vogelnestjes! Wij kunnen er ons moeilijk een denkbeeld
van maken. Maar des te beter kennen de bewoners van China en onze landgenooten in Oost-Indië ze. Het is bekend welke aanzienlijke sommen voor
deze lekkernij betaald worden, en welk eene belangrijke pacht daarvoor jaren
lang aan ons gouvernement is opgebracht. Een z e e z w a l u w (Hirundo
e s c u l e n t a ) , die in diepe holen en spleten nestelt, levert ze; het wegnemen
der nesten is dikwijls een halsbrekend werk. Men verzamelt ze driemaal in
het jaar, zoodra de jongen vliegen kunnen; de jongste nesten zijn helder van
kleur, doorschijnend en worden het duurst betaald. De nesten zijn, evenals
vele andere, in den zomer met veeren enz. bekleed; hun hoofdbestanddeel
bestaat uit een dierlijke, geleiachtige stof, over welker oorsprong twijfel
heerscht. Men vermoedt dat de vogel kleverige vischkuit, kwallen en dergelijke
verzamelt en kneedt; vele omstandigheden doen ook vermoeden, dat de massa
zich vooraf in de maag van den vogel bevonden heeft. Men gebruikt de nesten
in soep, ja men zou ze natuurlijke soepterrines kunnen noemen. Zij zijn zeer
versterkend, maar wat den smaak aangaat — de verbeelding moet ze lekker
maken. Een pond beste vogelnestjes kost niet minder dan f 45. Ziehier hoe
een bekend schrijver ( V A N R E E S , Herinneringen van een Indisch officier) de
vangst op deze nestjes aan Java's zuidkust, bij Karang-Bolong (residentie
Bagelen) beschrijft. „Het gebergte verheft zich hier ongeveer 160 meter boven
den spiegel der zee. Loodrecht, of liever meer dan loodrecht, gaat de bergwand
voor uwe voeten naar beneden; meer dan loodrecht, want wanneer gij behoedzaam tot den uitersten rand zijt gekropen en niet zonder te ijzen uw hoofd
over den duizelingwekkenden afgrond buigt, zoekt uw oog te vergeefs naaiden voet der rots. Die ontzaglijke steenmassa met goudgele bouwvelden, welke
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gij straks doorliept, vormen een ondermijnd geheel, dat eenmaal een prooi der
golven zal worden. Sedert eeuwen beukt de zee met afwisselend geweld dat
ijzervaste rotsgevaarte, doet het splijten en scheuren, vormt er holen en
grotten, arbeidt langzaam en rusteloos voort aan haar vernielingswerk en
verzwelgt nu en dan een losgelaten brok. Boven dien kokenden en schuimenden
afgrond nu, in die spleten en scheuren, bouwen duizenden kleine zwaluwen
hun nesten, naar men beweert, van een lijmachtige zelfstandigheid, die zij in
hun krop uit insecten bereiden. Yoor dat die nesten bevolkt zijn, komt de
Javaan en plukt ze af. Hij hecht een rotsenladder van honderden voeten lengte
aan een boom dicht aan den rand des afgronds en laat die langs de rots
vrij uithangen. Voorzien van een zak en van een speer met weerhaak gaat
hij de ladder af. Uw haren rijzen te berge, als ge hem bij elke sport, die
hij lager komt, steeds meer ziet slingeren; maar nog vermeerdert uw ontzetting, als gij hem nastaart. Tweehonderd schreden is hij reeds gedaald;
meer en meer neemt de slingering toe; slechts bij tusschenpoozen kunt ge u
overtuigen, dat hij zich nog op de ladder bevindt. Eindelijk ziet ge hem niet
meer verschijnen; hij is verloren!
Integendeel, hij staat op vasten bodem.
Van de laatste slingering gebruik makende, is hij op een rotspunt overgesprongen en dringt nu, altijd met de schuimende branding nog diep onder
hem, langs een zwakke bamboestelling in een wijde sleuf of grot
Hy
steekt met zijn speer de pas voltooide nestjes van de wanden en bergt ze in
zijn zak. Beeds is zijn voorraad aanzienlijk, maar hij daalt nog meer af, tot
hij geheel gehuld wordt in de wolken schuim, die voortdurend uit de kokende
en sissende branding opstijgen, 't Gelukt hem in een grot te dringen, die nu
en dan door een vervaarlijke golf met donderend geweld geheel gesloten wordt;
in die hachelijke oogenblikken klemt hij zich krampachtig aan den wand. Is
het gevaar voorbij, heeft hij de nestjes in zijn bereik geplukt, dan tracht hij
zijn ladder weer te bereiken. Velen zijn er, die nooit weer boven komen; de
branding smoort het hulpgeschrei en de noodkreten der verongelukten en maakt
den doodsstrijd kort. Alleen B A T O E K I D O E L (een godin aan Java's zuidkust) weet
hoe zij omkwamen; B A T O E K I D O E L zal voor hun toekomstig geluk zorg dragen."
Eer wij onze mededeelingen omtrent de vogels sluiten, moeten wij nog
wijzen op de belangrijkheid, welke sommige soorten onlangs verkregen hebben
door hun mest, de g u a n o , tegenwoordig in den handel zeer algemeen verspreid. De guano vormt een bruinachtige, geelachtige of witte leemvormige
zelfstandigheid, die een zouten smaak heeft en onaangenaam riekt. Zij bestaat
uit de gedroogde, in half versteenden toestand zich bevindende uitwerpselen
van pelikanen, kormoranen, meeuwen en andere gelijksoortige, bij elkaar
levende vogels, welke zich bijna uitsluitend met visschen voeden, en een
groot aantal kleine eilanden aan de kusten van Peru, waar het bijna nooit
regent, als broed- of rustplaatsen gebruiken. Vooral in den broeitijd is hun
aantal zoo ongeloofelijk groot, dat hun mest den bodem der onbewoonde
oeverplaatsen ter dikte van 10 a 20 meter bedekt. Op de aan Peru behoorende
Lobos-eilanden zijn guano-lagen, die honderden millioenen gulden waarde

GUANO.

115

hebben. De Chincha-eilanden ten zuiden van Lima zijn zelfs wel 80 a 90
meter hoog met guano bedekt.
Deze meststof, welke voor een halve eeuw door ALEXANDER VON HUMBOLDT
naar Europa gebracht en met veel aandrang aanbevolen is, doch reeds vóór
de verovering door de Spanjaarden bij de Indianen gekend en door hen
gewaardeerd werd, is, zooals wij reeds zeiden, in de laatste jaren een hoogstbelangrijk handelsartikel geworden. Men onderscheidt drie soorten: eene poederachtige, met klonters daarin; de andere samenhangend en zachter, en de
derde hard of steenachtig. De waarde regelt zich naar het gehalte der stikstofverbindingen, welke bij de Peruaansche guano grooter is dan bij alle andere

Graven van guanomest;

tot nog toe gevonden soorten, bijv. aan de zuidwestkust van Afrika en op de
Australische eilanden ontdekte guano-lagen. Hoe aanzienlijk het verbruik van
deze meststof is, blijkt hieruit, dat reeds eenige der voor onuitputtelijk
gehouden lagen geheel weggevoerd zijn, en dat de goede waar hoe langer
hoe duurder wordt, en daardoor de vervalsching steeds meer toeneemt. Zeer
onlangs zijn ook in den West-Indischen archipel rijke guano-lagen ontdekt,
die beloven lang toereikende te zullen zijn, zoodat wij in den eersten tijd ten
minste van ééne crisis, een guano-crisis, zullen verschoond blijven. Want de
Engelsche landhuishoudkunde, die zich vooral toelegt om vroege vruchten
voort te brengen, heeft zich zoo naar deze nieuwe meststof ingericht, dat zij
haar bijna onontbeerlijk is geworden. Bij ons te lande gaat men daarmee
spaarzamer te werk, vooral dewijl velen ten onzent vrij algemeen in de
meening verkeeren, dat de guano wel geschikt is om onderscheidene veldge-
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wassen te doen gedijen, maar niet om uitputting en alzoo waardevermindering
der gronden te voorkomen. De guano zou daardoor een goede mest zijn voor
het laatste jaar dat een pachter grond in gebruik heeft. Het is dan ook uit
dien hoofde, dat in onderscheiden streken van ons vaderland bij het verhuren
of verpachten van landerijen bepaalde voorwaarden worden gemaakt, die het
gebruik der guano verbieden of beperken. En ofschoon bij den tegenwoordigen
toestand der theoretische landhuishoudkunde de wetenschap alleszins bevoegd
en in staat is om hieromtrent uitspraak te doen, zal toch de ondervinding
eerst in ruimer kring moeten leeren in hoever een te ruim of uitsluitend
gebruik van guano als meststof met de belangen van den landbouw is overeen
te brengen. Zoovee] is zeker, dat de meening, dat bemesting met guano zou
kunnen leiden tot verwijdering of ook zelfs vermindering van den veestapel,
ongegrond is. Het is boven allen twijfel verheven, dat de guano een hoog te
waardeeren bijdrage voor de landhuishoudkunde blijft, terwijl hare invoering
ook dit goede nog heeft uitgewerkt, dat men, terwijl men naar middelen ter
harer vervanging zoekt, de andere meststolfen des te beter leert kennen.
Er bestaan reeds vele soorten van kunstguano; de gelukkigste nabootsing
is zeker die, dat men visschen vangt, droogt en tot poeder stampt. Dit
fabrikaat is in Engeland werkelijk gemaakt, en wanneer men bedenkt dat de
echte guano hoofdzakelijk slechts uit visschen bestaat, die door het darmkanaal van watervogels gegaan zijn en bijna onverteerd weer uitgeworpen
worden, zooals wij bij onze eenden zien, dan moeten we daaruit opmaken,
dat onmiddellijk bereide visch-guano voor den vogelmest niet behoeft onder te
doen. Daarenboven is vischpoeder zonder reuk, daar bij het snelle drogen geen
bederf kan ontstaan, terwijl de guano, wanneer zij pas van hare plaats
genomen is, door het verspreiden van scherpe ammoniakdampen hare krachtigste deelen verliest, indien zij ten minste niet goed besloten wordt gehouden.
Deze ontwikkeling van ammoniak heeft de guano gemeen met de vlugzouten,
welke de dames vroeger tot versterking der zenuwen in een fleschje bij zich
droegen of nog dragen; het verschil ligt slechts in de hoeveelheid, en dat al
te veel zelfs van het goede ongezond is, wordt ook hier bewezen, want het
afgraven, inladen en verschepen der guano is, ten gevolge van den sterken
reuk, een der onaangenaamste werkzaamheden die de mensch kan verrichten;
de guano-schepen ruikt men op zee beneden den wind dikwijls verder dan
men ze ziet en andere schepen blijven gewoonlijk uit hunne nabijheid. De
invoering der guano in ons land heeft men vooral aan de Nederlandsche
Maatschappij van Nijverheid te danken, die door het uitloven van premiën het
gebruik daarvan zeer heeft bevorderd en aangemoedigd, waarbij bleek, dat
deze mestsoort niet voor alle gronden in ons vaderland geschikt is. Sedert
1870 heeft men op de Lofodden een fabriek van walvischguano, waarin volgens
de verzekering der fabrikanten 7 % stikstof en 16 °/o phosphorzuur voorkomt;
en dat op vele visschersplaatsen, ook van ons land, de afval van den visch
tot guano verwerkt wordt, is algemeen bekend.

steen-, bazalt- en andere groeven.

Bijna nergens kan de mensch zijn voet zetten, of hij heeft steen voor zich.
Gebouwen, straten, bruggen, borstweringen, bouwvallen — het is alles steen.
Ja, van den torenbouw van Babel tot de verbazende bouwgewrochten van
onzen tijd: is de geheele wereldgeschiedenis als geschreven met steenen letters.
Ook de zeven wonderen der wereld — de pyramiden van Egypte, de hangende
tuinen van Babyion, de tempel van Diana te Ephese, het beeld van den Olympischen Zeus, de vuurtoren van Alexandrië — en de nog grootschere wonderen
van later tijd — een Suezkanaa], een Pacifiekweg, een St. Gothard- of M. Cenistunnel, een viaduct van New-York of Londen, het trotsche Parlementsgebouw
van laatstgenoemde stad, een havenwerk van Marseille of Batavia, een brug
over den Moerdijk, de Hudson, de Wolga of de Forth — ze zijn alle van steen
IV.
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in steen gebouwd, tenzij men den metalen kolossus van Rhodus, den Eifeltoren der jongste Parijsche tentoonstelling en een enkel ander werk mocht
willen uitzonderen.
Yeel en velerlei arbeid is er noodig om de steenen ingewanden der bergen
tot een Utrechtschen dom of een Amsterdamsch paleis te vervormen. De lichamelijke krachten van den steenhouwer en de geestelijke inspanning van ontwerper
en bouwmeester, de aanhoudende vlijt en zorg van metselaar en opzichter,
alles moet medewerken om uit de opeenstapeling van steen op steen, van
blok op blok, een gebouw te vormen. Trouwens alle menschen hebben behoefte
aan beschutting tegen het weder; daarom vindt men ook het bouwen van
woningen zelfs bij die volken, welke nog op den allerlaagsten trap van beschaving staan. In de eerste tijden en onder een zachte hemelstreek waren
hutten en tenten van houten stutsels met bladeren, riet of huiden bedekt
toereikende. Doch bij vooruitgang in beschaving, toen vaste woonplaatsen de
afzonderlijke gezinnen tot stammen vereenigden, werd ook de lichte, onsterke
tent vervangen door de vaste steenen woning, waarbij vorm en inrichting zich
regelden naar de soort der gebruikte grondstof. Nooit zouden de grootsche
gewrochten der G-othische bouwkunst zijn verrezen, indien het harde graniet
het eenige gesteente ware en men de zachtere steensoorten miste, uit welke
de kunstrijke hand van den steenhouwer die stoute en toch zoo sierlijke
gebouwen vervaardigde. De fantastische bouwsieraden der Alhambra, gelijk
over het geheel die van den Moorschen stijl, hangen af van den aard van
kalksteen en gips, en zonder het edele marmer zou nooit de G-rieksche beeldhouwkunst den hoogen bloei hebben bereikt, waarvan de voortbrengselen, zelfs
in brokstukken, nog tegenwoordig de bewondering wekken. Zoo is ook de
vervulling van ontelbare levensbehoeften afhankelijk van verschillende steensoorten, welke wij nader in oogenschouw moeten nemen, eer wij letten op
den arbeid door welken zij worden gewonnen.
De n u t t i g e s t e e n e n . Zandsteen, kalksteen en bazalt zijn ten allen tijde
bij voorkeur voor het bouwen gebezigd; voor prachtgebouwen bedient men
zich van de kostbare gesteenten: marmer, graniet en porfier. Tot het maken
van daken bedient men zich van leisteen, ook wel van zand- en van kalksteen,
tot het plaveien van straten en wegen van graniet, syeniet, zandsteen, bazalt
en lava, gelijk mede, hoewel zeldzamer, van vasten kalksteen. Tot het maken
van metselspecie gebruikt men kalksteen, tufsteen, gips en zand.
Z a n d s t e e n is eigenlijk een steen, die uit fijne en grove kiezelkorrels of
zand bestaat, aaneengevoegd door leem, ijzeroxyde, kalk en zelfs kiezelaarde.
Men heeft den zandsteen in het grijze, geelachtige, roode, ook groenachtige \
witte is zeldzaam. Soms wisselen in hetzelfde blok verschillende kleuren
streepswijze af, ten gevolge waarvan de steen een gevlamd, gestreept of
geaderd voorkomen heeft. Dewijl de zandsteen veelal tusschen leemlei in
gevonden wordt, is hij gewoonlijk in dikkere en dunnere lagen verdeeld, die
weer dikwijls door loodrechte spleten in prismatische stukken of quader vallen.
Hoe grooter deze stukken zijn, hoe meer de steen in waarde stijgt. Groede
zandsteen moet tegen de vorst bestand zijn; hij moet niet splijten en zich
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zonder afspringen glad laten bewerken en zelfs slijpen; hij mag ook de uit
de lucht opgezogen vochtdeelen niet te lang behouden. Zandsteen die grof van
korrel is, levert molen- en slijpsteenen, terwijl leemachtiger soorten, welke tot
bouwen ongeschikt zijn, als vuurvaste steenen dienst bewijzen in ijzersmelterijen. De beste soorten van zandsteen vindt men langs de Moezel in den
omtrek van Trier, langs de Elbe nabij Pirna, alsmede in de zoogenoemde rotsstad van Adersbach en Weckelsdorf. De menigvuldige kloven en spleten, die
den quaderzandsteen in alle richtingen doorsnijden en in welke het sijpelende
en afdruipende water zijn uithollende kracht kon laten werken, veroorzaakten
het schilderachtige van die streken, welke door de frissche bronnen en beken
zoo bekoorlijk zijn. Wie heeft niet wel eens van de „Sachsische Schweiz"
(Saksisch Zwitserland) gehoord, van de liefelijke bergen en koele dalen, van
de romantische rotskegels en steenravijnen, die aan het hoogland van Meissen
een zoo vriendelijk voorkomen geven? Als men
van Pillnitz, waar de
Porsberg den toegang tot
de Sachsische Schweiz
bewaakt, over Lohmen
en door den „Ottowalder Grrund" met wilde
en steile rotsen van honderd meter hoogte opeens op het hooge plat
van de „Bastei" treedt,
dan ziet het oog naar 't
Oosten slechts bergen en
rotsen, die nu eens afzonderlijk, dan weer met elkander verbonden, als even
zoo vele reuzen voor onze
verbaasde blikken oprijzen.
Slechts de hoogste toppen
van den Königstein, den
Lilienstein, den Papststein
en andere bergen wijzen
nog de oorspronkelijke
richting en oppervlakte
van de zandsteenlaag aan,
waarin een groot aantal
beekjes en stroompjes zich
allengs dieper en steeds
Ingang in een mijn.
breeder wordende dalen
gegraven hebben en waar de kronkelende loop der Elbe de punten aanwijst,
waarlangs de wateren uit het binnenste van Boheme zich het eerst hun weg
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naar het Noorden konden banen. Overal verheffen zich boschrijke bergketens
en torenachtige spitsen, kale rotswanden en kegels, met holen, die zelfs poorten
en gewelven vormen. Zij bestaan alle uit Pirnaschen zandsteen, waaruit Dresden,
alle steden aan de Elbe en zelfs vele huizen en kasteelen in het buitenland
gebouwd zijn, en dien men zeer veel voor molen- en slijpsteenen, troggen,
fonteinen en zelfs voor de beste beeldhouwwerken bezigt. De eerste groeve
werd in de vijftiende eeuw bij Pirna geopend en thans telt men aan beide
oevers der Elbe een menigte groeven, die alle voortreffelijke steenen opleveren.
Die te Lohmen leveren de beste slijpsteenen, die te Liebethal de beste molensteenen en die te Cotta de beste grondstof voor beeldhouwwerk. Aan den
Cottaschen berg, een der schoonste punten, breekt men dikwijls zoo groote
stukken uit de groeve (van 2 — 300 centenaars), dat men afzonderlijke wegen
heeft moeten aanleggen om ze naar de Elbe te vervoeren en wel 50 tot 60
paarden moet gebruiken. Yele van deze steenen gaan naar Engeland, en de
oude schouwburg te Berlijn is onder anderen daarvan gebouwd. In alle groeven
te zamen werken ongeveer 900 man; menige eigenaar eener steengroeve houdt
wel 150 werklieden en voor de verzending over de Elbe tot 20 vrachtschepen.
Die vele natuurwonderen in een klein bestek bijeen wil zien, reize naar de
Weckelsdorfer rotsstad in het Boheemsche Beuzengebergte nabij Königgratz,
die uit zandsteen als getooverd, op den bezoeker den machtigsten indruk
maakt. De veel bereisde vorst, BÜCKLER MUSKAU, zegt, dat hij op zijne talrijke
reizen nergens elders zulk een verwonderlijk rotslabyrint heeft ontmoet. Nergens zag hij ooit zulke rotsgestalten, die schijnbaar tegen alle wetten der
zwaartekracht, zoo vreemd en geheimzinnig, zoo fantastisch over elkander
heen hangen en een niet te ontwarren geheel van gangen en kloven vormen,
niet ongelijk aan een wild bosch, waarin de rotsen de plaats der boomen
innemen. Deze steengroep alleen is een verre reis waard. Beeds in de verte
ziet men in het vriendelijke dal der dorpen Weckelsdorf en Adersbach de
geweldige zandsteenmassa's verrijzen. Komt men van Weckelsdorf in een
noordelijke richting, zoo bespeurt men een halven cirkel van reusachtige rotsen,
in wier midden het merkwaardigste deel van den doolhof, de rotswand, zich
bevindt. Men meent een uitgestorven stad binnen te treden, waarvan de daken
voor langen tijd afgebrand of ingestort zijn. Hier en daar wijzen kleine openingen de vensters aan, terwijl aan beide kanten kleine stegen uitloopen.
Langs den „dwergsteen" en den „Spaanschen muur" slingert de weg over
een zandachtigen grond tot in de zoogenaamde „voorstad" en verder langs
„het hengsel" en den „grootvaderstoel" tot het „omgekeerde suikerbrood," een
der zonderlingste steenvormen, die ter hoogte van 50 voet geheel vrij in een
poel staat en er overeenkomstig zijn naam uitziet. Yan onderen is hij 6, boven
het midden meer dan 20 voet breed. Andere rotsblokken bereiken een veel
grootere hoogte. Wij noemen om hun gedaante aan te wijzen den „schoorsteen," de „urn," den preekstoel," de „pauken," de „orgelpijpen," de „mummie," den „dom van Breslau," den „Elisabethstoren" ter hoogte van 218 voet,
den „handschoen," de „gesluierde non," de „walvischkaak" en, het treffendste
van alles, het op een kolossalen obelisk rustende „hoofd van den Burgemeester,"

VERSCHILLENDE

GESTEENTEN.

waaraan men zoowel neus, mond en lippen als de krullen van de allongeparuik
duidelijk kan onderscheiden. Bij Dreisteinen is een echo, die 18 tot 20 lettergrepen herhaalt, en daarnaast een waterval ter hoogte van 80 meter.
De afbeelding op bladz. 3 vertoont den ingang naar het gespleten rotsdal
van Weckelsdorf. Wij zullen hier niet alle rotsvormen beschrijven en slechts
op het prachtigste gedeelte van deze rotsgroep opmerkzaam maken, het
steenen tooneel, een bergspleet van een halve mijl lengte, die men begaanbaar
heeft gemaakt, welke op onze afbeelding is voorgesteld. Het is alsof de rotsblokken van 60 a 70 meter hoogte als tooneelschermen aan weerskanten van
het tooneel geplaatst zijn. Links op den voorgrond staat de „Wartthurm",
niet dikker dan een werkelijke toren en ter hoogte van 115 meter, terwijl in
het midden een vriendelijk Zwitsersch huis een aangename tegenstelling met
de wildernis in het rond vormt. Aan een groot rotsblok, dat door den bliksem
op eene nog zichtbare plek naar beneden werd geslingerd, is een niet onaardig
verhaal verbonden. De steen heeft een opschrift met deze woorden: „J'aibravé"
(ik heb getrotseerd). In het jaar 1772 bezochten namelijk twee Engelschen de
rotsen van Adersbach en wilden een onweer bijwonen in deze wildernis. Acht
dagen moesten zij op dit hier zoo dubbel indrukwekkend natuurverschijnsel
wachten. Bij het invallen van den nacht trokken eindelijk de onweerswolken
boven de rotsstad samen en de reizigers snelden ook weldra met allen spoed
boven naar den doolhof van rotsen. Duizendvoudig dreunde de donder door de
kloven, de stormwind loeide, de regen viel bij stroomen neder en de bliksem
verlichtte de duisternis slechts nu en dan om de spookachtige schrikgedaanten
der wilde omgeving te doen zien. De reizigers hadden tegen den neerstroomenden regen een schuilplaats onder een overhangend rotsblok gezocht; nauwelijks waren zij daar gekomen, of er volgde een bliksemstraal nog heviger dan
de vorige, en een vreeselijke donderslag. Een geweldig rotsblok scheurde zich
van den tegenoverstaanden rotswand af en stortte kletterend, de steenen onder
zich tot gruis spattend, voor de sidderende Engelschen neder. Het was een
schok als van een aardbeving. Geen der beide reizigers werd echter gedeerd.
Bij het aanbreken van den morgen, toen het weder uitgewoed had, keerden
zij nog bleek en overspannen van schrik in hun logement terug. Yoor geen
geld ter wereld, zeiden zij, zouden zij nog eens zulk een nacht door willen
brengen. Tot herinnering aan dit voorval werd in het neergestorte blok het
opschrift gebeiteld, dat echter verweerd en nauwelijks meer leesbaar is.
Dergelijke rotsen als de beschrevene vindt men in Opper-Lausitz bij Johnsdorf, waar men voortreffelijke molensteenen houwt. Deze steenen hebben hun
vermaardheid hieraan te danken, dat zij buitengemeen hard zijn geworden dooide verhitting eener bazaltmassa, die eens gloeiend en vloeibaar door een spleet
moet hebben geloopen. Ten gevolge van deze verhitting is de kalkachtige
verbindingsstof met het zand samengesmolten tot een glasharde massa; en
dit, gevoegd bij de poreusheid, zijn eigenschappen, die de aldaar uitgehouwen
molensteenen met de beste Fransche doen wedijveren. Ten einde eiken steen
zoo te bekomen, dat hij overal een eenparige hardheid heeft en niet ongelijk
afslijt, worden alle uitgehouwen blokken voorzichtig aan alle zijden onderzocht
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en die, welke men gelijkmatig van hardheid bevonden heeft, tot de vereischte
gedaante behouwen, terwijl men uit de minder gelijkmatige het ondienstige
uitzaagt en door beter aanvulsels vervangt. Deze stukken worden er in gepast
en de voegen met gips aangevuld, waarna men het geheel steviger maakt
door er een gloeienden ijzeren hoepel om te smeden. Doch hiermee genoeg
van den zandsteen, waarover wij iets uitvoeriger gehandeld hebben, omdat hij
verreweg de belangrijkste is van alle steenen die uitgebroken worden.
K a l k s t e e n bestaat uit kalkaarde en koolzuur, gewoonlijk met een weinig
klei en eenige andere bestanddeelen. Yan deze laatste hangt doorgaans af

Rotsen in het Lausitzer gebergte.

waartoe de steen het best bruikbaar is. Tot m o r t e l neemt men de zuiverste
kalk, die minstens 98 % koolzure kalkaarde bevat; tot tegen water bestand
c e m e n t die soorten, welke 10 —12 °/ 0 klei en kiezelaarde, benevens een
weinig alkali bevatten. Tot p l e i s t e r - en s t r a a t w e r k dienen dichte, vaste,
kiezelachtige kalksteenen, tot bouwsteenen doorgaans fijn poreuse, bitteraarde
bevattende, dewijl deze 't best tegen het weder bestand zyn en zich ook
gemakkelijk laten bewerken. Aan de kusten van Sicilië en Beneden-Italië vindt
men een geelachtig witte, poreuse soort, uit schelpjes en kalkkorrels bestaande.
Deze steen is zoo zacht, dat hij zich gemakkelijk met zaag en beitel laat
bewerken, en toch hebben de G-rieken er reeds voor meer dan 40 eeuwen
tempels en andere gebouwen van gesticht, die nog tegenwoordig bestaan. De
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-gemakkelijkheid waarmee deze steen zich naar den wil van steen- en beeldhouwer schikt, benevens de hardheid, die hij in de lucht aanneemt, hebben
ongetwijfeld veel bijgedragen tot den rijkdom der versierselen van den stijl
der oude bouwmeesters; trouwens ook de vorsten der Saracenen, Noormannen,
Duitschers, Franschen en Spanjaarden, die achtereenvolgens Sicilië en BenedenItalië onder hun gebied hadden, lieten dezen kalksteen voor hunne praalgebouwen verwerken. De Barijzer kalksteen en ook die uit den Bietersberg bij
Maastricht gelijkt op die van Beneden-Italië en Sicilië, maar is, als meer klei
bevattende, beter bestand tegen de lucht. De kalksteengroeven in de omstreken
van Parijs strekken zich mijlen ver uit en vormen een doolhof van onderaardsche straten en wegen. De bewoners van Chelles, een welvarend stadje
dicht bij Parijs, hadden tijdens den laatsten oorlog hun have en goed in zulke
onderaardsche straten geborgen en* de ingangen dichtgemetseld, toen zij in den
zomer van 1870 door de francstireurs gedwongen werden de wijk naar Parijs
te nemen. Dit hielp hun echter weinig, want de Pruisen vonden hunne bergplaatsen, haalden er meubelen, bedden enz. uit, die zij voor hun ledige kwartieren noodig hadden, waarbij veel gebroken werd en verloren ging. Een treurig
gezicht voor de inwoners toen zij naar hun haardsteden terugkeerden! In
Duitschland, langs den Bijn, bij Mainz en Oppenheim, vindt men fijn poreusen,
geelachtigen en zwartachtigen kalksteen, uit ontelbare schelpjes bestaande; hij
behoort tot een jongere formatie en is als bouwsteen zeer gezocht.
Veel duurzamer is het fijn poreuse d o l o m i e t , een uit koolzure kalk en
bitteraarde samengestelde rotssoort; het behoort tot een oudere formatie, de
devonische, en is verspreid bij Stadtbergen, Corbach, aan de Diemei en Eder,
alsmede bij Limburg aan de Lahn. Onderscheiden overoude kerken, van dezen
geelachtigen steen gebouwd, hebben hun uitwendige versierselen nog volkomen
gaaf behouden.
Het m a r m e r , een verscheidenheid van kalksteen, is ten deele geheel wit,
ten deele grijs en wit geaderd, of ook geel, rood, bruin, groenachtig en wit
gevlamd; soms is het korrelachtig en kristalvormig en wordt in dit geval tot
de kostbaarste bouwgewrochten gebezigd, gelijk de dom te Milaan, of tot
standbeelden, zuilen en versierselen, gelijk men b. v. een schat van marmer
in allerlei kleuren in de St.-Jacobskerk te Antwerpen heeft. Opper-Italië, met
name Carrara, benevens Griekenland, vooral Paros, leveren het heerlijkste wit
marmer. De sedert eeuwen vervallen marmergroeven, die aan de oude Grieken
de edele grondstof tot hun heerlijke kunstgewrochten leverden, zijn in onzen
tijd weder in gang gebracht door den Duitschen kunstenaar SIEGEL, die Griekenland op last van den vorigen koning, OTTO, bereisd heeft. Dezelfde kunstenaar heeft ook een andere steensoort weer in den handel gebracht, die door
de oude Grieken en Bomeinen als marmer tot ontelbare bouwgewrochten
gebruikt werd, maar lang alleen in de bouwvallen gevonden en in dunne
platen gezaagd, slechts met zuinigheid kon gebruikt worden. Zij bestaat uit
koolzure kalk en roode minerale zelfstandigheden en is deels groen, deels
rood. De door SIEGEL bij Tinos Skylakia weer in bearbeiding gebrachte groeven
der Ouden leverden reeds de zuilen en inwendige versierselen der St.-Pauluskerk
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te Rome. Deze steen is helder en donker, groen, wit, rood en zwart geaderd,
of prachtig rood, van purper tot vermiljoen, en zeer geschikt om gepolijst te
worden. Hij behoort tot de schoonste bouwsteenen en wordt gebruikt tot
zuilen, wandplaten, mozaïeke vloeren enz. De hoofdzetel der Italiaansche marmerindustrie is in Toscane, waar in het gebied van Carrara in meer dan 540
marmergroeven drie verschillende soorten van prachtig wit marmer gedolven
worden, meest voor standbeelden gebezigd. Yan 1883 — 86 werden van Carrara
meer dan honderd duizend ton gewicht uitgevoerd, die aan { der bevolking
de middelen tot hun onderhoud verschaften. Wit marmer van mindere soort
leveren Tyrol en eenige gedeelten van het Ertsgebergte, het Fichtelgebergte
en het Odenwald, voorts Frankrijk, Spanje en Griekenland. Overvloediger is
het gekleurde marmer, dat in België, Noorwegen, Duitschland („nero antico" =
fijn zwart), Egypte („rosso antico" = rood),-Klein-Azië („giallo antico" = geel
marmer) enz. gevonden wordt. Deze gekleurde soorten worden meest gebezigd
voor vazen, ornamenten, bekleedingen enz. Terwijl de enkelvoudige marmers
zeer duur zijn — voor een kub. meter wit standbeeldenmarmer betaalt men
in Toscane 2 a 300 gulden — zijn de samengestelde en gekleurde soorten veel
minder in prijs. De jaarlijksche opbrengst der groeven van Carrara bedraagt
omstreeks 3 a 4 millioen gulden.
O n y x of nagelsteen is een kalksteen van een doorschijnend witte, ten deele
groen- of geelachtig gekleurde grondstof, met bonte strepen doortrokken, die
voor bijouterieën een uitnemend schoone stof oplevert. Het komt voor in de
provincie Oran bij Ain Lekbalek in Algiers en wordt in Parijs veel tot kunstwerken, voornamelijk tot het bekleeden van nissen voor marmeren standbeelden
gebruikt. In Egypte vindt men dergelijke steenen bij Beni Soeëf en Syoet, die
reeds in de oudheid beroemd waren. Wij komen op dezen steen bij de halve
edelgesteenten terug.
T r a v e s t i j n is ook een kalksteen, die zich als neerslag op plantenstengels
en vezels gevormd heeft. Het is zeer poreus en hard en vertoont bij dwarsdoorsnede vele onregelmatig naast elkaar liggende pijpvormige cellen. De rotsen
van Tivoli bij Rome bestaan uit die steensoort. Zij komt ook in dichten toestand voor en wordt dan tot bouwsteen gebruikt. Yeel overeenkomst met dien
steen heeft de k a l k t u f , welke veelvuldig tot tuinversiering gebruikt wordt.
Gewone kalksteen, die slechts weinig door bij-bestanddeelen verontreinigd
is, wordt in daartoe ingerichte ovens verbrand, daardoor van koolzuur ontdaan
en is alsdan geschikt om tot mortel gebruikt en in fabrieken enz. tot allerlei
doeleinden gebezigd te worden. Indien zulke kalksteenen verbonden zijn met
10 — 1 2 % leem en 2 — 3 °/ 0 alkali, dan leenen zij zich tot het vervaardigen
van cement, tot het maken van een fijn kalkpoeder, dat, met water in aanraking gebracht, zoo hard wordt als steen en een belangrijk bouwmateriaal
uitmaakt voor waterwerken, bruggen enz. Zulke cementsteenen zijn meestal
donker van kleur, grijs, dicht, aardachtig op de breuk en hebben eenen leemachtigen reuk.
De l i t h o g r a p h i s c h e s t e e n is een kalksteen, die zeer dicht, fijn van
korrel en heldergeel of grijsachtig van kleur is. Men vindt hem in de bovenste
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dunne Jurakalksteen-lagen uit de omstreken van Solenhofen in het graafschap
Pappenheim; hoewel schrijver dezes toch ook eenige monsters gezien heeft
van een zeer fijne soort, herkomstig uit een laag, onlangs nabij den Bötsberg
gevonden.
Grips is zwavelzure kalkaarde, innig met water verbonden. Men vindt het
wit en grijs, het is van fijn tot korrelig en dradig, van doorschijnend tot
geheel ondoorschijnend. Het doorschijnende heet ook M a r i a - g l a s en komt
voor in groote splijtbare bladen, waarvan men vóór het vervaardigen, althans
algemeen gebruiken van ons vensterglas, dikwijls vensterruiten maakte. In
het oude Rome maakte men er dakpannen van en wist die zoo te rangschikken, dat zij in pracht met pauwestaarten wedijverden. Als gips zeer wit
en zuiver, korrelachtig en dicht is, heet het a l b a s t , welks veelvuldige verwerking tot voorwerpen van smaak en weelde bekend is. Deze tak van nijverheid werd vooral beoefend in het oude Egypte, waar men niet alleen uit albast
allerlei fraai vaatwerk voor zalven en reukwerken vervaardigde, maar ook de
wanden van bouwwerken en de muren van vele tempels met platen van albast
bekleedde en er daarna jachttooneelen, visscherij enz. op beitelde. Zij bloeit
nog heden ten dage op groote schaal in Italië, met name te Yolterra in Toscane.
De inwoners dezer stad, omstreeks 9000 in getal, vinden hun bestaan in dezen
arbeid; zelfs vrouwen en kinderen werken in albast. Men vervaardigt er ontelbare voorwerpen, vazen, pendulekasten enz. van wit en grijs albast, ten deele
technisch, doch voornamelijk uit de hand. Yele worden op een eenvoudige
draaibank bewerkt. Deze voorwerpen worden de geheele wereld door, tot zelfs
naar China, verzonden. Het gips met zijn verschillende wijzigingen komt in
lagen tusschen andere lagen voor, hoewel er ook onderscheiden bergen alleen
uit bestaan. Het vergezelt altijd het steenzout. Dewijl gips in water nagenoeg
geheel onoplosbaar is, wordt het zelden gebruikt tot bouwsteen; het heeft de
eigenschap om door gloeien zijn waterdeelen te verliezen en later, natgemaakt,
zijnde, het water weder gretig op te zuigen en alsdan steenhard te worden.
Dienvolgens dient het onder den naam „stucco" (van waar het woord stukadoor)
tot het vervaardigen van vele versierselen voor afgietsels en gipsbeelden.
Daartoe wordt gemalen gips met lijmwater tot een min of meer dikke brij
gemaakt en op muren, zolderingen, schoor steenen enz. in cle vereischte figuren
geplakt, waarna men, als het droog geworden is, er zoo noodig een tweede
laag opbrengt en anders of daarna alles met puimsteen wrijft. Ten einde er
een albastachtig voorkomen aan te geven, wrijft men het bestrekene met linnen
lappen en vervolgens met olijfolie. Indien men er een kleur aan wil geven,
vermengt men het gips met verfstoffen, zooals indigo, zwartsel, menie enz.,
of men maakt van het op die wijze geverfde gips koeken, die men op elkander
legt en doorsnijdt, ten einde geaderd marmer te bekomen. Een nog grootere
uitbreiding heeft deze kunst erlangd, sedert men geleerd heeft het gips te
harden, zoodat het gepolijst kan worden tot de gladheid van natuurlijk marmer.
Ongegloeid is gips eene voortreffelijke, maar dure meststof.
Lava is een product der vulkanen; het bestaat uit angiet, leuziet en veldspaat; doorgaans is het grijsbruin, met witte vlekken, glas- en steenachtig
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van voorkomen. In Italië en in andere landen waar het voorkomt, wordt het
tot bouwsteen en straatplaveisel gebruikt. Elders vindt men het in gewijzigde
vormen uit vroegere tijdperken van de geschiedenis der aarde.
B a z a l t is die soort van lavasteen, welke kenbaar is aan den meest zeshoekigen vorm der zuilen, die voorkomen in lagen, welke soms, b. v. in de
vermaarde Fingalsgrot op het eiland Staffa, overeind staan, somtijds ook schuins

Bazaltgebergte.

liggen. Deze steen is van het blauwgrijze tot zwart van kleur, dicht, hier en
daar met blaasjes. Het bazalt is van lieverlede uit den gloeienden, gesmolten
toestand gestold en hard geworden. Daarbij is het in omvang afgenomen en
de daardoor ontstane spleten scheiden het gesteente doorgaans in den aangeduiden vorm. Somtijds echter, gelijk op de bovenstaande afbeelding der bazaltgroeve bij Keulen, scheidden de eerst gestolde lagen zich af als afzonderlijke
cirkellagen, die naar het middelpunt steeds dichter worden. De bazaltzuilen
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zijn somtijds omgebogen, doch meestal rechte kolommen van 5, 6 of 7 zijden;
dikwijls zijn zij zeer lang, en gebeurt het menigmaal, dat zij over een lengte
van 10 voet zoo glad en geregeld zijn, dat men ze zonder nadere bewerking
bezigen kan tot deurposten, kozijndorpels, trappen enz. Deze regelmatige zuilen
geven aan de bazaltgroeven dikwijls een schilderachtig aanzien. Te dien opzichte
zijn het eiland Staffa, de bazaltberg Detonata in Zevenbergen, de Slossberg
van Stolpen en andere beroemd. Waar het bazalt in dikker zuilen voorkomt,
is het vaak nog door verweering in stukken van bijna kogelronde gedaante
verdeeld. Als men deze blokken van hun zeer ontbondene, weeke, soms geheel
leemachtige buitenzijde ontdoet en vervolgens met zware, scherpe kloofhamers
in dobbelsteenen splijt, maken zij een gezocht straatplaveisel uit. Zulke steenen
vindt men in de Opper-Lausitz bij Zittau, bij Fauerbach en Niedermörlen in
de Wetterau, bij G-undernhausen en Rosdorf, in de nabijheid van Darmstadt
bij Runkei en Linz, aan den Rijn zoowel als in andere streken van Duitschland.
Afva] en ronde bazaltbrokken dienen voor de groote wegen. B a z a l t met
h o l l i g h e d e n , ook l o n g s t e e n genoemd, vindt men in het noordwestelijke
gedeelte van het Yogelgebergte, bij Lich, G-iessen en in het Eifelgebergte bij
Niedermendig, naar welke laatste plaats deze steensoort ook n i e d e r m e n d i g
genoemd wordt. Deze soort is tusschen het grijze en bruine, met kleine blaasjes
en ook wel sponsachtig, licht, maar vast en taai; nat zijnde kan men haar
zelfs met het mes bewerken. Men houwt er steenen van tot aanzienlijke en
sierlijke gebouwen, benevens molensteenen, waterbakken en vele andere voorwerpen, waartoe de steen heinde en ver verzonden wordt.
Do Ier iet is mede een soort van lava. Deze steen is korrelig en fijn van
poriën; hij heeft een deels grijze, deels bruine en roode kleur en dient tot
onderscheiden doeleinden. De muren die men er van opmetselt zijn evenals die
van longsteen of blaasjes-bazalt droog en gezond; als straatplaveisel is het
beter dan dicht bazalt, omdat het uithoofde zijner poreusheid de vochtigheid
snel inzuigt en de straten bij nat weder minder glad worden dan die van het
andere bazalt. Steinheim, Bockenheim bij Frankfort, benevens vele gedeelten
van het Yogelgebergte en het Westerwald bezitten goed doleriet, dat dan ook
in groote menigte verzonden wordt.
M e l a p h y r is een andere soort van lavasteen, veel overeenkomst hebbende
met bazalt en doleriet; doorgaans echter heeft het meer verandering ondergaan
dan het laatste; het is bruin, gevlamd, geaderd, kalkachtig, het moedergesteente
van fraaie amethysten, agaten, chalcedons en kornalijnen, die geslepen worden.
Er zijn onderscheiden soorten van, die naar gelang harer eigenschappen tot
straatplaveisel, bouwsteen enz. gebruikt worden. In het Darmstadtsche, langs
de Nahe en in Thuringen wordt veel melaphyr gebruikt.
B h o n o l i e t of klanksteen behoort mede tot de reeks der oude lavasoorten.
Deze steen is grijs en naar het groenachtige van kleur, vast, dikAvijls tot dunne
platen splijtbaar; in dit geval geeft hij een helderen klank, waarnaar hij den
naam draagt. Doorgaans breekt hij af in onregelmatige stukken en wordt in
het Boheemsch Middelgebergte en in een gedeelte van Tyrol veel tot bouwsteen gebruikt, dewijl hij zeer droge muren levert.
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T r a c h i e t is een lavasteen, die bijna alleen uit veldspaat bestaat. Trachiet
is wit, parelgrijs, ros, dicht, poreus of porfierachtig, dat wil zeggen: er bevinden
zich verschillende steenkristallisatiën in. Aan de oudere gedeelten van den
dom te Keulen is dit gesteente veel gebruikt, gelijk
het dan ook uitnemend bestand is tegen het weder en
zich gemakkelijk met zaag
en beitel laat bewerken.
Nauw verwant aan trachiet
is porfier, doch het laatste
is harder, ten gevolge van
meer kiezelaarde. De kleur
is grijs, lichtgeel, min of meer
roodbruin, met lichte en donkere vlekken; het porfier laat
zich uitnemend polijsten en
is bijzonder geschikt voor
Porfier.
prachtige schalen, vazen, kannen, zuilen en andere kunstwerken. Het fraaiste komt uit Zweden, het Oeralgebergte, de Altaï enz.
G-roen porfier, ook d i o r i e t en d i a b a s genoemd, is een soortgelijk
gesteente, groenachtig van kleur met witachtige kristallen doorzaaid. Corsika,
Opper-Italië en vele streken
langs den Rijn leveren fraaie
blokken, die zich uitnemend
laten slijpen.
S e r p e n t i j n is een donkergroen gesteente, dat dikwijls vermengd is met granaten, pyropen, asbest en
andere delfstoffen; in het
Oeralische gebergte komt het
voor als eenige grondstof in
welke men platina vindt.
Verplaatsen wij ons in het
Saksische Ertsgebergte, en
beklimmen wij uit het schoone
dal van Olbernhau den MariaDiabas-porfier.
berg, zoo komen wij op een
hooge met bosschen omzoomde bergvlakte aan het vroolijke stadje Zöblitz.
Rechts van den straatweg verheft zich een lange bergrug, slechts hier en
daar met een weinig struikgewas begroeid, en aan welks noordzijde een zilverheldere beek stroomt. Deze opmerkelijke bergketen, die als een reusachtige
grafzerk midden tusschen de hoogere bergen schijnt neergelaten te zijn, bestaat
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geheel uit serpentijnsteen, die overigens in Saksen niet zeldzaam is. De serpentijnsteen van Zöblitz is echter de eenige, die de merkwaardige eigenschap
bezit, dat hij op de draaibank goed kan bewerkt worden en de bekende voorwerpen van nut en weelde oplevert, welke zelfs naar Amerika verzonden
worden. Zijne zachtheid en weekheid maken hem daartoe bijzonder geschikt.
Te Zöblitz bestaat reeds sedert meer dan 300 jaren een bijzondere vereeniging
van serpentijnsteendraaiers, die 40 meesters, 20 gezellen en leerlingen telt. In
de bedding ligt bovenop de broze kamsteen, in het midden een helder groene
of blauwachtige potsteen, ook lawezsteen genoemd, en beneden de ware, meest
donkergroene, gemeene serpentijn, gemengd met asbest, magneet-ijzer steen en
granaten, die men uitzoekt en in plaats van amaril tot het polijsten bezigt.
Uit serpentijn worden somwijlen ook grootere stukken gesneden; verscheiden
kerken, zooals de Laurentijnsche kapel te Florence, bevatten daarvan zeer
schoone altaren en andere versieringen, in welke men niet zelden tot 30 en 40
kleurschakeeringen aantreft, uit wit, gee], rood, groen en zwart samengesteld.
Zeer na met het serpentijn verwant is het zoogenoemd m e e r s c h u i m ,
een aardachtige stof, zeer licht en week, die veel water opslorpt en waaruit
de alom bekende pijpekoppen worden gesneden, die öf wit (meerschuim genoemd) öf met olie verzadigd (onder den naam oliekoppen) veel gebruikt worden; hoewel het toenemen van het sigarenverbruik dat der, niet zelden met
zilver en edelgesteenten gemonteerde, meerschuimen pijpen zeer heeft doen
afnemen. Ook sigarenpijpjes worden van deze zelfstandigheid gesneden en
gedraaid. Het meerschuim komt meest uit Kiltschik in Klein-Azië, hoewel ook
Griekenland, Spanje en Moravië het opleveren.
De g e s t e e n t e n v a n de o o r s p r o n k e l i j k e g e b e r g t e n der a a r d e ,
die, vroeger dan alle andere steensoorten ontstaan, door de lucht, den regen,
de sneeuw, door vorst en ijs verbrokkeld en vergruisd, de grondstof leverden
tot alle overige rotssoorten, worden zelden als bouwmateriaal gebruikt, dewijl
zij slechts zelden in blokken van genoegzame grootte en vastheid worden
aangetroffen en ook dan nog wegens hunne hardheid moeilijk te bewerken
zijn. De gedenkteekenen der oude Egyptenaren en Romeinen, die er van vervaardigd zyn, wederstaan echter allen invloed van het weder en duren duizenden jaren. In Rusland, met name te St.-Petersburg; zijn in de laatste jaren
mede grootsche bouwgewrochten en gedenkteekenen van zulke rotsblokken
opgericht; zij overtreffen in glans en pracht al wat men zien kan, terwijl de
verbazende grootte van sommige blokken uit één stuk met de obelisken van
Egypte kan wedijveren. Het schijnt echter dat de sterke vorst, die eiken winter
in het hooge Noorden invalt, nadeelig voor de gladheid dier gepolijste kunstwerken is, zoodat zij wellicht niet zoo lang van duur zullen zijn als zij verdienen.
G r a n i e t en s y e n i e t zijn onder al de gesteenten der oorspronkelijke gebergten die, welke het meest tot het bouwen worden gebezigd. De beide
genoemde bestaan uit veldspaat, kwarts en glimmer of hoornblende; zij hebben
(zie de ommestaande afbeeldingen) een gespikkeld voorkomen, waarin de roodbruine of grijsgroene kleurschakeeringen het meest voorkomen. Bij het polijsten
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nemen zij een buitengewonen glans aan en erlangen dan, tot bouwsteenen
gebezigd, een even prachtig als sterk voorkomen. Blokken syeniet en graniet
van 90 voet lengte en 10 — 15 voet dikte zijn zeldzaam, terwijl blokken van
50 — 60 voet lengte in Finland, in het Fichtelgebergte, in het Odenwald en
het Beuzengebergte, alsmede in de Nijlstreken van Egypte niet zeldzaam zijn.
Waar de oorspronkelijke rotsen door den invloed van het weder vergruisd
zijn, ontstaat een zeer fijn slib,
dat, door het water weggespoeld,
in stille meerbekkens tot bezinking
komt en als l e e m tot velerlei
doeleinden gebezigd wordt. Blavuizen, klinkersteenen, aardewerk,
porselein en onderscheiden andere
zelfstandigheden worden er van
vervaardigd. Het weeke, tot het
aannemen van allerlei vormen geschikte leem is algemeen bekend.
Zoodra het echter in de aardlagen
Grofkorrelig graniet.
hard wordt, erlangt het een ander
voorkomen; het wordt steenachtig, laat zich dikwijls in dunne bladen splijten,
en indien er zich ijzerdeelen of overblijfselen van planten mee vermengen,
neemt het een roodbruine en grauwzwarte kleur aan. In dezen toestand noemen wij het l e e m l e i , waarvan de dak- en schrijfleien voor het maatschappelijke leven de voornaamste soorten zijn. De schrijfleien bestaan uit licht en
gladsplijtend lei; bekend is het schrijven met lange,
gekloofde stukjes lei, griftjes genoemd. De dakleien
vormen een zeer duurzame en tevens lichte dakbekleeding. In den omtrek van Bochlitz en Waldenburg in Saksen vindt men een zeer fraaie soort
van lei, die zich uitnemend tot het bekleeden van
sieraden leent uithoofde der fraaie vlammen en
strepen; deze soort is zwart en gekristalliseerd,
ten gevolge van den invloed der gesteenten in den
omtrek, die eens in gloeienden toestand waren.
T r a s en p o z z u o l a a n moeten ten slotte nog
worden vermeld. Beide zijn aardachtige zelfstandigheden, ontstaan uit verweering van lava of vulFijnkorrelig graniet.
kanische asch; zij bevatten zooveel kiezelzure leemaarde en alkaliën, dat zij, met kalk gemengd, zeer waterdicht cement leveren.
Het tras, een vulkanische zelfstandigheid, die geelgrauwe stukjes puimsteen
bevat, wordt bij Andernach en Brohl aan den Rijn uitgegraven en heinde en
ver, in groote hoeveelheid ook naar de trasmolens van ons vaderland, verzonden. Nog rijker is de nabijheid van Napels en Bozzuoli bedeeld met een
soortgelijken steen, die naar de laatstgenoemde stad den naam heeft en van
het geelgrauwe tot wit van kleur is. Beeds de oude Grieken en Bomeinea
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hebben aldaar groeven aangelegd, die zich duizenden van schreden, soms uren
ver, uitstrekken; tegenwoordig dienen die uitgravingen ten deele voor tunnels,
gelijk b. v. de Piedigrotta in den berg Pausilippo den hoofdweg tusschen
Napels en Pozzuoli uitmaakt. Daar deze groeven nabij de zee liggen, was het
vervoer naar elders gemakkelijk. De lichte steen, zeer verwerkbaar en tegen
het weder bestand, werd onder andere gebruikt bij het leggen der gewelven
van de reusachtige warme baden van CARACALLA bij Rome; gewelven, die
100 voet omspanden en nu nog, na door barbaren verwoest te zijn, als bouwvallen den tand des tijds weerstaan. De omtrek van Rome levert een roodbruine vulkanische asch van uitnemende hoedanigheid, die in den laatsten tijd
door Fransche ondernemers in groote hoeveelheden in den handel gebracht is.
Het is het tot Romeinsch cement gebezigde Romeinsche pozzuolaan, dat in
de leuzitlava bij Rome (Ponte m o l l e , Monte P o r z i a , F r a s c a t i ) veel
voorkomt en waaraan de waterwerken en andere gebouwen der Ouden voornamelijk hun duurzaamheid verschuldigd zijn.
W e r k t u i g e n en a r b e i d van den s t e e n b r e k e r . Yele der boven opgenoemde rotssoorten zijn in losse blokken over de oppervlakte der aarde verspreid en worden dienvolgens gemakkelijk den bouwlustigen ten buit; andere
daarentegen komen slechts voor in groote, dikwijls uitgestrekte rotsen en
moeten door zwaren arbeid worden losgemaakt. De daartoe gebezigde werktuigen hebben in hoofdzaak sedert onheuglijke jaren denzelfden vorm; de
Indiërs, Egyptenaren, Grieken en Germanen bedienden zich van spitse of breede
beitels, ten deele aan stelen vastgemaakt als houweelen, ten deele op zich
zelf als breekijzers, vergezeld van zware hamers en breekstaven. Eerst in betrekkelijk lateren tijd, sedert de 14 d e eeuw onzer tijdrekening, kwam daarbij
nog de steenboor tot het uitboren van diepe, nauwe gaten, die, zooveel noodig
met buskruit opgevuld, dienst bewezen tot het doen springen van rotsen. In
den laatsten tijd heeft men zelfs den diamant gebezigd tot het uitboren van
mijngaten. Die volken, bij welke ijzer en staal onbekend waren, gelijk de oude
Egyptenaren, de Celten en onderscheiden volksstammen in Azië en Amerika,
bedienden zich van koper en brons tot het vervaardigen van breekwerktuigen,
en het is verbazend, welke scherpe en sierlijke figuren zij zelfs in het hardste
graniet en porfier hiermee wisten te maken.
Op het vignet van dit hoofdstuk (bladz. 1) ziet men afgebeeld een houweel (1) tot het loshakken van aarde en puin, een b r e e k i j z e r (3) tot bet
loswringen van groote rotsblokken, eene schop (2) tot het opscheppen van
losse zelfstandigheden, een d u b b e l e n p u n t m o k e r (5) om gaten te bikken,,
k o u w b e i t e l s (6) en m o k e r s (4) om steenblokken los te maken; booren s t e e n w e r k t u i g e n (8 — 11) tot het maken van mijngaten voor buskruit.
Tot nadere opheldering voegen we er nog het volgende bij. Eerst wordt het
aard- en steenachtige puin, dat de meeste rotsen ten gevolge van verweering
bedekt, met schoppen, spaden, houweelen en karren weggeruimd, waarna de
steenbreker de ligging en den aard der blootgemaakte steenmassa onderzoekt.
Bij voorkeur kiest hij die plaatsen, waar de lagen, die het gesteente in grootere*
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en kleinere blokken splitsen, naar hem toe hellen, dewij] aldaar het breken
in de rots de minste moeite kost en hij niet genoodzaakt is zware blokken
schuins opwaarts te verplaatsen. Over het geheel hangt voor gemakkelijker
en voordeeliger bearbeiding veel van de ligging der schichten af, en uit dien
hoofde is een ervaren steenbreker daarop met veel beleid bedacht, opdat aan
twee voorwaarden voldaan wordt: zoo weinig mogelijk arbeid en afval.
Op het maken van openingen in groeven en mijnen door middel van springen
met buskruit komen we nader terug. Daarom kunnen we dit hoofdstuk besluiten met het beschouwen van eenige v e r m a a r d e s t e e n g r o e v e n . Zeer
groot zijn de zandsteengroeven in Saksisch Zwitserland, met name bij Pirna,
Lohmen, Liebesthal en Cotta. De rots bestaat van nature uit groote platen en
prismatische stukken; vaste lagen en banken wisselen af met zachter en lichter
gedeelten. Nadat in de vier laatste eeuwen de vroegere bosschen uitgeroeid
zijn, heeft men een rotswand van omtrent 30 meter hoogte voor zich, die in
verdiepingen bij wijze van trappen afgedeeld is, ten einde te gemakkelijker de
hoogste rotsblokken te kunnen genaken. Onder de meer vaste lagen, die tot
bouw-, molen-, slijpsteenen en standbeelden gebruikt worden, worden de zachtere benedenlagen zoo diep mogelijk uitgegraven, terwijl men stutten van
genoegzame zwaarte laat staan of boomstammen enz. daartoe plaatst. Inmiddels
hebben andere handen op de bovenoppervlakte der rotsbank gaten uitgeboord,
't zij om het gesteente met buskruit te laten springen, 't zij om het met
houten wiggen te doen splijten; door dit een en ander maakt men, dat een
steenmassa los wordt van den berg en in de diepte vallen kan. Dikwijls
maken de steenbrekers te Pirna op deze wijze zeer groote rotsblokken los.
In zulke gevallen worden, de wegen die langs zulke groeven loopen, afgezet,
ja zelfs worden posten uitgezet, ten einde de schippers op de Elbe te waarschuwen, dat zij op zulke oogenblikken niet voorbij die rotsen varen, daar
een afspringend blok lichtelijk tot in de rivier zou kunnen rollen en de vaartuigen beschadigen. De afgebroken stukken worden vervolgens gesorteerd, in
het ruw behouwen en deels per as, deels te water naar elders vervoerd.
De groote of onderaardsche bergbouw is minder algemeen en heeft vooral
daar plaats, waar in groote steenlagen betrekkelijk dunne banken ter ontginning geschikt zijn. Een weinig hooger dan de bruikbare laag maakt de steenbreker ruime openingen in den berg en neemt door middel van breekijzers,
wiggen en buskruit de steenblokken op den bodem der uitgraving laag voor
laag weg. Pijlers van genoegzame dikte blijven ter onderstutting staan, en
daar men steeds lager en lager graaft, wordt de verdieping hoe langer hoe
hooger, zoodat namen, lang geleden op de wanden geschreven, ten laatste zoo
hoog worden, dat men ze niet meer bereiken kan. Het vignet van dit hoofdstuk (blz. 1) vertoont zulk een groeve, zijnde de lavagroeve bij Fauerbach
(in de Wetterau), uit welke men molensteenen haalt. Byna nergens echter
vindt men zulk een groeve op zoo groote schaal als in den vermaarden Pietersberg by Maastricht, waaruit reeds de Romeinen zoogenoemden zandsteen (eigenlijk
krijttufsteen) groeven en die met zijn duizend uitgestrekte gangen een reusachtigen doolhof vormt, welke te dikwijls is beschreven om hier meer dan
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een bloote vermelding te behoeven. Nabij de Moezel, in den omtrek van Trier,
zijn onderscheiden dergelijke steengroeven ook in den laatsten tijd geopend;
zij leveren zeer goede materialen voor den Keulschen Dom en men houwt
alleen de fijnste en beste blokken uit. In oude tijden legde men zich veel toe
op den onderaardschen bergbouw, deels om den vruchtbaren bovengrond te

Cementgroeve bij Grenoble.

sparen, deels ook om den arbeid het geheele jaar door, onafhankelijk van
hitte en koude, regen of sneeuw en vorst, te kunnen voortzetten.
De c a t a c o m b e n , die den eersten Christenen in Italië tot toevluchtsoorden
Yoor hun onderlinge bijeenkomsten dienden, waren oorspronkelijk insgelijks
onderaardsche steengroeven. Zoo lang de belijders van J E Z U S ' leer nog door
de Romeinen vervolgd werden, hielden zij hier in 't geheim hun godsdienstoefeningen en begroeven er de martelaars; later, toen het christendom godsdienst van den staat geworden was, leverden diezelfde schuilplaatsen hun de
bouwstof voor prachtige kerken. De voornaamste dier catacomben vindt men
IV.

2
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in de nabijheid van Rome in vulkanischen tufsteen; zij worden de catacomben
van den H. Sebastiaan genoemd. Over een lengte van omtrent 2 uren gaans
loopen deze kunstig uitgegraven holen onder de aarde voort, met gangen, die
4 a 6 meter hoog en even zoo breed zijn. Geregelde zijstraten gaan rechts en
links van het hoofdgewelf uit; zij bevatten een menigte nissen, op vele plaatsen
van onderscheiden verdiepingen, en staan met elkander in verband. Ook in
andere streken van Italië, voornamelijk bij Napels, op de eilanden en in andere
landen vindt men catacomben, die bijna overal tot begraaf- of godsdienstige
vergaderplaatsen werden gebezigd. Yan lateren oorsprong zijn de catacomben

Gezicht in de leigroeve te Lehesten (Saksen-Meiningen).

te Parijs; zij zijn insgelijks steengroeven; in 1786 werden er de beenderen
geborgen, die in den omtrek op onderscheiden kerkhoven de lucht verpestten.
Andere bekende voorbeelden van onderaardsche uitgravingen leveren de doolh o v e n van S y r a c u s e en C r e t a , benevens de rotstempels van het eiland
Elephante; Egypte bezit dergelijke in zijn uitgestrekte grafspelonken, Perzië
in zijn onderaardsche paleizen aan het meer Wan, Griekenland in de marmergroeven van Paros en Tinos Skylakia; later tot andere doeleinden gebezigd,
waren het oorspronkelijk uitgravingen tot het erlangen van steen.
Cement, dat voor metselwerken in en onder water thans van een zoo uitgestrekt gebruik is, vindt men op slechts weinige plaatsen. De kalklagen, die
het opleveren, behooren meerendeels tot de lias-formatie; waar cement wordt
aangetroffen, is men ijverig in de weer om het uit te graven. Vermaard is
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in Frankrijk de omtrek van Grenoble wegens de cementgroeven die men er
aantreft; eene er van is op bladz. 18 afgebeeld. Aldaar werd ten behoeve der
werken aan de landengte van Suez in 1867 in éóne maand 6000 cent. van
deze uitmuntende bouwstof uitgebroken.
Tras, pozzuolaan, gips en leisteen, die meermalen in betrekkelijk dunne lagen
en vaak in zeer steile helling voorkomen, worden tot besparing van kosten
doorgaans door uitgraving gewonnen, doch in dit geval laat men op niet te
groote afstanden pijlers tot stutten staan, waardoor een klein gedeelte van
het bruikbare gesteente te loor gaat. In sommige leisteengroeven in het Thuringerwoud heeft de onbruikbare laag leemlei, die men bij afgraving eerst zou
moeten wegruimen, een zoo groote dikte, dat eerst de 71 s t e kubieke voet
steen, dien men heeft laten springen en wegruimen, dakleien oplevert. Slechts
de uitnemende voortreffelijkheid van dezen leisteen — trouwens men kan uit
eiken kubieken voet 4.8 — 5 vierk. meter dakleien splijten — beloont de zware kostender blootlegging van de schichten. Bij gunstiger verhouding is de uitgraving
voordeeliger. Aan den Rijn, de Moezel, de Lahn en de Dill, gelijk mede aan
de Agger, de Boer en de Senne wordt de leisteen enkel door uitgraving
gewonnen. Vele groeven leverden reeds in den grijzen voortijd de dakbedekking
voor kerken en woonhuizen; zij zijn dan ook zeer uitgestrekt, doch daar het
tot afvoergangen, putten en derg. weggegravene en onbruikbare telkens in de
reeds ledig gemaakte gaten geworpen wordt, kan men zelden den eigenlijken
omvang beoordeelen.
Daar waar men in de open lucht afgraaft, geschiedt de arbeid op geheel
andere wijze dan waar men bij wijze van mijnen uitgraaft. Nadat de steenbreker de richting der leilaag nauwkeurig onderzocht heeft, berekent hij tot
welke diepte de berg kan bearbeid worden, zonder dat men op grondwater
stuit. Een voorbeeld van zoodanige bewerking levert de afbeelding op bladz. 18
van de leigroeve te Lehesten, een der voornaamste groeven van schrijfleien,
die heinde en ver verzonden worden. Op de afbeelding bladz. 20 ziet men
eene andere leigroeve, mede de wijze van bewerking aantoonende.
Andere aanzienlijke leigroeven vindt men bij Grafenthal in Saksen-MeiningenHildburghausen, welke insgelijks uitmuntende schrijfleien en griffels leveren;
de eerste worden in den omtrek van lijsten voorzien en vooral door kooplieden uit het naburige Sonnefeld de geheele wereld door verzonden. Weinig
kleiner zijn de leigroeven bij G-oslar in het Hartsgebergte; zij leveren uitmuntende dakleien, die wegens hun hardheid en dunte niet voor de beste Engelsche
behoeven te wijken. Over het geheel is Duitschland zeer rijk aan leigroeven;
dat niettemin noordelijk Duitschland zijne dakleien ten deele uit Engeland
trekt, is voornamelijk hieraan toe te schrijven, dat het vervoer te water goedkooper is dan te land over spoorwegen, hoewel ook het gebrekkige der bearbeiding er deel aan heeft. Ook in België, met name in de Ardennen, heeft
men uitmuntende leigroeven.
Doch in Engeland is deze tak van industrie wel het meest in bloei. De
beroemdste leigroeve is die te B a r g o r in Caernarvonshire, die 3000menschen
werk verschaft en 500 schepen bevracht. De lei uit die groeve af komstig heeft
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de goede eigenschap, dat zij gemakkelijk in zeer groote dunne bladen kan
gespleten worden en niettegenstaande haar dunheid een groote stevigheid bezit.
Groote blokken, die fijnkorrelig en niet zoo gemakkelijk splijtbaar zijn, worden
daar in menigte met zagen tot schoorsteenmantels, tafelbladen enz. gesneden.
Hoe kolossaal deze werken ook zijn mogen, zijn ze toch nauwelijks
met die van P E N R H Y N in Wales te vergelijken; 2200 werklieden zijn
daar bezig en leveren dagelijks 2 — 800 ton lei af. De groeve vormt een
wijden halven cirke] en is 200 meter breed en 900 meter lang. Ook hier
wordt de lei in verschillende verdiepingen gegraven, maar deze verdiepingen
zijn 5 — 20 meter hoog en de gezamenlijke hoogte der elf verdiepingen, waaruit
de groeve bestaat, bedraagt omstreeks 200 meter. De afbeelding op bladz. 21
stelt dit door menschenhanden gegraven amphitheater voor, van welks hoogste

Leigroeve.

punt men met duizeling in een diepte van 600 voet of 200 meter neerziet, waar men op elke verdieping en op den grond een geheele bevolking
van menschen (meer dan 2200 arbeiders vinden in deze groeve het levensonderhoud voor zich en hun gezinnen) en paarden als mieren ziet krioelen,
die alleen door hun beweging van de grauwe kleur der lei zijn te onderscheiden. Zooals men op onze afbeelding ziet, heeft elke verdieping een afzonderlijken spoorweg; de gezamenlijke lengte van deze spoorwegen bedraagt
voor de geheele groeve meer dan 12 kilometer. De hooge rots op den voorgrond was de pilaar eener brug, die de beide zijden van de groeve verbond,
doch spoedig weder moest weggenomen worden. Zij dient om de hoogte te
meten en wordt, als een stomme getuige van menschelrjke nijverheid, steeds
hooger naarmate men dieper met de groeve naar beneden dringt. De steenen
laat men springen en hiertoe wordt 7000 tot 8000 pond buskruit of een
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daarmee overeenkomende hoeveelheid dynamiet gebruikt. Het springen wordt
alle uren door een hoornsignaal aangekondigd en dan gaan er gewoonlijk

30 tot 50 schoten af. Een tweede sein roept de werklieden weer terug. Vijftig
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schepen nemen aanhoudend de ladingen lei in, die op een afzonderlijken
spoorweg naar de haven gevoerd worden. De zuivere opbrengst bedraagt jaarlijks omstreeks 230,000 gulden. De leiplaten, die dezë groeve levert, overtreffen
alle andere in grootte, gladheid en dunte. Op de Parijsche tentoonstelling van
1867 zag men er van meer dan 27 voet in 't vierkant van nauwelijks een
halven duim dikte. Zulke reuzenplaten kunnen slechts verkregen worden uit
groeven, waarin de leivorming door geen sterke werkingen in het binnenste
der aarde is verstoord en de delving met de uiterste zorg geschiedt.
Ook in Frankrijk vertoonen de Ardennen een natuurtooneel, dat in grootschheid en schilderachtigen vorm door weinige andere gebergten wordt overtroffen.
Zij bestaan bijna uitsluitend uit lei-gesteente, waarin niet alleen bruikbare lei,
maar ook geheele beddingen van leiachtige steenen voorkomen, wier bladerige
hoedanigheid, zoo zij ook al niet volkomen met die van de eigenlijke lei overeenstemt, toch daaraan herinnert. Hetgeen aan de Ardennen vooral zulk een
schilderachtig voorkomen geeft, is de diepe en steile bergkloof tusschen Charleville en Fepin, waar de Maas zich tusschen twee hooge muren van lei-rotsen
slingert, die ter hoogte van meer dan 130 meter, ja hier en daar tot 4 a 500
meter boven de oppervlakte der zee onmiddellijk aan den oever loodrecht in
de hoogte zich verheffen. Hier dringt het oog tot in de diepste ingewanden
van de steenmassa's der Ardennen door.
De lei-steen komt in vele kleuren voor: groen, meer of min violet, donkerblauw; soms ook grenst zijn kleur bijna aan 't zwart. Bij Fumay gaat de
roodachtige kleur, die de lei uit die streken gewoonlijk kenmerkt, soms plotseling in een blauwachtig grijs over; soms ook kan men beide kleuren op
een enkel stuk lei zien.
Deze stof wordt grootendeels in opene groeven uitgebroken, en daar het
graven in schachten en gangen geheel op dezelfde wijze geschiedt als in de
kolenmijnen, zoo kunnen wij ons bij een beschrijving der opene groeven bepalen.
In het jaar 1841 waren bij Angers niet minder dan 14 groeven in werking.
Sommige bereikten een diepte van meer dan 400 meter en vormden een
oppervlakte van 1200 tot 1500 vierk. meter. Bij het aanleggen eener groeve
begint men met de wegruiming van het doode gesteente, dat is de aarde en
het thonschiefer, dat door ontleding uit den leisteen ontstaat. Hierop dringt
men met loodrechte rechthoekige trappen, die ongeveer 9 voet diep zijn, in
de steenmassa door; de wanden van de loodrechte kanten worden dan in de
richting van de spleten gehouwen, terwijl, om de verdiepingen van elkander
te onderscheiden, van 9 tot 9 voet slechts een klein uitstek van eenige duimen
wordt vrij gelaten; deze dienen tevens om daarop de verschillende hijschtoestellen te doen rusten, waarmee de steenen worden opgetrokken en het water
wordt verwijderd. Bij de bewerking van elke verdieping begint men met het
graven van een loopgraaf evenwijdig aan de richting der leibladen, die aan
het uiteinde 9 voet diep en 3 voet breed is en in een hoek uitloopt. Dit
tamelijk tijdroovende werk, waarbij slechts verbrokkelde steenen worden uitgegraven, geschiedt met een spitsen hamer; daarna wordt de steenen dam van
de eene zijde tot de andere zoodanig afgehouwen, dat er trappen ontstaan,
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waarop de werklieden zich kunnen plaatsen. Is zulk een loopgraaf geopend,
dan wordt met het houweel op een afstand van 3 — 8 duim van de oppervlakte van den dam en 4 — 8 duim van elkander een rij gaten gehouwen,
waarop de wiggen geplaatst worden. Deze zijn 3 — 5 duim lang en worden
met een houten hamer ingedreven; hierop worden weer andere wiggen van
2 duim lengte, soms tot vijf of zes, met geweldig zware hamers ingeslagen,
totdat het blok zoodanig meegeeft, dat het tot de andere zijde gespleten wordt
en zoo losgemaakt in de loopgraaf valt. De blokken lei en het doode gesteente
worden in kuipen door een paardenmolen opgehaald en hier in de open lucht
naar den loop der spleetvlakten in groote bladen gehouwen, die dan verder
op een blok, welks rand van een scherpen ijzeren kant is voorzien, tot den
vereischten vorm worden versneden. De lei komt alleen gevormd in den
handel.
Onder de in lagen verdeelde steenen onderscheiden zich de overigens wijd
verspreide vuursteenen, wier hoofdgroeven zich bij St.-Aignan aan den oever
der rivier de Cher bevinden, waar zij eene oppervlakte van 3 vierkante mijlen
beslaan. Dc overige steengroeven, die niet in de opene lucht maar onder den
grond worden bewerkt, staan onder toezicht van het mijnbestuur; hiervan
bestaan er in alle departementen te zamen meer dan 1400. Hoe men de lei
in Auvergne en bij Avignon verkrijgt, leert de afbeelding reeds zonder verdere
verklaring.
Een der beroemdste leigroeven van Italië is die van Lavagna, die sedert
eeuwen de dakleien voor Genua, Livorno en Lucca levert. Daklei wordt voorts
ook in den Harz, aan den Rijn, in het Fichtel-gebergte, het Thuringer- en
Odenwoud, in Zwitserland, Saksen en Pruisen gegraven. In het hertogdom
Meiningen bestaan groote dergelijke inrichtingen te Sonneberg, Effelder, Rammern enz. Te Lehesten in Thüringen is een der grootste groeven van schrijfleien in Europa, waar 's winters honderden werklieden de bekende leien vervaardigen, die door geheel Europa worden verzonden. Een tweede zeer uitgebreide groeve levert daarbij nog zeer schoone soorten van daklei, die bij de
Engelsche niet behoeven achter te staan. In Saksen bij Lössnitz en Hartenstein
vindt men zulk een lei-laag, die zich mijlen ver uitstrekt en meer dan 240
voet diep is; de lei, welke zij bevat, is van zuiver donkerblauwe kleur, met
zoo gladde en rechte spleetvlakten, zoo glad en dun geslepen, dat de bewerking
dezer groeven, eerst onlangs begonnen, de schoonste uitkomsten belooft. Daartoe
behoort echter een aanzienlijk kapitaal. Men moet nieuwe wegen aanleggen,
nieuwe groeven opdelven, werkhuizen bouwen, waar de lei geslepen, gespleten
en gevormd wordt, men moet werktuigen van allerlei aard in afzonderlijke
gebouwen opstellen, en zelfs stoommachines bouwen om het water uit de
groeven te pompen. Zulke ondernemingen zijn alleen mogelijk, wanneer men
over aanzienlijke geldmiddelen en vele handen beschikken kan.
Solenhofen. Reeds hebben wij kennis gemaakt met die soort van kalksteen, welke geschikt is voor de lithographie. Ook is reeds opgemerkt, dat
deze steen slechts op weinige plaatsen voorkomt, met name aan den Donau
hij Kelheim, Pappenheim en Solenhofen, gelijk mede hier en daar elders. De

24

AARD EN BEARBEIDING DER

GESTEENTEN.

rotswanden in de groeve van welke wij op deze bladz. eene afbeelding geven,
bestaan uit ontelbare dunner en dikker lagen, die op elkander liggen als de
bladen van een boek. En het is ook een boek, in zoover er gedenkwaardigheden uit de geschiedenis der aarde met onvergankelijk schrift in zijn opgenomen, daar die steenlagen als het ware een kabinet zijn van geraamten en
afdruksels van vogels, amphibieën, visschen, vliegen, kevers, kreeften, zeesterren, schelpdieren, koralen en planten. Dit alles levert uitnemende hulp-

De groeve te Solenhofen.

middelen bij het onderzoeken van de trapsgewijze ontwikkeling van het organische leven op aarde.
Slechts een klein gedeelte der steenen platen is voor den steendrukker
bruikbaar. Deze lagen zijn dikker, schilferen in het geheel niet af en liggen
op verschillende hoogten tusschen de dun afschilferende verspreid. Slechts
j1^ der steenmassa kan voor de lithographie dienen, een ander fl-5 wordt tot
plaatjes van ^ d. dikte gespleten en levert dakleien. Een ander gedeelte der
lagen wordt in dikke blokken uitgehouwen, welke door hamerslagen in duimdikke platen uiteenvallen, welke behouwen en geslepen zijnde dienen kunnen
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tot vloertegels, vensterdorpels enz. Deze stukken zijn geelachtig van kleur en
weinig geschikt voor polijsting. Zij beloopen omtrent r4g van het geheel. Het
overige | is tot niets dienstig en wordt als puin weggeworpen. Yandaar dan
ook die verbazende bergen van afval, welke men in en om de lithographische
groeven aantreft. Met het bewerken der Solenhofensche en Pappenheimsche
groeven houden zich meer dan 2000 werklieden bezig, terwijl door onderscheiden stoommachines de steenen gezaagd en geslepen worden. De platen,
die voor de lithografen de meeste waarde hebben, zijn de blauwe; daar zij
echter betrekkelijk weinig voorkomen, worden zij slechts bij groote bestellingen
van gele steenen als premie gevoegd; zonder dat zijn zij zeer duur. Ook de
prijs der gele steenen stijgt van jaar tot jaar.
Dunne kalksteenplaten, veel overeenkomst hebbende met die, welke den
lithographischen steen vergezellen, worden ook in Wurtemberg en het Juragebergte aangetroffen, maar nergens die eigenaardige vermenging van kalk en
leem, die S E N E F E L D E R ' S vernuft tot de uitvinding der lithographie leidde.
In het dal van Plauen, bij Tharand, niet ver van Dresden (den zoogenoemden
P l a u e n s c h e n Grrund) bearbeidt men onderscheiden kalksteengroeven onder
den grond door middel van stoomkracht. Deze kalksteen is zeer vast en heeft
groote overeenkomst met marmer; wegens zijn buitengewone zuiverheid is hij
zeer gezocht voor chemische fabrieken.
C a r r a r a levert sedert tweeduizend jaren zijn vermaard wit marmer, doch
tegenwoordig alleen door uitgraving onder den grond, daar de blokken, die
gemakkelijk bloot te maken waren, sedert lang weggevoerd zijn. Niet zeer
dik is de laag, welke den dichten, doorschijnenden, niet geaderden, zuiver
witten marmersteen in groote blokken oplevert. Deze vermaarde marmergroeven
liggen niet ver van Massa aan den westelijken voet der Apennijnen in Modena.
NAPOLEON I stichtte in deze marmerstad een Academie voor de beeldhouwkunst, waarvan B A R T O L I N I uit Florence de eerste directeur was. Bovendien
zijn er de werkplaatsen van eene menigte buitenlandsche kunstenaars, die de
marmerblokken dadelijk laten punkteeren of geheel laten afwerken, om zeker
te zijn dat zij bij verdere bewerking geene gebrekkige plaatsen aantreffen.
Het marmer en de kalksteenen worden deels in opene, deels in onderaardsche
steengroeven uit de bergen gehaald. Bij de bewerking der groeven in de open
lucht wordt eerst de marmerlaag blootgelegd en daarop worden door wiggen
de blokken van verschillende grootte losgemaakt. Springladingen met buskruit
zijn er niet te gebruiken. Den meesten dienst doen het houweel en het breekijzer, ook wel de zaag; bovendien worden ijzeren wiggen en hamers van verschillende grootte en zwaarte gebezigd. De prachtige dom te Milaan is van
Carrarisch marmer gebouwd, en inderdaad, heerlijker steen kan men zich ook
niet voorstellen voor die fijne torenspitsen en rijke zuilen en stoute boog
gewelven.
Yoor het beeldhouwwerk moet het marmer zooveel mogelijk van gelijke
kleur en fijnkorrelig zyn, en zich goed laten bewerken en polijsten. Het deugt
daartoe niet, indien het met krassen en barsten, ongelijk van korrel, brokkelig
of week of ijzerhoudend is. De werktuigen van den beeldhouwer bestaan in
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verschillende beitels, spits- en tandbeitels, den bikhamer, in breed-, rond-, holen dwerg-ijzers, rechte en gebogen vijlen en boren; zij komen dus het naast
bij die van den kunstdraaier. Voor vrijstaande geheele figuren of groepen
vervaardigt de kunstenaar een model uit gips, klei of was. Eerst wordt het
blok slechts ruw afgebeiteld, dan worden met beitels en boren de overtollige
deelen weggenomen, en daarna tracht de beeldhouwer het model na te bootsen,
waartoe hij zich van een vierhoekig door draden in gelijke ruimten verdeeld
raam bedient, hetwelk over het model en het blok wordt gehangen. Heeft nu
dit laatste de gedaante in het ruwe verkregen, dan wordt het met het tand-

Vervoer van marmerblokken.

ijzer verder uitgewerkt en getand, waardoor de grond voor fijnere deelen gelegd
wordt, en wat te voren hoekig was weggenomen. Zoodoende verkrijgt het
beeld ronding, fijnheid en den juisten vorm. Hierna wordt alles nog met verschillende beitels en vijlen bewerkt, en om de ruwheden, die hierdoor niet
kunnen worden weggenomen, te doen verdwijnen, met puimsteen geslepen en
met nat puimsteenpoeder en eindelijk met nat tinasch of met tripoli gepolijst.
Aldus zijn de sprekend gelijkende bustes en meesterlijk bewerkte standbeelden
van kunstenaars als CELLINI, CANOVA, D A V I D , S C H W A N T H A L E R , T H O R W A L D S E N ,
EAUCH
en anderen vervaardigd, die in kunstverzamelingen prijken als de
eigenaardige kenmerken van onzen tijd, dien men wel eens den tijd der
gedenkteekenen en standbeelden heeft genoemd.
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De steengroeven van Rondone strekken zich ver in den berg uit, en het
geraas der zagen, het klinken der hamerslagen op de beitels, de droevige glans
der lampen, de drukke beweging der arbeiders, van welke een deel aan het
loswerken der wanden bezig is en een ander deel de pas verkregen blokken
ruw afbeitelt, terwijl eene onafgebroken rij van vrouwen en meisjes tusschen
de karren en brokstukken heenloopt en den losgewerkten afval in manden op
het hoofd naar buiten draagt, om ze op de ligplaatsen uit te storten — nu en
dan de doffe knal van eene springmijn, dat alles maakt op den bezoeker een
eigenaardigen indruk.
N i e d e r m e n d i g . Lava en andere vulkanische gesteenten, boven door ons
vermeld, worden doorgaans in opene groeven, gelijk die bij F a u e r b a c h in
de "Wetterau, met breekijzers losgemaakt. Slechts enkele malen moet men
toevlucht nemen tot uitgraving onder den grond, namelijk waar men dunne
lagen poreusen lavasteen voor molensteenen bewerken wil. In het Eifelgebergte
heeft de steenbreker sedert tal van eeuwen aldus zijn arbeid verricht. De
Romeinsche legioenen, die langs den Rijn en bij Trier hun legerplaatsen hadden,
•en vóór hen G-ermaansche en Celtische volksstammen, wier bestaan alleen
door hun overgebleven grafheuvelen kenbaar wordt, haalden reeds hun molensteenen uit de groeven van Medermendig, gelijk door overgebleven brokken,
in die grafheuvelen gevonden, bewezen wordt. Tot het bekomen van molensteenen breekt men een loodrecht gat in de bovenlaag, totdat men in de
poreuse molensteenlava komt, welke — zie de afbeelding aan 't begin van
dit hoofdstuk — gemakkelijk van de bazaltzuilen kan onderscheiden worden.
Dat gat wordt verder verwijd, totdat de goede laag geheel bloot ligt. Door
uithakken met moker en breekijzer wordt alsdan een ronde schijf — een
molensteen — losgemaakt, dien men met ijzeren koevoeten van de onderlaag
losmaakt en voorts naar vereischte bewerkt. Als de steenen gereed zijn,
worden zij door middel van windassen en touwen naar boven gewerkt.
Lava is — evenals vele gesteenten, die door het stollen van gesmolten vulkanische-uitbarstingstoffen ontstaan zijn — niet van een eenparige gesteldheid
en daarom is hetgeen dezelfde groeve oplevert ook niet tot hetzelfde doel
bruikbaar. De wijze van afkoeling heeft invloed gehad op de meerdere en
mindere dichtheid, op de splijting tot afzonderlijke blokken en op het vaneenscheuren van het gesteente. In het eerst bevond zich alles in gloeienden en
gesmolten toestand en rolde voort als deeg. De onderste gedeelten van den
lavastroom koelden af onder den geheelen last der op hen drukkende massa;
.zij konden dienvolgens niet stuk springen; de bovenste echter vielen bij het
afkoelen in stukken en brokken uiteen, terwijl de middelste, langzaam stollende, eenigszins kristalliseerden tot loodrechte zuilen, uit welke verweering in
den loop der tijden somtijds kogels of spheroïdische klompen gevormd werden.
Zeer hard is de massa die onder de bovenste, vaneengesprongen lava ligt; in
die massa ontstonden gedurende de afkoeling kleine gasblaasjes, 't zij ten
gevolge der vochtigheid van den grond, 't zij wegens chemische werkingen,
die de poreusheid veroorzaakten. Elke soort van minerale zelfstandigheid had
tijd om zich geheel en al te vormen, en de scherpe kanten der ontstane
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kristallen, vereenigd met de kleine blaasjes en de glasachtig scherpe punten
der steenmassa — dit een en ander maakt deze steensoort zoo bijzonder
geschikt tot het verbrijzelen van graankorrels. Ook de bazaltzuilen bij Fauerbach
hebben een onderlaag van ruim een meter dikte, die uit lavagesteente vol
holligheden bestaat; onder deze laag heeft men een soort van blauwe klei, letten
genoemd, waarin, evenals in de bovenste kalklaag bij Oppenheim, kleinerivierslakken gevonden worden.
Allerlei steenen en steensoorten zijn der menschen gading, zoowel de zandsteenen, uit zand ontstaan dat door stormwinden is opgetast, als de lei- en
kalksteen, in water nedergeploft; zoowel het gesteente dat bij de eerste
afkoeling van den gloeienden aardbol ontstond, als dat hetwelk door openingen
in de vaste aardkorst uit de nog gesmolten gloeiende ingewanden der aarde
werd uitgeworpen. Het vaste geraamte der aarde wordt door den mensch
uitgegraven tot het bouwen van woningen en het oprichten van praalgesteenten;
de ingewanden der aarde doorwoelt hij voor zijn machines en zijn schatkamers..
Wat myriaden jaren hebben doen ontstaan, nederploffen, oprijzen, aaneensmeden,
lossplijten — het wordt alles gebezigd ten dienste van den mensch, wiensbestemming meer omvat dan die myriaden jaren.

De grondlagen en de grondboor.

II.
Geologische opmerkingen over het ontstaan der gesteenten en formatiën. — Het water in
betrekking tot de grondlagen. — Bronnen. — De grondboor en haar gebruik, ook tot
onderzoek der grondlagen. — Artesische putten.

Dat de aarde geen zuiveren bolvorm heeft, maar aan de polen afgeplat, of
eigenlijk onder den evenaar opgehoogd is, bewijst, dat onze planeet reeds een
snelle aswenteling had toen hare korst nog niet in geheel vasten toestand
verkeerde. Het beschouwen van Saturnus met zijn ring doet deze werking
der middelpuntvliedende kracht op nog grooter schaal uitkomen. Bij dat hemellichaam was zij ten gevolge van veel sneller aswenteling zoo sterk, dat zij
niet alleen eene ophooping van stof onder den evenaar der planeet veroorzaakte, maar zelfs raakte de hoogste laag aldaar los en volbracht haar eigene
omwenteling wel op dezelfde wijze, maar zonder met de planeetmassa door iets
meer samen te hangen dan door den band der algemeene aantrekking, die
het zonnestelsel tot een geheel maakt.
Dit bewijs voor een vroeger gesmolten toestand der planeten is daarom te
opmerkelijker, dewijl er tevens de verklaring in ligt van eene menigte verschijnselen, de geologie en geognosie betreffende.
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Nadat dan de aarde, althans zooveel hare oppervlakte aangaat, gestold was,,
vereenigden zich water en dampkringslucht met de in het inwendige der
planeet nog niet tot rust gekomen natuurlijke en chemische krachten, en
brachten gezamenlijk die veranderingen teweeg, welke, terwijl zij de geschiedenis van den aardbol in verschillende tijdperken splitsten, ons tevens in de
hoofdtrekken harer werking kenbaar worden. Trouwens, in hoe geringe mate
zich ook de uitwerkselen van afzonderlijke krachten openbaren, toch zijn zij
verbazend groot, indien zij ongestoord gedurende een lang tijdsverloop kunnen
werken.
De oorspronkelijke bestanddeelen der aarde, de zelfstandigheden waaruit de
rotsgesteenten hoofdzakelijk zijn samengesteld, ondergaan veranderingen. Zij
verlaten vroegere verbindingen om nieuwe te ondergaan, tot welke zij door
de natuurkracht meer gedreven worden. Eerst heeft er vereeniging plaats,,
daarna weder afscheiding, en vereeniging van zelfstandigheden geschiedt altijd
slechts onder het stilzwijgende voorbehoud: „totdat wij iets beters vinden."
De waterdroppel die langs den rotswand afsijpelt neemt slechts weinige
zoutdeeltjes mede, zóó weinig, dat zelfs de scheikunde ze niet kan nasporen.
Maar de daarop volgende droppel doet hetzelfde, de volgende insgelijks, en
eindelijk vormt zich een kleine sleuf, waarin een zilveren draadje loopt; die
sleuf wordt wijder en dieper, en als wij nu woeste dalkloven doorwandelen
en zien hoe een stroom zich een bedding gegraven heeft, van duizenden meters
hoogte afloopende, dan kunnen wij ons in verbeelding terugverplaatsen in den
tijd, toen de eerste waterdroppel de uitholling begon. Sommige deelen der
gesteenten bleven soms ter zelfder plaatse liggen, terwijl andere werden voortgesleurd. Onderscheidene bestanddeelen worden door water en zuren opgelost,
zakken in den grond, verbinden zich weder met lager liggende zelfstandigheden
en brengen daar weer andere verschijnselen teweeg. Waar de aldus gewijzigde
gesteenten telkens nieuwe zelfstandigheden in zich opnamen, werden zij steeds
dichter en vaster; zij zwollen op, zetten zich uit en vormden de kernen van
hooge gebergten. De geologie geeft aan zulke gewijzigde rotsmassa's den naam
van g e k r i s t a l l i s e e r d e , of ook, daar zij bijna altijd veel kiezelaarde of
silicaat bevatten, g e k r i s t a l l i s e e r d e s i l i c a a t g e s t e e n t e n of g e m e t a m o r p h o s e e r d e r o t s e n . In den regel zijn zij de diepste die wij kennen.
Naar het schijnt maken zij de grondlaag van alle andere lagen uit; waarschijnlijk zjjn zij de eerste die tot vasten toestand zijn gekomen en daarom
dragen zij ook den naam van o o r s p r o n k e l i j k e g e s t e e n t e n . De ertsl a g e n ontstonden hieruit, dat metaaloplossingen in de diepte ingedrongen,
haar werking op kalksteen uitoefenden; zij bevatten meermalen overblijfselen
van planten en dieren, in metaal overgegaan. De kalksteen werd ter plaatse
waar de toegevloeide metaalstoffen zich bevonden opgelost en door het in deaarde vloeiende water verder voortgedreven. De e r t s g a n g e n en zoogenoemde
d r u s e n zijn ontstaan doordien eenige mineralen en ertsen zich in de holligheden der rotsen vereenigden en aldaar hun eigenaardige kristalvormen aannamen.
Vermits echter het water op de eene plaats meer stoffen oploste dan afzette*
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terwijl het op de andere meer afscheidde dan het wegnam, zonk op de eene
de grond in, terwijl hij op de andere rees en
zich verhief.
Die stoffen eindelijk, welke in water onoplosbaar waren, zooals kiezelachtige zandkorrels,
ontkwamen om deze reden niet aan de wel
dikwijls afgeslagen, maar ook telkens weer herhaalde aanvallen. Zoolang zij nog zwaar genoeg
waren, konden zy hun plaats behouden, maar
by het onophoudelijke stooten en heen en weer
slingeren kon het korretje op den duur niet in
zijn geheel blijven, en de helling van den grond
hielp de werking van het water, zoodat ten
laatste de trotsche rotspunt voor de aanhoudende
werking moest wijken en, van korrel tot korrel
afgeknaagd, ten laatste geheel in de diepte verdwijnen. Doch somtijds ging de tocht nog verder
met den stroom, tot in zee; daar eersfc zakten
de vaste deelen als aanspoelsel aan de kusten
en vormden door aanhoudende opeenhooping
nieuwe landen, zoogenoemde delta's, die aan de
uitmondingen van groote rivieren zeer uitgestrekt
kunnen zijn. Doch het gebeurde ook wel, dat
de fijnste slijkdeeltjes nog langer in het water
drijvende bleven en eerst ver van de kust langzamerhand naar den grond zakten, waar zij
horizontale lagen vormden, die eene menigte
overblijfselen en schelpen van zeedieren bedekten,
van lieverlede hard werden en versteenden; zulke
gesteenten kan men uithoofde van dezen oorsprong b e z i n k i n g - of s e d i m e n t a i r e ges t e e n t e n noemen. Het werk van 't water werd
ondersteund door vorst en hitte, wind en regen;
ook de lucht had er een ruim aandeel in, niet
alleen door haar ontbindende kracht, maar ook
De steenformatiën:
als zij door haar krachtige beweging de losse
a Erratische blokken; b Quartaire
stofdeeltjes voortjoeg — werkingen, die onafge- formatie (alluvium, diluvium); cTerbroken voortduurden. Doch bij de nimmer op- tiaire formatie (plioceen, mioceen,
d Krijtformatie (krijt, quaderhoudende werking der natuur bleven die sedi- eoceen);
zandsteen, groenzand); e Jura-formamentgesteenten niet lang in rust. De aanvan- tie; f Trias-formatie (keuper, mosselkelijk waterpas liggende schichten begonnen ten kalk, bontzandsteen) g Permische
vorm (zechsteen,roodliggend);ft Steengevolge der schokken van hun bodem, met name kolen-formatie (flotzvoerende lagen,
door vulkanische werkingen, te waggelen en hier kolenkalksteen); i Overgangs-forma(devonische, silurische gesteenten);
en daar te zinken, op andere plaatsen te rijzen. tie
k Kristallijnseh of metamorphischgeHierdoor ontstonden scheuren en afbrokkelingen, steente.

32

DE GRONDLAGEN E

DE GRONDBOOR.

opschuivingen en kloven. Die krachten werkten zoo geweldig, dat de lagen
werden vernield, gelijk de kinderhand een blad papier kreukt en scheurt.
Daardoor erlangden de sedimentairegesteenten een bijzonderen vorm: spleten,
holten, blokken, hoepels, bergtoppen, dalen, zee- en rivierbekkens.
De bijgevoegde denkbeeldige schets van de verschillende aardlagen, met
sommige kenmerkende dieren en planten, welker overblijfselen men er in
gevonden heeft, stelt de opvolgende formatiën der aardkorst aanschouwelijk
voor. Alleen verbeelde men zich niet dat de lagen overal aldus opeengetast liggen.
Op onderscheiden punten der aardoppervlakte ontbreken zij alle, zoodat het
grondgesteente bloot ligt, terwijl op andere alleen een of meer der alleroudste
gesteenten gevonden worden. Elders weder treft men alleen de jongere formatiën aan, terwijl van de oudere geen spoor te vinden is. Deze onregelmatigheden werden veroorzaakt, doordien de gedeelten der aardkorst niet alle even
lang door de zee bedekt bleven; trouwens de bezinksels ontstonden voornamelijk aan de zeekusten. De blootliggende grondgesteenten zijn nooit beneden
den waterspiegel der zee geweest; andere lagen eerst boven water en zonken
later naar beneden, waar zij door bezinksels bedekt werden en andermaal
werden opgestuwd, zoodat zij nu met hun dekkleed van bezinksel zich als
bergen verheffen.
Wie zou thans zeggen, dat de Zuid-Amerikaansche Cordillera's, die den

Laagsgewijze ligging der gesteenten.

Chimborasso dragen, eens onder water hebben gestaan? En toch rolden de
golven eens boven die bergspitsen, welke nu met eeuwige sneeuw bedekt zijn;
immers men vindt in de gesteenten tot ruim 3000 meter hoogte nog de
afdruksels en overblijfselen van schelpen en andere zeedieren. De zonderlinge
ammonshorens, die men op vele punten der Alpen in grooten getale aantreft,
leveren het bewijs, dat bergen als de St.-Gothard in vroeger tijd min of meer
op den bodem der zee lagen. Ja, er bestaan slechts weinige punten op het
tegenwoordige land, die nooit door de zee werden bespoeld. Het Boheemsche
woud, het Ertsgebergte en het Beuzengebergte brengt men hiertoe.
Op verreweg het grootste gedeelte der aarde vindt men laagsgewijs gelegen
of gestratifieerde gesteenten, en vaak zijn plekken, waar tegenwoordig een
forsche hand het geboomte velt, of lachende korenvelden zich voor het oog
uitspreiden, dezelfde, waar eens de zonderling gevormde plesiosaurus *) in de
zee plaste. De gedaante der formatiën is over het algemeen eenvoudig. Som*) Plesiosaurus is de naam van een uitgestorven hagedissengeslacht, waarvan de overblijfselen het eerst in 1821 door den Engelschen geoloog CONGBEARE in den omtrek van
Bristol ontdekt zijn. Later heeft men ook elders, meest in de jura- en kalkformaties, overblijfselen van deze voorwereldlijke diersoort gevonden.

BEZINKINGGESTEENTEN.

tyds hebben ze nog hun oorspronkelijke evenwijdige lagen, zooals de vorenstaande afbeelding vertoont.
Op andere plaatsen echter zijn zij geheel afgebroken:

Dewijl de lagen uit verschillende op elkaar gelegen steensoorten bestaan,
•(als leemlei, kalksteen, zandsteen, leem, zand, enz.) en deze niet alle evenveel
wederstand aan het regenwater bieden, hoopt het water zich in de eene laag
op, terwijl de andere het doorlaat. Waar de lagen hellende en gebogen zijn,
ontstaan op die wijze geleidbuizen van en bekkens met water, welke de
oorsprongen der bronnen zijn. Wanneer, gelijk de onderstaande afbeelding
voorstelt, de benedenste, waterdichte laag (b. v. leem) naar eene zijde af helt,

Ligging der steenlagen.

en een berg draagt, die uit kalk- of zandsteen (welke water doorlaat) bestaat,
dan zal het regenwater, in dien berg als in een spons gedrongen zijnde, door
de poriën heen sijpelen en op de laagste plaats een bron doen ontstaan. Die
bron zal des te rijkelijker water geven, naarmate zij grooter en de waterleidende laag dikker is. In onderscheiden kalk- en zandsteengebergten vindt
men bronnen, die op zoodanige wijze gevormd zijh; zelfs zijn er bij, die zooveel
water geven, dat zij dicht bij hun oorsprong reeds molenraderen kunnen
omdrijven.
Indien de lagen zoodanig liggen als de afbeelding (op de volg. blz.) voorstelt,
zoodat de laag, die het water opneemt, besloten is tusschen twee waterdichte,
dan moet het water, dat op het hoogste punt der tusschenliggende laag opgenomen is, lager weder te voorschijn komen. Doch indien men die bovenste
waterdichte laag doorboort, totdat men de tusschenliggende laag bereikt, en
iv.
3
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vervolgens eene buis aanbrengt, zal door deze het water worden opgespoten,,
en wel ter hoogte van de randen der lagen. Bijaldien de waterleidende laag^
hooger gevuld is dan de mond der buis ligt en dienvolgens nog eene drukking
op het uitvloeiende water plaats heeft, dan kan het water met zooveel kracht
worden opgeheven, dat het een wezenlijke fontein wordt.
De buizen, die men op de waterleidende laag brengt, worden geplaatst door
middel van de g r o n d b o o r . Dat het boren van zulke buizen of pijpen reeds
lang bekend is, blijkt uit de aldus vervaardigde bron in de oase Siwah *),.
alsmede uit vele dergelijke, door de Chineezen reeds sedert overoude tijden
geboord.
Ook in Europa heeft men het te voorschijn brengen van bronnen door
middel van grondboring reeds sinds lang uitgeoefend, met name tot het opsporen
van zoutbronnen en klipzoutbeddingen, tot het onderzoeken van erts-,
steenkolen-, leem- en andere grondlagen, tot het openen van luchtgaten,
tot het afleiden van water in de
mijngangen enz. Doch ook tot het
zoeken van zoetwaterbronnen is de
bergboor, overigens tot het zoo even
vermelde doel reeds in het begin
der XVII de eeuw bekend, nu anderhalve eeuw geleden door LEUPOLD
aanbevolen. Een der alleroudste zoetwaterbronnen van dien aard is die
Ligging der steenlagen.
te Lillers bij Calais, welke van het
jaar 1200, volgens sommigen zelfs van 1126 dagteekent, en een zoutwaterbron
bij Soden-Salinünster in het Hanausche, die reeds vóór den dertigjarigen oorlog
bestaan heeft, gedurende dien godsdienst-oorlog is verstopt en eerst sedert
1833 weer geopend is. Yooral in het graafschap Artois waren deze bronnen
reeds vroeg bekend en het is naar dat landschap, dat zij den naam a r t e s i s c h e
putten hebben verkregen.
De g r o n d b o o r , die men tot het openen van zulke bronnen en het onderzoeken der aardlagen bezigt, bestond in haar oudsten en eenvoudigsten vorm
uit een cilindervormige buis van ijzerblik, die aan een zeer langen houten steel
bevestigd was. Dit eenvoudige werktuig — of beter gezegd: stuk gereedschap —
gebruiken de goudzoekers in Siberië nog tegenwoordig tot het opsporen van
goudzand. Om diep te boren kan het niet dienen. Hiertoe vervaardigde men
reeds vroeg andere toestellen. De eigenlijke grondboor is vastgemaakt aan
ijzeren staven, 1 — 2 c. M. dik en 1 — 6 meter lang, die aan elkander kunnen
l
) In deze Sahara-oase vindt men de overblijfselen van een tempel van JTJPITER AMMON^
in de oudheid zóó vermaard, dat zelfs de wereldveroveraar ALEXANDER DE GROOTE een
bedevaart daarheen deed. Het orakel aldaar had geen minderen naam dan dat te DelphL
In dezen tempel, thans te midden der bouwvallen, vindt men een warme artesische bron.
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geschroefd worden. Elke staaf heeft aan het eene uiteinde een stevige moeren aan het andere een daarmede overeenkomende vaarschroef, zoodat de eene
staaf op de andere kan worden geschroefd. De kopstukken of eigenlijke boorwerktuigen zijn zeer verschillend, al naarmate men in vasten steen of in
aangespoelden grond (alluvium en diluvium) moet boren. Eenige van deze
verschillende vormen zijn in onderstaande afbeelding voorgesteld en de boren
worden daarnaar beitel-, stomp-, kroon-, hol- of tandboren genoemd. De meest
gewone vorm gelijkt op een beitel. Breedvoerige beschrijving hebben de afgebeelde boorbeitels niet noodig. De gaten ttt links zijn geboord tot het aanhechten van het onderste verlengstuk; b rechts is een op de opening ac
losliggende kogel, die zich door de persing der lucht oplicht en tot het laten
ontsnappen van lucht dient.
Is reeds in lossen grond het boren op groote diepte moeilijk, in vasten
steen is het een kunst, die veeljarie-e oefeniner en
veel ondervinding eischt; eerst in c
is zij zeer uitgebreid, ofschoon n
als men wel wenschen zou. Zeer :
de gemakkelijkheid, waarmee ment
kan werken. Groote verbeteringer
boorkunst door den scherpzinniger!
KIND, den luitenant BOST, den BI
SECKENDORF en den boormeester Oi
door het gebruik van houten st;
zeer zware onderstukken voorzien
gevaar van breken zeer hebben
het boorwerk behooren niet alleen
lichaamskrachten hier-voor berekenc
menschen met een flink verstane
zijn, die zich uit elke moeilijkheid
te redden, want bij het uithalen
stangen en het bekleeden van het
ijzeren buizen komen allerlei zw
den dag, die alle doelmatig moe
den weg geruimd.
Grondboren.
Pig. I en III op bl. 36 stellen twee vangtoestellen voor, waarmede men bij een breuk in het stangverband de afgebroken
deelen grijpt en naar boven haalt. In Fig. II ziet men de vrije valboor met
den daaraan bevestigden beitel of eigenlijke boor. Daar de boorkanalen, opdat
zij door het afbrokkelende gruis niet verstopt zouden geraken, met ijzeren
buizen worden bekleed en bezet, zoo vertoont Fig. IY a een dergelijke inrichting
en Fig. lYb de boorwijdte, die door het afbrokkelen is ontstaan, terwijl daar
tevens te zien is, hoe een afgebroken stang in het boorkanaal gegrepen wordt.
De eenvoudigste en oudste handelwijze is die der Chineezen, die met behulp
van touwen boren. De Chineezen, die de artesische putten reeds sinds eeuwen
kennen, hebben het hierin ver gebracht; zij hebben bij Uting Ciao een arte-
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sischen put 1000 meter diep geboord. Toen zij dieper naar de uitgeputte zoutbron boorden, vonden zij gas en wisten hiervan dadelijk voor de verdamping
van het water in hun klipzoutmijnen zeer slim partij te trekken. In China
moeten, naar men beweert, op een oppervlakte van 40 tot 45 uren in het
vierkant 10,000 van zulke gas leverende artesische putten zijn. — De boor
wordt er door een touw opgeheven; boven de plaats waar men
een put wil graven, b. v. boven
weeken krijtgrond, wordt een stellage (boortoren) opgeslagen, in
welker bovenste gedeelte een katrol is bevestigd, waarover het
touw loopt. Aan het einde van
het touw is dan de goed verstaalde
beitel of boorwig vastgemaakt, die
eenige centenaars zwaar is. Het
boren met de zware massieve
ijzeren stangen is wel is waar ook
nu nog veelvuldig in gebruik, doch
deze wijze wordt allengs door die
met lichtere stangen en valboren
verdrongen. Er zijn tegenwoordig
twee zeer verschillende boormanieren met stangen in gebruik, die
met lossen beitel, of met een beitel
welke aan stangen is vastgeschroefd. Wij laten de beschrijving
der nieuwste door KIND uitgedachte
en te Passy gebezigde wijze hier
volgen. Deze beschrijving wordt
opgehelderd door twee afbeeldingen: eene van het uitwendige en
eene van het inwendige der boortorens.
I Vangtoestel. II. Vrije valboor. III, Gelukshaak aan
Een balk beweegt de boorstang
de stangbreuk. IVa. Boorwydte, door buizen verzekerd.
IV6. Ongelijk verbreede boorwijdte.
op en neer en wordt door een
stoommachine van 30 paardekracht
in de hoogte geheven; de boor valt door haar eigen gewicht en dat van den
geheelen toestel naar beneden. De toestel bestaat uit een stang van hout,
wier afzonderlijke deelen tot een geheel aan elkander zijn verbonden, uit den
r a m m e l a a r en de eigenlijke boor. De rammelaar is samengesteld uit een
buis van gutta-percha, waarin de armen van een met de boorstang verbonden
tang geklemd zijn, die zich opent als zij valt en sluit als zij opstijgt. De boor
heeft den vorm die op de afbeelding te zien is, met zeven sterke tanden die
aan het benedeneinde bevestigd zijn. Bij het naar beneden storten van de

Een boortoren (uitwendig).
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boorstang met den rammelaar wordt de gutta-percha-buis, die beweeglijk de
stang omsluit, door de sterke waterdrukking in de diepte van de bron tegen-

Een boortoren (inwendig),

gehouden, en de tang, die de eigenlijke boor houdt, wordt dan geopend. Bij

GRONDBORING.

•de opwaartsche beweging sluit deze zich weder en heft de boor met de
beweeglijke buis in de hoogte. Een tweede nederwaartsche beweging maakt
de tang weer los en de boor stort door haar eigen zwaarte, die ongeveer
9 centenaars bedraagt, naar beneden.
Boven den put zijn twee mannen bezig, die bij eiken val de boorstang van
een cirkelomtrek omdraaien en met korte ijzeren staven, die later door langere
houten stukken worden verplaatst, de stang verlengen. Wanneer men meent
water genoeg te hebben, begint men de steenbrokken en het dikke slib te
verwijderen. In plaats van de opgetrokken boor wordt nu de l e p e l , dat is
^een holle cilinder van ijzer, in de diepte neergelaten. Deze cilinder is van
boven en van onderen zoodanig gesloten, dat de bodem in twee helften is
verdeeld, die van onderen naar boven en van buiten naar binnen openslaan.
Deze soort van bus wordt, door haar op en neer te bewegen, met de brijachtige
massa gevuld en sluit zich van zelf, zoodra zij opgewonden wordt om haar
ledig te kunnen maken.
Te Nauheim in de Wetter au, niet ver van Hanau, vindt men een artesisch
geboorde zoute springbron, die vooral de aandacht trekt. Het boren dier bron
namelijk is niet alleen daarom merkwaardig, dewijl het aanleiding gegeven
heeft dat het vroeger onbeduidende vlek een zeer druk bezochte badplaats
geworden is, maar ook omdat uit een geologisch oogpunt die arbeid een
afzonderlijke vermelding verdient.
Men boorde op een zoutlaag. Doch daar voor de onderneming veel afhing
van den aard en de plaatsing der verschillende grondlagen, beginnen wij met
die duidelijk te maken door het geven der op bladz. 40 verticale doorsnede,
volgens de lijn in welke zich de vier boorgaten bevinden. Zij zijn op hun
diepte naast elkander geteekend en bij elk er van zijn de doorboorde steenlagen met hare helling op het horizontale vlak aangeduid. Het meest links
staande boorgat, dat door geen letter is aangeduid, loopt eerst door zand en
grint (1) omtrent ter diepte van 40 meter, daarna door devonischen leemleisteen (3), eindelijk door grauwacke (2). Ter diepte van 215 meter kwam
men nog op geen zoutlaag en staakte daarom den arbeid. Het volgende boorgat
is slechts 38 meter diep en staat geheel en al in zand en grint, doch komt
aldaar in een dunne zandsteenlaag, die met het horizontale vlak een hoek van
72° maakt; die laag bevat warm water, dat zeer rijk aan zout en gas is. Dit
water klom niet uit zich zelf in de buis, maar toen er een pomp ingebracht
•en daarmede korten tijd gewerkt was, ontwikkelde zich zooveel koolzuur gas,
dat er een schuimende zoutbron van 20° warmte te voorschijn kwam en bijna
| meter hoog opsprong. Deze bron, die de k l e i n e f o n t e i n genoemd wordt,
levert het koolzuur gas tot warme gasbaden voor jichtigen en tot de fabricatie
van kunstmineraalwater. Later boorde men &, eerst in 42 meter zand en grint;
daarna door een laag vast zwart devonisch marmer (4). Op een diepte van
180 meter bereikte men de zandsteenlaag met het warme zoutwater; uit de
buis springt schuimend en parelend een sneeuwwitte straal van 2 meter hoogte,
de g r o o t e f o n t e i n genoemd. Deze heerlijke fontein levert aan de baden te
jSTauheim gasrijk water van 28° warmte. Eindelijk boorde men c, mede door
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zand en grint, benevens marmer, en bereikte op de diepte van 206 meter de
zandsteenlaag. Slechts weinige minuten behoefde men te pompen, om de
F r i e d r i c h - W i l h e l m s - f o n t e i n ter hoogte van 16 meter te zien opspringen.
Haar water heeft een warmte van 30° en is zoo zoutrijk, dat het zeer geschikt
is tot het winnen van zout.
Deze drie waterstralen ontspringen uit een en dezelfde zandsteenlaag, die
een helling van 72° heeft. Zij zijn niet ver van elkaar verwijderd: a van b
65 meter, b van c slechts 10 meter, en toch heeft elke een ander zoutgehalte,,
een andere springhoogte en een anderen warmtegraad. Wij herhalen tabellarisch de reeds gedane opgave:
Fontein.

Zoutgehalte.

Warmte.

Springhoogte.

16 meter
2 „
3
/
20°
A n
Zulks is in zoover zeer belangrijk, als het een bewijs levert, dat de springhoogte eener geboorde bron ook nog van andere omstandigheden moet afhangen
dan alleen van de drukking van het andere
hevelbeen; alsmede dat het water te warmer
is naarmate het uit grooter diepte opkomt.
De laatste waarneming vinden we in bijna
alle artesische bronnen en in alle diepe mijnen
bevestigd. Zij heeft haar grond hierin, dat.
de aarde nog niet ten volle is afgekoeld en
dat zij in haar binnenste nog in een gloeienden toestand verkeert. Hoe nader de watergeleidende grondlagen bij dien binnenhaard
des aardbols liggen, des te hooger stijgt
hare hitte; hoe dieper dus de grondboor
dringt, des te hooger warmtegraad heeft het
opborrelende water.
Die in de diepte toenemende warmtegraad
is, naar het schijnt, ook oorzaak van het
verschil in springhoogte der drie bronnen*
Het water namelijk bevat opgelost koolzuur,
gelijk mousseerende wijn en selterswater
vaste lucht in opgelosten toestand bevatten.
Doch nu is het een feit, dat heet water het
koolzuur niet of slechts onder een zeer sterke
drukking kan behouden. Dienvolgens zal het
water wel hoe dieper hoe beter in de poreuse
Aanleg der springbron te Nauheim
zandsteenlaag met koolzuur kunnen verzadigd
in Nassau.
worden, maar altijd slechts zooveel als de
beide bij toenemende diepte in kracht stijgende, onderling vijandige machten:
hitte en druk, gedoogen.
Friedrich-Wilhelm
Groote
Kleine

5%
3j %
2J %

30°

28°

GRONDBORING.

Bijaldien echter aan het water door middel van een boorgat een uitweg
geopend wordt, houdt de drukking daar ter plaatse op, de hitte drijft het
koolzuur uit en doet hetzelfde als bij het schuimen van den champagne in
den hals der fiesch plaats heeft: door de buis springt het zoute water in een
hoogen straal opwaarts. Dit een en ander heeft natuurlijk alleen betrekking
op water dat koolzuur bevat.
De bronnen zijn ook te rijker aan zoutdeelen naarmate zij dieper zijn;,
trouwens in de bovenste gedeelten der zandsteenlaag sijpelen de waterdeelen
uit den dampkring, van dauw en regen door; daardoor wordt het zoutgehalte
verslapt. Op grooter diepte komen minder doorsijpelende waterdeelen het zoute
water aanlengen, en vandaar dat het te zouter is naarmate het uit grooter
diepte ontspringt.
De fonteinen te Nauheim geven dagelijks 8 millioen liter zoutwater en meer
dan een millioen liter koolzuurgas. Het zoutwater bevat zooveel opgeloste vaste
aardachtige stoffen, dat hetgeen zij dagelijks doen opborrelen 92 centenaar
weegt.
De r e u z e n f o n t e i n te K i s s i n g e n kan naast die te Nauheim genoemd
worden. Doch de schuimende straal is minder warm, hoewel hij uit een diepte
van 630 meter komt. Het boorgat bereikte eerst op die diepte een steenzoutlaag.
De straal springt 80 meter hoog, doch men laat het water niet onophoudelijk
opborrelen, gelijk men ook te Nauheim de Friedrich-Wilhelms-fontein slechts
van tijd tot tijd met haar volle kracht laat spuiten, ten einde andere nabij liggende minerale bronnen niet van haar koolzuur te berooven.
Slechts 157 meter diep heeft men behoeven te boren om te So den, een
badplaats aan den voet van het Taunusgebergte, een springbron van 28°
warmte te openen; ook te Orb in den Spessart vond men vroeger een dergelijke bron.
De zout- en badbron O e y n h a u s e n bij Rehme in Westfaien is 697 meter
diep, maar wordt daarin overtroffen door die te Mondorf aan de Moezel, die
716 meter meet. Doch de laatstgenoemde bron heeft niets opgeleverd dat der
moeite waardig is, terwijl de eerste aanleiding heeft gegeven, dat Oeynhausen
een zeer gezochte badplaats werd.
Boorgaten tot het bekomen van zoetwaterbronnen, die van zelf springen, zijn
over 't algemeen zeldzaam, omdat zij slechts onder bepaalde omstandigheden
der aardlagen kunnen voorkomen. Des te vermaarder is daarom die te G-renelle bij Parijs; zij leverde aan de hoofdstad dagelijks meer dan 2\ millioen
liter water. Deze bron verloor haar vroegere mildheid, toen de artesische put
van Passy bij Parijs geboord was, die nu dagelijks 4 millioen liter water
geeft.
In de droge vlakten van Algiers hebben de Fransche geologen punten aangetroffen, die uitnemend geschikt zijn tot het boren van artesische putten. De
aldaar in het werk gestelde boringen geven gelukkig geen zoutwater en
kunnen dienvolgens tot het besproeien en vruchtbaar maken van die door
klimaat en ligging begunstigde landstreek dienen. Wat aldaar kan worden
aangemerkt als een overwinning der wetenschap, moet bij de grootsche boring
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te P a s s y erkend worden de vrucht te zijn van het beleid en genie van den
ingenieur, met het bestuur over dien arbeid belast.
Parijs had groot gebrek aan zuiver drinkwater; de prachtige Seine-stad
moest zich grootendeels behelpen met het zoo goed mogelijk gefiltreerde water
der verontreinigde rivier. Om dus de inwoners van de allernoodwendigste
levensbehoefte te voorzien, had men reeds vroeger het plan ontworpen onderscheiden nieuwe bronnen te boren van 8 - 1 2 c. M. doorsnede, evenals die van
{xrenelle was. Doch in dien stand van zaken bood de Duitsche ingenieur K I N D
•aaii om ten behoeve der stad een artesischen put te boren, zoo groot als er
nog geen bestond. Het boorgat zou op de diepste gedeelten nog eene doorsnede
van 2 / 3 meter hebben en in het etmaal 12 millioen liter water leveren ter
hoogte van 25 meter boven het hoogste punt in het Bois de Boulogne. De
kosten zouden 350,000 fr. niet overschrijden en uiterlijk 2 jaren werden voor
de uitvoering van het werk toereikend geacht. K I N D hield zich zoo vast overtuigd van het gelukken zijner onderneming, dat hij in het contract de bepaling
liet opnemen om, ingeval de aangeduide geldsom niet geheel werd besteed,
het batig saldo met de stad Parijs te deelen. Eer men tot beslissing kwam,
werden 3 vragen overwogen: 1°. of men een nieuwen put kon boren, zonder
dien van G-renelle te benadeelen; 2°. of de afstand tusschen G-renelle en Passy
groot genoeg was; 3°. of de hoeveelheid water ook in verhouding zou staan
tot het wijder nemen van de doorsnede. Over de beide eerste punten waren
de leden der commissie het eens, doch over het derde bestond verschil van
gevoelen. De meeste ingenieurs hielden het er voor, dat K I N D veel te veel
water had beloofd, en waren van oordeel, dat het kiezen van een wijde opening
niets deed dan de kosten verhoogen, vermits men meende, dat het om 't even
was of de wijdte \ dan wel
meter ware, daar men noch meer noch minder
water zou bekomen dan te G-renelle. De stadsregeering, alsmede de stedelijke
opzichters spraken bij dit verschil van gevoelen onder de geleerden de meening
uit, dat in dit geval alleen de ervaring het bewuste punt kon beslissen en
dat het juist op den weg der stad Parijs lag, zulk eene ervaring in het leven
te roepen, al ware het alleen ter verrijking der wetenschap: — immers indien
Parijs voor een zoo kostbare proefneming terugdeinsde, welke andere stad of
vereeniging zou dan den moed tot zulk een onderneming hebben?
Den 2 3 S T E N December werd dus de overeenkomst met den ingenieur K I N D
gesloten, het werk hem opgedragen en de plaats aangewezen: op den hoek
der avenue St. Cloud en de Rue du petit Pare in de voorstad Passy. Terstond
werd de arbeid aangevangen en allergelukkigst voortgezet. Den 3 1 s t e n Maart
1857 was het boorgat reeds 537 meter diep; iederen dag meende men water
te kunnen verwachten — toen onverwachts, omtrent 32 meter beneden den
beganen grond, een buis van sterk ijzerblik door de kleimassa gebroken werd,
hetgeen natuurlijk allen verderen arbeid verhinderde, totdat de belemmering
was weggenomen — iets dat 3 volle jaren duurde. De overeenkomst met K I N D
werd vernietigd en de stad Parijs liet de zaak voor eigen rekening en onder
eigen verantwoordelijkheid, maar toch onder de blijvende leiding van K I N D ,
voortzetten. Men begon nu van boven af een tweede, grootere opening te
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maken, en wel tot een diepte van 48 meter, ten einde de gevaarlijke lagen
<ïer tertiaire formatie te doorboren en op het vaste kalkgesteente te komen.
De schacht werd gedeeltelijk met gegoten ijzeren buizen en metselwerk, gedeeltelijk met ijzerblik bezet: f der hoogte had een doorsnede van 3, het overige
van 1 3 meter. Dit was een langwijlige en gevaarlijke arbeid, daar gegoten
ijzeren buizen van 2 c. M. dikte ten gevolge van de zijwaartsche drukking der
deegachtige leemlagen sprongen als glas. Meermalen weigerden de werklieden
dan ook den arbeid voort te zetten. Den 1 3 d e n December 1859 was het eindelijk
gelukt, het oorspronkelijke boorgat van 537 meter weder te openen en kon
men voortgaan met boren. Doch weldra ontstonden weer nieuwe, onvoorziene
belemmeringen. De geheele bron moest met houtwerk worden voorzien, vast
aaneengeklonken met ijzer; dit omkleedsel moest aan één stuk worden nedergelaten. Aan de benedenzijde dezer houten bekleeding van £ meter doorsnede
had men een bronzen buis bevestigd, die ter lengte van bijna 2 meter in het
hout zat en ter lengte van 12 meter vrij was; dit laatste gedeelte was van
gaten voorzien, ten einde het water door te laten als men de waterhoudende
laag zou bereikt hebben. Toen men 550 m. diepte bereikt had en de buizen
tot op die diepte in orde waren, bleef alles muurvast zitten, zonder dat men
in staat was iets vooruit of terug te bewegen; water had men nog niet. Er
schoot nu niets over dan een tweede buis van minder doorsnede dan die
welke vastgeraakt was, in deze te brengen, ten einde aldus, zoo mogelijk,
water te bekomen. Deze buis was van ijzer; zij had een doorsnede van 7 c. M.
en was 53 meter lang; het benedeneinde was mede van gaten vóórzien; dit
gevaarte had met de staven tot het nederdalen een gewicht van bijna 600
centenaar. Het waagstuk gelukte; ter diepte van 580 meter kwam men op een
leemlaag en op den middag van 21 September 1861 ter diepte van 587 M.
vond men eindelijk water, dat terstond in veel grooter overvloed te voorschijn
kwam, dan men zich had voorgesteld. Eeeds in het eerste etmaal bedroeg de
hoeveelheid 6300 M3.; den volgenden dag steeg zij tot 11,000 M8. en bedraagt
thans gemiddeld 8000 M3. of omtrent 8 millioen liter. Het water is chemisch
zuiver; het bevat slechts ^ °/ 0 aan minerale bestanddeelen, zand en leem, het
zand bezinkt echter zeer spoedig. De warmtegraad is 28° C., zijnde juist
dezelfde als die van het artesiaansche water te Orenelle, alwaar de hoeveelheid
water wel niet veel, maar toch eenigermate, verminderd is. De kosten dezer
nieuwe artesische put beliepen ruim een millioen francs, doch werden door
het veelvuldig gebruik, dat van zijn water gemaakt werd, binnen weinige
jaren geheel gedekt. Evenwel bleek het water niet te beantwoorden aan alle
eischen, die men aan goed drinkwater stellen mag en om deze reden heeft
men in den allerlaatsten tijd te Parijs een nieuwe drinkwaterleiding op reusachtige schaal aangelegd, waarvöor de rivieren Yanne en Dhuys als „ prise
d'eau" genomen zijn.
In een boorput bij Büdersdorf, in de nabijheid van Berlijn, vond men bij
120 M. diepte een temperatuur van 17.12° C., bij 160 M. reeds 17.75° C., bij
200 M. was de warmte 19.75° C. en bij 280 M. 23.5° C.; op eene diepte van
160 M. bedroeg dus de toeneming der warmte meer dan 6° Celsius. Dezelfde
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verhoudingen werden in de Parijsche putten waargenomen, want in die van
Grenelle, welke in allen opzichte met die van Passy zeer veel overeenstemmen,
was op 290 M. diepte de warmte 22.1° C., op 400 M. 24° C., op 490 M.
26.1° C. en op 530 M. bijna 27.1° C. Zoeken wy daaruit door berekening te
vinden, hoe diep men in de aarde moet dalen, om 1° C. meer warmte te
verkrijgen, dan verkrijgen wij in beide gevallen nagenoeg dezelfde uitkomst;
in den put van Eüdersdorf bedraagt de toeneming in warmte 1° 0. op 30 M.
en in die bij Parijs 1° op ruim 31 M. meerdere diepte. En ook voor andere
punten der aarde vindt men ongeveer dezelfde verhouding. Bij Neusalzwerk in
Westfalen werd een gat geboord, hetwelk op een diepte van 180 M. 19.6° C.,
op 400 M. iets meer dan 27° C., op 620 M. 31.4° C. en op 686 M. diepte
33.5° C. warmte had. Ook hieruit blijkt dus, dat de warmte op 30 M. diepte
1° C. stijgt. Bij sommige bronnen vond men intusschen geringe afwijkingen^
die echter slechts weinig verandering in de cijfers gaven, en waaruit men dusbesluiten mag, dat de warmte van het binnenste der aarde voortdurend zal
toenemen tot het punt waar de aardmassa nog in gesmolten toestand verkeert*)..
En als wij hier nu nog bijvoegen, dat men soms van hooggelegen vochtige
streken, die door waterdichte lagen moerassig gemaakt worden, het water kan.
aflaten door een gat te boren tot op eene laag die het water inzuigt, dan zal
men niet aarzelen, de grondboor een der nuttigste werktuigen, en de kunst
en wetenschap om haar wel te gebruiken een der zegenrijkste uitvindingen
van den menschelijken geest te noemen. De grondboor is een vertrouwde bode
in de verborgen wereld der gesteenten, een hamer in de hand van den navorscher, die de gesloten deuren opent en ons een blik vergunt in de natuur en
de schatten der diepte.
J

) Yan een g e l i j k m a t i g e toeneming der warmte naar de diepte behoeft daarom nog
geen sprake te zijn. Bij grootere diepten zou men ongetwijfeld grootere afstanden dan
30 meter moeten afdalen om de temperatuur telkens met 1° O. verhoogd te zien. Anders
toch zou men reeds op een diepte van omstreeks 3000 meter de temperatuur van kokend
water moeten aantreffen en op een diepte van
geogr. mijlen een hitte, voldoende om
rotssoorten als bazalt en porfier in een staat van smelting te houden, terwijl op een diepte
van 8 mijlen reeds het smeltpunt van ijzer en andere metalen zou moeten gevonden worden.
Het binnenste der aarde is echter voor den mensch nog een gesloten boek. Dieper da»
7 a 800 meter is men nimmer in een mijnschacht afgedaald, en de diepste putboringen
bepalen zich tot omstreeks 1300 meter. Vergelijk hiermede de dikte der vaste aardkorst,
die door de geologen op 5 a 8 mijlen wordt opgegeven, en de lengte der aardstraal, welke
860 mijlen bedraagt (1 geogr. mijl = 7420 meter). Onder die vaste aardkorst van 5 a 8
mijlen dikte bevindt zich de gloeiend-vloeibare massa, die in de taal der geologie met den
naam m a g n a (van 't Grieksche m a s s e in = kneden) wordt aangeduid. Hoe verbazend
groot ook de temperatuur van dit binnenste onzer planeet moge zijn en hoe duidelijk deze
zich ook openbaren moge in het voortbrengen van vulkanische verschijnselen, warme bronnen
enz., op de temperatuur der bovenste aardlagen en op die van onzen dampkring heeft deze
eigen aardwarmte, ten gevolge van de geringe geleidbaarheid der meeste gesteenten, slechts
uiterst weinig invloed. De verwarming hiervan is nagenoeg uitsluitend het werk der insolatie,
de beschijning door de zon.

Het Mijnwezen.

III.
Bezoek in een mijn. — Ertsen en ertshoudende lagen. — Werkzaamheden. — Werktuigen
en gereedschappen. — Putten en schachten. — In- en uitgangen. — De watermachine.

Liefelijk wordt het bergachtige landschap door de eerste stralen der ochtendzon beschenen en schitterend komen de toppen der bergen als vergulde tinnen
hoven de nog in nevelen gehulde vlakte uit. Op den achtergrond van het dal
hewegen zich donkere gestalten, die van verschillende kanten zich naar de
hoogte begeven. Ginds, op de hoogte, staat een huisje, waarin de bengel
geluid wordt. Het is vier uur in den morgen. Steeds meer en meer personen
in donkere kleeding verzamelen zich hier. Het zijn mijnwerkers, die zoo straks
hun dagwerk zullen aanvangen, dat 8 a 10 uren duurt. Op de loopplaats moeten
zij te juister tijd verschijnen en zich gereed maken tot den tocht naar de diepte.
Thans komen ze bijeen tot een gemeenschappelijk gebed en heffen een gezang
aan, terwijl de andere werklieden uit de groeve stijgen, die nu in het werk
zullen worden afgelost. Statig klinkt het mannenkoor over het dal. Is dat niet
oen gunstige gelegenheid voor ons, om de naburige mijn te gaan bezichtigen?
Wie de inrichtingen en handelwijze wil leeren kennen, waardoor in den schoot
der aarde nuttige delfstoffen verkregen worden, wiens weetgierigheid geprikkeld
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is geworden door de voorstellingen over het ontstaan van de verschillenderotssoorten en het op elkander volgen der verschillende aardlagen, de vorming
der steenkolenbeddingen, het voorkomen der zoutlagen, ertsaderen, gangen,
enz. — die zal zich gaarne bij ons aansluiten, om in de mijn zelf nieuwe
kennis op te doen en om het leven en bedrijf daar beneden met eigen oogen
te aanschouwen.
Men mag gerust beweren, dat het mijnwezen mede tot de oudste bedrijven
van den mensch behoort. In den beginne zal het winnen der ertsen wel is
waar op een zeer ruwe wijze geschied zijn; doch de noodzakelijkheid om
allengs in grootere diepten in te dringen, om zich voor het instorten van
uitgegraven ruimten en het inloopen van mijnwater te vrijwaren, om debedorven lucht te verwijderen, om het erts en het water naar buiten te
brengen, — dit alles moest alras de eerste mijnwerkers op het denkbeeld
brengen van die hulpmiddelen, welke de bewerking konden verbeteren. G-een
der oude schrijvers drukt zich intusschen over de wijze van behandelingduidelijk uit; wij moeten dus aannemen, dat de regelen en verkregen voordeelen door aanwijzing, onderricht en door de practijk van het eene geslacht
op het andere overgingen; de geheel bijzondere taal der mijnwerkers van alle
streken bewijst dit trouwens. Het is blijkbaar, dat het eerst die metalen en
delfstoffen in gebruik kwamen, welke in gedegen toestand — dat is als min
of meer zuiver metaal — nabij de aardoppervlakte voorkomen. Eerst toen men
hunne eigenschap leerde kennen van in het vuur vloeibaar te worden, kon de
gedachte opkomen, zware ertsen aan smelthitte bloot te stellen, ten einde
daaruit metalen te verkrijgen, die voor nadere bewerking vatbaar waren.
Ofschoon de geschiedenis weinig omtrent het mijnwezen der oudheid vermeldt, zoo bevat toch het boek JOB in Hoofdstuk 28 enkele belangrijke mededeelingen. Trouwens dat hoofdstuk leert, dat men in den tijd toen dat oude
boek geschreven werd, reeds goud, zilver, ijzer en koper, door uitgraven uit
gebergten en smelting der ertsen wist machtig te worden; dat men daartoe
mijngangen groef, waar men met touwen in werd afgelaten en waar een
gedeelte van den arbeid bestond in het afleiden of opstoppen der onderaardsche
wateraderen (vs. 1 — 11); zoodat wij hier reeds een vrij ontwikkelde kennis,
van het mijnwezen mogen onderstellen.
Zijn oorsprong schijnt deze tak van nijverheid genomen te hebben aan dekusten der Middellandsche Zee, voornamelijk in Syrië, waar de groote en rijkesteden Tyrus en Sidon zich verhieven. De Phoeniciërs en de oude Egyptenaren
brachten het mijnwezen tot een hoogen trap van ontwikkeling. Indië, en
vooral China en Japan, hadden lang voor den aanvang onzer tijdrekening fraai
bearbeide voorwerpen van verschillende metalen, waaruit volgt, dat men er
ver gevorderd moest zijn in het uitgraven en smelten. Yan daar werd het
naar Griekenland, Carthago, Italië, Spanje, Portugal en eindelijk naar Duitschland
overgeplant, waar aan den Rijn en Main reeds in de eerste eeuw na Chr.
zilvermijnen bestonden. Met den ondergang van het Romeinsche rijk ging dezekunstvlijt in Azië meer en meer achteruit, terwijl zij zich daarentegen in
Europa uitbreidde. De schatten, die Duitschland in zijn schoot bezit, werden.
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eerst opgedolven, toen de bewoners er zelf de waarde van leerden kennen.
Ieder grondbezitter ontgon zelf zijn mijnen, of liet ze door lijfeigenen bewerken.
In den tijd der Frankische koningen begint het uitgeven aan leenmannen, die
in bijzondere gunst stonden. Het Duitsche mijnrecht is een privilege, dat door
schenking der keizers op landvorsten overgegaan was, die het dan weer aan
hunne onderdanen tegen t i e n d e n afstonden. Niettegenstaande deze beperking
verhief zich het mijnwezen van eeuw tot eeuw tot een grootere hoogte. Doch
eerst in onzen tijd maakte het bezigen van kolossale stoommachines en
hydraulische werktuigen het mogelijk tot in zeer groote diepten door te dringen,
waardoor het mijnwezen pas tot een hoogen trap van volkomenheid gestegen is.
De rotslagen, die de aardkorst uitmaken, bevatten hier en daar geringe
hoeveelheden metaaldeelen of e r t s e n , benevens lagen van b r u i n k o l e n ?
s t e e n k o l e n , s t e e n - of k l i p z o u t , z w a v e l en andere zelfstandigheden,
die op verschillende wijzen gebruikt worden.
De e r t s e n en e r t s h o u d e n d e lagen. De bestanddeelen der ertsen waren
bij het ontstaan der bezinking- of sedimentaire gesteenten zeer nauw vereenigd
met het slijk waaruit die gesteenten ontstonden. Meestal bestaan zij uit verbindingen van een metaal met zwavel of arsenicum, in den grond gevormd
met behulp van vergane plantaardige stoffen, wieren (algen) en draadwieren
(conferven). In de werkplaats van den scheikundige ontwaren wij — gelijk
later in dit werk zal blijken — hoe zwavel-alkaliën de metaalachtige zelfstandigheden, die er mede in aanraking komen, in zwavelmetaal veranderen en
hoe deze verandering in de natuur plaats heeft. De wieren bevatten, evenals
vele andere planten, zwavel-alkaliën, door welke zij alle in water opgeloste
metaalzelfstandigheden, ijzer, lood, zink, koper enz. in zwavelmetaal veranderen.
Yandaar dat wij zoo dikwijls in leem, leemlei, zand- en kalksteen, turf, bruinen steenkolen, in één woord in alle uit water bezonken gesteenten, deelen
van planten, stengels, vruchten, blaadjes enz. zien, of ook wel daarmede bezette
overblijfselen van dieren, schelpen en koraal7 beenderen, vischgraten enz.,
geheel in zwavelmetaal veranderd of in erts overgegaan. In de uitwerpselen
der vulkanen — de lavasoorten — vindt men zulke ertsen nimmer; doch oudere
lava, die bedekt wordt met latere bezinkingstoffen, ontvangt die ertsen ten
gevolge van de onophoudelijke stofwisseling in de natuur. Andere verbindingen,
uit een metaal, zuurstof en koolstof bestaande — koolzure metaalzouten of ook
c a r b o n a t e n genoemd — worden op verschillende wijzen en ook wel mede
door planten nedergeploft, zoodat men ze dikwijls aantreft als versteeningsmiddelen, van hout, vruchten en andere plantdeelen. Deze koolzure metaalverbindingen, gelijk mede de zwavelachtige ertsen, worden nu door den invloed
van zuurstof, dampkring, water, warmte, licht, electriciteit, in één woord door
allerlei physische en chemische krachten veranderd, zoodat er nieuwe lichamen
uit ontstaan. De aldus ontstaande metaalverbindingen noemt men v i t r i o o l
en o x y d e , naarmate zij behalve metaal enkel zuurstof, of ook zwavel als
zwavelzuur bevatten. De belangrijkste oxyden zijn die van ijzer en bruinsteen.
De m a g n e e t i j z e r s t e e n die soms in kristalvormen, doch meestal in vaste
lagen voorkomt, heeft een zwartachtige kleur, is in den regel zeer zuiver en
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zeer tot bearbeiding geschikt. Dezen steen, den natuurlijken drager van het
magnetisme, vindt men in uitmuntende hoedanigheid in Zweden en Noorwegen,
in Zwaben en het Oeralgebergte als geheele bergruggen. De rood i j z e r s t e e n
-en ijzer g l a n s zijn in Midden-Duitschland, op het eiland Elba en in Engeland
belangrijke ertsen, gekenmerkt door buitengewone zuiverheid. Ook de bruini j z e r s t e e n wordt voor de ijzerfabricatie nog al verkozen, daar het een
gemakkelijk smeltende delfstof is, die veel ijzer bevat. Duitschland en Spanje
leveren b r u i n s t e e n , een oxyde van mangaan, dat voornamelijk in chemische
fabrieken, bleekerijen en glasblazerijen gebruikt wordt. T i n s t e e n is een
oxyde van tin; het komt voor in Saksen, Bohemen, Engeland en Oost-Indië,
inzonderheid op het eiland Banka, en is het eenige tinerts. Onder de carbonaten die het mijnwezen oplevert, onderscheidt zich het ijzercarbonaat of de
s t a a l s t e e n , ook s f e r o s i d e r i e t genoemd. Het zuiverst vindt men dit erts
in Stiermarken, in Bijn-Pruisen en in het Thuringerwoud; het levert de grondstof voor de beste staalsoorten en is helderrood, geelachtig tot wit toe van
kleur. Een ander ijzer-carbonaat, blak band genoemd, is, daar het velerlei
andere metalen bevat, zeer onzuiver; het is een zwarte, zich bij steenkolen
bevindende ijzersteen, die in Engeland, België en Westfalen in groote ijzersmelterijen gezuiverd wordt.
Gr a lm ei is een koolzuur zink; men vindt het in groote hoeveelheid in
Opper-Silezië, Polen, Bijn-Bruisen en nabij de Belgische grenzen bij Aken; het
wordt bij voorkeur gebezigd tot het winnen van zink.
M a l a c h i e t is een smaragdgroen koolzuur koper, dat door Rusland (den
Oeral) en Australië in groote hoeveelheid wordt geleverd. Men smelt het tot
koper; fraaie blokken, zooals men er in den Oeral vindt en die vooral in de
Demidoffsche groeven Nischni-Tagilsk worden uitgegraven, worden tot kostbare
vazen en andere pronkstukken geslepen. Het blauwe kopercarbonaat, koperl a z u u r , is zeldzamer.
Onder de vitriolen moeten voornamelijk genoemd worden: z w a v e l z u r e
a l u i n a a r d e , waaruit het voor ververijen zoo belangrijke aluin bereid wordt,
en i j z e r v i t r i o o l .
Het meest verspreide zwavelmetaal is z w a v e l k i e s , zijnde ijzerkies, bestaande uit ijzer en zwavel; het is goudgeel van kleur en dient alleen tot het
bereiden van zwavelzuur (in het dagelijksche leven vitriool genoemd), ijzervitriool en doodekop. Dit metaal vergezelt alle andere zwavelmetalen, steenen bruinkolen en is in de laatstgenoemde doorgaans de oorzaak van ontploffingen en mijnbranden.
K o p e r k i e s , k o p e r g l a n s , b o n t k o p e r e r t s zijn zwavelmetalen met
veel koper; zij zijn dikwijls verbonden met zwavelzilver of z i l v e r g l a n s en
maken den rijkdom uit der lagen koperlei en kopererts, uit welke zij door
den mijnwerker worden uitgegraven, ten einde daarna aan de kopersmelterijen
te worden afgeleverd.
L o o d g l a n s , doorgaans zilverhoudend, is een loodgrijs, glinsterend zwavellood, het belangrijkste looderts, dat op vele plaatsen met ijver wordt gezocht.
Dikwijls vindt men het in gezelschap met v a a l e r t s e n , die met z w a r t - en
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r o o d e r t s , alsmede z i l v e r g l a n s de belangrijkste, maar zeldzaam voorkomende zilverertsen zijn. Gedegen z i l v e r is evenals g e d e g e n goud
zeldzaam; het laatstgenoemde vindt men meest met g e d e g e n p l a t i n a in
zand. L o o d g l a n s is zeer dikwijls vereenigd met z i n k b l e n d e , een verbinding van zink en zwavel, bruin en glinsterend van voorkomen, dat in den
laatsten tijd mede tot het winnen van zink gebezigd wordt.
Y e r m i l j o e n is het roode zwavelkwikzilver, dat tot het winnen van kwikzilver gebruikt wordt. Andere zwavelmetalen, gelijk s p i e s g l a n s (zwavelantimonium) en b i s m u t h g l a n s (zwavelbismuth) zijn zeldzaam en maken in
het mijnwezen slechts een bijzaak uit.
De voor het mijnwezen belangrijkste a r s e n i c u m m e t a l e n zijn: k o b a l t ,
waaruit een blauwe verfstof, smalt, vervaardigd wordt, en k o p e r n i k k e l
(arsenicumnikkeJ), bevattende het n i k k e l , een hoofdbestanddeel van die
metaallegeering, welke onder den naam nieuw zilver bekend is.
Al deze ertsen en metaalverbindingen zijn echter oorspronkelijk slechts in
uiterst geringe mate met de gesteenten verbonden, zoodat zelfs de scheikunde
dikwijls moeite heeft ze er in te onderscheiden. Niettemin heeft moeder natuur
middelen en wegen gevonden om ze hier en daar in mijngangen en lagen
hijeen te zamelen, zoodat de mijnwerker ze meester kan worden. Wij willen
dit belangrijke onderwerp bij gelegenheid van ons mijnbezoek nog nader
behandelen en merken hier alleen nog op, dat die formatiën, waarin de stofwisseling het langst is werkzaam geweest — de oudste formatiën der gekristalliseerde silicaatgesteenten, benevens de eerste bezinkselgesteenten, de silurische en devonische, de steenkolen- en permische formatie — de rijkste ertslagen bevatten, en dat men de edelgesteenten en edele metalen alleen daar
aantreft, waar men die formatiën of het daarop liggende puin vindt.
H e t w i n n e n der e r t s e n . Eer een bergwerk wordt aangelegd, moet men
zich verzekeren dat er en welke ertsen er aanwezig zijn. De bestuurder van
het werk kent als geoloog de wetten volgens welke de ligging en vorming
van aard- en ertsachtige delfstoffen plaats heeft; daarom zoekt hij volgens
vaste regelen, dat wil zeggen: hij tast en bedient zich daartoe öf van de
grondboor öf van tastijzers, ten einde op meerdere of mindere diepte te onderzoeken wat zich in den grond bevindt en hoe het er ligt. In vroeger tijd
verborgen sluwe berglieden hun kennis onder den sluier der geheimzinnigheid: —
zij zochten de ertslagen met behulp der w i c h e l r o e d e , zijnde een stokje
van een hazelaar. Dit stokje heette door beweging en richting te kennen te
geven, of het zich in de nabijheid bevond van wateraderen, ertslagen, of iets
anders wat het nazoeken waardig was. De wichelroede had in dien tijd ongeveer dezelfde taak als in onze e e u w de tafeldans: men achtte haar in staat
•om alle mogelijke aanwijzingen te doen. Dit stokje werd onder allerlei geheimzinnige en onzinnige plechtigheden gezocht en gesneden. De nacht van St.-Jansdag
•of ook de Oudejaarsnacht was daartoe het geschiktst. Na een opzettelijk daarvoor vervaardigd gebed moest men zich met het slaan van middernacht, zoo
mogelijk geheel naakt, ter plaatse bevinden waar dan de toovertak (die een
bepaalden vorm moest hebben) werd afgesneden. Het stokje werd vervolgens
IV.
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plechtig gedoopt en kreeg bij die gelegenheid een naam; roeden die den naam
hadden verkregen van zeer krachtig te zijn in hun werking, betaalde men
zeer duur. Het gebruiken dezer voorwerpen is van zeer oude herkomst, en
zoo al niet - gelijk doorgaans beweerd werd — de staf waarmee MOZES water
uit de rots sloeg (Num. XX: 11) zulk een hazelaarstak geweest is, zeker
is het, dat de oude Romeinen er reeds het gebruik van kenden. Sedert de
XV d e eeuw werd hij in Duitschland, waar het mijnwezen zeer in bloei was,
dikwijls geraadpleegd, niet enkel door mijnwerkers, maar ook door schatgravers, en naar men verhaalt vooral ook door de krijgslieden in den dertigjarigen oorlog, waarin, gelijk zeker kroniekschrijver zich uitdrukte, „met de
onder eedzweringen gebruikte tooverroede bijna al het geld dat zich onder
een dak bevond, werd aangewezen en menig arm man daardoor bedroefd en
gemarteld."
In dien tijd geloofden niet enkel de eenvoudige en onnoozele bergwerkers,
maar zelfs de meer ontwikkelden aan die eigenschap.
In een anderen zin is het echter volkomen waar, dat de roede het geld uit
den zak klopte, en wel in de handen dergenen, die de roede eigenlijk op hun
rug hadden moeten voelen. Het is waar — de lieden die er zich van bedienden
vonden b. v. dikwijls water, maar daartoe hadden zij al dien omslag niet
noodig. Indien zij als ervaren berglieden een rijke ondervinding in hun beroep
hadden opgedaan, konden zij zeer wel nagaan, waar met groote waarschijnlijkheid water te vinden was, en de heele roedegeschiedenis was niets dan
kwakzalverij, om voor te geven, dat zij in 't bezit van geheimzinnige kunsten
waren. Aardkunde, kompas, moker en grondboor zijn vrij wat zekerder gidsen
voor mijn-ondernemingen dan al de takken van al de hazelaars op de wereld.
Doch — wij moeten onzen tijd niet verpraten, willen we ons mijnbezoek
afleggen.
Reeds op een afstand zien we bij den put, die den ingang naar de mijn
vormt, een grooten haspel, door paarden gedreven. Deze toestel dient om
twee touwen beurtelings het eene op-, het andere af te winden, waardoor
manden, bakken enz. worden neergelaten om na gevuld te zijn te worden
opgetrokken. In groote mijnen bedient men zich daartoe van stoommachines;.
elders, waar men stroomend water heeft, dat in staat is dezen toestel in
beweging te brengen, bedient men zich van de goedkoopste beweegkracht.
Dien put moeten wij ook in, willen wij de onderaardsche schatten zien
opdelven. Kom, zetten we dan den voet op de sporten der ladder, die ons
naar de werkplaatsen der onderaardsche nijverheid in de diepte voert. Hier is
het, dat de onvermoeide en onverzadelijke mensch aan den schoot der aarde
de kostelijke metalen ontwringt en tal van mineralen ontrukt, die hij tot zijn
nut en gemak op de meest verschillende wijzen aanwendt. Yele honderden
voeten diep beneden het vriendelijke licht der zon vertoont zich aan ons oog
een levendige, zij het ietwat sombere bezigheid. In zwarte, gapende afgronden,
omringd van ruw, vast gesteente, arbeiden de vlijtige mijnwerkers; tallooze
kleine lampjes, waarmee zij zich bij hun moeitevollen arbeid bijlichten, dwarrelen als dwaallichtjes voorbij onze oogen, duizendvoudig vermenigvuldigd doo
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terugkaatsing in de vallende waterdroppels of in de glinsterende steenen, die
onder den hamer van den forschen werkman van de rots gescheiden, deze
zelve in een onderaardschen dom herscheppen, gedragen door geduchte pijlers.
Hier is het, dat de mensch uit de aarde het ijzer trekt, dat hij voor duizend
en nogmaals duizend werktuigen des vredes en des oorlogs gebruikt. Hier
vindt hij het koper, dat hem zijn geschut en zijn vaatwerk levert, het kostelijke
goud en het edele zilver; — hier vindt hij het kwik, waarmee hij het goud en
het zilver uit hunne ertsen afscheidt, dat hem tot artsenij dient en hem den
nimmer bedriegenden spiegel verstrekt. Hier wordt ook de steenkool en de
bruinkool gewonnen, de onschatbare hefboomen van alle nijverheid, die ons
het veelvuldig gebruik der stoommachine mogelijk maken. Doch wie is in
staat al de schatten te noemen, die de mijnwerker in zijn onderaardsche werkplaats wint en in ruwen vorm aan den smeltoven levert, waar zij in die
gedaante gebracht worden, waaronder zij in den dienst der menschheid treden ! —
De mijnwerkers arbeiden reeds met rustelooze bedrijvigheid. Laten wij ons
echter voor onzen onderaardschen
tocht eerst van een mijn-kostuum
voorzien, en ons door den Obers t e i g e r (zooals de opzichter van
al de mijnwerkers eener groeve heet)
doen begeleiden. Yoorzien van mijnlampen, dalen wij van ladder op
ladder, in den loodrechten gang van
verdieping tot verdieping neder. Inmiddels toont ons de geleider menige
ontgonnen plek, en wij komen eindelijk aan een v u 1 p 1 a a t s, waar
H a 8 p e l t o t op. e n n e e r l a t e n >
wij uitrusten en ons enkele eigenaardige kunsttermen laten verklaren. Een vulplaats is op blz. 52 afgebeeld,
en dient om de ertsen, die over de geheele uitgestrektheid van de mijngang
gewonnen worden, te verzamelen en naar de aard-oppervlakte te voeren. Links
bevindt zich de afdeeling van de gang, die thans ontgonnen wordt. Een mijnwerker is juist bezig, een ton of kist te vullen, die daarna door een hijschwerktuig uit de groeve gevoerd wordt, terwijl een andere ledig naar beneden
komt. Een ander arbeider heeft in een op ijzeren rails loopenden rolwagen
erts uit de gang aangevoerd. Daarop volgt een tweede afdeeling met pompen
om het water te verwijderen, en rechts van voren een derde afdeeling met
ladders; eindelijk komt er nog een mijnwerker uit een dieper gedeelte juist
naar boven. Op den voorgrond zijn bij het licht van een lampje drie mijnbeambten met elkander in gesprek; het zijn vooreerst de g e z w o r e n e , die
den mijnwerkers hun arbeid aanwijst en het opzicht over de afzonderlijke
groeven heeft, dan een beambte van hoogeren rang (Obereinfahrer), die
den eersten weder controleert, en eindelijk de m i j n m e e s t e r , die boek houdt
en de loonen uitbetaalt. In de nabijheid ligt een groote massa erts opgehoopt.
Hoe zijn die ertsen hier als aderen in den berg ontstaan, en hoe is het
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mogelijk ze te vinden? zoo vragen we nieuwsgierig aan die beambten. Dezen
verklaren ons de zaak aldus. De inrichting van het mijnwezen en de leer van
de vorming der aarde ondersteunen en verklaren elkander wederkeerig. Die de
eerste wil verstaan, moet de laatste begrijpen. Ten tijde dat de aardbol gevormd
werd, is zijn buitenste korst op vele plaatsen gebarsten, en in de spleten, die
vaak diep in het binnenste reikten, stortten zich velerlei zelfstandigheden van
de vloeibare aardkern uit. Aan deze groote omwentelingen hebben wij het
ontstaan dier rijke erts-afzettingen te danken, die hoofdzakelijk in g a n g e n
en l a g e n onderscheiden worden. De laatste ontstonden te gelijk met de
vorming van verschillende deelen van het gebergte zelf, terwijl de eerste

De vulplaats in een mijn.

gevormd werden, wanneer een of meer formatiën reeds plutonisch of vulkanisch,
d. i. opgedreven door een naar de aardkern gestadig toenemende smelthitte,
volkomen waren geworden. Het zijn deze opgevulde spleten, die de mijnwerker
e r t s - g a n g e n of a d e r e n noemt en waaruit hij zijn erts wint. Hun wijdte
bedraagt eenige centimeters, soms zelfs eenige meters; hun lengte dikwerf
vele uren; hun uiteinde in de diepte kent men slechts bij weinige. Wanneer
zij meer of min regelmatige lagen vormen, heeten zij b a n k e n ; deze liggen
dikwijls horizontaal, dikwijls ook hellende op den horizon; dit laatste noemt
men het v a l l e n van de bank, terwijl door s t r e k k i n g de richting naar de
een of andere hemelstreek bedoeld wordt. De dikte van zulk een laag heet
hare m a c h t ; de berglaag, die haar van boven begrenst, de h a n g e n d e , en
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de daar onder gelegene de l i g g e n d e laag. Dringt een andere gang van
ertsloozen steen door een bank, die zich aan de andere zijde weder voortzet,
dan heet zulk een bank een t r a p gang.
A r b e i d , g e r e e d s c h a p p e n en w e r k t u i g e n . Gewoonlijk duiden .uitwendige kenteekenen het aanwezig zijn van erts-lagen aan, daar zij of bloot
liggen of zich door losgelaten stukken kenbaar maken. Heeft men nu door de
een of andere aanduiding een erts-ader gevonden, zoo moet men haar beloop
nagaan en haar zoeken te ontblooten. Men poogt haar strekking, val en macht
door boring te bepalen, waarbij men de aarde in verticale richting opent, of
men vervolgt haar over een grootere uitgestrektheid door verdiepingsgewijze
uitgravingen. Is de bedding het waard,
dan gaat men spoedig aan het ontginnen, en maakt daarbij in de eerste
plaats gebruik van den h a s p e l (zie
de afbeelding op blz. 51). In die
gevallen, waarin zouthoudend water,
gasuitstroomingen of koolzwart het
vermoeden wekken dat er wellicht
mijnstoffen te vinden zijn, zoekt men
de delfstoffen op door middel van
b o r i n g , gelijk reeds boven werd
opgemerkt. De voorzichtige mijnwerker geeft zorgvuldig acht op den
aard van het gesteente en richt daarnaar vooral ook dat gedeelte van
zijn arbeid in, dat bestaat in 't verzekeren van de stevigheid der mijngangen. Hoe zeker hij zich daaromtrent gevoelt, zelfs in aanmerkelijke diepten, bij behoorlijke samenstelling en ondersteuning der gewelven, ziet men aan de mijnsteden
Freiberg, Marienberg, Clausthal, AnBe in v a n aanle
dreasberg enz., onder welke de mijnen
§
^ e e n e r mijflzich gedeeltelijk uitstrekken, terwijl
de bodem van Chemnitz en Wieliczka geheel ondermijnd is en vele tin- en
kopermijnen in Cornwallis, evenals onderscheidene Cumberlandsche steenkolenmijnen betrekkelijk ver, zelfs o n d e r den bodem der zee, bewerkt worden.
De schacht van de tinmijn van Dolcoath heeft een diepte van ruim 600 meter,
met wijd uitgestrekte galerijen.
Al naar den aard der steenrotsen, zijn ook de werktuigen, waarvan de
mijnwerker zich bedient, zeer verschillend. Naar de meerdere of mindere splijtbaarheid en hardheid kan de wijze van bearbeiding in vijf hoofdafdeelingen
gesplitst worden, waarvan ieder een bijzondere soort van bewerking vordert
namelijk a) rolsteenen worden door bijeenrapen, b) zachte steensoorten door
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houweelen, c) brokkelige door houten en ijzeren hamers, d) vaste door boren
en buskruit en e) zeer vaste door sterke verhitting bearbeid. De eerste wijze
wordt gebezigd bij kleiaarde, mergel, zand, gruis, bruinkolen enz. en bij reeds
uitgehouwen ertsen, die naar een andere plaats gebracht moeten worden, en
waarbij eenvoudig s c h o p p e n , h a r k e n en b a k k e n gebruikt worden. De
behandeling van het
h o u w e e l vordert reeds
meer vaardigheid. Het
houweel bestaat uit een
eenigszins gebogen en
met een stalen punt
voorziene wig, die bevestigd is aan een langen steel. Het maakt
het voornaamste gereedschap
van den
steenkolengraver uit, die
het gemakkelijk moet
weten te hanteeren. Bij
brokkelige steensoorten:
kalk, barytspaath, koperschiefer, gneis, porWerking met den haspel.
fier, enz. gebruikt men
h o u t e n en i j z e r e n
h a m e r s , van welke de laatste, de puntige, door den eersten die plat en
zwaar is, wordt ingedreven, hetgeen een zekere oefening vereischt. Doch nadat
men zich van b u s k r u i t is gaan bedienen, heeft de bearbeiding der mijnen
een geheel andere gedaante verkregen. Daarom eischt dit onderwerp een iets
uitvoeriger behandeling.
Tot het maken van een boorgat zet men de beitelvormige, aan het scherpe
einde verstaalde, maar
aan de bovenzijde week
gelaten ijzeren bergboor
tegen de rots en drijft
haar onder aanhoudend
omdraaien door middel
van krachtige slagen
met den hamer in. DaarMaken van boorgaten. Laten springen der rotsblokken,
door wordt de rots tot
zand en stof verbrijzeld;
er ontstaat een rond gat, zoo wijd als de boor dik is. Om dat zand buiten
het boorgat te brengen houdt men het bestendig vol water, terwijl men, ten
einde het felle spatten van het water te voorkomen, de boor omwindt' met
een schijf van werk of leder. Het boormeel verbindt zich met het water tot
slijk, dat hoe langer hoe stijver wordt en met een ijzeren werktuig wordt

arbeid, gereedschappen
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uitgehaald. In zachtere steensoorten wordt het boorgat somwijlen door eenvoudig
stooten en draaien met een zwaren langen boorbeitel verkregen, of, ingeval
het van beneden naar
boven in een overhangende rots moet worden
uitgehold, verbindt men
de met de punt opwaarts
geplaatste boor met een
soort van hefboom, die
bestendig tegen den kop
der omdraaiende boor aandrukt. Bij vaste rotsen
moeten (zie de onderstaande afbeelding) twee
man aan het werk zijn,
van welke de een de boor,
de ander den hamer hanteert. Dit werk eischt
Het maken van een boorgat.
veel oefening, zal de zware
hamer altijd op den kop der boor en nooit op de handen van den werkman
nederkomen, Zoodra het boorgat de behoorlijke diepte heeft, wordt het slijk
weggenomen, de overgebleven vochtigheid met werk weggewischt en
het gat met buskruit gevuld. Daar
de hoofdzaak der behandeling dezelfde
is, 't zij men een boorgat maakt
tot ontginning eener steengroeve,
't zij om grootere rotsblokken te doen
springen, willen we de zaak in haren
meer algemeenen vorm beschrijven.
Nadat dan het boorgat schoongemaakt is, vult de werkman het tot
op 1 van de diepte, plaatst er de
ruimnaald in, brengt boven op de
lading een prop van papier, of beter
nog, steekt in het gat een gereed
gemaakte patroon met buskruit, en
vult de ruimte boven het kruit stijf
op met gedroogd leem door middel
van een ijzeren staaf, — den stamper. Opdat echter in het aldus gesloten gat nog een opening zou blijHet maken van een boorgat.
ven, waardoor het geheel onderaan
liggende kruit zou kunnen aangestoken worden, wordt de genoemde patroon
aan de koperen, 18 a 24 c. M. lange ruimnaald gestoken, na alvorens deze
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door een dun rietje geschoven te hebben, dat het aanraken met den steen
belet; de naald blijft dan in het boorgat, totdat dit geheel gevuld en gesloten
is. Deze omhulling dient, opdat geen ontbranding van zelf zou plaats hebben.
In de kleine gang, die nu in het leem ontstaan is, wordt de lont gestoken,
een met kruit gevuld rietje, of eene veiligheidslont, een hennipdraad met
kruitpap. Aan het voorste gedeelte der lont is een stukje sterk zwaveldraad,.
het z w a v e l m a n n e t j e , vastgeplakt, dat aangestoken wordt. Is dit geschied,
dan vlucht de arbeider zoo snel mogelijk naar een veilige schuilplaats — een
oogenblik verloopt, men hoort een dof dreunenden knal, en de plaats is met
kruitdamp opgevuld. Nauwelijks echter is deze opgetrokken, of men aanschouwt
de hevige werking van het weinig kruit dezer enkele lading. Zware steenklompen en brokken liggen verspreid, en weinige seconden waren voldoende
om een werk te volbrengen, dat vóór het bezigen van 't buskruit weken lang
een harden arbeid vereischt had. Jaarlijks
worden voor springladingen in Freiberg
door elkander 3000 cent. buskruit gebezigd, waarmee 2 mill, boorgaten gevuld
worden, en in een enkele Mexicaansche
groeve (die van Grallega in het jaar 1833)
niet minder dan 384 cent. — In de
Zweedsche ijzermijnen brandt men op
zekere tijden van den dag — in Dannemora op den middag, wanneer de arbeiders zich naar boven begeven om uit te
rusten — geheele batterijen op eenmaal
los. Bijzondere klokken geven waarschuwings-signalen, en na een korte
stilte ratelt plotseling in de diepten een
vreeselijke donder, die nagalmt in de
rotskloven en honderdvoudig door de
Het springen door kruit.
echo herhaald wordt. Flikkerende bliksemstralen verlichten het onderaardsche gebied: slag op slag volgt even als
geschut-salvo's; gedurende een kwartier uurs siddert de grond; de naaste
omtrek trilt als bij aardbevingen; steen- en ertsbrokken vliegen uit zwarte
rookwolken omhoog en worden nu en dan tot over den rand der groeven
geslingerd; en een krakend geraas verkondigt het instorten van rotsmassa'sin de diepten. In den laatsten tijd heeft men zich bij dit laten springen van
rotsen bediend van de galvanische electriciteit. Waar men namelijk de gewone
wijze van aansteken niet of moeilijk volgen kon, b. v. bij het laten springen
van rotsen onder water, of waar vele boorgaten te gelijk moesten worden
aangestoken, of waar het gewone aansteken voor de werklieden gevaarlijk
kon worden, — daar heeft men geïsoleerde geleidraden, tot in het buskruit
loopende, verbonden met een sterke batterij van BUNSEN. Nadat zich dan alle
werklieden verwijderd hebben, wordt een electrische stroom door de draden
gevoerd en in een oogenblik barst alles los. De grootste ontploffing van dien
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aard, dio ooit heeft plaats gehad, verdient wegens haar buitengewoonheid een
afzonderlijke vermelding. Het aanleggen van een spoorweg van Londen naar
Dover was door heuvels en rotsen, die over den aangewezen weg lagen,
uitermate bemoeilijkt. Zeven tunnels moesten er gebouwd en, tusschen de
twee laatste, geweldige rotsgevaarten verwijderd worden om langs de zeekust
ruimte te vinden voor den weg. Vooreerst moest een deel van een uitstekende
en den weg versperrende klip (Round Down Cliff) worden uit den weg geruimd
en dit geschiedde den 2 6 s t e n Januari 1843 onder de leiding van den bekwamen
hoofdingenieur van den spoorweg, WILLIAM-CUBITT, in 't bijzijn van een tallooze
menigte toeschouwers, met een springlading van 185 centenaars buskruit. De
rots stak 120 meter boven de zee uit en maakte het middelste en hoogste
punt uit van de krijtbergen, welke zich langs de zeekust over een lengte van
5 Engelsche mijlen van Folkestone naar Dover uitstrekken. Een tunnel kon
door deze rots niet
aangelegd worden,
omdat de uitgraving
en de bouw daarvan
ontzaglijke kosten
veroorzaakt en de
voltooiing van den
weg eenige jaren
vertraagd zou hebben. Daarom besloot
men de geheele rots
te doen springen en
hakte te dien einde
daardoor een 100
meter lange gang,
waarin weder drie
benedenwaartsche
gangen uitkwamen,
die in even zoovele
mijngangen eindigden. Aan het eind van elke gang werd een kruitkamer
aangelegd, die 3| meter lang,
meter hoog en IJ meter breed was en een
groote kist kon bevatten welke de lading moest opnemen. De middelste lading
moest de meeste kracht doen en bevatte daarom 3750 kilo buskruit, elk der
beide andere 2750 kilo, alles in zakken, eene hoeveelheid zooals tot nu toe
nooit voor zulk een doel is gebruikt. Nadat men met het laden van al de
kruitkamers gereed was en alles nog eens door zaakkundigen was nagegaan,
werden de ingangen, zijgangen en de middelgang, met vrijlating eener ruimte
voor de geleiding, zorgvuldig en stevig met zand en kalksteenen gevuld; het
aansteken geschiedde met een galvanische batterij. Te dien einde had men een
sterke batterij met een geleiding voorzien, die uit een koperdraad van 720
meter lengte bestond en tot in de kruitkamer reikte. De verbazende menigte
toeschouwers, die dit zeldzame schouwspel bijwoonde, stond in stomme ver-
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wachting op eenigen afstand. Daar begon men nu uit de verte met de batterij
te werken; men hoorde een nauwelijks merkbaren doffen slag; de rots, in
het midden omtrent 30 meter dik, hief zich omhoog en stortte bijna zonder
geraas in zee. De stukken, die nog terug bleven, bedroegen meer dan een
millioen ton in plaats van een half millioen, zooals men berekend had (de ton
op 20 centenaars gerekend) en bedekte een vlakte van zes hectaren 6 a 7
meter hoog. Welk een ongehoorde kracht had zich hier in een oogenblik
ontwikkeld! En hoezeer verdient het onze bewondering, dat alles door den
bekwamen ingenieur zoo nauwkeurig berekend was, dat van die ontzettende
rotsmassa geen enkel brok werd omhooggeslingerd. De maat van het kruit
en de wijdte der openingen - het was alles juist, geen kracht te veel of te
weinig.
Doch keeren wij na dezen uitstap tot onzen steenbreker terug. Als de
kruitdamp opgetrokken is, neemt hij de ontbloote lagen in oogenschouw en
kan ze in grootere en kleinere blokken losmaken. Daartoe bedient hij zich van
onderscheidene werktuigen, i j z e r e n s t a n g e n en h o u t e n w i g g e n , plat
of van kegelvorm. Hoe? Zal men door middel van het zooveel zachter h o u t
harde s t e e n m a s s a ' s vaneensplijten? Z o n d e r water zeker niet, maar m e t
water gewis. Zie slechts het in de aarde geworpen zaad! Het zwelt en licht
•de zwaarste aardkorsten op; het schiet wortel en deze doorboort de hardste
rotsen! Men boort daartoe ruime boorgaten naast elkander in de rots, welke
men wil doen springen; men vult ze op met gedraaide houten cilinders die
volkomen droog zijn; in deze wordt aan de eene zijde een kloof gehakt,
waarin men een insgelijks volkomen droge, houten wig plaatst, en aldus in
het gat gedreven. Alsdan maakt men deze houten cilinders herhaaldelijk nat
en de uitzetting die dit veroorzaakt, doet de rots in de verlangde richting
vaneensplijten. Zulke boorgaten kunnen ook opgevuld worden met houten
cilinders, die in het midden doorboord zyn, terwyl men door middel van lange
hef boomen in die holte kegelvormige stalen schroeven wringt, welke het hout
doen splijten en uitzetten, en op de rots dezelfde werking doen als ingeslagen
wiggen. Een andere handelwijze is door middel van sterke v e r h i t t i n g , die
ouder is dan die der springladingen, en wel is waar zeer duur is, maar bij
zeer vasten steen als een laatste hulpmiddel nog op vele plaatsen moet
gebezigd worden. Hierdoor wordt het doel bereikt, om den meer dan ijzervasten samenhang der rotsen te verbreken, daar door de hevige hitte al het
water en de andere vluchtige zelfstandigheden, die in de tusschenruimten
bevat zijn, uitgezet worden en de steenbrokken losscheuren. Men richt alsdan
op den bodem van een mijngang een soort van brandstapel op in den vormvan een rooster of piramide, steekt hem aan en laat hem uitbranden. Daardoor
worden de rotsmassa's zeer verhit, uitgezet en broos; er ontstaan overal
spleten; steenklompen en geheele wanden scheuren zich los en vallen neer,
en nu dienen verder breekijzers, houten en ijzeren hamers, om erts en steenen
los te maken. Gewoonlijk leggen de mijnwerkers Zaterdags 's middags zulke
vuren aan, laten die Zondags uitbranden, zoodat 's Maandags hun arbeid weer
beginnen kan, wijl dan een voldoend gedeelte van den berg voor ééne week
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is uitgebrand. Een indrukwekkend schoon gezicht levert zulk een vereeniging
van 10 — 12 vuren in ééne gang op verschillende hoogten, ieder van minstens
1 klafter (bijna 3 | kub. meter of wisse) hout. Met hun gloed vervullen zij de
gansche ruimte, met vurige tongen de houtblokken lekkend en steeds heviger
en hooger brandend, hoe meer de halfnaakte mijnwerkers, die zich als vuurgeesten daar tusschendoor bewegen, de vlammen aanstoken, totdat zij door
den rook verdreven worden en de gang verlaten, terwijl de brandende massa's
blijven doorgloeien. Tegenwoordig schat men een zoo grootsch schouwspel
gering, daar hetzelfde resultaat op minder kostbare wijze te verkrijgen is.
HANNIBAL liet reeds op zijn tocht over de Alpen door zijn soldaten groote
rotspartijen door verhitting uit den weg ruimen. Op kleiner schaal wordt ook
water gebezigd tot het afbreken van steenblokken. Doch zulks is alleen daar
mogelijk, waar of een groote, na en dan invallende koude het in spleten en
kloven gegoten water snel doet bevriezen, öf het erts in een klei-, leem- of
zandachtigen grond ligt, die nog niet in vast gesteente is overgegaan, zooals
de alluviale aangespoelde gronden, in welke men het meeste goud aantreft.
Op onzen onderaardschen tocht vernemen wij met betrekking tot de wijze
v a n o n t g i n n i n g der m i j n e n , dat zij drieërlei is, n. 1.: o n d e r den
b l o o t e n h e m e l of bij d a g l i c h t , met g a a n d e r i j e n en met mijnp u t t e n ; wij zullen nu ieder dezer wijzen afzonderlijk beschouwen.
Ligt de te ontginnen stof op een niet aanmerkelijke diepte onder de aardoppervlakte, zooals b. v. bij lei-, zandsteen-, kalk-, en ook bij ijzersteengroeven
voorkomt, zoo ontgint men het onder den blooten hemel, bij d a g l i c h t . In
dit geval wordt slechts de bovengrond weggenomen, en de arbeid geschiedt
met wiggen, door middel van springladingen, enz. Intusschen kan deze ontginningswijze, hoewel de natuurlijkste, slechts zelden toegepast worden, daar
slechts weinige ertsen zoo dicht onder de oppervlakte liggen, dat men ze
gemakkelijk bereiken kan; integendeel moet men dikwerf diep in het binnenste
indringen, om op de plaatsen te komen, waar men den eigenlijken, winstgevenden arbeid beginnen kan. Zulke groeven vindt men in de dikke ijzersteenlagen bij Kladno in Bohemen, in het Oeralische gebergte, in Zweden, in
onderscheiden ijzer- en sommige kopermijnen van het Nausausche en langs
den Rijn, in de loodmijnen van het Eifelgebergte, in de rijke galmei- en loodgroeven bij Scharlei en Tarnowitz in Opper-Silezië en te Altenberg bij Aken.
Ligt daarentegen de ertsvoorraad zoo, dat men dien door een horizontale of
eenigszins gloeiende gang kan bereiken, zoo maakt men een g a a n d e r i j , die
van buiten naar het binnenste des bergs voert, waar hij zich dan in meer
gangen of afzonderlijke afdeelingen (vleugels) verdeelen kan. Door den ondersteuningstoestel zijn zij meest in twee ruimten gescheiden: de onderste, het
w a t e r r i o o l genaamd, dienende tot luchtverversching en afvoer van het
water, terwijl op de bovenste ingezameld en gereden wordt. Men heeft deze
gaanderijen van onderscheiden afmetingen, die dan ook door verschillende
namen: Such-, Tage-, E r b - en R e v i e r s t o l l e n (waarvoor onze taal geen
woorden heeft) worden aangeduid. Het groote nut der gaanderijen bestaat
daarin, dat zij tot het afvoeren van het water, tot luchtverversching en tot
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communicatiewegen voor verschillende mijnafdeelingen dienen. De lengte der
gaanderijen verschilt van weinige meters tot vele duizenden. In die, welke zich
in den omtrek van Freiberg bevinden, kan men d a g e n lang rondzwerven,
want een der diepste gaanderijen ( F ü r s t e n s t o l l e n ) met haar naar alle
hoofdgroeven afvoerende zijWiMMtt///,. takken heeft alleen een
lengte van ten naaste bij
20 uren. Dat tot zulk een
aanleg eeuwen tijds en onmetelijke arbeid vereischt
werden, spreekt van zelf.
Door de G-eorge-gaanderij in
den Harz, die, in 1777 begonnen, in 22 jaren van het
bergstadje Grund tot in de
mijn Carolina bij Clausthal
voortgezet werd en meer
dan 5 uren lang is en 800
Ingang der gaanderijen.
meter diep gaat, werden te
gelijk 15 waterleidingen,
verscheidene mijnen en vele kunstwerken ingericht en daardoor een groote
besparing van kosten verkregen. Een even kolossaal werk is de Keizer JOZEF U ' S
gaanderij te Chemnitz, die naar de 450 meter diep gelegen Theresia-mijn voert.
De bovengenoemde Fürsten-gaanderij is het werk van zes eeuwen; deze en de
Thelersberggaanderij hebben, met inbegrip van alle zijgangen, een lengte van
ruim 30 uren gaans. Te Altenberg kan men
de uit twee verdiepingen bestaande gaanderij
intreden, en in de nabijgelegen stad Geising ze
weer verlaten. Op den Rathhausberg bij Gastein
in het Salzburgsche loopt de beroemde 3500
meter lange Christoph-gaanderij den geheelen
berg door. Zeer merkwaardig is ook nog dein
lateren tijd begonnen R o t h s c h ö n b e r g s c h e
gaanderij nabij Freiberg, welker lengte ongeveer 45,000 meter zal bedragen en die meer
dan 2 | millioen gulden kost. Ofschoon op acht
verschillende punten uit zoogenaamde lichtg a t e n (mijnputten) te gelijk begonnen werd,
is zij toch eerst in twaalf jaren kunnen volDe ingang eener gaanderij.
tooid worden. Zij is voor de Freibergsche mijnen
hoogst nuttig, omdat ze veel dieper dan de tegenwoordige gaanderijen en al
het mijnwater er door wordt afgevoerd. De ingang ligt in het Triebisch-dal,
niet ver van Meissen.
Ten einde de ertsen op te zoeken, maakt men van het in de open lucht
uitkomende gedeelte van de gang of ader een schacht of mijnput. De schacht
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is een op een put of schoorsteen gelijkende opening of doorgang en wordt in
een loodrechte of schuinsche richting, öf van de oppervlakte der aarde, öf van
de een of andere ruimte
onder den grond benedenwaarts gedreven. De vorm
van de schacht is gewoonlijk die van een langwerpig
vierkant, of die van een
ellips, een cirkel of een
vierkant. Naar gelang van
het gebruik of het doel
geeft men aan de schachten
verschillende benamingen,
als: onderzoekings-, verbindings-, lucht-, trek-,
drijf-, kunst-, stangen-,
hang-, dagschachten en
luchtgaten. Wanneer de
schacht dient om het geArbeiders in een mijn.
bergte er mede te openen
en een erts-bedding te bewerken, wordt zij delf-schacht genoemd; om in de onderaardsche ruimte neer
te dalen en op te klimmen, vaar- of voer-schacht; om de verkregen bruikbare
delfstoffen er door op te halen, trek- en drijfschacht; om ertsen en gesteenten
van een hoogere naar een lagere plaats te
storten en te vervoeren, vol- en bremsschacht;
om de trekking en verversching der lucht in
de mijnwerken te bevorderen, luchtschachten
en luchtgaten; om het water uit de diepte
naar boven te brengen, kunst- of pomp-schacht,
enz. Is een schacht te gelijk kunst-, drijf-,
vaar- enz. schacht, dan wordt zij hoofdschacht
genoemd. De figuur stelt daarvan de doorsnede voor. Bij A ziet men bergwerkers in
een ton nedergelaten, in B wordt de laatste
met steenen gevuld en bij C hangt een klok,
die het teeken geeft voor het ophijschen.
G-ewoonlijk dienen zulke groeven niet om
de nog ongezuiverde erts daaruit weg te
nemen, maar zij worden aangelegd, 't zij om
De hoofdschacht eener mijn.
de werklieden naar die plaats te voeren en
dan worden ze loopgroeven genaamd, of om
de erts naar boven te werken en alsdan heeten ze voergroeven; menigmaal
kruisen zich ook groeven, waterleidingen en kanalen, ten einde de luchtverversching te verkrijgen; zulke groeven noemt men dan water- of luchtgroeven,
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ook luchtgaten. Andere groeven eindelijk dienen ook tot het verkrijgen van
mijnwater uit de diepte, en heeten watergroeven. Dikwijls ook heeft een groeve
een tweeledig doel: de loopgroeven namelijk dienen tevens tot het naar boven
werken van de erts.
Bij het aanleggen van schachten moet in het oog worden gehouden, dat
de richting in de diepte met de gaanderij een rechten hoek make (loodrechte
of rechthoekige schacht), maar wordt de schacht verwrikt af hellend, behoudt
zij in haar geheele uitgestrektheid niet een en dezelfde richting, dan noemt
men haar vleugelvormig. Bij water- en voerschachten veroorzaakt zulks groote

Betimmerde schacht in het Harzgebergte.

nadeelen. Men vindt aanzienlijke en uitgestrekte schachten in het Saksisch
Ertsgebergte, in den Harz, in Engeland en België. De Silberseegner richtschacht
is in haar geheele lengte verdeeld in drie gewone afdeelingen, ingang-, ophaalen werktuigschacht. De voerschacht heeft twee vademen, de werktuigschacht,,
waarin dubbele watermachines staan, naar omstandigheden
— 3 vadem lengter
bij een gemiddelde breedte van 1 vadem. Haar diepte bedraagt 380 meter. Hoe
kunstig en gemakkelijk zulke schachten worden gemaakt, zien we in de
afbeeldingen op bladz. 62, 63 en 65, waarop tevens de voer- en waterstangen
duidelijk zijn voorgesteld.
Hierboven spraken wij van het uitbouwen; dit geschiedt op verschillende
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wijzen. De bergwerker brengt in de gangen trappen, nokken en dwarsregels,
op de leggers schoren, pilaren, hoeken, vierkanten, en in de verdiepingen
openingen en zolderingen. De bouw op trappen schijnt van verre een rechthoekige driehoek. Men begint in een kanaal dat door afgraving in verbinding
staat met een dieper (berghol), zoodat een ertsklomp van 10 — 12 vadem dikte
en lengte naar verkiezing van alle kanten losgemaakt kan blijven staan. Een
vadem onder den bodem der bovenliggende galerij beginnen twee ertshouwers
de mijnader daar uit te houwen. Zoodra zij eenige vademen horizontaal zijn
vooruitgegaan, leggen zij 2 meter (gelijk aan een vadem) dieper weer twee in
tegenovergestelde richting der vorige aan, op
dezelfde wijze werkende. Na genoegzaam verder
voortwerken worden ook de derde, vierde trede
enz. begonnen. Daardoor verkrijgt dit werk
het aanzien van een groote trap. De nevens
de erts vallende nuttelooze steenen worden
door de arbeiders in aangebrachte kisten achter
zich gestort. De bouw der nokken is hiervan
daardoor onderscheiden, dat de erts van onder
naar boven aangevat en uitgehouwen wordt.
Zij heeft het aanzien van een omgekeerde
trap. De treden worden gelijkelijk op eiken
vadem afgedeeld en heeten nokhoeken. Tot
zekerheid der verkregen ruimte maakt men
kamers en muurwerk, behalve dat men wel
een stuk harde erts laat staan. Bij den bouw
van dwarsregels wordt een kanaal, dat met
de voergroeve in verbinding staat, gegraven,
het middelgedeelte in onderscheidene over
elkander waterpas liggende verdiepingen van
een vadem hoogte gebracht en hierop in behandeling genomen. Thans bouwt men rechthoekig van het voorste kanaal naar de schuinsloopende 2 a 8 meter breede dwarsregels,
terwijl de afval ter zijde wordt gestort, en
gelijk hierboven vermeld is, weggevoerd, wanneer de geheele dwarsregel uitgehouwen is. Het bouwen van schoren wordt horizontaal smal begonnen en de
rondom losgemaakte mijnader de schoor genoemd. De schoren zijn eigenlijk
liggende trappen, waarin de werklieden in plaats van te staan in een liggende
houding met truweelen enz. over de schouders werken. Zeer vermoeiend en
zwaar is dit werk, waarbij de berghouwer onmiddellijk de ledige plaats met
puin vult. De bouw van pilaren vereischt eerst het graven van een grondkanaal en daaronder 2 - 5 vadem lager een moeraskanaal, dat tot het verzamelen van water aangelegd wordt, van de eerste komende uit een schuinsche
voergroeve of uit kanalen, tot een kunstige grens doorgetrokken. Alsdan neemt
men de buitenste einden het eerst in bewerking en men laat regelmatig
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pilaren daar tusschen staan. Bij het bouwen van hoeken wordt van de groeve
een lijnrecht kanaal van 10 tot 10 vadem op beide zijden met kleine hoeken

aangelegd van een vadem hoog. Is het kanaal ver genoeg voortgegraven, dan
wordt een nieuwe streep van 2 meter hoogte aangevangen, de afval weggevoerd en zoo voortgegaan als bij het bouwen van nokken. Het minst doelmatig
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is het bouwen van vierkanten, dewijl door de vierkanten die blijven staan ook
de helft van het materiaal staan blijft, daarbij verloren of verbrokkeld wordt.
Op de laatste drie methoden komen wij bij het beschouwen der steenkolenmijnen terug.
Het m a k e n van v e r d i e p i n g e n (Stockwerksbau) geschiedt bij groote
ertsaderen, wanneer men van de hoofdschacht op verschillende bodems in alle
richtingen galerijen aanlegt, door middel van houweelen, vuur en buskruit
vervaardigd, in een horizontale richting op groote schaal voortgaat, nieuwen
voorraad van erts opzoekt. Wanneer gedeelten van dezen uitgestrekten bouw
verzakken of instorten, dan ontstaat de b r e u k b o u w , waarbij men openingen
in de breuk of verzakkingen drijft, deze goed met paalwerk voorziet, terwijl
•een arbeider het gesteente omwoelt. Is het in de galerij geschoven, dan graaft
men de ertsbevattende deelen uit en verlaat de mijnen. Dit is dus een buitengewoon lichte arbeid. Ongelukkig gaat hier echter heel wat verloren. Vele,
gewoonlijk de hardste rotsmassa's zijn zoo vast, dat men elke bewerking daarin
kan verrichten, zonder dat er behoefte is aan steunsels of bouwwerk. Evenwel
zijn er gevallen, waarbij de grootste voorzichtigheid noodig is, opdat menschen
en mijnwerken niet verloren gaan. Ten einde rotsen, die gespleten zijn, voor
instorten te beveiligen, maakt men gebruik van betimmering, aanvulling en
bernuring. De arbeiders bedienen zich van eenvoudige werktuigen: beitel, hamer
en zaag. In het algemeen kan men dit bouwen met hout verdeelen in galerijen schacht-betimmering. In het eerste geval is het betimmeren van hoeken
en deuren te vermelden; het laatste dient niet alleen tot ondersteuning van
de rots, maar is ook onmisbaar tot de beweging en bevestiging van de verschillende machines, 't geen door het plaatsen van vierkanten, draagbalken,
ijzeren kettingen en zoogenaamde hangende betimmering geschiedt. (Op bladz.
61 en 62 ziet men daarvan een afbeelding). Intusschen vermolmt het hout
zeer licht, waarom men in de schacht bestendig water laat vloeien, dat het
timmerwerk steeds vochtig houdt, waardoor de duurzaamheid verhoogd wordt.
Onder aanvulling (Bergversatz) verstaat men de aanvulling der ledige ruimten
met voorhanden zijnde ertslooze rotsstukken, die even hard als muren worden.
In Noorwegen, waar altijddurende sneeuwbergen gevonden worden, laat men
water in zulke holen vloeien, tot ijs bevriezen en de noodige pilaren daaraan
bevestigen, waardoor bijgevolg de kostbare mijnhouten worden bespaard. Met
genoegen ontwaart de onderaardsche reiziger menige schoon gewelfde elliptische
bemuring en menigen stout en zuiver uitgevoerden boog. Ofschoon duurder
dan betimmering, is toch de hechtheid grooter en houdt dit werk eeuwen
stand. De overeindstaande bemuring is verreweg zwaarder dan boven den
grond; bij schachten en galerijen vertoont zij zich als vlakke kromme bogen; —
in strekschen stand is zij elliptisch. Een geheel eigenaardige kunst is het
metselen met zinkmuren, waardoor men de uitgehouwen ruimten van boven
naar onderen bevestigt, terwijl de metselaar eene ruimte tusschen twee eiken
bogen bemetselt en daardoor een cilinder van steenen vormt, die des te dieper
zinkt, hoe meer lagen steenen er van boven worden opgemetseld. Het is een
der eerste plichten van de bergbeambten, toe te zien dat de ruimte der mijn
IV.
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vooral tegen instorting beveiligd en de arbeiders tegen het verzakken beschermd
zijn, bij gevolg dat alle bouwwerk deugdelijk betimmerd, gesteund en bemuurd zij.
Daartoe moeten mijnbeambten de plannen vooraf inzien, gezworenen ieder deel
bezoeken en beproeven, opzichters nogmaals alles onderzoeken. De afbeelding
op blz. 52 stelt een zoodanig onderzoek voor. G-eheel anders is de gesteldheid
daar, waar zulk een voorzorg ontbreekt en men in plaats van met verstand
en beleid voort te gaan, op roof bouwt. Om zoo iets op een grooten maatstaf te leeren kennen, moeten wij ons ver van hier begeven, namelijk naar
Zuid-Amerika. Daar, in den staat B o l i v i a , bestaat van ouds een der rijkste
zilvermijnen, P o t o s i , die sedert haar ontdekking door de Spanjaarden in de
16 d e eeuw voor meer
dan 30 millioen gulden aan zilver heeft
opgeleverd. De buitengemeen talrijke ertsaderen zitten daar in
leemlei en bevatten
behalve zilverglans
en
roodguldig-erts
meestal gedegen zilver. De mijn bevindt
zich op een 4500
meter hoogen berg.
den Cerro de Potosi.
waar zij zeer toevallig
gevonden werd. De
arme Indiaan H U A L P A
vervolgde bij het afgaan van den berg
eenig wild, maar het
dier was zeer vlugr
en H U A L P A , daarbij
Bemuurde groeve m het Harzgebergte.
uitglijdende,
greep
een boomstruik om
zich aan vast te houden. Maar die hulp was zwak; in plaats van tot steun
te strekken, brak de struik af en werd hij zelfs met wortel en al uit den grond
gerukt. Die teleurstelling werd echter ruim vergoed, toen hij in het daar
ontstane gat neerzag: een klomp gedegen zilver lag vóór hem en nog kleiner
stukken staken tusschen de wortelen van het boompje. Met blijdschap bracht
hij den gevonden schat naar huis en in den omtrek van die plek vond hij
meer en meer de bron van een onverwacht geluk. Maar het oog van den nijd
waakte. Een van H U A L P A ' S buren vorschte zijn geheim uit onder den schijn
van trouwe vriendschap en verlangde de helft voor zich. Toen H U A L P A hem
nu niet aanwees, op welke wijze hij het zilver reinigde, verried de valsche
vriend de gevonden mijn aan de Spanjaarden, en zoo verkregen beiden niets
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meer, daar de Spanjaarden de mijn in 1545 in bezit namen. In zeer korten
tijd ontstond aan den voet van den berg eene stad, waarin zich 10,000 Spanjaarden vestigden, in wier dienst 60,000 arme Indianen tot het ontginnen van
dat edele metaal werden gebruikt. Akkerbouw konden zij in het geheel niet
drijven, want ook hier, gelijk in andere mijnstreken, was de grond arm en
kaal. Inderdaad schijnt het alsof de natuur, waar zij in den schoot der aarde
den mensch kostbaar metaal verschaft, niet tevens op de oppervlakte hem ook
gouden vruchten als overvloed van het plantenrijk toebedeelt.
't Is te bejammeren, dat de ontginning van Potosi niet met meer beleid geschiedde; men arbeidde op roof, terwijl men er naar streefde, het metaal zoo
gemakkelijk mogelijk te verkrijgen, zonder er aan te denken, of de zaak zoo
ook voor de toekomst stand zou houden. G-een schacht is dieper dan 85 meter
gegraven, maar er zijn meer dan 300 mijnputten. Yele daarvan staan onder
water en het ontbreekt aan werktuigen om dit water af te leiden, zoodat men
zich thans met mindere erts vergenoegt. Alle smeltwerken, het smelten, vermengen en zuiveren (bewerkingen, waarvan wij later zullen spreken) zijn aan
onbekwame handen toevertrouwd en worden achteloos uitgevoerd; verbazende
hoeveelheden kwik worden verkwist, en evenwel ter nauwernood de helft van
het in de erts aanwezige zilver gewonnen. Het ontginnen, losmaken en uithalen
geschiedt op lichtvaardige wijze.
In de nabijheid van Potosi werd in het jaar 1660 ook de mijn van Laycacota
ontdekt, waarin het gedegen zilver zoo veelvuldig was, dat men het met den
beitel kon bearbeiden. De bezitter van deze mijn was zoo mild, dat hij zijn
landgenooten uit Europa wekelijks eenige dagen vrij gaf, om voor zich zelf te
zoeken. Deze onbaatzuchtigheid had evenwel een kwaad gevolg, daar er spoedig
onder de zoekenden twist ontstond. Yan woorden kwam het tot daden en men
greep spoedig de wapenen; de edelmoedige SALCEDO evenwel, de oorspronkelijke
eigenaar der mijn, maakte er een gewetensbezwaar van, dat hij het kwaad,
dat hij nu niet meer kon weren, onbedachtzaam had uitgelokt; hij werd krankzinnig en maakte een einde aan zijn leven.
H e t in- en u i t k l i m m e n , b e n e v e n s h e t af- en o p v o e r e n deie r t s e n . Verschillend is de wijze, waarop men in de mijn daalt. In enkele
mijnen zetten zich de bergwerkers op krukken, in andere rijden zij op zadels ;
in nog andere gaan zij in tonnen en kuipen op en neder of hangen aan een
touw, in het Plauensche in optrekmachines zoo als in Amerikaansche molens,
in het Oeralgebergte door ingehouwen trappen en in Tyrol glijdt men op gladde
schuinsliggende boomen naar de diepte. Het zekerste geschiedt zulks evenwel
met ladders, die met haken worden vastgemaakt. Eigenaardig is de wijze van
op- en afstijgen in de mijnen van het Harzgebergte.
In het jaar 1833 heeft een eenvoudig bergwerker te Zellerfeld, met name
DÖRELL, een hoogst eenvoudigen toestel uitgevonden, die het afdalen en opklimmen in de mijnen zeer gemakkelijk maakt. Men stelle zich twee houten
stijlen voor, die van den mond tot aan den bodem van den put op en neder
loopen. Elk dier stijlen is op bepaalde afstanden voorzien van uitsteeksels, op
welke men kan gaan staan, terwijl men zich met de hand vasthoudt aan een
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stevig ijzeren handvat. Terwijl de een-e stijl daalt, rijst de andere, en deze
beweging wordt aan den mond van den put geregeld onderhouden door middel
van een waterrad. Nu gaat de werkman op het oogenblik dat de eene stijl
naar beneden gaat, op dat uitsteeksel staan, dat gelijk is met den beganen
grond. Bleef hij daar nu op staan, dan zou hij onophoudelijk dalen en weder
rijzen. Maar op het oogenblik, dat hij zou gaan rijzen, komt hem, waterpas
met het uitsteeksel waarop
hij staat, dat aan den anderen stijl voorbij, die naar
beneden gaat en hem zoo
nabij is, dat hij gemakkelijk op het andere uitsteeksel kan overstappen.
Hij doet dat door met de
hand, die hij vrij heeft,
het handvat aan den anderen stijl te grijpen, te
gelijk den voet op het uitsteeksel te zetten en de
andere hand en voet los
te laten. Op zijn nieuwe
standplaats daalt hij weder
zoolang, totdat de stijl
naar boven zou gaan. Maar
dat is het oogenblik, dat
hij weder naar den anderen
stijl kan overgaan, en zoo
komt hij, zonder zich te
vermoeien, al lager en
lager. De bergwerkers noemen dit F a h r k u n s t en
bedienen er zich met het
uiterste gemak van. Men
heeft alleen te zorgen, dat
men steeds op zijde blijft
staan en dus niet tusschen
Zilvermijn te Potosi in Z.-Amerika.
de beide stijlen geraakt,
alsook dat men zich niet aan den wand van den put stoot. Het is onnoodig
te zeggen, dat men bij het opstijgen op dezelfde wijze te werk gaat. Deze
hoogst eenvoudige, maar tevens zeer vernuftig uitgedachte toestellen hebben
tegenwoordig in de meeste mijnen de gevaarlijke hijschmachines vervangen.
Maar ons overviel een soort van angst, die onze ademhaling belemmerde; waaruit ontstaat die? Gewis van den „mijndamp", een hoogst
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gevaarlijken vijand. Wie heeft niet van kwade en ontplofbare gassen en
het gevaar daarvan gehoord? Het is daarom van het hoogste gewicht de lucht
versch te houden en in de ruimte van het werk de lucht te laten doorspelen.
Wij zien ook, dat bijzondere luchtgaten hier en daar aangebracht zijn, die
versche lucht in de gangen verspreiden; deze zijn evenwel niet voldoende,
daar de kwade dampen zoo zwaar zijn en zich met de dampkringslucht niet
zoo gemakkelijk vermengen, indien men dit niet door een ander middel bewerkt.
Dit geschiedt door tusschengangen, die men van tijd tot tijd door goed sluitende
deuren afsluit, zoodat de lucht langs een bepaalden weg op een langen doortocht iedere ruimte doorgaat. De luchtgaten zouden evenwel dit doel in geenen
deele bereiken, als men niet de uit de groeve komende lucht trachtte te verlichten en blinden en planken aanbracht, waar het noodig was. Tot dat einde
is de mijn afgedeeld; de inkomende lucht gaat in de eene helft benedenwaarts,
in de andere daarentegen wordt vuur in een aldaarv geplaatsten oven onderhouden, waardoor de lucht uit de groeve wijkt en tegelijk lichter en geneigd
tot opstijgen gemaakt (verdund) wordt. Op bepaalde tijden des jaars moeten
werktuigen worden gebezigd, welke de kwade dampen naar zich toetrekken
of wegvoeren. De laatste pompen goede lucht in het werk; de eerste trekken
de bedorven dampen weg. De beste werktuigen daartoe dragen in de mijnen
de namen van luchttrommels, brandmachines en zuigpompen.
Op de verschillende verdiepingen en stellingen ontmoeten wij een menigte
wagenrijders, karrelieden en jongens, die allen bezig zijn met de onderaardsche
mijnstoffen van de eene plaats naar de andere te brengen. Yoor uitgebreide
bergwerken is een voordeelig transport een levensvraag. Dit bestaat in lossen,
vervoeren en uitstorten. Uit mijngangen geschiedt zulks door het dragen op
den rug, het rijden met karren, met sleepsleden, door honden, met wagens en
schepen. De eerstgenoemde wijzen zijn niet de beste en, als te kostbaar, slechts
bij kleine mijnen aan te wenden; daarentegen vindt men honden- of vervoerwagens van rechthoekigen vorm met vier wielen, die meestal op horizontale
bodems op houten en ijzeren sporen heen en weder worden geduwd. De grootste
hoeveelheden worden vervoerd met vierwielige wagens, welke, gelijk de Duitsche en Hongaarsche, bijzondere onderstellen behoeven, uit loopplanken en
spoorrichels bestaande. De hier gebruikelijke richels bestaan uit dunne ronde
ijzeren staven en zijn veel eenvoudiger dan bij de spoorwegen. De laatste
gingen oorspronkelijk uit van Duitsche bergwerkers, die echter nog slechts
houten sporen kenden; — het gebruik van ijzeren had het eerst te Colebrokedale
in 1767 plaats. Daardoor gaat de zaak veel gemakkelijker en sneller; zoo bijv.
worden in de mijn bij Bochum door één man in den tijd van acht uren 18
schepelwagens vervoerd. Nog meer: ook onderaardsche schepen worden daartoe
gebruikt. Op den meer dan 6 kilometer langen weg, welke op de diepe watervlakte in den Bosenhöfergang bij Clausthal met schepen wordt bevaren,
bedraagt de tijd van vervoer acht uren, voor een schip met 100 centenaars
beladen.
Maar hoor! Wat ruischt daar boven, wat dreunt en sist, alsof vuur en
water zich vermengen? 't Is een kunstwerk met dubbele waterwerktuigen,
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waarvan men zeker de weergade niet op de oppervlakte der aarde zal aantreffen. De opziener en zijne helpers zullen ons daaromtrent inlichten.
Men verhaalt ons, dat er in de mijnen veel gevaar ontstaat door het aldaar
bijeenvloeiende water, niet het minst door het water, dat langs de wanden
loopt en door het uit de kloven en de diepten voortkomende grondwater; dit
moet daaruit worden geschept, vooral door kunstwerken (machines, die pompen
in beweging brengen) uit de gangen of uit de vergaarbakken tegelijk naar
boven worden gevoerd. Kleine hoeveelheden worden door jonge knapen opgevangen en met kannen in kuipen gegoten. De inrichting der pompen is gelijk
aan die van eene gewone zuigpomp; doch er worden ook meermalen ijzeren
perspompen gebruikt. Yan de machines zijn overslagswaterraderen van 20 — 24
meter hoogte, kunstraderen, onder den grond opgehangen, de meest gewone;
aan de as van het waterrad steken twee groote kruk-armen, die of onmiddellijk
of door middel van een kunstkruis de stangen in beweging zetten, waaraan
de pompen zijn vastgemaakt. Iedere omgang van het rad of opheffing der
stelling wordt op de oppervlakte aangewezen door een slag tegen een klokje;
het ophouden van dit teeken zou tevens waarschuwen, wanneer eenig ongeval
aan het kunstwerk mocht plaats hebben; de Turbines-stoomwerktuigen hebben
in hoofdzaak volkomen dezelfde inrichting, doch zijn van de gewone door
tusschenwerktuigen onderscheiden en verlangen in elk geval een verandering
van beweegkracht, daar de snelheid door de machine niet kan worden gevolgd.
Yan meer belang schijnt de werking van een waterkolommachine, waarbij de
pompstangen door de cilinderstangen van het werktuig worden opgeheven. Het
beginsel van dit werktuig bestaat hierin, dat het water door een lange buis
of slang in het benedengedeelte van een cilinder komt en den daarin zich
bevindenden zuiger, aan wiens stangen de pompstangen zijn bevestigd, opwaarts
duwt, waarop alsdan door een op verschillende wijze in te richten middel de
toetreding van het water afgesneden en daaraan in den cilinder, d r ij f c i l i n d e r ,
een uitweg wordt gebaand, 'tgeen natuurlijk het dalen der stangen ten gevolge
heeft. Deze zijn thans de beste in gebruik zijnde werktuigen, waarbij pomp
en zuiger tegelijk werken en geene uitlooskasten bestaan. Yroeger waren de
zoogenaamde veldstangen in gebruik, die over een afstand van eenige uren hun
geraas deden hooren, maar thans in het geheel niet meer gebezigd worden.
Als deze machines wegens gebrek aan water stilstaan, wast intusschen het
grondwater in de mijn zoo aan, dat geheele gangen daarmee gevuld worden,
en, bij gebrek aan water op de oppervlakte, geheel onderloopen. Water strekt
niet slechts tot een geschikt middel voor beweegkracht, maar is ook onontbeerlijk voor het wasschen. Op een grootschen voet zijn de waterleidingen en
vergaarbakken van de Freibergsche mijnen ingericht. Uren ver heeft men de
beken uit het gebergte geleid en vijvers van 460,000 M2. oppervlakte en
2 millioen M3. inhoud aangelegd. Ongeveer 1200 waterraderen worden door deze
waterboezems in beweging gebracht, en ten einde zulks te vergemakkelijken
wordt een derde deel der kunstraderen diep beneden den grond opgehangen,
en het water, dat van het eene rad afstroomt, valt weder op het volgende.
Zoo heeft bijv. eene mijn bij Aken zes kunstraderen en een viertal stoom-
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machines noodig, om een massa water van nagenoeg 20,000 M3. dagelijks op
te voeren. Geschiedde dit niet, dan kon dat bergwerk, gelijk vele Westfaalsche
kolenmijnen, in het geheel niet worden bearbeid. In Engeland waren de tinmijnen van Cornwallis zoodanig verdronken, dat het werk moest worden
opgegeven; en die herhaalde belemmeringen leidden toen tot het bezigen van
stoomwerktuigen, die, door hun eigen opbrengst onderhouden, een ongekende
kracht bezaten, welke aan haar bijna allen arbeid dienstbaar maakt. De bergbouw heeft in 't algemeen tot uitstekende kunstige machines aanleiding gegeven;
gelijk water door water wordt opgevoerd, zoo worden kolen door kolen naar
boven gebracht, alles ten gevolge der scheppingskracht van den menschelijken
geest, die over de elementen heerscht.
Nu verder! Wat voert ginds die man met zijn ketting uit? 't Is de meter
van het mijnwerk, een onderaardsche landmeter, die M a r k s c h e i d e r (grensscheider) wordt genoemd en met wiskunstige zekerheid iedere ruimte, die
honderden meters onder hem ligt, in zijn werkkamer aanwijst, 't Is zijne taak,
de verdeeling te maken van de mijnen, zoowel boven als onder den grond. De
landmeetkunst is de wegwijzeres voor den bergwerker op zijn duistere en
gevaarvolle wegen; zonder haar kan geen voordeelige ontginning worden ondernomen; zij is derhalve de onontbeerlijkste hulpwetenschap. De werktuigen van
den markscheider zijn uiterst eenvoudig: tot het opnemen der rechte lijnen
behoeft hij staaf en ketting, tot het meten van hoeken een kompas, graadhogen en zelden het planchet. Door mijnschetscpi te ontwerpen bepaalt hij de
lengte, breedte en diepte, bewerkt te huis de juiste overbrenging op het papier
en berekent ook, hoe schachten en gangen op het juiste punt moeten worden
gebracht, waar de waterleidingen en wegen er het geschiktst worden aangelegd.
Om in den grooten doolhof van gangen en wegen den weg te vinden en
bepaalde plaatsen aan te duiden, laat de markscheider hier en daar bepaalde
teekens in den rotswand uithouwen en geeft hij aan de geheele mijn en hare
deelen bijzondere namen, zooals die ook op zijne kaarten en plannen worden
aangewezen. Twee werklieden bijv., die van tegenovergestelde zijde een berg
moeten doorgraven, behooren op zijne aanwijzing elkander juist in het midden
te ontmoeten.
En nu nog een eind dieper. Honderden stevige mannen werken hier half
naakt, want hoe dieper men komt, des te warmer het wordt. Wat een gehamer,
gestamp en gestommel in eiken hoek! Verwijlen wij hier eenige oogen blikken,
terwijl wij den arbeid van naderbij beschouwen, die in een soort van sorteeren
en klaarmaken bestaat. Zoodra namelijk de erts hier gekomen is, wordt zij
onderzocht door een daartoe aangesteld persoon; de steenen worden er uitgenomen, terwijl de erts met reusachtige hamers van de kanten gezuiverd wordt
en de onnutte steenen ter zijde worden geworpen. Alsdan scheidt hij tegelijk
de goede stukken van de mindere af, waartoe een scherp en geoefend oog
vereischt wordt. Nauwkeurig wordt op het gruis gelet, daar onder de smerigste
stukken zich dikwijls de edelste ertsen bevinden. Bij steenkolen heeft een
gelijke afscheiding plaats; de grootste stukken worden ter zijde gelegd en
komen in hun geheel in den handel. De schippers nemen die gaarne als vracht.
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Ieder heeft hier het werk, waartoe hij geschikt is, en vindt zijn weg door de
gangen, zoo goed als boven in de straten.
Beschouwen wij nu dit werk, dat, bij onbegrijpelijk geduld, onvermoeiden
ijver en bestendige waakzaamheid, moed en koen beraad vereischt, — zien wijr
hoevele ontberingen en bezwaren de mijnwerker draagt, welk gering loon hij
soms bij onophoudelijk levensgevaar verkrijgt, dan kan men zijne taak alleen
met die van den schipper, en wat doodsgevaar betreft met die van den krijgsman
vergelijken. Hij hanteert hamer en ijzer, en boven zijn hoofd, vaak meer dan
300 meter hooger, zit soms zijn huisgezin in een donkere hut bij schraal
voedsel; waarlijk geen benijdenswaardig lot! En toch heeft de mijnwerker zijn
bedrijf lief, als de alpenherder het zijne op de hooge bergen.
Bij het begin der galerij gekomen, gaan wij het rozekleurig licht van den
dag te gemoet; onder onze voeten ruischt een beek, die niet ver van daar
een hamerwerk in beweging brengt. Daarheen wordt de erts vervoerd, om
verder te worden gezuiverd. Achter ons zien wij daarentegen den afval op
groote hoopen liggen. Deze steenheuvels vallen iederen vreemdeling in het oog
en men vindt ze in den omtrek van alle mijnen, men kan ze daaraan reeds
van buiten kennen.
En nu bevinden we ons weer op vasten grond; het zonnige landschap met
zijn groene kleuren ligt voor ons en bevredigd roepen we elkaar na gelukkig
volbrachten tocht den mijnwerkersgroet toe:
WELKOM BOVEN!
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Mijnen en mijnwerkers.

IY.
Geschiedkundige bijzonderheden. — De mijnwerkers en hun levenswijze. — Belangrijke
mijnen. — Fahlun. — Nordmark. — Wissokaja Gora in den Oeral. — Ijzererts. —
Freiberg. — Het Harzgebergte. — De Botallakmijn in Engeland. — De wetenschap der
bergbouwkunde.

O o r s p r o n g van h e t m i j n w e z e n . Onder de werktuigen en gereedschappen, die reeds vroeg door den menschelijken vindingsgeest zijn uitgedacht
en vervaardigd, behooren ook de harde. Reeds boven hadden wij gelegenheid
op te merken, dat in de meeste gevallen het gebruik van steenen gereedschappen ouder is dan dat van metalen. Niettemin viel de aandacht der nog
onbeschaafde volken, terwijl zij naar geschikte gesteenten voor gereedschappen
zochten, reeds vroeg op het koper, dat trouwens niet zelden in groote brokken
in het zand en boven op den grond werd aangetroffen. En inderdaad vindt
men ook naast de boven vermelde steenen gereedschappen al spoedig koperen
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en bronzen; zij liggen met de steenen te zamen in de grafheuvels van volken,
die reeds sedert eeuwen van het wereldtooneel verdwenen zijn. Doch, wat
opmerking verdient, ijzeren gereedschappen worden er nooit gevonden, waaruit
wij het besluit mogen trekken, dat het koper veel eerder bekend en in gebruik
geweest is dan het ijzer. In het Altai-gebergte en in onderscheiden gedeelten
van den Oeral heeft men in overoude, slechts zeer ondiepe ertsgroeven hier
en daar koperen werktuigen gevonden, waaruit schijnt te blijken, dat men
reeds spoedig na het bezigen van dit metaal er ook op bedacht geweest is
bet te winnen. De bedoelde groeven worden toegeschreven aan de Tschoeden,
een verdwenen volk, in welks grafheuvelen mede steenen en koperen gereedschappen, benevens gouden versierselen rondom de aschurnen gevonden worden.
Tot hoog in 't Noorden, voorbij Perm, hebben de Tschoedische mijnwerkers
de sporen van hun bedrijf in gangen en putten nagelaten, en deze wezen,
nadat PETER DE GROOTE den sedert duizenden jaren gestaakten bergbouw in
het Oeralische en het Altai-gebergte liet hervatten, zeer dikwijls den weg naar
belangrijke en rijke lagen, b. v. in den Schlangenberg in het Altai-gebergte en
bij Bogoslowsk in den Oeral. Men bevond altijd, dat die oude volksstammen
alleen daar erts hadden gewonnen, waar het gesteente zeer zacht of verweerd
was; door vaste rotsen te breken ging hun vermogen te boven. Andere oude
volken kenden behalve het koper ook nog een mengsel van koper met zink
of tin, hetwelk zij zelfs uitnemend wisten te harden. De Phoeniciërs en Egyptenaren gebruikten zulke metaallegeeringen — brons — tot verschillende doeleinden; zij vervaardigden ze misschien van koperkies, dat rijk aan zinkblende
is, gelijk men zoodanig op vele plaatsen in aderen en lagen vindt; waarschijnlijk dreven zij handel met de van deze zelfstandigheid vervaardigde voorwerpen. Aldus zou het zich verklaren, dat sierlijke voorwerpen van brons,
soms zelfs ook glas met kobalt blauw geverfd, in de grafheuvelen der Celten,
destijds in Midden-Europa woonachtig, zijn aangetroffen.
Het is merkwaardig, welke scherpzinnigheid de oude volken dikwijls reeds
bij het aanleggen hunner bergwerken getoond hebben, ofschoon hun de arbeid
veel moeilijker moet zijn geweest en hun de hulpmiddelen tot het uitmeten
en afbakenen ontbraken, welke ons heden ten dienste staan. Hunne schachten
en gangen zijn daarom in den regel nauw, en slechts daar, waar zich het
gezochte erts in grooten rijkdom bevond, zijn groote ruimten uitgehouwen.
Evenwel treft men op sommige plaatsen geschikte en zelfs sierlijke hulpgangen
aan. In het Banaat vindt men oud-Bomeinsche mijnwerken, welker schachten
en gaten een elliptischen vorm hebben; in een Romeinsche groeve te Wales
hebben de gangen een hoogte van meer dan 2 meter. In Cour Majeur te Piemont
zijn op sommige verdiepingen de wegen nu rechts dan links zoodanig aangelegd, dat zij zich in een punt vereenigen, waar een loodrechte opening ze
ontmoet. Bij Rio Tinto in Spanje zijn op sommige plaatsen de mijnen, insgelijks van Romeinschen oorsprong, wijd en hoog, op andere weer zoo nauw,
dat zelfs een tenger man er nauwelijks door kan. Men vindt er ruimten van
40 meter lengte en meer dan 30 meter hoogte koepelvormig uitgehouwen, verder
oen menigte elkaar kruisende, deels glooiende wegen van meer dan 330 meter lengte.
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Over 't algemeen onderscheiden zich de oude mijnwerken door talrijke
nauwe en weinig diepe schachten, waarvan sommige spoedig verlaten waren,
dewijl zij door de natuur slecht bedeeld schenen met het gezochte erts. om
weer andere te openen, omdat ze den ontginners meer voordeel beloofden of
ook omdat hun de bewerking gemakkelijker viel.
Bij de nieuwere bergwerkkunst, aan welke het winnen der ertsen, vooral
door het springen der rotsblokken, minder moeilijkheden oplevert, draagt men
zorg de gangen ruim te maken, hetgeen vooral voor de luchtverversching en
het sneller vervoer zoo noodig is.
De oudste inwoners van Amerika kenden slechts goud7 zilver en koper.

Het smeden van ijzer bij Negers in Afrika.

Daarentegen zijn er ook andere volken geweest, die van het begin af ook
i j z e r e n gereedschappen, nevens de steenen, bezaten. De negers in Afrika
winnen het ijzer op een zeer eenvoudige wijze, die ook in vele streken van
Indië in gebruik is en het bij de oude Germanen mede schijnt geweest te zijn.
De smeltovens zijn slechts weinig voeten hoog, nauw en ommuurd; zij worden
met houtskolen gevuld, waarop men het ijzererts (ijzerglans, magneetijzerzand
en bruinijzersteen) legt. Door middel van een blaasbalg, uit dierenhuiden gemaakt, wordt onder in zulke ovens een sterke luchtstroom gedreven, waardoor
de hitte ontstaat, die het ijzer doet smelten en de kolen geschikt maakt
om de zuurstof uit het ijzererts af te scheiden.
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Over de Duitsche berglanden zijn ontelbare hoopen ijzerslakken verspreid,
een bewijs dat de zooeven beschreven wijze om smeedijzer te winnen ook
daar sinds oude tijden is uitgeoefend. De Duitsche volksverhalen zijn vol van
„woudsmederijen"; in zoodanig een smeedde SIEGFRIED zijn zwaard. Raadplegen
wij de taalvorschers, dan vernemen we, dat de G-ermaansche volksstammen
van oudsher een bij hen alleen gebruikelijk woord voor ijzer hadden, welk
woord in Engeland door de Angelsaksen ingevoerd en aldaar in de taal overgegaan is. Het is het oud-Germaansche is on of i r o n (spr. uit eiren), geheel
verschillende van het Bretonische fer, in verband staande met het Latijnsche
f er r u m , gelijk dit met het Hebreeuwsche bar, duidelijker nog in den Chaldeeuwschen vorm far. Het k o p e r draagt daarentegen in het Hoogduitsch
een oorspronkelijk Gaëlischen naam (co par, co pp ar), niet verwant met het
Grieksche c h a l c o s c u p r i o s of het Latijnsche aes c y p r i u m , daar cup r i o s en c y p r i u m slechts bijvoeglijke naamwoorden zijn, aan het eiland
Cyprus ontleend. Aes en c h a l c o s hebben met elkander geen overeenkomst,
gelijk ook het Grieksche si der os niet met het Latijnsche fer rum. Het
Hebreeuwsche n e c h o s c h heeft evenmin een enkele letter met koper,
Kupfer gemeen. Ook het thans in de Hoogduitsche taal opgenomene Mess i n g voor een mengsel van koper en zink (geelkoper) behoort niet oorspronkelijk tot haar, maar is afkomstig van het tot de Slavische talen behoorende
Wendsche en Czechsche m o s s a s of m e s c i , waarin zich de grondvorm van
het Hoogduitsche M i s c h u n g — vermenging, Lat. mis c e r e , mengen — niet
onduidelijk laat kennen. Het woord b r o n s is mede van Slavischen oorsprong *),
terwijl t i n uit het Chineesch wordt afgeleid. De inwoners van Cornwallis,
waar sedert overouden tijd tin gewonnen wordt, noemden het s t a n , gelijk
ook nu nog het Engelsche woord is, hetzelfde als het Latijnsche s t a n num.
Volksstammen, die zich niet bestendig in dezelfde streek ophouden, maar
gedurig of althans van tijd tot tijd van de eene naar de andere plaats trekken,
kunnen geen eigenlijken mijnbouw uitoefenen; zij zoeken slechts als het pas
geeft nabij de oppervlakte van den grond naar metalen en ertsen, gelijk
de goudgravers in Californië en Australië nog voor weinige tientallen jaren
deden.
De natuurkrachten hebben overal de bijeenschieting der metaalachtige bestanddeelen van de rotsen aan de oppervlakte der aarde veroorzaakt en daardoor het allereerste graven naar ertsen en metalen begunstigd. De goudlagen
in den Oeral, in Californië en Australië kunnen hier ten voorbeeld dienen. In
de gekristalliseerde leigesteenten en de bezinksels der silurische en devonische
formaties is het goud in zoo geringe mate met zwavelkies en arsenicumkies
verbonden, dat de scheikunde de fijnste hulpmiddelen noodig heeft om het te
ontwaren. De aanhoudende invloed van den dampkring op het gesteente hebben
1
) Het woord b r o n s schijnt in onze taal van zeer jonge dagteekening te zijn; men vindt
het noch in het W o o r d e n b . van WEILAND ( 1 8 0 1 ) , noch in de Geslachtl. van BILDERDIJK
( 1 8 2 2 ) . Het is blijkbaar uit het Hoogd. overgenomen, maar terwijl men m e s s i n g als een
Germanisme aanmerkt, schijnt b r o n s een onbetwist burgerrecht te bezitten.
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echter die oudste rotsen vernield, de lichtere aarddeelen doen wegspoelen, het
goud ontdaan van de zwavel en arsenicum-metalen geoxydeerd en opgelost,
zoodat het edele, tegen die werkingen meest bestande metaal in zand en gruis
verstrooid ligt, niet in grootere klompen, maar als stof en korreltjes. Toch bedraagt
het goudgehalte dezer op het overoude rotsgesteente van het Oeralische gebergte
achtergebleven lagen zand en rol steenen nauwelijks een pond op 15,000 cent.
zanddeelen. Aan de zoomen van beken en op plaatsen, waar het zand door
kleine watervallen wordt weggespoeld, vindt men hier en daar wat meer goudZulke door de natuur zelf voorgedane bewerkingen brachten de menschen op
het denkbeeld van goudwasscherijen en in 't algemeen tot het bearbeiden der
ertsen. Evenals het goud, zoo zijn ook alle andere metalen voornamelijk aan
de oppervlakte der aarde, of althans op geen groote diepte, in de rijkste
hoeveelheid voorhanden. De goudgroeven in Australië en in Siberië (bij Beresow)
leveren daarvan proeven; trouwens in de aldaar ontgonnen aderen vindt men
op een diepte van 15 a 80 meter zoo goed als geen goud meer. Zilver en
koper vindt men mede in de rijkste mate op zeer geringe diepte. Zulks wordt
ook bevestigd door de ondervinding in ontelbare bergwerken en door de volksverhalen aangaande het ontdekken van ertsaderen. De rijke ertslagen van den
Rammelsberg bij Goslar in den Harz werden, luidens de overlevering, ontdekt
doordien het paard eens jagers van keizer OTTO DEN GROOTE, met name
Ra mm, die in de bosschen om Goslar omdoolde, met zijn hoefslag de glansrijke ertsaderen ontblootte; de zilvermijnen bij Joachimsthal in Bohemen vond
men nadat de storm een zwaren denneboom had omvergeworpen, aan welks
wortels takken gedegen zilver hingen. Elders zwierf een arm meisje in het
woud en sneed met haar sikkel, nevens gras en kruiden, ook draadvormige
zilveraderen af. Een herder stoot met zijn stok in een vuur, dat hij in het
bosch had aangelegd, en zie — hij haalt er den stok vertind uit, want hij had
zijn vuur juist boven eene tinlaag gestookt.
In streken, die nog door geen volk bezocht werden, dat zijn werk van 't
mijnwezen maakt, hebben dergelijke voorvallen nog heden ten dage plaats;
muurvormige hoogten met zilverdendriten, d. i. boomvormige stukken zilver,
zijn in de berglanden van Feru en Mexico insgelijks door de Spanjaarden
gevonden; het waren niets anders dan zilveraderen, door verweering ontbloot.
De schatten der oppervlakte zijn echter, gelijk van zelf spreekt, in de door
beschaafde volken bewoonde landen sinds lang weggehaald; men moest graven,
wilde men nieuwe schatten bekomen, en langs dien weg ontstonden eindelijk
de kunst en de wetenschap van het mijnwezen.
G e s c h i e d e n i s van h e t m i j n w e z e n . Het mijnwezen was reeds aan de
Egyptenaren en Fhoeniciërs, later ook aan de Grieken en Romeinen bekend;
de laatsten vooral hebben zich in Spanje, Frankrijk en Engeland, alsmede in
sommige gedeelten van Duitschland en Hongarije op het winnen van zilver,
goud en koper toegelegd, evenals de hedendaagsche volken het in Californië
en Australië doen. Waar men slechts overvloed vond, haalde men weg wat los
en vast was, en men gebruikte daartoe slaven en krijgsgevangenen om het bijeengegaarde in smullen en brassen te verkwisten. Waar het mijnwezen door gezeten,
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niet nomadische werklieden gedreven werd, droeg het in niet geringe mate bij
tot de verbreiding der beschaving. Wij zien zulks in de mijnstreken van den
Oeral, die voor een eeuw, ja ten deele voor nog geen halve, onbewoonde
oorspronkelijke wouden bevatten en thans bedekt zijn met talrijke, aanzienlijke
steden, voorzien van goede scholen, academiën en inrichtingen voor beschaving,
van groote fabrieken en uitgebreide handelsbetrekkingen. Dit land wordt
bewoond door een vergenoegde, nijvere bevolking, onder welke ledigloopers
veracht zijn. Wij zullen later gelegenheid hebben zulk eene stad en hare mijnwerken nader te leeren kennen.
In Duitschland oefenden, gelijk reeds met een woord is gezegd, de Romeinen
het mijnwezen uit. Bij Ems aan de Lahn zijn daarvan nog sporen overgebleven.
Het zijn lagen, die koper, zink, zilver en lood bevatten, zooals die nog bij
Mansfeld, Richelsdorf, Minden en elders gevonden worden. Daar deze lagen een
zeer geringe dikte hebben, zoodat de mijngang geen halve meter hoog is,
moet de werkman zijn arbeid op zijde liggende verrichten; want indien men
de gangen ruimer wilde maken door het uitbreken van steen, zouden de
kosten te hoog loopen. Ook bij Wiesloch, in het Schwarzwald en in de Boheemsche bosschen vindt men overblijfselen van oud-Romeinschen mijnbouw, doch
het schijnt, dat de Romeinen bij hun bergbouw in Duitschland niet veel voorspoed gehad hebben.
In 't begin der 'Middeleeuwen bleven nog altijd lieden uit Italië, vooral uit
Venetië, naar Duitschland trekken, ten einde er goud en zilver te winnen. Zij
spiegelden zich verbazende rijkdommen voor en omhulden zich met allerlei
geheimzinnigheid; meestal droegen zij een monnikspij, gelijk trouwens reizigers
in dien tijd veelal deden, en poogden de weinig talrijke bevolking door vreeselijke verhalen van berggeesten en spoken te verdrijven, ten einde des te ongestoorder hun bedrijf te kunnen uitoefenen. De kobolden of kaboutermannetjes,
zooals Rübezahl, de berggeest van het Reuzengebergte en de wilde man in
het Harzgebergte, zijn uitvindingen dier indringers. In den Sneeuwkop, een
der hoogten van het Reuzengebergte, heeft men voor weinige jaren de door
die Italianen bearbeide zilveraderen gevonden; op ééne plaats lagen nog
werktuigen.
Later legden zich de Czechen, de toenmalige bewoners van Bohemen, op
den mijnbouw toe, in het eerst alleen in het Boheemsche gebergte, tusschen
Budweis en Reichenstein, tot Mies. Die streken leverden veel zilver, goud,
edelgesteenten, lood, koper en tin; zij waren destijds op kleine schaal wat het
metaalrijke Oeralische gebergte of Californië voor onze eeuw zijn. Ook Hongarije
had reeds destijds bij Schemnitz en Kremnitz zeer rijke goud-, zilver- en
kopermijnen. Van Bohemen verspreidde zich het mijnwezen naar het Erts- en
het Harzgebergte, en daaruit laat het zich verklaren, dat nog thans de Hoogduitsche taal onderscheidene woorden heeft, van de Czechen afkomstig, b. v.
Zeche voor groeve, en een menigte andere. In de vroegste tijden had ieder
het recht in zijn eigen grond te graven en te delven om ertsen te winnen;
de Frankische koningen echter, de voordeelen van dien arbeid willende plukken,
trokken dit recht aan zich en beschouwden den bergbouw als een leenrecht,
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dat hun toebehoorde. In weerwil van die belemmering ging het mijnwezen
vooruit. Reeds omstreeks het jaar 920 werd bij de keizerlijke stad Goslar in
den Harz het mijnwezen in den Rammelsberg aangevangen. Het bloeit er nog
zeer; de ertslaag is er dik; zij levert hoofdzakelijk koper en lood, benevens
een weinig zink, zilver en een klein spoor van goud. De hoeveelheid metaal,
die er jaarlijks gewonnen wordt, bedraagt ongeveer 3400 cent. koper, 8000
cent. lood, 100 cent. zink, 3800 mark zilver en 9 a 10 mark goud; bovendien
nog 2000 cent. zwavel en 6000 cent. ijzer-, zink- en kopervitriool. Het laatste
ontstaat in den zoogenoemden „ouden man", d. i. dat gedeelte van de mijnen,
waar men het langst heeft gewerkt. Aldaar verzamelt zich het water, dat uit
de ertshoudende gesteenten sijpelt; het is verzadigd met opgeloste metaalzouten
en zet de genoemde metaalverbindingen af. Men ziet hier weer een voorbeeld
van de voortdurende stofwisseling, over welke wij boven spraken.
In den Harz vooral heeft zich het mijnwezen in den loop der eeuwen aanzienlijk
uitgebreid; grootsche waterleidingen en andere werken bedekken het met diepe
schachten en kronkelende gangen doorgraven gebergte. Overal ziet men leven;
overal weergalmen de bosschen van de bijlslagen der houthakkers, overal stijgt
de rook uit de houtstapels der kolenbranders. De muziek, vooral de zoo geliefkoosde harp, is er in hooge eere, en uitwendig voorkomen, taal en gewoonten
onderscheiden de bewoners van den Opper-Harz van die der vlakker streken,
zoodat de eerstgenoemden nog heden ten dage de sporen vertoonen van hun
Czechische afkomst.
Toen de rijkste lagen van het Bohemer woud waren uitgeput, verhuisden
de mijnwerkers naar het Ertsgebergte, en alzoo ontstonden de steden Friegnitz,
Schlaggenwald, Joachimsthal, Annaberg, Graslitz, Falkenau, Zinnwald en Graupen
bij Teplitz, waarvan sommige reeds van de XII d e eeuw dagteekenen. Alle stegen
spoedig tot hoogen bloei, zoodat Joachimsthal binnen het vierde eener eeuw
reeds 20,000 inwoners telde en omstreeks het jaar 1500 die zilveren muntstukken sloeg, welke naar die stad den naam T h a l e r (in het Czechisch
tolary) kregen. De grondeigenaars en landsvorsten begiftigden den mijnbouw
met bijzondere rechten, ook ten aanzien van het eigendomsrecht, waardoor zij
vele vreemde ondernemers lokten. Deze ondernemingen werden vooral gezocht
door Saksische ridders en mijnkenners, benevens kooplieden uit Augsburg en
Neurenberg. De tin- en zilvermijnen van dit land zijn nauw verbonden met de
namen der burggraven van MEISSEN, der heeren VON P L A U E N , LOBKOWITZ VON
B I L I N , der graven SCHLICK, VON BOSENBERG, VON SCHÖNBERG, H A N S STURM uit
Neurenberg en CHRISTOPH PFLUG VON RABENSTEIN. De FUGGERS te Augsburg
bezaten kopermijnen door geheel Duitschland heen.
In Thüringen, Mansfeld, Hessen, Tyrol, Hongarije en ook in Zweden hebben
in dien tijd Duitsche bergwerkers vele mijnen geopend en bewerkt.
O n d e r n e m e r s en s t a p e l p l a a t s e n . Daar het voor afzonderlijke personen
veelal moeilijk was, de zware kosten van het aanleggen eener mijn te bestrijden,
terwijl de voordeelen niet altijd beantwoordden aan de opgevatte verwachting,
vereenigden zich meestal verschillende liefhebbers tot een vennootschap. Deze
vennootschappen gaven aandeelen uit, waarvan sommige altijd ten behoev<
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van kerk en landheer, nu en dan ook voor een school of hospitaal gereserveerd bleven. Daar nu verschillende eigenaars bij het bearbeiden eener mijn
lichtelijk oneenig worden, verordenden de mijnwetten het aanstellen van mijnm e e s t e r s , g e z w o r e n e n , s c h a c h t m e e s t e r s , enz.; ook de landsregeering benoemde van hare zijde m i j n a m b t l i e d e n , m i j n r e c h t e r s , secret a r i s s e n enz. Het geheele mijnwezen werd een afzonderlijke vertakking van
het staatsbestuur en, dewijl de mijnbeambte (de bergman) onder een afzonderlijke rechtsbedeeling stond, van den krijgsdienst vrijgesteld was en zijn
ziekenbussen, pensioenfondsen en spaarbanken had, begonnen van lieverlede de
mijnwerkers met hunne opzichters een geheel afzonderlijk lichaam in den staat
uit te maken.
Het ligt in den aard der zaak, dat de mijnlieden hunne woningen in de
nabijheid van hun arbeidsveld opslaan. Doorgaans vestigen zij zich langs een
stroomend water, en die koloniën liggen vaak in onherbergzame bergstreken,
terwijl de meeste bewoners der aldus ontstane dorpen en steden onmiddellijk
van het mijnwezen bestaan. Na verloop van tijd, wanneer de opbrengst der
ontgonnen mijn aan het afnemen is, zijn die lieden ook wel genoodzaakt andere
middelen van bestaan ter hand te nemen, of zij verhuizen naar elders; doch
de naam der plaats blijft doorgaans een onfeilbaar kenteeken van haren oorsprong. Alle plaatselijke benamingen van bergen, rivieren en steden of dorpen,
ontleend aan metalen, zout, mijnarbeid en dergelijke, leveren het zekere blijk
van bergbouw, die er gedreven wordt of werd: b. v. Silber-, Kupfer- en
E i s e n b e r g (Zilver-, Koper- en I j z e r b e r g ) , B l e i s t a d t (Loodstad),
Z i n n w a l d (Tinwoud), L a z u r b e r g (Lazuurberg) en meer dergelijke
namen, benevens die welke uitgaan op h ü t t e n , g r u b e n , e r t s enz. Zoo
ook de namen met h a l (Celtisch), s a l z (Hoogduitsch) voor zout en andere.
Wij geven op bladz. 81 en 82 de afbeelding van twee belangrijke mijnsteden. De eerste stelt Eisenertz voor, een stadje in Stiermarken, waar reeds
sedert den tijd der Romeinen ijzererts wordt uitgegraven en bearbeid. Omtrent
een millioen cent. erts wordt daar jaarlijks uit het bergwerk gewonnen, opleverende 20,000 cent. ruw ijzer; 5800 personen vinden in dat bedrijf hun
bestaan. Het daarnaar genoemde vlek Eisenertz beslaat twee valleien. Landbouw kan op die oppervlakte niet worden uitgeoefend, dewijl het hooge en
kale bergtoppen zijn, die uitsteken boven boschrijke hellingen en nederzien op
de fraaie kerk, die ten jare 1279 door RUDOLF VAN HABSBURO op een rotsheuvel gebouwd is. De tweede afbeelding, het dorp Bleiburg in Illyrië, bezit
de grootste loodmijnen van Oostenrijk; zij leveren jaarlijks meer dan 40,000
cent. lood. De mijnen van den loodberg verheffen zich 1300 meter boven de
oppervlakte der zee. De geheele berg en het kleine aangrenzende dal zijn doorgraven. Een voetganger zou twee weken dag en nacht moeten besteden om
al deze gangen te bezoeken.
Het afgezonderde leven der mijnwerkers in het eenzaam woudgebergte, hun
gevaarvolle arbeid in de schachten, het onvermijdelijke van nauwe onderlinge
aaneensluiting tot het gemeenschappelijk dragen der lasten en gevaren, alsmede
het verdeelen van de werkzaamheden, — dit alles vormde mettertijd ernstige,
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godvreezende, trouwe en opgeruimde lieden, die door het dagelijks beschouwen
der natuur hun geest en gemoed sterkten en scherpten, maar ook dagelijks
gelegenheid hadden om het nuttige en wisselvallige van alle dingen op te
merken. Waar ook ooit mijnwerkers wonen, altijd zullen zij zich in richting
on levenswijze scherp van de overige bevolking hunner woonstreek onderscheiden. Zij staan geheel op zich zeiven, hebben hun eigen dagverdeeling,
hun afzonderlijke, meest donkere kleedij, hun kenmerkende levenswijze, ja
.zelfs een eigen taal.
De mijnbouw met zijn dichterlijke overleveringen heeft ook zijn eigen feesten.

De mijnstad Eisenertz in Stiermarken.

De beschermheilige der mijnwerkers is de H . ANNA, naar welke Annaberg in
het Voigtland heet. De mijnwerkers vereeren in haar de moeder van het zilver,
en in sommige mijnsteden van Bohemen, waar de aloude volksgebruiken der
mijnwerkers nog in volkomen zuiverheid bewaard zijn gebleven, wordt de
St.-Annadag feestelijk gevierd, gelijk elders die van den H . PROCOPIUS. Den
naamdag van laatstgenoemde vieren vooral de mijnwerkers te Grutwasser,
Birkenberg en Pilsen. Eerst wordt de mis met muziek gehouden, in tegenwoordigheid der feestelijk uitgedoste jongelieden, waarna alles in statigen optocht, gelijk zij ook ter kerke kwamen, terugkeert naar de loopplaats, waar
het feest met een maaltijd en een bal besloten wordt. (Zie de afb. bladz. 73).
Zeer belangrijk is de b e r g p a r a d e , die door alle beambten en werklieden
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bij het mijnwezen in hun eigen kleederdracht wordt bijgewoond. Zoodanige
parade heeft alleen plaats bij zeer bijzondere gelegenheden, met name tot
eerbewijs aan een vorst, terwijl men haar dan ter verhooging van den indruk
bij nacht houdt. Bij die gelegenheid is de oppermijnhoofdman te paard gezeten;
hij wordt door andere beambten, mede te paard, vergezeld en maakt de kern
van den optocht uit. De onderbeambten voeren het bevel over de verschillende
ploegen mijnarbeiders. In den tegenwoordigen tijd heeft echter de mijnwerkersstand veel van zijn eigenaardigheden verloren en zich langzamerhand met
de overige bevolking op gelijke lijn gesteld. De opheffing van al wat naar het
gildewezen zweemt, effent de kloven, die den mijnwerker vroeger van de
overige bevolking scheidden; het vergemakkelijkt verkeer brengt hen meer in

De loodberg by Bleiburg in Illyrië.

aanraking met de buitenwereld, en de wetgeving zal, voor zoover zulks nog
niet geschied is, haar eeuwenoude vormen steeds meer laten varen. Het mijnwezen wordt een bedrijf, waaraan iedereen zich wijden kan; zelfs werken in
vele mijnen de vrouwen evengoed als de mannen, en vele verouderde gebruiken
en ambten zijn tegenwoordig afgeschaft. Het mijnwezen heeft daarbij niet verloren, integendeel zeer veel gewonnen en meer nog dan vroeger is het een
bron van volkswelvaart geworden, inzonderheid nadat duizenden stoommachines
den arbeid der mijnwerkers zijn komen verlichten. Doch het schitterendste
tijdperk voor het mijnwezen is eerst aangevangen met de ontginning van ijzeren steenkolenmijnen in het groot. Wat zou Engeland zijn zonder steenkolen?
Wat kwam er, bij het dagelijks toenemend gebrek aan hout, van onze nijverheid, ja van het huiselijke leven? Hoe is in alle landen, waar men steenkolen
in het groot wint, de nijverheid met reuzenschreden vooruitgegaan! Wie zulks
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betwijfelen mocht wende den blik naar Oostenrijk-Hongarije en elders, waar het
bearbeiden van steenkolen- en metaalmijnen op een verbazende wijze is toegenomen
en nog jaarlijks zich uitbreidt. Rusland met de enorme schatten zijns bodems
schijnt geroepen om de nieuwste verbeteringen van het mijnwezen weer in de
landen van Aziè in te voeren, die sinds lang in beschaving achteruitgingen, zoodat
niet langer waarheid is wat eens een staatsman zeide: „Rusland heeft geen
toekomst, omdat het geen steenkolen heeft." Ginds aan de overzijde van den
Atlantischen Oceaan, in de Yereenigde Staten van Noord-Amerika, waar zich
vernuft en talent aan ondernemingsgeest en kapitaal paren en waar de mensch
zijn zucht tot werkzaamheid den vrijen teugel laten kan, daar is hij begonnen
de schatten op te delven, die moeder natuur in onuitputtelijken voorraad van
steenkolen- en ijzerbeddingen in den schoot der aarde heeft neergelegd; en
sedert de bewerking der eerste ijzergroeve in Pennsylvanië gedurende den
vrijheidsoorlog is de opbrengst gestadig aan het klimmen en overtreft zij thans
die van elk ander land. Jaarlijks worden er meer dan 20 millioen centenaars
ruw ijzer gewonnen.
Welke buitengemeen groote sommen door het mijnwezen aan de aarde
ontwoekerd en in omloop gebracht worden, en hoe de eene reusachtige stichting
naast de andere verrijst, toont een blik op de brandpunten van dien nijverheidstak in Engeland, België, Frankrijk, Duitschland en elders. En maakt men
vergelijkingen, richt men het oog van de goudwasscherijen van Chili, de
diamantgroeven van Brazilië en de zilvermijnen van Mexico naar die streken,
waar in plaats van edele metalen steenkolen en ijzererts uitgegraven worden,
dan valt terstond de grootere levendigheid en algemeene welvaart van laatstbedoelde plaatsen in het oog, en men overtuigt zich ras, dat steenkolen (die
men met recht het „zwarte goud" zou kunnen noemen) en ijzer den wezenlijken en duurzamen nationalen rijkdom uitmaken. Hoe liefderijk en wijs heeft
de natuur die twee zelfstandigheden doorgaans nabij elkaar gelegd, zóó zelfs
dat beide vaak door denzelfden schacht naar boven worden gebracht! Aan alle
uitvindingen heeft het mijnwezen deel gehad, of het heeft daartoe aanleiding
gegeven. Voortdurend worden nieuwe ondernemingen op het touw gezet, de
eene al uitgebreider dan de andere, en bijna niet te overzien is de invloed,
dien deze nijverheidstak op den bloei van alle bedrijven en de vermeerdering
der welvaart uitoefent.
B e l a n g r i j k e mijnen. Ten einde eenige bergwerken te leeren kennen,
merkwaardig door de grootsche schaal, waarop zij gedreven worden, beginnen
we met het bezoeken van eenige Zweedsche. Hier komt het eerst in aanmerking de beroemde kopermijn Fahlun in Dalarne of Dalekarlië (zie blz. 84),
die reeds bijna uitgeput is. Onder de regeering van G U S T A A F ADOLF leverde
deze mijn nog 3 , 4 6 4 , 0 0 0 cent. op, onder K A R E L X I slechts 2 , 7 3 2 , 0 0 0 en thans
jaarlijks tenauwernood 1 , 1 0 0 , 0 0 0 cent. De arbeid wordt op een diepte van
400 M. verricht, en men daalt langs hellende gangen daarin af. De hoofdingang wordt gevormd door een diepe kloof, die wel 210 M. breed en 80 M.
diep is en door een aardstorting in het jaar 1687 ontstond. Reeds sedert
langen tijd hadden sommige onvoorzichtig uitgehouwen gaanderijen op deze
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plaats gedreigd in te storten, en de mijnmeester besloot dientengevolge het
werk hier te doen staken; wijl echter na eenige dagen geen instorting volgde,
kwamen de mijnwerkers, die geen werk hadden, in oproer en vingen zij met
geweld den arbeid weer aan — doch op het oogenblik, dat zij de gaanderij
intraden, stortte deze in, en een niet onaanzienlijk aantal arbeiders boetten het
verzet tegen de bevelen hunner meesters met hun leven. De plaats, waar
tegenwoordig het koper gewonnen wordt, bevindt zich op 400 meter diepte:
maar de vroegere zorgelooze handelwijze heeft aan de ingangen instortingen
veroorzaakt, welke den
aanschouwer onwillekeurig met huivering vervullen. Men komt tot de
gaanderijen langs een in
den zijwand der kloof uitgehouwen trap tot ongeveer 50 meter van den
grond; dan echter worden
de houten trappen zeer
steil en men vindt nog
slechts enkele steunpunten. De mijnwerkers leggen dezen weg gewoonlijk
af in tonnen, wier duigen
8 c. M. dik en met sterke
ijzeren banden beslagen
zijn. Deze tonnen worden
van boven van de kloof
afgelaten, en dikwerf moeten de mijnwerkers ze met
hun handen van de rotsen
afhouden, waartegen zij
anders zouden verbrijzeld
worden. Desniettemin ziet
men zeer dikwijls de vrouwen dezer arbeiders op
den rand der tonnen overeind staan, en met den
arm om het touw geslagen
rustig
breiende in dezen
Kopermijn te Fahlun in Zweden.
afgrond afdalen. Zóó groot
is de kracht der gewoonte; zij doet ons de grootste gevaren vergeten, juist
omdat zij iederen dag en ieder uur wederkeeren. — Yan boven gezien hebben
deze werklieden het voorkomen van muizen, die in de diepte den berg omwoelen.
Ongeveer op het midden van den weg zijn twee groote holen in de rots:
de oude en de nieuwe zaal. Toen koning GUSTAAF III de eerste bezocht,
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schreef hij met krijt op den rotswand: GUSTAAF III. 2 0 September 1 7 8 8 . Deze
zelfde woorden zijn later, juist waar het krijt was, in de rots uitgehouwen, —
een zonderling facsimile I
Het is bijna onmogelijk den indruk te beschrijven, dien het doorkruisen van
deze onderaardsche wereld op den bezoeker maakt. De diepe stilte, die in deze
ontzettende duistere gewelven heerscht, wordt slechts verbroken door het
gedraisch der machines, die water of ertsen uit de diepte opvoeren, of door
het bruisen van onderaardsche stroomen, die zich in den afgrond storten, of
door de eentonige melodieën der Zweedsche volksliederen, welke gezongen
worden door mijnwerkers, van wie men niets ziet dan hunne mijnlampen, die
hier dwaallichten in een donkeren nacht schijnen. Somwijlen rolt een doffe
donderslag door de gewelven en de lucht om ons trilt voelbaar, — het was
een rotsblok, dat ergens in een gaanderij langzaam naar beneden rolde en een
geraas veroorzaakte, welks echo in de meest verwijderde hoeken weerklonk.
Dan weer hooren we een kraken om ons heen, alsof zich steenbrokken van
den rotswand losrukten om op ons neer te storten, en toch zijn het slechts
kleine stukken, die voor onze voeten vallen. Alles, alles in dit onderaardsche
graf herinnert ons, dat een groote afstand ons van het vriendelijke daglicht
scheidt, en dat wij een weinig dichter genaderd zijn tot het middelpunt der
aarde, waar de nachtelijke stilte slechts door schuddingen gestoord wordt,
terwijl op de oppervlakte geslachten verdwijnen als een druppel water in
de zee.
In het jaar 1719 deed men in deze mijn, waarvan het water evenals dat der
meeste mijnen in Zweden veel vitriool bevat, een merkwaardigen vondst. Toen
men namelijk een gang weder opende, die sedert menschengeheugen niet
begaan was, vond men op een diepte van 180 meter het lijk van een jongen
man, die door de vitriooloplossing en de aardzouten volkomen versteend scheen
te zijn, en wiens uitwendig voorkomen zoo goed bewaard was gebleven, alsof
hij zoo even in de mijn was afgedaald. Men bracht hem boven, en alles
stroomde samen om deze merkwaardige mummie te zien. Daar verschijnt een
stokoude vrouw; bevend treedt zij nader en een tranenvloed ontspringt aan
hare oogen, want zij herkent in den doode haren bruidegom, die vóór 50 jaren
verdwenen was, zonder dat men wist waar. Het was het lijk van MATS
ISRAELSON, die in 1670 waarschijnlijk alleen in een ton afgedaald, in een rotskloof gestort en daar verdronken was, terwijl de opening later door eene
aardstorting gesloten werd. De jaren hadden diepe rimpels op het voorhoofd
der bruid gegroefd, en door ouderdom gebogen stond zij daar, terwijl haar
bruidegom in de frischheid der jeugd als een lijk uit het graf verrees. De
smart doodde de bruid bij het versteende lijk des bruidegoms, met wien zij,
nu althans in den dood vereenigd, eenige dagen daarna plechtig begraven
werd. — Een nieuwe instorting heeft in 1833 de werkzaamheden bij Fahlun eenigen
tijd afgebroken, daar de wanden van den hoofdingang plotseling losscheurden,
met vreeselijk gekraak in het binnenste van den berg stortten en den toeganggeheel verstopten. Gelukkig had dit ongeval op een Zondag plaats, toen al
de groeven ledig waren, zoodat geen menschenleven daarbij verloren ging.
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In de laatste jaren wordt de ontginning door een maatschappij gedreven.
Is Fahlun door zijn koperproductie beroemd, Dannemora, 5 uur ten noorden
van Upsala, bezit de vermaardste ijzergroeve van geheel Zweden. Deze mijn
heeft verscheiden openingen, waarvan de voornaamste een uitholling van 160

Ijzermijn te Nordmark in Zweden.

meter diepte is, waar men de mijnwerkers bij fakkellicht ziet arbeiden. De
erts wordt in groote korven opgetrokken door een raderwerk, dat door paarden
in beweging wordt gebracht, terwijl vele dezer trouwe metgezellen van den
mensch in de diepe gangen gebezigd worden en nimmer weer het daglicht
aanschouwen. Zweden is beroemd om zijn voortreffelijk ijzer, dat daar in ontzettende massa's gewonnen en door geen ander geëvenaard wordt, zoodat alle
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landen van Europa, zelfs Engeland niet uitgezonderd, voor het beste fabrikaat,
voornamelijk voor de bereiding van staal, zich daarvan bedienen. De provincie
Warmland alleen, die aan Dalarne grenst en de rijkste ijzermijnen heeft, levert
jaarlijks meer dan 300,000 cent. ijzer; de hoofdstad, Philipsstadt, ligt midden
in de mijnen, van welke die van Nor dm a r k , blz. 86, een der voornaamste
is. De ingangen woorden gevormd door de steilste afgronden, van waar zich de
galerijen uitstrekken, die in alle richtingen het binnenste der aarde doorkruisen,
om 't kostelijke erts te laten bemachtigen. Hooge houten torens verheffen
zich, die de kranen en windassen bevatten, waarmee de ton met de arbeiders
afgelaten en 't erts in de hoogte gewonden wordt. Maar deze afgrond is
slechts een gedeelte der diepte, waarin de koene mensch zich waagt; want
de grond, waarop wij staan, is pas de bodem van de eerste verdieping, en
vóór ons gaapt een nieuwe kloof en weder andere werktuigen voeren uit de
ijzingwekkende diepte de schatten der aarde naar boven. De groote kobaltmijnen bij Fossum in Noorwegen zijn over 't algemeen nog weinig ontgonnen
en lijden niet minder door het gebrek aan verstandige regeling. Ook de onuitputtelijke bergwerken van G-ellivare en Arendal, van Röraas, Sala en Kongsberg laten wat de wijze van ontginning betreft nog veel te wenschen over.
al is hierin in de laatste jaren verbetering gebracht. Het is een eigenaardig
verschijnsel, dat juist die landen, welke het mildst door de natuur bedacht
zijn, zich het nalatigst toonen in 't verzamelen harer schatten. Overvloed maakt
traag en slechts de behoefte geeft daar vooruitgang, waar de geest niet genoeg
ontwikkeld is om in zich zelf een spoorslag tot vooruitgang te hebben.
Wenden we ons thans naar den Oeral, waar het mijnwezen eerst sedert
P E T E R DEN GROOTE geregeld gedreven wordt, nadat deze czaar omstreeks 1 7 0 0
de Saksische mijnkundigen FRITSCHE, HEROLD en HENNING en later CANCRIN
uit Hessen met het bestuur dier werken belast had. Een der eerste Russen,
die bij het mijnwezen in den Oeral veel ijver aan den dag legde, was zekere
N I K I T A TAGILSK DEMIDOW, smid van beroep en lijfeigene; hij was de stamvader van een door het mijnwezen schatrijk geworden vorstelijk geslacht van
dien naam. De hoofdstad der bezittingen van de DEMIDOW'S is Nischnei Tagilsk;
zij werd eerst in het begin dezer eeuw gesticht en is thans een fabriekstad
van 3 5 , 0 0 0 inwoners met groote pleinen, breede straten en uitgestrekte hallen
voor koopwaren. De vergulde koepels der kerken verheffen zich schitterend
boven de huizen, metalen standbeelden versieren de pleinen, locomotieven
snellen van de eene fabriek naar de andere, stoombooten zweven over de
uitgestrekte meren, langs welke de stad ligt, terwijl de valleien van de Tagil
en een der zijtakken van deze rivier kunstmatig afgedamd zijn. Midden in de
stad rooken de ovens en schoorsteenen der uitgestrekte ijzersmelterijen en
machinefabrieken aan den voet eener rots, op welker top men een heerlijk
gezicht over de stad en op de wouden van den Oeral heeft. Men ziet er de
naakte, zwarte rotsen van de magneetijzerbergen Wissokaja Gora en Lebaschka,
benevens de hooge glooiingen der malachietmijn van den Wissokaja Gora
en de groote kopersmelterij. Op den achtergrond staat de smelterij Tsjernostotinsk, aan een gegraven meer van 1 • mijl grootte, alsmede de goudwas-
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scherij Serlbransk, die wekelijks 1 poed (16,88 kilo) goud levert, en de bergen
bij Wisimotkinsk, die aan de Europeesche zijde van den Oeral de beroemde
platinamijnen bevatten. Tevens ontwaart het oog de chroomijzersteengroeven en
de chroomfabriek te Tagilsk en in het oosten de boschrijke heuvels, aan welker voet
de smelteryen van Salda liggen, terwijl in het zuiden de koepels der mijnstad Newjansk in de zon schitteren. Het winnen van ijzersteen te Wissokaja Gora geschiedt
evenals in een steengroeve; men heeft een zeer groote opening in den berg uitgebroken, daar zes groote smelterijen er hun erts halen.
Duizenden werklieden breken
alleen in den korten zomer
het zwarte, magnetische erts
uit; zij kunnen er echter op
die wijze nog duizenden jaren
mede bezig zijn, eer zij deuitgestrekte
heuvelenreeks
zullen hebben uitgeput. Do
opbrengst bedraagt jaarlijks
omtrent 19 millioen cent. erts r
72 °/ 0 ijzer bevattende. In de
nabijheid ligt de kopermijnr
aangelegd op eene door verweering verdikte laag, van
welke wij hierbij eene doorsnede afbeelden. Het door
a aangeduide gesteente is
kalk met versteeningen uit
de silurische formatie, op
welker oostelijkste lagen bij
b een dunne laag leemleir
met 2 dunne zwavelkieslagen
c, volgt. Op deze ligt dioriet cL
Doorsnede der kopermijn in het Oeralische gebergte.
Ter diepte van 200 meter bereikte men de zwavelkieslaag c en men vond daarin bij proefneming 1 — 3 % koper.
Beven dit koperhoudend zwavelijzer is in de kalk en het dioriet een trechtervormige, wijde kom e uitgehold, later opgevuld met leem, vermengd met bruinijzersteen, magneetijzersteen, malachiet, koperrood, gedegen koper, koperlazuurr
kiezelkoper, hoornsteen en chalcedon. Bij f is de kalksteenlaag dik bedekt met
een korst van gips met malachiet, waaruit wij zien, dat het malachiet ontstaan
is door de werking van koolzure kalk op het uit ontbinding van koperhoudend
zwavelkies gevormd kopervitriool. Wij worden door dit een en ander tot deovertuiging gebracht, dat de geheele leem- en ertsmassa, die in een door
ontbinding van het kies uitgeholde kom opgehoopt is, het achterblijfsel moet
zijn van het bij de verweering der gesteenten overgebleven koperhoudend
zwavelkies. Waarschijnlijk waren de gesteenten a. b, c en d aldaar eertijds
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nog eenige duizenden meters hooger, doch heeft de invloed van lucht, wind
en water die rotsen van lieverlede afgebrokkeld, waarna regen en sneeuw ze
hebben weggespoeld. Alleen het zware erts bleef als op den bodem eener
waschkuip achter; het oxydeerde en knaagde door zwavelzuur die holte uit,
in welke de koperertsen onderscheiden chemische veranderingen ondergingen.
Bij g in de voortgezette lijn van de zwavelkieslaag c lag het beroemde stuk
malachiet van 600 cent. gcwicht, waarvan zoovele kunstrijke vazen, tafels enz.
geslepen zijn. Stukken van 10 cent. zijn niet zeldzaam, doch op grooter diepte
komen stukken van 3 — 10 pond slechts nu en dan voor; het weeke erts is
in fijne korrels met het leem vermengd. — Sedert 1814 wordt aldaar het mijnwezen uitgeoefend. Een groot gedeelte van het leem, dat overal met grootere
en kleinere ertsdeeltjes doorzaaid is, heeft men weggenomen. De uithollingen
zijn uitgebroken, een menigte water loopt in de uitgestrekte groeven; drie
zeer groote stoommachines pompen het weg. Honderden werklieden zijn jaar
uit jaar in bezig met het erts uit te houwen, te zuiveren en naar de smelterijen te vervoeren. Maar de overvloed zal daar spoedig uitgeput zijn. Aanvankelijk was die rijkdom verbazend groot. Een opschrift in den gevel van het
gildehuis meldde in 1860, dat van 1814 tot het einde van 1859 in die groeve
alleen 103,868,923^ poed (meer dan 17,000 millioen kilo) kopererts gewonnen
is, welke 3,670.830 poed of ruim 1,200,000 cent. zuiver koper ter waarde van
minstens 70 millioen gulden heeft opgeleverd.
Een der belangwekkendste mijnsteden van Europa is het reeds genoemde
E i s e n e r t z in Stiermarken. Deze stad ligt aan den voet van den Ertsberg,
die dikke lagen ijzerspaath van groote zuiverheid bevat. De geheele dikte
der ertslagen bedraagt tusschen de 100 en 300 meter; zij beginnen bij Badmerz
en eindigen bij Admont. Deze groeven zijn het eigendom van ongeveer 20
smelterijen te Eisenertz en Yordernberg. Groote steengroeven, diepe gangen
en holen zijn in allerlei richtingen in het erts aangelegd; kunstige spoorwegen
leiden door middel van vernuftig uitgedachte toestellen uit de diepe, enge
kloven naar den bergrug. Yele duizenden werklieden breken het erts los en
paarden brengen den zuiveren staalsteen naar beneden, die dan, in den vorm
van zeisen en andere snijdende gereedschappen, de geheele wereld door verzonden
wordt. De opbrengst bedraagt in den Ertsberg alleen jaarlijks 1 millioen cent. erts.
Onder de bezienswaardigste mijnen der geheele aarde behooren die bij Freiberg in het S a k s i s c h e E r t s g e b e r g t e . Zij onderscheiden zich door groote
diepte, verre uitgestrektheid en talrijke machines van allerlei soort, gelijk mede
door de zorgvuldigheid en schranderheid, waarmede het water opgevangen en
tot beweegkracht gebezigd wordt. Uit dien hoofde stroomen dan ook mijningenieurs uit allerlei landen naar de b e r g a c a d e m i e te Freiberg, ten einde
er in de theorie van het mijnwezen te worden onderricht en er tevens de
practijk gade te slaan. In die sedert eeuwen bloeiende mijnstreek hebberscherpzinnigheid en nooddruft alle middelen nagevorscht om het winnen van
erts gemakkelijker en goedkooper te maken. De echte mijnwerkersgeest is hier
nog in volle kracht, maar de mijnen zelve beginnen meer en meer uitgeput to
raken en wellicht is de tijd nabij, dat de meeste groeven verlaten zullen worden.
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Een dergelijk lot wacht ook den mijnbouw in den O p p e r - H a r z , die in
uitgebreidheid met dien in het Ertsgebergte om den voorrang dingt. De schachten
zijn er ten deele zoo diep, dat men zelfs afzonderlijke toestellen noodig heeft
om de werklieden te doen nederdalen en opstijgen, en dat er onderaardsche
kanalen zijn, waarin vaartuigen drijven, honderden voeten beneden den zeespiegel. Ook de mijnwerken in den Harz dienden eeuwen lang verschillende
natiën tot modellen. Maar al dat grootsche gaat te niet, wanneer de groeven
uitgeput zijn; andere werelddeelen moeten dan hunne schatkamers openen.
Amerika, Australië en Afrika leveren goud, zilver, lood en koper, de vlijt beloonende der Europeesche volksstammen, die zich de moeite der ontginning geven.
Met alleen in de rotsgesteenten van het vasteland, maar ook langs de zeekusten en zelfs onder de zee zoekt de mensch de ertsen en houwt ze uit,
terwijl hij tusschen zich en het zilte nat eene dikke rotslaag laat staan, sterk
en vast genoeg om de watermassa te dragen. Een voorbeeld van zoodanig
mijnwerk levert de B o t a l l a k - m i j n in C o r n w a l l i s , welker ingang aan de
rotsachtige zeekust ligt, gelijk de afbeelding op bladz. 91 voorstelt. Wanneer
men, langs de zuidwestkust van Engeland reizende, de aan alle schippers in
dien omtrek welbekende kaap Landsend heeft bereikt, ziet men noordwaarts
voor zich de prachtige baai Whitesand, met haar blinkende, gladde zandrotsen
als eene reusachtige halve maan zich uitstrekkend. Daar was het, dat de
Britsche grond het eerst betreden werd door ATHELSTAN van de Scilly-eilanden,
door STEPHANUS, die uit Frankrijk kwam, door koning JOHAN uit Ierland en
eindelijk door BERKIN W A S B E C K , toen hij dolzinnig zijne hand naar de Britsche
kroon uitstrekte. Aan de andere zijde der 90 meter hooge kaap Cornwallis
echter bevindt zich een merkwaardigheid, die niet minder de moeite van een
bezoek beloont. Wij bedoelen de vermaarde mijn van Botallak, die 130 meter
diep is en aan VIRGILIUS' beschrijving van Yulkaan en zijn Liparische smidsgezellen denken doet. Het geheel heeft een indrukwekkend voorkomen, zoowel
door den rookenden stoomschoorsteen, als door de zware balkenstutten, het
drukke op- en neerlaten van mijnwerkers en muildieren, de werkplaatsen met
knarsende raderen en rammelende kettingen, de stoompompen, waardoor het
onderaardsche water wordt verwijderd — in één woord dóór de geheele machinerie. Ofschoon de diepte dezer mijn slechts een achtste bedraagt van die bij
St.-Andreasberg in den Harz, moet men toch een vasten voet hebben en niet
aan duizeligheid onderhevig zijn, om zich te wagen aan het afdalen langs de
glibberige en ongelijke ladders, die het eenige middel zijn om naar beneden
in de mijn te komen. Beneden gekomen vindt men eindelooze galerijen en
gangen vol begraven schatten, terwijl de wanden bij het licht der mijnlantarens schitteren van zuiver koper en men overal het rollen der wagens met
rood erts hoort. Ook het gewelf heeft een tooverachtigen metaalglans; geen
spleet, die de geheimzinnige, murmelende tonen niet weerkaatst van de golven
der zee, welke 60 meter boven de diepste gangen bruisen; dat ruischen wordt
bij storm en hevige branding zoo onbeschrijfelijk verheven en indrukwekkend,
dat de arbeiders van schrik vluchten. De bezoeker moet, eer hij afdaalt,
een flanellen mijnpak aantrekken tegen de verwisseling van temperatuur, die
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hem zou kunnen schaden, wanneer hij uit de warmte daar beneden terugkeert
in de koele bovenlucht. Aan den hoed, dien hij opzet, is van voren een lantaren
vastgemaakt, opdat hij bij het klimmen de handen vrij zou hebben. De mijnlieden arbeiden in den regel acht uren in het etmaal, doorgaans in daggeld,
maar nu en dan ook voor een gedeelte in de opbrengst. Hun loon bedraagt
ƒ24 tot ƒ30 in de maand. De thermometer staat in de mijn dikwijls op
29° a 30° C. en het werk is zeer ongezond, gelijk zich begrijpen laat, als men
bedenkt, dat m den winter de mijnwerker, die uit de diepte opstijgt, dikwijls
verwelkomd wordt door scherpe en koude winden, verkleumende nevels en
sneeuwbuien. Zelden blijft een mijnwerker, na zijn 50 s t e jaar verschoond van
rheumatisme en velen sterven nog veel vroeger aan de tering of andere longkwalen. Echter zijn er ook vele voorbeelden van langer levensduur onder hen.
Zoo was er vroeger een oude blindeman, die de mijngangen zóó nauwkeurig
kende, dat hij in staat was om den arbeidslieden in dien doolhof van g a n g e n
tot geleider te strekken, wanneer de lichten uitgegaan waren. In het jaar
1851 werd de mijn van Botallak bezocht door de zonen van L O D E W I J K P H I L I P S ,
terwijl in 1836 koningin VICTORIA de nabijgelegen mijn van Polbern met een
bezoek vereerde. Zulk eene mijn is voorzeker geen minder bezienswaardig en
grootsch gewrocht dan de piramiden van Egypte, voor zoover daarbij de arbeid
in aanmerking komt, dien men er aan heeft moeten besteden. Het onderscheid
bestaat alleen hierin, dat ginds in het land der P H A R A O ' S een ontzettende
steenhoop door de handen van slaven met groot verlies van menschenlevens
werd opgericht, waarvan de bestemming nog raadselachtig schijnt te zijn, terwijl
hier een reuzenwerk door vrijen arbeid ten bate van een geheel land is verricht. In
1854 waren in de uitgebreide mijn met haar aanhoorigheden niet minder dan
28,000 menschen bezig. Ongeloofelijk is de moeite, waarmee de ontginning
der mijn gepaard ging. Twintig man konden dagelijks slechts een paar c. M.
vooruitkomen in de rotsen, ten einde de mijngangen uit te boren, die thans
eenige Engelsche mijlen lang zijn. Een der groeven heeft tegenwoordig eene
diepte van 600 meter, een andere gaf dagelijks 4000 centenaars metaal. Het
sombere, walmende kaarslicht, het gestadig neerdruppelen van het afsijpelende
water, het weerkaatsen van mokerslagen, de uitbarstingen door buskruit,
waarmee men reeds sedert twee eeuwen de rotsen splijt, maken op den
bezoeker een zonderlingen indruk. De directeurs dezer grootste mijn in het
ertsrijke Cornwallis zijn mijnwerkers van meer beschaving, die den titel van
kapitein voeren, en naarmate de onder hun beheer staande groeve minder of
meer diep ligt, den naam hebben van u n d e r g r o u n d - of gr as scap t a i n .
Deze „kapiteins" zijn ondergeschikt aan een hooger beambte; de persoon, die
belast is met het uitbetalen der weekloonen, heet b u r s a r . — Niet minder
bezienswaardig zijn deze kopermijnen van buiten. Men ziet er de opmerkelijkste
vereeniging van een verheven natuur met de grootschheid der kunst. Duistere
afgronden van leisteen, die zelfs een onverwinbare muur waren tegen den
oceaan, zijn er door de vlijt der mijnwerkers vaneengebroken en met allerlei
samengestelde werktuigen bedekt. De zoogenoemde Crownengine, op een steile
rotsklip aan zee, werd over een wand van 65 meter diepte aangelegd naar
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de plaats, waar zij tegenwoordig den mijnwerker in staat stelt om onder den
bodem der zee te arbeiden. De gangen loopen daar tot meer dan 130 meter
beneden den spiegel der zee. Het erts dezer mijn bestaat uit geel en grijs
kopersulfuraat. Ook de rotsklippen bevatten onderscheiden mineralen, die anders
zeldzaam zijn, b. v. ijzer, arseniaat, bismuthsulfuraat, kobalt van perzikbloesemkleur, bloedijzersteen, aderen van granaatsteen, axiniet, thalliet, tremoliet en
fraaie soorten van kopererts, dat taksgewijze uitschiet.
In zulke mijnen zien wij wetenschap en kunst, geest en kracht, genie en
volharding hun hoogste toppunt bereiken. Het onderzoeken der aardschors en
hare bestanddeelen, mineralogie, geognosie en physische geographie reiken
aan natuur- en scheikunde de hand en wijzen in vereeniging met werktuigkunde en mechanica de wegen aan, langs welke het verkrijgen van schatten uit de onbewerktuigde wereld mogelijk is. Wel heeft zich gedurende
den loop der eeuwen de ervaring slechts langzaam ontwikkeld en zijn alleen
van lieverlede de oude dwalingen en vooroordeelen van een bedrijf als het
mijnwezen voor het licht eener welgevestigde wetenschap verdwenen; doch
tevens is het waar, dat in de geschiedenis van dit onderwerp enkele namen
geboekt staan met gulden letters, als van mannen, die wetenschap en kennis
met reuzenschreden hebben doen vooruitgaan. Onder dezen bekleedt A B R A H A M
G-OTLOB W E R N E R een voorname plaats. Wat men vóór hem meende te weten
van het inwendige der aardkorst, van den aard en den toestand der gesteenten,
was een luchtkasteel van vermoedens en onderstellingen, zonder grondslag of
samenhang. Deze groote man echter vereenigde den uitslag der navorschingen
en waarnemingen tot een wetenschap, en wel tot eene der aitmuntendste
wetenschappen: de geognosie of aardkennis. Hij zag het levenslicht te Wehrau
in de Opper-Lausitz, den 2 5 ^ T E N September 1 7 5 0 . In 1 7 6 9 kwam hij aan de
berg-academie te Freiberg, waaraan hem in 1775, nadat hij eenigen tijd te
Leipzig gestudeerd had, de leerstoel voor mineralogie en mijnkennis werd
opgedragen, een ambt, dat hij tot aan zijn dood (30 Juni 1817) met zooveel
ijver bekleedde, dat van zijn tijd de roem der Freiberger mijnacademie als de
eerste der wereld dagteekent. Mogen al de grondstellingen van W E R N E R in
den loop der tijden velerlei wijziging hebben ondergaan en heeft latere waarneming een anderen weg dan den door hem afgebakenden gewezen, toch noemt
men hem te recht den grondlegger der tegenwoordige geognosie en geologie.
Een groot aantal bekwame leerlingen, waaronder het schitterende tweemanschap ALEXANDER VON HUMBOLDT (F 1 8 5 9 ) en LEOPOLD VON B U C H (F 1 8 5 3 )
bovenaan staat, trokken het gebouw op, waarvan W E R N E R de grondslagen
gelegd had. En het is vooral op de grondige kennis dezer mannen, dat de
roem onzer hedendaagsche bergacademies of mijnscholen van den eersten rang
berust. Behalve te Freiberg vindt men in onzen tijd dergelijke academies —
waar al wat op de ontginning en bewerking der mijnen betrekking heeft
onderwezen wordt — in Duitschland te Berlijn en Clausthal (Harz), in Oostenrijk
te Weenen en Leoben, in Hongarije te Schemnitz, in Frankrijk te Parijs en
St. Etienne, in Engeland te Londen, in Zweden te Stokholm, in Rusland te
St. Petersburg, in de V. S. van Noord-Amerika te New-York.

Het winnen van fossiele brandstoffen.

Y.
Het ontstaan der fossiele brandstoffen. — Turf. — Bruinkolen. — Steenkolen. — Anthraciet. —
Lagen en formatie. — Het winnen. — Mijnbrand. — Naphta. — Petroleum.

Slechts gering is het aantal zelfstandigheden, door welker verschillende
samenstelling de menigvuldige vormen van het organische leven ontstaan.
Terwijl wij in het rijk der gesteenten ruim 60 grondstoffen kunnen aanwijzen
en toch slechts een betrekkelijk klein getal delfstoffen daaruit gevormd zienr
welke onder alle klimaten op de grootste hoogten en in de diepste diepten
der aarde altijd in dezelfde eigenschappen en krachten zich aan den vorschenden
blik voordoen, — bestaat het geheele plantenkleed der aarde, gelijk ook het
onbegrensde rijk der dieren met zijn ontelbare vormen en verscheidenheden,,
uit weinig meer dan vier grondstoffen: koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof.
Wij ontmoeten die vier grondstoffen zoowel in de vruchten der tropische
palmen als in de harde vezels van het rendiermos onder de sneeuw der
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poolgewesten; uit die grondstoffen bestaan de fijnste en meest samengestelde
gedeelten van het menschelijke lichaam, maar ook de minst ontwikkelde
wormen, de lompgevormde weekdieren.
Gelijk eenige stukjes gekleurd glas in den kaleidoskoop een oneindige reeks
figuren vormen, die het oog verlustigen, zonder dat daartoe iets anders gebeurt dan
de terugkaatsing door twee spiegels, die met elkander een hoek maken, — even
zoo zijn ook de duizende en duizende vormen van het leven het uitvloeisel van
slechts weinige middelen, maar beheerscht door een geheimzinnige kracht,
waarvan wij ons geen juiste voorstelling kunnen vormen, doch waaraan wij
den naam „levenskracht" plegen te geven. Indien wij haar vergelijken bij een
bouwmeester, die zijn bouwstoffen ieder naar haar aard tot verschillende doeleinden bezigt — het harde, vaste graniet tot muren, den zachten zandsteen tot
fijne versierselen — dan kunnen wij de koolstof eenigermate aanmerken als
het hoofdbestanddeel der grondslagen van het gebouw. Zij ontbreekt nergens;
zelfs in die organische samenstellingen, welke slechts twee of drie der opgenoemde grondstoffen bevatten, neemt de koolstof eene plaats in. Terwijl zuurstof, waterstof en stikstof gasvormig zijn, is de koolstof het vaste geraamte,
en blijft zij als zoodanig ten deele ook tot het laatste achter, wanneer de levenloos geworden voorwerpen door gisting, rotting of andere ontbinding uiteenvallen.
De koolstof is voor ons van het hoogste belang, omdat zij een onuitputtelijke bron van licht en warmte is. Het plantenrijk neemt onder het groeien
de heldere en warme stralen der zon op. Door de werking der zonnestralen
wordt de in de lucht in de koolzuur aanwezige koolstof veranderd in een brandbare zelfstandigheid, die de van lieverlede opgenomen zonnestralen in den
winter te onzer beschikking stelt.
Alle voedingsmiddelen zijn brandstoffen in den waren zin des woords; de
long is de vuurhaard; uit haar ontspruit, evenals uit de stookplaatsen der
fabrieken, het koolzuur, dat zich met den dampkring vermengt, om daaruit
door de planten weder afgescheiden te worden. Planten en dieren zijn derhalve
in de huishouding der natuur afhankelijk van elkander. Het dierenrijk zou
stikken, indien de plant niet uit de uitgeademde luchtsoorten de zuurstof, de
eigenlijke levenslucht, afscheidde; de planten zouden slechts armelijk wassen,
indien de dieren haar niet het voor hun ontwikkeling onmisbare koolzuur als
bron der koolstof leverden. Uit de levende planten kunnen wij de koolstof, de
zwarte kolen, afscheiden, gelijk de kolenbrander zulks doet. Doch wij vinden
in de natuur bijna geen zuivere koolstof.
Al de fossiele brandstoffen, turf, bruin- en steenkolen, anthraciet, graphiet,
asphalt, naphta, petroleum enz., zijn niets anders dan overblijfselen van organische stoffen uit lang verleden tijden, die zich door de nederploffing van
groote overstroomingen nu eens meer, dan weder minder diep binnen in de
bezinking- of sedimentformaties gezet hebben. Het ontstaan en de ontwikkeling
der fossiele brandstoffen kan men nergens beter waarnemen dan in oorspronkelijke wouden, in moerassen en op hooge woudgebergten. Het blijkt dan
gemakkelijk, dat de steenkolenlagen niet door het aanspoelen van drijfhout
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ontstaan kunnen; immers die lagen bestaan altijd uit stammen, welker takken
en wortels uitgespreid zijn, zoodat zich daartusschen slijk en zand in groote
hoeveelheid kan ophoopen. Zulke ophoopingen vinden we in het groot en klein
bij rivieren, meren en delta's; wij zien ze ook in alle groote bezinking-formaties als afzonderlijke bitumineuse of in kiezelaarde veranderde boomstammen.
Het zijn de zoogenoemde ten onder gegane wouden. De t u r f echter en de
daaruit ontstane b r u i n - en s t e e n k o l e n ontstonden en ontstaan nog uit
mos, gras en allerlei andere water- en heideplanten. Denneboomen, lycopodiën,
varens kwamen slechts in zooverre in de koolmassa, als zij ook in moerassen
tieren; zij maken dienvolgens slechts een zeer ondergeschikt gedeelte van de
turf- en steenkolen] agen uit.
In opene moerassen en poelen ontstaat niet dan onzuivere, met kalk en
mergel vermengde turf, die veel asch geeft, en vrij zeker zijn ook op die wijze
de fossiele leikolen of bitumineuse kalkmergel ontstaan. Indien daarentegen
een waterbekken aan de oppervlakte geheel met veenmos (sphagnum)
bedekt raakt, ontstaat de beste, enkel uit plantaardige zelfstandigheden bestaande
turf. Zulks is meerendeels het geval in Nederland, Hannover, Holstein, Pommeren, Pruisen, Hongarije (aan 't Neusiedler-meer), Koerland, Lijfland, NoordRusland, Siberië en Noord-Amerika. Zulk een begroeid laag veen wordt, nadat
het een of twee meter dik geworden is, eindelijk bedekt met wilgen, berken
en dennen, welker wortels in het veen tot een zoo vaste massa ineengroeien,
dat de eens zoo weeke bodem zelfs menschen en paarden dragen kan. De
boomen groeien tot een hoog bosch; sommige sterven, worden door stormen
omvergeworpen, blijven op het veen liggen en nemen, daar de houtkern langzamerhand ontbonden wordt, een platachtige gedaante aan, zoodat de dwarsdoorsnede een ellips vertoont. Aldus ontstaan in het veen dunne houtlagen,
die altijd weer met mos bedekt worden. Terwijl zoo de oppervlakte van het
moeras gestadig meer toevoer erlangt en koolzuur uit den dampkring opneemt,
worden de benedenste, weggestorven gedeelten opgelost; zij zinken naar den
grond en vermengen zich met het water. Yan lieverlede ontstaat dus die
slijkerige zelfstandigheid, waaruit, daar de bovenkorst met haar boomen en
andere planten steeds zwaarder op haar drukt, het vocht aanhoudend uitgeperst
wordt, terwijl de hars- en looistofdeelen de verrotting vertragen. Op die wijze
ontstaat eindelijk eene vaste turflaag.
Die soorten van mos, welke het rijkste zijn aan hars, alsmede denneboomen,
heidekruiden met veel looistof enz. zijn de beste planten voor de turfvorming;
dientengevolge ontstaan zulke turflagen meer in het noorden en op koude
hooggebergten, dan in het zuiden en in warme streken, waar gisting en verrotting buitendien te zeer door het klimaat bevorderd worden. Op die wijze
ontstaan turflagen, die, scherp van de benedenlaag afgescheiden in hun benedenste gedeelten uit aardachtige zelfstandigheden bestaan, welke meer hout
bevatten naarmate zij minder diep liggen. G-ras, varens, lycopodiën en andere
dergelijke planten groeien eindelijk op het steeds meer uitdrogende veen en,
indien het ten laatste met klei, zand en slijkerig water bedekt wordt, ontstaat, gelijk men dikwijls aantreft, daaruit een bruinkolenlaag, waarvan de
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bovenzijde met bitumineus hout is vermengd. Doch ook op vochtige plaatsen
van een schaduwrijk woud kan een veenlaag ontstaan, die zoo dik kan
worden, dat zij de boomen vernielt. Alsdan krijgt het veen de overhand en
zwelt 't eindelijk tot een vlakken heuvel. Soms drijft zulk een h o o g v e e n
uiteen en stort zijn slijkerigen inhoud over den omtrek uit; er ontstaan zoogenaamde slijkstroomen, die in Ierland, Schotland en Rusland niet zelden groote
verwoestingen aanrichten; even onweerstaanbaar als lavastroomen, bedekken
zij den lagen grond en vernietigen zij allen plantengroei. Den 2 5 8 T E N Juni 1 8 2 1
had bij Tulamore en den 1 7 D E N September 1 8 8 5 in het graafschap Antrim in
Ierland zoodanige veenverschuiving plaats; de laatste bedekte binnen 4 weken
een oppervlakte van verscheidene kilometers, ter dikte van bijna 10 meter.
Ook in het Holsteinsche, in Hongarije en Rusland hebben zulke voorvallen
niet zelden plaats. Waarschijnlijk is zelfs de zoogenoemde m o i a der vulkanische hooggebergten in Zuid-Amerika, die uit brandbare plantaardige zelfstandigheden bestaat en ook tot brandstof gebruikt wordt, niéts anders dan afgeschoven hoog veen, in geen het minste verband staande met vulkanische
werkingen. Indien zware dieren, als herten, zwijnen, rundvee enz. de onvaste
veenlaag betreden, zakken zij er licht doorheen; vandaar dat men in de Iersche,
Duitsche en Russische venen meermalen geraamten aantreft van reuzenherten,
elchen, elanden, herten, auerossen, zelfs van mammoeths, die door de looistof
bevattende bestanddeelen der turfplanten dikwijls nog in zeer goeden staat
verkeeren.
Daar de turf in ons vaderland een zoo belangrijke brandstof is — van 1834
tot 1 8 8 3 leverden onze veenderijen meer dan 3 0 0 0 millioen hectoliters op —
voegen wij hier het volgende aan toe. Geheel onbekend is het, wanneer men
hier te lande begonnen is de turf tot brandstof te bezigen. Yan de Cauchen,
een Germaanschen volksstam, die ten tijde van P L I N I U S in het Oldenburgsche
en Oostfriesland woonde, zegt deze natuurbeschrijver, dat ze het slijk of de
modder met de hand opnamen, haar meer door den wind dan door de zon
lieten drogen, en er dan hun spijzen meekookten en hun door de kou verkleumde ingewanden mee verwarmden. Evenwel is de geregelde bewerking
en bereiding van het veen tot turf gewis van latere tijden, doch was ook
reeds in het begin der 13 DE eeuw overal in ons land bekend. Ten aanzien van
de verbeteringen, die hierin in een gedeelte des lands werden ingevoerd, verhaalt WmsEMius in zijn C h r o n i j k e v a n F r i e s l a n d , omstreeks het jaar
1225: „dat de Woltluyden ook de nu nieuwe manieren van goed te ghewinnen
in het graven van den torff gevonden hadden in voortijden onbekend, of ten
minsten so seer ghemeen niet, hebben ook uit goeden yver ten tijde van den
abt SIARDUS die seer godsdienstich ende nederich was, het clooster Marieëngaard veele veenen in en omtrent Baccafeen [in de Friesche grietenij Op sterland] geschonken." „Omstreeks het jaar 1 2 3 0 , " zegt D E Y R I E S in zijn Kronijk,
„werden er velen door het turfgraven, dat nu eerst recht opgekomen was,
rijk." De eerste geschreven vermelding van het turfgraven voor zooverre ons
gebleken is — doch als van een zeer bekende zaak — vindt men in een oorkonde uit het jaar 1 1 1 3 , van den abt LUDOLPHUS te Oostbroek bij Utrecht,
IV.

7

98

fossiele

brandstoffen.

waarin gehandeld wordt over een geschil, het turfgraven betreffende, dat
gerezen was tusschen de monniken en nonnen dier abdij.
Ook in ons vaderland onderscheidt men de turf in twee hoofdsoorten, naar
gelang zij uit de lage of uit de h o o g e venen afkomstig is, die ieder weer
hun verscheidenheden of klassen hebben. Tot de eerste hoofdsoort behoort de
b a g g e l a a r s - of b a g g e r t u r f ; deze komt uit de lage venen, welke in
Friesland k l y n - of k l i e n l a n d genoemd worden. Deze landen bestaan uit
een zeer zwarte zelfstandigheid, k l y n of k l i e n genoemd, die meestal met
gras- of hooiland bedekt is. Hieruit wordt, nadat de bovenste aardlaag weggenomen is, de baggelaar of klien, met bagger- of moddernetten (die uit een
ijzeren ring of beugel bestaan, van voren met een verbreede schraapplaat en
van onderen met een schepnet voorzien en aan een langen stok bevestigd zijn)
van onder het water opgehaald, in een grooten vierkanten bak gestort, waarin
de stof, indien zulks noodig is, met water wordt vermengd, vervolgens door
elkander getreden, gekneed en getrapt. Daarna wordt zij op het veld neergestort en daarover uitgespreid (dat alvorens, om het vasthechten van 't veen
aan den grond te beletten, met een laagje riet, biezen of stroo is bedekt) en
wel ter dikte van ongeveer een voet, [zoodat het, genoegzaam gedroogd en
betreden zijnde, de maat van een turf heeft, die op zijn kant staat. Nadat deze
massa door den invloed van de lucht en de zon een zekere vastheid en stevigheid verkregen heeft, wordt zij met onder de voeten gebonden plankjes (treeborden of trippen) getreden en zoodoende al vaster en vaster ineengedrukt.
Dit wordt telkens herhaald, totdat de massa, droger en vaster geworden, door
breede en scherpe ijzeren spaden van het eene eind tot het ander volgens
rechte en evenwijdige lijnen (ter breedte van een turf van elkaar verwijderd)
tot op den grond wordt doorgestoken; nadat men het veen opnieuw heeft
laten drogen, gebeurt dit ook overdwars, dus rechthoekig met de eerste lijnen.
Deze werkzaamheden noemt men r i e m e n of s l i k k e n . Hiermee is het
eigenlijke turfmaken voltooid; nu moet de turf alleen nog zoo lang blijven
staan, totdat zij, zooals men het noemt, o p g e b r o k e n kan worden. Dit
geschiedt door twee naast elkaar staande rijen turf op te nemen en op de
twee volgende rijen neer te leggen, zoodat er tusschen elke twee rijen een
ruimte of een pad ontstaat, ter breedte van twee turven. Is nu de boven
liggende turf al verder opgedroogd, dan keert men de rijen om, zoodat de
bovenste turf de onderste wordt en op de opene paden komt te liggen, door
welke verplaatsing nieuwe paden zijn ontstaan. Nadat dit eenige malen herhaald is, wordt de turf in kleine hoopjes (speeën) gezet, die telkens op een
andere wijze worden geplaatst en de onderste boven gelegd. Vervolgens worden
de turven in den vorm van pyramiden of kegels (stuiken, stoeken of stobben)
met tusschenruimten opgestapeld, zoodat de wind er doorheen kan spelen, en
eindelijk na genoegzaam gedroogd te zijn, worden ze tot grootere hoopen
(vuren) opeengestapeld, van boven om ze voor den regen te beschutten, met
riet, biezen of stroo gedekt, en eindelijk als brandstof naar hun bestemde
plaats vervoerd. — Tot de tweede hoofdsoort behoort de l a n g e turf, welke in
de hooge venen gegraven en naar zekere maat tot lange en smalle stukken.
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in den vorm van kleine balken, gestoken wordt. Voorts steekt men in de
hooge venen soorten van mindere hoedanigheid, z o d e n , p l a g g e n en heides c h a l e n , welke gewoonlijk alleen op de plaats zelf, waar zij voorkomen of
in de nabijheid daarvan, tot brandstof gebruikt worden; ook worden zij wel
gebezigd tot het bouwen van hutten voor de armoedige heidebewoners. De
bovenkorst der hooge venen, die men bonkaarde en ook bolster noemt, is
sponsachtig, voos, en bezit weinig v a s t h e i d ; onder deze korst volgt de
grauwe turf, dan de bruine en eindelijk de zwarte turf, welke van een vasteren
aard is, ten gevolge van de meerdere drukking en persing der bovenliggende
lagen. — Nog komt er in den handel een derde soort van turf voor, die men
s p o n t u r f noemt, doch deze wordt uit dezelfde stof als de eerst beschreven
soort bereid, en verschilt daarvan hoofdzakelijk alleen in den vorm.
Niet alleen in ons land, maar ook in vele andere landen van Europa wordt
er turf uit veen bereid en tot brandstof gebezigd, zoo b. v. op IJsland, in
Rusland, Noord-Duitschland, Scandinavië en Ierland. Zelfs in Frankrijk en
Zwitserland hielden zich in de laatste tijden duizenden menschen met turfgraven bezig. Ook is men in onzen tijd begonnen om de turf samen te persen,
waardoor zij minder ruimte inneemt en geschikter wordt voor stoomwerktuigen en om op groot en afstand vervoerd te worden. Zij verkrijgt daardoor
een grootere hardheid en kan in gloeihitte met die van steenkolen wedijveren,
zoo zij deze niet overtreft. De heer ORGESSON, een Zweed en eigenaar van
vele landerijen bij Helsingfors, heeft daartoe door het uitvinden van een perswerktuig aanleiding gegeven.
De b r u i n k o l e n l a g e n zijn eveneens uit veenlagen ontstaan, doch met
meer ontbinding van de plantaardige zelfstandigheden; vandaar dat zij meer
koolstof, maar minder water- en zuurstof bevatten. De bruinkolen staan
tusschen turf, die jonger is, en s t e e n k o l e n , die ouder zijn, en indien deze
laatste al meer en meer water- en zuurstof verloren hebben, worden zij
eindelijk a n t h r a c i e t en g r a p h i e t . In het Russische gouvernement Toela
bevinden zich plantenlagen uit de vroegste tijden der ontwikkeling onzer aardkorst — tusschen de devonische en de eigenlijke steenkolen-formatie liggende —
die ten deele nog turf, ten deele bruinkolen en ten deele steenkolen zijn. De
planten, waaruit die lagen ontstaan zijn, leveren het bewijs, dat wij daar
turflagen uit dien lang verleden tijd voor ons hebben en dat de steenkolen
daaruit eerst door trapsgewijze verrotting ontstaan zijn. De bruin- en steenkolenlagen bevatten, juist gelijk de turflagen, öf op de laagste gedeelten wortels
en stammen van boomen (alsdan zijn het hooge venen), öf er liggen boom*) Yan deze bovenste laag der hooge venen, die uit nog weinig vergane plantendeelen
bestaat en voor verbranding minder geschikt is, bereidt men tegenwoordig in Drente en
Overijsel fabriekmatig een nieuw handelsartikel, t u r f s t r o o i s e l genaamd, dat fijn gemalen
en tot blokken van een kub. meter samengeperst, met scheepsladingen vol naar de heerenboerderijen van Holland en Friesland verzonden wordt. Daar deze turfstof zeer poreus is
en dus groote hoeveelheden vloeibare mest kan opslurpen, is ze bij uitstek geschikt voor
strooisel in vee- en paardenstallen, die op deze wijs langer droog en zindelijk gehouden
worden dan met stroo.
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stammen in, die dikwijls geheel plat geworden zijn, evenals in overgroeide
lage venen boven in de laag bij eengedrongen. Alle fossiele kolenlagen zijn
betrekkelijk slechts van geringe uitgebreidheid; wel zijn zij dikwijls zeer dik,
maar zij beslaan slechts een kleine oppervlakte; weldra splijten zij vaneen, zij veranderen in koolhoudende leem en ijzersteen en verdwijnen niet zelden geheel
en al. — In de Wetterau, ten noorden van Frankfort a/M., strekken zich
bruinkolenlagen over een oppervlakte van meer dan 4 • mijlen uit; zij
bestaan uit kleine, naast elkaar gelegen bekkens, van welke één, dat bij
Dorheim (Friedberg), bijna geheel uitgegraven is, zoodat men er den vorm
nauwkeurig van kent en er den toestand der lagen uit afleiden kan. —
De Dorheimsche bruinkolenlaag is
700 meter lang, 80 a 120 meter
breed, met vele vertakkingen. De
zoomen der laag hebben een dikte
van 25 meter; in het midden daarentegen is zij slechts 6 a 10 meter dik.
De leemlaag, die haar bedekt en 16
a 30 meter dik is, bevat hier en daar
rivierslakken, een blijk dat er na het
aangroeien der kolenlaag een rivier
of beek overheen gestroomd heeft.
Op een andere plaats, bij Dornassenheim of Weckesheim, liggen drie
bruinkolenlagen, door leemlagen gescheiden, boven elkander, waaruit men
besluiten moet, dat de turfpoel herhaaldelijk door slijkerige aanspoelsels
overdekt is geworden.
De bruinkolen bevatten soms beenderen, van voorwereldlijke zoogdieren afkomstig, die in de venen van
Versteende planten.
den voortijd het leven verloren.
Vruchten en overblijfselen van gebladerte, zoowel van loof- als van naaldhout, zijn niet zeldzaam; zij behooren
meest tot verdwenen soorten en leveren de zekerste kenteekenen tot het
bepalen van den ouderdom der formatie. Overal waar men fossiele kolenlagen
aantreft, vindt men in afdruksels en tersteeningen die planten bewaard, welke
de lagen hebben helpen samenstellen. Hoe ouder de formatie is, des te meer
wijken de in haar overgebleven planten en dieren van de tegenwoordige organismen af, die zich op den bovengrond bevinden. In vele der oudere bruinkolenlagen vindt men midden in Duitschland en verder noordwaarts de diepere
lagen vol boom- en plantensoorten, die tegenwoordig alleen in tropische
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gewesten voorkomen. De oudere zandsteen-formaties, van het jura enz. vertoonen reeds een grooteren rijkdom van geslachten, welke tegenwoordig volstrekt niet meer levend worden aangetroffen; en verder gaande vinden wij in
de overblijfselen van planten uit de steenkolenperiode het bewijs, dat de aarde
in den tijd toen zij groeiden en bloeiden, een geheel andere plantenwereld
bezat, en dat een hoogere warmtegraad, meer
vochtigheid en rijker koolzuurgehalte der lucht
het voortbrengen mogelijk maakte van vormen, die wij tegenwoordig in 't geheel niet
meer aantreffen, terwijl van de welige overvloed slechts een schaduw meer in de oorspronkelijke bosschen gevonden wordt.
De denkbeeldige voorstelling, op bl. 94, aan
het hoofd dezer afdeeling geplaatst, vertoont
sommige van die plantengeslachten, welke
het meest tot de steenkolenlagen hebben
bijgedragen. Lepidodendren, sigillariën met
hun geschubde en geciseleerde schors, reusachtige doornhalmen, calamieten, een geheele
reeks varens en de merkwaardige tronken
der knorriën behoorden tot de flora der steenVersteende planten.
kolenperiode; de afbeelding op bl. 100 en de
nevensstaande afbeeldingen vertoonen twee der meest verspreide geslachten
(de a n n u l a r i a en de s i g i l l a r i a ) .
De bruinkool is het product van een bijzonder geologisch tijdperk, uit planten
en andere zelfstandigheden ontstaan, die tot dat tijdperk behoorden. Sommige
bruinkool heeft reeds een verdere verweering ondergaan, zoodat zij in haar
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eigenschappen de steenkool zeer nabijkomt; zij kan p e k k o o 1 of iets dergelijks
geworden zijn, maar werkelijke steenkool is zij toch nog niet, want deze
behoort, volgens haar oorsprong, tot een veel vroeger tijdperk van de vorming
der aarde en is uit geheel andere planten ontstaan. De voortgang van de
vorming der steenkoollagen, in zijn chemisch verloop met de vorming van
turf- en bruinkoollagen overeenstemmende, moet toch een veel snellere en,
met betrekking tot de grondstof een geheel bijzondere geweest zijn.

102

fossiele

brandstoffen.

Het a n t h r a c i e t zooals men dit bijv. in Rhode-Island in Noord-Amerika
vindt, heeft zijn bitumgehalte en vluchtige bestanddeelen bijna geheel verloren;
het bestaat bijna uit zuivere koolstof met zeer weinig zuurstof en waterstof,
verbrandt daarom ook met een zwakke vlam en laat weinig asch achter. Het
heeft een zwartachtige kleur en is bijna zoo hard als kalkspaath. Als brandstof is het van groote waarde, doch 't is niet goed voor gasbereiding, daar het
de waterstof houdende verbindingen mist, die voor het vormen van gas noodig zijn.
De eigenlijke s t e e n k o l e n , ook wel z w a r t k o l e n genoemd, zijn wat
hun uitwendige eigenschappen betreft algemeen bekend. Ze zijn van een pikzwarte kleur, soms met afwijkingen naar bruin of bont zweemende, niet
bijzonder hard en zeer brandbaar met een erg rookende vlam. De fabrikant,
die steenkolen gebruikt, en de mijnwerker, die ze hem levert, onderscheiden
verschillende soorten, als: p e k k o l e n , r o e t k o l e n , s c h i l f e r k o l e n , g r o v e
k o l e n , g r u i s en dergelijke; waarbij de particulier echter weinig belang
heeft.
In onderscheiden landen, b. v. in Rusland, Silezië en Bohemen, liggen de
steenkolen der oudere formatie nog
vast ter plaatse waar zij turf werden.
Zoo bedekken zij o. a. bij Kladno,
Radnitz, Pilsen en andere plaatsen in
Bohemen de silurische lagen ter dikte
van 3 a 12 meter; aan de noordzijde
liggen zij in bekkens, die in het midden weinig afloopen, aan de zuidelijke
helling heeft men alleen verkiezeld
hout en afdruksels van varens. Hieraan
ziet men, dat ook daar reeds in vroege
Ligging der steenkolenlagen.
tijden de noordelijke hellingen van vlak
heuvelland, waar de schaduw langer
bleef, met turfvenen bedekt was, terwijl de zuidelijke hellingen der valleien
droog, zonder turflagen, en dus ook zonder steenkool bleven. In Opper-Silezië
vindt men meerendeels verschillende steenkolenlagen, van elkaar gescheiden
door zandsteen en leemlei, op elkander; de lagen zijn bekkens met tamelijk
vlakken bodem. Overal doet de vorm en de verdeeling van overblijfselen van
hout aan bruinkool- en turfformaties denken.
In onderscheiden streken ondergaan de steenkolenlagen grootere en kleinere
wijzigingen in hun oorspronkelijke ligging, ten gevolge van opheffingen en
verzakkingen van den bodem. Die aan de Roer en de Worm, alsmede in België,
de meeste in Engeland, die aan de Saar, in het Schwarzwald, in de Vogezen
en in het zuiden van Frankrijk zijn in dit opzicht zeer merkwaardig. Zeer
dikwijls wordt daardoor de samenhang tusschen de onderscheidene gedeelten
der steenkolenlaag verbroken; zij zijn in stukken gescheurd, die soms honderden
meters van elkander liggen (zie de onderste afbeelding bladz. 101), of de
lagen zijn heen en weer gebogen (bovenstaande afbeelding). Door zulke onregelmatigheden in den bouw der formaties wordt het winnen van steenkolen
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natuurlijk moeilijk en kostbaar gemaakt; men heeft dan ook oneindig liever
plat en geregeld liggende lagen.
Geen sediment-formatie is zonder steenkolenlagen; doch zij komen altijd
slechts in het klein voor, als voorwerpen, die op het vasteland ontstaan zijn,
terwijl de nederploffingen uit de zee zonder steenkolen zijn, maar zich veel
verder uitstrekken. In de oudere gesteenten heeft de steenkool dikwijls reeds
de gedaante van graphiet aangenomen, vooral indien de rotssoorten in kristalvormigen toestand overgegaan zijn, gelijk in de gneis-, glimmerlei- en marmerlagen van Bohemen. Somwijlen echter zijn ook de steenkolen nog vrij rijk
aan water- en zuurstof, hoewel er gneis tusschen de steenkolen ingeschoven
is en men afdruksels van planten in het veldspaathgesteente verscholen vindt,
gelijk bij Oifenburg in het Schwarzwald en bij Thann in den Elzas. — De
s t e e n k o l e n f o r m a t i e heeft in de geologie haar naam naar de rijke steenkolenlagen, die men er van zeer uiteenloopenden ouderdom in aantreft. Maar
men moet uit dezen naam niet afleiden, dat al de lagen uit den steenkolentijd
daarom kolenhoudend zijn. Want hoewel de kolenformatie het geheele noorden
van Busland en een aanzienlijk deel van Midden- en West-Europa, te zamen
omstreeks 80,000 • mijlen bedekt, heeft men op die oppervlakte slechts
7 a 800 • mijlen bekkens, die steenkolen bevatten, welker zuivere steenkoleninhoud nog geen 300 • mijlen is. In de jongere formaties bevat in Europa
vooral de jura-formatie steenkolen. Die aan de Dniester en langs de Wezer,
in Hongarije bij Pünfkirchen en in den Kaukasus bij Tiflis behooren tot deze
formatie. Ook in Amerika en in Indië zijn liaskolen bekend. In de nog later
neergeplofte krijt-formatie van Moravië en Oostenrijk begint de bruinkool, die
in de zoogenoemde tertiaire formatie van Europa overal verbreid is, waar
zelfstandigheden uit zoetwater en land kunnen ontstaan, maar tertiaire lagen,
door zeewater veroorzaakt, geheel ontbreken.
H e t w i n n e n der f o s s i e l e b r a n d s t o f f e n . De t u r f wordt verkregen
door het afgraven en afsteken van de bovenste veenlagen *); op grootere
diepte wordt het veen gebaggerd, in vierkante stukken gestoken, gedroogd en
daarna verzonden. De eerste soort, die s t e e k t u r f genoemd wordt, is minder
zwaar en van mindere hoedanigheid dan de laatste of b a g g e r t u r f . Mijnbouw
vindt bij turf niet plaats. De turf wordt niet op die waarde geschat, welke
zulk een voorname en zoo algemeen verspreide brandstof verdient, en die
haar ook zeker zou ten deel vallen, wanneer het steeds vermeerderend gebruik
van steenkolen een uitputting der mijnen en een gebrek aan deze brandstof
deed vreezen.
H e t w i n n e n dsr b r u i n k o l e n geschiedt daar, waar zij niet diep onder
zand en leem begraven liggen, en heeft ook meest door afgraving plaats, daar
men eerst den aardachtigen bovengrond wegruimt en dan de bruinkolen
Alleen de allerbovenste laag, de b o n k , die onmiddellijk aan de oppervlakte ligt,
wordt bij het afgraven als voor verturving ongeschikt ter zijde gelegd, om later met de
d a l g r o n d e n (d. i. de zandbodem, die na de afgraving van het veen is overgebleven)
vermengd te worden.
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afbreekt. Op groote schaal wordt deze arbeid verricht in den omtrek van
G-rossalmerode in Hessen, bij Halle, Bitterfels en Weissenfels, alsmede in
onderscheiden gedeelten van Saksen, met name bij Meissen, en voorts bij
Aussig, Teplitz, Bilin, Karlsbad, bij Falkenau in Bohemen enz. De kolen liggen
onder zandmassa's van 6 a 10 meter dikte, dikwijls zelfs ter dikte van
10 a 20 meter. Boomstammen in het zand begraven liggen boven op; soms
vindt men in de kolen ontelbare afgeplatte stukken hout, doch de voornaamste
zelfstandigheid bestaat steeds uit pek- en glanskolen, dikwijls tot steenharde
klompen verdicht. Zulk een kolengroeve heeft het voorkomen van een gewone
steengroeve. Waar zij dieper in den grond dringt moet het kwelwater öf door
gangen afgeleid, öf door stoommachines uitgepompt worden. In onderscheiden
dergelijke groeven bekomt men dagelijks 60,000-80,000 cent. bruinkolen, die
ten deele als brandstof van geringe waarde worden verkocht, ten deele in
paraffine- en photogene-fabrieken gebruikt. Over deze beide verlichting-zelfstandigheden zullen we elders handelen; hier zij met een woord opgemerkt, dat
voor ieder pond paraffine of photogene omtrent 1 cent. bruinkolen vereischt
worden, zoodat men ze alleen op die plaatsen kan vervaardigen, waar het
winnen der grondstof zeer gemakkelijk en goedkoop is. De Boheemsche bruinkolen worden gedeeltelijk door afgraving, gedeeltelijk door horizontale schachten
gewonnen. Waar de eigenaar van den grond het recht heeft om kolen te
winnen, maakt hij dikwijls eene cirkelronde, bronvormige schacht, die gemakkelijk met rijshout, planken enz. kan worden voorzien, totdat men de kolen
bereikt heeft, waarna men er zooveel uitneemt als men vóór het geheel ontginnen der groeve bereiken kan. Bij zulk eene ongeregelde wjjze van kolen
winnen gaat natuurlijk veel verloren; overal bleven gedeelten der lagen in
den grond zitten, die later, wanneer de bovenste aardlaag op de uitgegraven
plaatsen is ingezakt en de toegang voor lucht en vocht gemakkelijker gemaakt,,
dikwijls van zelf ontbranden. De Boheemsche boeren leveren echter in den
omtrek van Aussig, Teplitz en Bilin op deze wijze de kolen zoo goedkoopr
dat het cent., aan den oever der Elbe geleverd, op slechts eenige kreutzer te
staan komt, zoodat deze gewaardeerde brandstof tot Praag stroomop- en tot
Maagdenburg en Berlijn stroomafwaarts met voordeel kan verzonden worden.
Waar de bruinkolenlagen in handen van groote grondbezitters zijn of waar
zij door beleening of koop tot groote kavels bijeengevoegd zijn, is er ook een
kunstmatige mijnbewerking by ingevoerd. Zij liggen meerendeels horizontaal
en z\jn dikwijls zeer dik, zoodat zy slechts bij gedeelten van boven naar
beneden kunnen worden afgegraven. In de mijnen bij Dorheim in de Wetterau,.
alsmede in die van Habichswald en den Meissner in Keur-Hessen, waar de
kolenlagen 10 tot meer dan 30 meter dik zijn, wordt eerst een schacht
geboord en daarna een waterpomp en machine tot het uithalen van kolen
geplaatst. Deze schacht is het middelpunt, waarvan eerst in het bovengedeelte
der laag horizontale groeven naar alle hemelstreken uitloopen, die eindelijk
weer met verticale schachten in verband komen. Deze laatste dienen niet
alleen om kolen op te brengen, maar vooral ook om uitweg te verschaffen
aan allerlei uitdampingen; zij veroorzaken een luchtstrooming in de mijn. De^
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bodem der gangen wordt doorgaans van spoorstaven voorzien, op welke de

hondekarren loopen; dwarsgangen verdeelen het geheel in quadraten. Bij het
uithouwen gebruikt men stutten tegen het invallen der gangen. Na verloop
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van een half of heel jaar is het verwulf gesloten, zoodat het vaststaat op het

gedeelte der kolenlaag, hetwelk nog is blijven staan. Uit de hoofd-machine-
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schacht laat men nu een tweede, diepere horizontale gang uitgaan, die op
hare beurt naar een tweede verdieping onder de eerste leidt. Later wordt een
derde, vierde en volgende verdieping aangelegd, waardoor de geheele laag van
lieverlede gewonnen wordt. Natuurlijk ontstaat ten gevolge van het steeds
dieper dalen van de steenen zoldering eindelijk boven den beganen grond een
verzakking, die, indien de zoldering uit waterdichte leem bestaat, dikwijls een
vijver wordt. Aldus handelt men ook bij het bearbeiden van zeer dikke steenkolenlagen; ook bij dunnere, met dien verstande, dat bij deze slechts één
verdieping gemaakt wordt. Bijaldien de bruinkolenlagen steil, bijna overeind
staan, gelijk b. v. bij Leoben in Stiermarken en bij Hering in het Alpische
gebergte, dan handelt men weder anders. Men werkt namelijk met de schacht
tot waterafvoer en kolenwinning in de diepte en arbeidt, terwijl men stutpijlers laat staan, van beneden naar boven. Ingeval twee en meer lagen bruinkolen boven elkander liggen, moet men eerst de bovenste laag bearbeiden,
daar anders de bovenste gedurende het werk zou afbrokkelen en hare waarde
verliezen.
S t e e n k o l e n wint men slechts zelden door afgraving; men heeft zulke
opene steenkolengroeven in Polen, Opper-Silezië en het zuiden van Frankrijk,
alsmede op sommige punten langs de Ruhr; maar zij leveren slechts weinig
op. Dewijl de kolenlagen doorgaans zeer diep liggen en bijna overal onderscheidene lagen van 1, 2 of 3 meter dikte boven elkander, is eigenlijke mijnuitgraving onvermijdelijk. Op grootsche schaal vindt men steenkolenmijnen in
Noord-Amerika, in Engeland en Schotland, in België, in Noord- en Zuid-Frankrijk,
in Rijn-Pruisen en Westfalen, in Saksen, Opper-Silezië, Moravië en Bohemen.
De afbeelding op bladz. 106 vertoont een steenkolenmijn in doorsnede, waar
het ophijschen der steenkolen begint. — In W e s t f a l e n en de Rijn-provincie
heeft zich het winnen van steenkolen in de laatste jaren buitengewoon uitgebreid, ja op een wijze waarvan men alleen in Engeland de wederga kan vinden.
Overal ziet men er groote machines, overal spoorwegen, die de steenkolen
naar Elbe, Wezer en Rijn vervoeren. De Ruhrkolen kunnen zich met de allerbeste meten; men vindt ze in alle soorten, van de moeilijk brandende anthracieten af tot de hoog vlammende gaskolen. De lagen zijn er talrijk en het
winnen levert weinig moeilijkheden op, zoodat aan de groeve zelf de centenaar
naargelang van qualiteit van 10 tot 20 a 30 cent kan worden afgeleverd. Die
goedkoopte en het gemakkelijke vervoer te water en per spoor maakt deze
brandstof meer en meer gezocht, van Hamburg tot München, van Amsterdam
tot Dantzig. Honderdduizenden menschen putten rechtstreeks en zijdelings uit
kolenmijnen hun middel van bestaan: men denke slechts aan de hoeveelheden,
die gedolven worden, en aan het veelsoortige gebruik, dat men van steenkolen
in allerlei fabrieken maakt. — In den omtrek van Dortmund, Bochum, Essen
en Ruhrort ligt de steenkolen-formatie verborgen onder krijtmergel, terwijl zij
bij Witten, Steele en overigens langs de geheele Ruhr bloot ligt. — Ook de
oevers van de S a a r zijn buitengewoon rijk aan kolenlagen; zij liggen dicht
bij elkander, op een kleine oppervlakte tusschen St.-Ingbert en Saarbrücken.
Die stroek, gedeeltelijk tot Pruisen, gedeeltelijk tot Beieren behoorende, leverde
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in 1882 circa 65 millioen cent. kolen. - De lagen van Opper-Silezië gaven in
datzelfde jaar nagenoeg 68 millioen cent., terwijl het koninkrijk Saksen uit
Plauen en het Zwickausche slechts 25 millioen cent., Bohemen, Moravië en
Oostenrijksch Silezië omstreeks 40 millioen cent. opleverden 1).
België bezit rijke kolenmijnen in het Maas- en Sambredal, vooral in den
omtrek van Luik, Yerviers en Bergen of Mons (de Borinage).
Nederland bezit in Limburg mede eenige steenkolen, in de gemeente Kerkrade. Ofschoon niet te vergelijken bij dé eigenlijke steenkolenlanden, is de
opbrengst aldaar toch niet zoo geheel onbeduidend. Ongeveer 400 personen
vinden er werk en bestaan; gewoonlijk is de jaarlijksche opbrengst 120,000
cent. grove en zesmaal zooveel raapkolen. De grootste lengte der mijnen te
Kerkrade, van noord naar zuid, bedraagt 8000-4000 meter; de breedte, van
oost naar west, 1500-2500 meter. De helft dier oppervlakte ligt slechts op
Nederlandsch, de andere helft op Pruisisch gebied.
Geen rijk echter in Europa is rijker aan steenkolen dan Groot-Britannië,
waar in 1885 ongeveer 8300 millioen cent. werd gewonnen, vertegenwoordigende
een waarde van ongeveer 8000 millioen gulden 2). De belangrijkste mijnen
heeft men hier in het bekken van Zuid-Wales, Derbyshire, Yorkshire, Lancastershire, Northumberland en Schotland. Als voor ons doel geschikt ontleenen
wij hier het volgende uit een brief door een Nederlander, die een der mijnen
van Lancashire bezocht, aan het Alg. Handelsblad van 10 Maart 1890 gericht: „Onder begeleiding van den directeur eener mijn zou ik het winnen
der steenkolen zelf in oogenschouw nemen. Ik kreeg een zwart mijnwerkerspak
aan, een hoed met een lampje eraan op mijn hoofd en ging met den directeur
en nog een zestal werklieden in een soort van bak staan. „Right!" riep een
Wat de steenkolenproductie yan Duitschland beteekent, blijkt nader uit de volgende
opgaven. In 1888 werden bijna 70 millioen ton uit de gezamenlijke mijnen gehaald, ter
waarde van 350 millioen mark. Pruisen leverde daarvan het meest en wel 36 millioen ton
uit het district Dortmund, 19 millioen ton uit het district Breslau; de andere mijnen van
het koninkrijk gaven 8 millioen ton. De productie van Saksen was 4:l/2 millioen ton, ter
waarde van 3672 millioen mark. Verreweg het grootste deel van den geheelen voorraad
wordt natuurlijk in Duitschland zelf verbruikt, doch voorziet bij lange na niet in de behoefte.
De uitvoer bedroeg in 1888 omstreeks 8%, waarvan 3 Va millioen ton naar Nederland,
811,000 ton naar Frankrijk en 550,000 ton naar België verzonden werd. Bovendien werden 300,000
ton cokes naar Frankrijk, 105,000 ton naar Nederland en 35,000 ton naar België verzonden.
2
) De totale kolenproductie over de geheele aarde werd in 1886 geschat op 400 millioen
ton (een ton = 20 centenaars), tegen 30 millioen ton in 1830! Van deze 400 mill, ton
levert Groot-Britannië alleen 166 mill., de Vereenigde Staten van N. Amerika ruim 100r
Duitschland 70 mill., Frankrijk, Oostenrijk en België ieder omstreeks 20 mill. ton. De oppervlakte der steenkolenterreinen werd in genoemd jaar aldus geschat: China 9800 vierk.
mijlen, de Vereenigde Staten 9300, Hindostan 1700, Rusland 1325, Groot Britannië en Ierland
550, Duitschland 200, Frankrijk 90, Oostenrijk 85, België 45 vierk. mijlen.
Wat het steeds toenemend verbruik van steenkolen in onzen tijd betreft, dit heeft verschillende oorzaken: 1°. de uitvinding der stoommachines, 2°. de vervanging van houtskool
door steenkool en cokes bij de metallurgie, 3°. de ontdekking van 't lichtgas en 4°. de
ontdekking van de talrijke voordeelige bijproducten bij de gasfabricatie.
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van do lui, en roef.... daar ging het naar beneden. Ik voelde mij alles
behalve op mijn gemak. Boven mi] zag ik den dunnen staalkabel waaraan de
bak hing en een klein stukje van den hemel, dat geleidelijk kleiner werd, en
beneden mij was een tweeduizend voet (650 meter) diepe schacht. Wanneer
de kabel eens brak? Wanneer er eens een ontploffing plaats had? De schrik
sloeg mij om 't hart. Mijn vriendelijke leidsman redeneerde over klei-, zandsteen- en als ik het wel heb ook over lias-formatie. Nu eens was de schacht
eenvoudig in de rotsen gehouwen, dan weer vanbinnen met metselwerk gevoerd. Het was doodstil, en wij hoorden alleen het eentonige gerammel van
den kabel. Toen de hemel niet veel grooter scheen dan een puntje van een i,
hoorden wij beneden ons een gestamp en gesis, dat nader scheen te komen,
en eindelijk stapten wij beneden u i t . . . . Ik zou veel liever als oorlogscorrespondent naar het slagveld gaan, dan nog eens in een kolenmijn afdalen. Het
is er naar, doodsch en somber. Een kerkhof is er een blijspel bij. Aan de
schacht is het vrij levendig. Vooreerst is er de stoommachine, die de kabels
op een groote trom windt, dan zijn er de t r a m w a y s , waarop kleine
wagentjes door kleine paardjes worden voortgetrokken. Ze worden ontladen
en veroorzaken een zwart akelig stof, dat te dikker schijnt, naarmate er meer
mannen met lampjes in rondloopen. Dan gaat het de gangen in. Als spoken
loopen wij er rond, in het schemerlicht dat onze lichtjes verspreiden. De hoofdgang is vrij breed, en daar waar wij de zwarte wanden niet zien, schijnt het
alsof wij in eeuwige, grenzenlooze duisternis wandelen. Dan, na nu en dan
een somber treintje te hebben ontmoet, komen wij aan zijgangen waarin wordt
gewerkt, en die nu eens steil oploopen, dan weder snel afdalen, of tot ladders
leiden, die naar hooger of lager liggende aderen voeren. Het ziet er hier minder
somber uit. Er zijn meer menschen en het licht is sterker. De werklieden
heffen hunne houweelen op en laten ze met eentonig geklepper nedervallen
op de zwarte diamanten, die in het rond spatten en ritselend nedervallen.
Veelal worden er gaten in de steenkolenmassa geboord en dan wordt het
zwarte veld stukje bij stukje met buskruit losgewerkt. Een werkman stond
juist gereed de lont in brand te steken. Wij gingen een eindje terug, omstreeks
tweehonderd meters, en toen ontplofte het kruit, en zond donderende echo's
door de gangen, terwijl een groote, borstbeklemmende stofwolk oprees, die
langzaam naar de ventilatieschacht. scheen te trekken. Er was een stuk van
omstreeks acht kubieke meters losgeslagen, het werd aanstonds in kleinere
stukken gehouwen en toen op de wagentjes weggetrokken, om naar boven
te worden gebracht, waar het in hitte en beweegkracht zal worden omgezet.
Onze wandeling, meer dan 600 meter beneden den beganen grond, bracht ons
door menige ader. Nu eens waren de gangen nauw, eng, te laag om er rechtop
in te kunnen staan, dan breed, ruim en wel 6 a 10 meter hoog. Hier was
de gang met houten balken, soms met ruw metselwerk geschraagd en dan
weer was de steenkool tot op de rotsen kaal weggehouwen. Op sommige
plaatsen had zich water verzameld, dat door gootjes of pijpen naar den uitgang liep, om daar te worden opgepompt. Hier en daar was een cul de sac.
een ader die niet verder wordt bewerkt, omdat het niet rendeert. Doch
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waarheen wij onze schreden ook mochten wenden in het zwarte labyrinth,
overal was het gevoel van eenzaamheid, verlatenheid, om niet te zeggen
hulpeloosheid de eerste indruk dien wij ontvingen
Droefgeestig wordt
men bij het zien van die honderden bleeke gestalten, die daar beneden in
onzuivere lucht werken. In Engeland dwingt de strijd om het bestaan dus
tweehonderdduizend mannen diep in den schoot der aarde te werken. Men
weet en gevoelt, dat het werk noodzakelijk is om het raderwerk der maatschappij in gang te houden. In de millioenen tonnen steenkolen, die de mijnwerkers van Lancashire en Yorkshire jaarlijks losslaan, ligt de kiem der
groote beweegkracht onzer eeuw: stoom. Wanneer de houweelen stil liggen,
rusten de machines, staat handel en industrie stil, verdwijnt de welvaart. De
mijnwerker verschaft ons het kostbaarste juweel: den zwarten diamant. Doch
op de eigenaars der mijnen, op de maatschappij rust nu ook de plicht voor
hun belangen te zorgen; al het mogelijke te doen voor hun veiligheid en
levensgeluk.... Toen wij weer boven kwamen was het schemertijd. Uit de
putten der verschillende mijnen stroomden de werklieden naar de stad, om
den Zondag in den schoot hunner familie, of beter boven de aarde door te
brengen, want aan huiselijke genoegens neemt de mijnwerker weinig deel. Hij
betaalt zijne bijdrage voor ondersteunings- en ziekenfondsen en daarmee uit.
Hij gaat naar zijn „club", of naar de herberg om te drinken en te praten, en
dat zijn de eenige genoegens, die hij heeft. Hij kent geen jeugd. Wanneer de
bewoner van Blackburn veertien of vijftien jaren is, gaat hij naar de mijn. Het
leven onder de aarde graaft spoedig zijne sporen op zijn gelaat, en jongelingen
van achttien en twintig jaren loopen met gebogen gestalte en gegroefde gelaatstrekken rond, oude jongelingen.
Des Zondags ging ik ter kerk. De mannen en vrouwen zongen in koor, en
de predikant sprak over de gelukzaligheid van het leven hier namaals. Mij
scheen die preek zeer toepasselijk, want geluk in deze wereld kennen de mijnwerkers al te weinig."
Hoogst belangwekkend — om nogmaals naar Duitschland terug te keeren —
zijn de kolenmijnen bij Kladno in Bohemen. Aldaar bevindt zich een steenkolenlaag van 12 meter diepte tusschen witten zandsteen; onder een kleinen
hoek met het waterpas ligt zij aan de helling van een kiezelleemrots, welke
als een klein schiereiland boven de kolenbedding uitstekende, de groote ijzerhut
van Kladno draagt. Links en rechts naast de uitgestrekte ijzersmelterijen daalt
de kolenmijn tot een diepte van 260 meter. Eene stoommachine laat personen
en steenkolen door middel van een sterk touw van ijzerdraad op en neder. De
stoomkracht wordt ook gebezigd tot afvoer van water. Smederijen tot het herstellen en scherpen der gereedschappen bevinden zich in de diepte. Yoor luchtstrooming wordt door kokers enz. gezorgd; in vele gangen loeit een ware
storm, die door deuren moet gestuit worden.
Onder de vele moeilijkheden, die voor de werklieden in de steenkolenmijnen
ontstaan uit de zucht der eigenaars om niet meer kosten te besteden dan
volstrekt noodig is, behoort ook deze, dat vele gangen zoo laag zijn, dat men
er op handen en voeten moet doorkruipen en de werkman dikwijls genoodzaakt
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is, liggende zijn arbeid te verrichten. Dit is vooral daar het geval, waar men
geen pilaren staan laat, maar de mijn in kleine vierkanten bewerkt, terwijl
het uitbrengen der kolen uit de gangen niet met paard en wagen geschiedt,
maar slechts bukkende en kruipende door een zeer ingespannen arbeid mogelijk
is. Ja, in Engeland maakte men nog kort geleden in zeer nauwe gangen
gebruik van kinderen, dikwijls zelfs van zeer jeugdigen leeftijd. — De afbeelding
van de mijnen te New-Castle levert het bewijs op, hoe de mensch door lage
winzucht, waarmee vaak de afschuwelijkste wreedheid gepaard gaat, den
goddelijken zegen in een vloek verandert. Men ziet en gevoelt als het ware
de vermoeienissen dezer ongelukkige kinderen. Hun lijden steeg tot zulk een
onverdraaglijke hoogte, dat de zaak in het parlement ter sprake kwam, waarop
de regeering eene commissie benoemde, om dit kwaad na te gaan. De aan
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het licht gebrachte feiten waren inderdaad huiveringwekkend. Duizenden dezer
jeugdige schepsels, dikwijls de eenige hoop hunner ouders, verloren hier gezondheid, ledematen, ja menigmaal het leven. Gestrenge bepalingen hebben
aan dit jammerlijk misbruik van zwakke menschelijke krachten paal en perk
gesteld, en langzamerhand vervangen werktuigen deze later veel nuttiger te
gebruiken menschelijke krachten.
Doch er is nog iets, waardoor niet zelden in kolenmijnen verschrikkelijke
ongelukken ontstaan: het ontploffen van gas. Bij de verandering namelijk van
turf in bruinkolen, alsmede van deze in steenkolen, worden koolzuur en water
afgescheiden; dientengevolge wordt in de bruinkolenmijnen zeer dikwijls de lucht
door koolzuurgas ongeschikt gemaakt voor de inademing. Wanneer echter de steenkolen in anthraciet en graphiet overgaan, wordt er ook brandbaar koolwaterstofgas,
methaan of mijngas, van afgescheiden, hetwelk men dikwijls met een fluitenden
of sissenden toon uit kleine kloven of spleten hoort schieten. Dit gas is zeer
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ontvlambaar en wanneer het met de zuurstof der dampkringslucht in aanraking komt, ontploft het. De talrijke ongelukken, die vroeger zoo dikwijls in
de kolenmijnen plaats vonden en in een oogenblik aan honderden menschen
het leven benamen, werden door zulke ontploffingen veroorzaakt, 't Gras
ontvlamt plotseling en ineens; daardoor springen gangen en groeven en storten
in, en de verwoesting is dikwijls zoo hevig, dat er slechts flauwe hoop overblijft om de ongelukkig begravenen te redden. Ieder gewoon licht zou dit gas
doen ontvlammen met eene verschrikkelijke uitbarsting. Hiervoor is door den
grooten Engelschen natuurkundige DAVY (f 1829) de veiligheidslamp uitgevonden: een onschatbaar geschenk, dat de wetenschap aan de practijk heeft
gedaan. De inrichting dezer lamp berust op het feit, dat een vlam, door
metaalgaas van een brandbaar gasmengsel afgesloten, daarin geen ontbranding
kan veroorzaken, daar de metalen de warmte opnemen
en verspreiden en zoodoende het gasmengsel daarbuiten
niet tot zijn ontbrandingstemperatuur kunnen verhitten.
Zij bestaat uit een dubbel omhulsel van fijn ijzer- of
kopergaas. Een platinaspiraal omgeeft de vlam en neemt
de onverbrande deelen der olie op. Een dergelijke spiraal
van zeer dun draad hangt boven de vlam; zoolang die
spiraaldraden witgloeiend zijn, is er geen gevaar voor de
ademhaling, want zij houden met gloeien op, zoodra 2 / 5
der dampkringslucht door mijngas vervangen is. Het brandbare mijngas kan alleen in zoover ontvlammen, als het
in het binnenste van den cilinder indringt, en deze ontvlammingen zijn niet gevaarlijk, omdat zij door het draadwerk niet naar buiten kunnen slaan. Wel kan een sterke
tocht de spits der vlam van de lamp naar buiten drijven
en dan houdt de beveiliging op. Dit is de zwakke zijde
dezer uitvinding, tot welker verhelping reeds een aantal
middelen zijn beproefd. Toch moet men niet alle ongeYeiligheidslamp
van Davy.
lukken op rekening der gebreken van de veiligheidslamp
stellen; veel meer is het dikwijls de schuld van de zorgeloosheid der mijnwerkers; althans in Engeland ontstaan hieruit de meeste
mijnontploffingen. Trouwens, hoe achteloos de mijnwerkers ten aanzien van
die gassen kunnen zijn, en hoe lichtvaardig zij dit veiligheidsmiddel soms
gebruiken, bewijst een geval, dat in 1844 in de steenkolenmijn Picquerey
plaats had. Een arbeider bemerkte, dat het gas in zijne veiligheidslamp in
brand vloog; hij wierp haar ver van zich, het draadvlechtsel brak, het brandbare gas ontvlamde in een oogenblik en 29 menschen werden het slachtoffer
zijner onvoorzichtigheid. In weerwil van deze veiligheidslamp ontstaan er in
de kolenmijnen nog dikwijls ongelukken. Zoo had er voor een reeks van jaren
in de St.-Hilda-groeve bij Southfields een uitbarsting plaats, waardoor 60
arbeiders om het leven kwamen. Een vreeselijk ongeluk gebeurde ook den
2 0 s t e n Februari 1857 in het kolendistrict van Sheffield, waardoor bijna ieder
huisgezin getroffen en menig vader of zoon levend begraven is geworden. De
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ontploffing had plaats 's middags om 12 uur, maar vóór 4 uur was aan geen
redding te denken; twaalf mannen drongen 400 meter diep in het binnenste
der mijn, totdat zij op de in vlammen staande kolenbedding stieten; het
gelukte hun, 19 menschen, die nog bewustzijn hadden, er uit te helpen, maar
meer dan tien vreeselijk verminkte lijken moesten zij achterlaten en ijlings
terugkeeren. Alle toegangen liet men stoppen en den wind of tocht afsluiten.
Eerst na eenige dagen kon men het gebeente van 180 arbeiders uitgraven. In
de kolenmijn te Podschau bij Eibenschütz in Moravië daalden in den morgen
van 8 Juni 1 8 6 0 5 4 arbeiders naar beneden zonder eene lamp van D A V Y ; zij
werden ter aarde geworpen door een geweldige uitbarsting; slechts 4 werden
gered, doch 29 verbrandden en 21 stikten. Het verschrikkelijkste ongeluk had
plaats op den 2 D E N Augustus 1 8 6 9 in de Plauensche mijn bij Dresden, waarbij
279 mijnwerkers het leven verloren. Het was Maandag. Den vorigen dag
hadden een zwoele onweerslucht en lage barometerstand het vervliegen van
het ontwikkelde gas belet; ook stond dien dag wegens den Zondag het werk
stil en waren de deuren gesloten. Yan de 400 arbeiders gingen er des morgens
om 4 uren 279 in de mijn onder begeleiding van vier opzichters en twee
opperopzichters. Een kwartier later volgde de ontploffing. Uit de schacht „Gods
zegen" genoemd steeg een dikke rookwolk op met zulk een sterken luchtdruk
dat een ijzeren deur boven den grond werd verpletterd en het dak van het
hoofdgebouw werd beschadigd, en weinige minuten later moesten de ontsnappende dampwolken het ontzettende vermoeden opwekken, dat een onweder
door de gangen was gevaren en alle arbeiders gedood had. Dit vermoeden
werd helaas bewaarheid: slechts vier jonge bergwerkers ontsnapten aan den
dood. Hun werk was dicht bij den ingang; zij werden door de ontploffing
tegen den mijnwand geworpen, sprongen in hun doodsangst op den hijschtoestel, gaven het teeken tot ophijschen, en werden gered. Het uitstroomende
gas belette gedurende verscheidene dagen het naderen der mijn; alles wat
onder den grond was, moest aan zijn lot worden overgelaten en dat was de
dood. Wij zullen geene schildering van zulke ontploffingen meer geven; de
dagbladen berichten nog menigmaal de treurige gevolgen van de achteloosheid
der mijnwerkers.
Waar door middel van groote stoomluchtpompen, of nog beter, gelijk in de
mijn te Kladno, door afvoerbuizen een voldoende luchtstroom wordt onderhouden, kan, mits de werklieden goed op hunne lampen letten, geen gasontploffing meer plaats hebben.
Door deze ontbranding van koolwaterstofgas ontstaan echter niet alleen
doodelijke ontploffingen, maar ook geheele mijnen kunnen erdoor in brand
geraken. In Duitschland heeft men hiervan merkwaardige voorbeelden. By
Duttweiler in de Bijnprovincie (nabij Saarbrück), waar de brand sedert eeuwen,
misschien zelfs sedert duizenden jaren voortwoedt, is de regelmatige bewerking
daardoor geheel belet; hoog in de lucht opstijgende rookkolommen zijn teekens
van het onderaardsche vuur, dat in den berg brandt. Deze berg rookt als een
vulkaan; uit de rotsspleten komen dampen, die zwavel, sal-ammoniak en
allerlei andere zouten sublimeeren. Een steile rotsmuur, van ongeveer 20 meter
IV.
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hoogte, vertoont de meest verschillende schakeering van kleuren; daar bevinden
zich meer dan 30 openingen, waaruit dampen ontsnappen. Tot op verren
afstand ontdekt men des winters geen spoor van sneeuw, en het veld blijft
er altijd groen en dient tot een verblijfplaats voor vogels en wild. Overigens
bewerkt men de kolenbedding tot op geringen afstand van de plaats, waar de
brand woedt, en dikwijls ontmoeten de arbeiders toevallig het vuur, in welk
geval zij dan gedurig last hebben van koolstofzuurgas. Ook te Planitz in Saksen,
niet ver van Zwickau brandt reeds 3 a 400 jaren een kostbare bedding. In
weerwil van alle pogingen tot blussching, ja zelfs in weerwil dat de openingen
van de mijn meermalen afgesloten zijn geworden, woeden de vlammen nog
altijd voort, op een diepte van 60 meter beneden de oppervlakte; de hitte van
den bodem en de hier en daar opstijgende dampen, die als chloor rieken, verraden hun aanwezigheid. Ook daar blijft des winters de sneeuw niet liggen.
Op een geringe diepte neemt de hitte aanmerkelijk toe, en in een ketel, die
een halven meter diep in den grond gegraven wordt, kookt het water spoedig.
"Wel is langzamerhand voor een waarde van vele millioenen verloren gegaan,
maar de stoom is niet ongebruikt gebleven. Wijlen Dr. A . GEITNER, ZOO beroemd
door zijn talrijke ontdekkingen op het gebied der chemie, de kennis der kleuren en
de kunstvervaardiging van het a r g e n t a a n of nieuwzilver, kwam het eerst
op het denkbeeld, om van dat onderaardsche vuur gebruik te maken tot het
aanleggen van broeierijen, en bereikte dit doel op de volkomenste wijze,
geholpen door zijn, als kruidkundige en hovenier zeer bekenden zoon, G . G E I T N E R .
Deze laatste voert nog tegenwoordig menige verbetering in, en weet de warmte
zoo her- en derwaarts te leiden, dat er een doelmatig gebruik van gemaakt
kan worden. Nieuwe groote broeikasten, geheel of gedeeltelijk van glas, bevatten
de prachtigste planten der tropische gewesten. Palmen, bananen en ananassen
groeien en rijpen daar op de uitstekendste wijze. Aanzienlijk is het aantal
tropische gewassen, zooals varens, drakenbloedboomen, orchideeën, cycadeeënr
caladium enz. — die zelfs in de beste broeierijen dikwijls een kwijnend leven
leiden - welke hier welig groeien, krachtig zich ontwikkelen en de daaraan
bestede moeite bij uitstek beloonen; het aantal van zulke planten bedraagt
daar meer dan duizend, behalve nog de ontelbare menigte oranjerie- en waterplanten, de geneeskundige en andere gewassen. In waterbekkens bloeien de
bonte n y m p h a e a en de prachtige v i c t o r i a r e g i a , terwijl langs de zoomen
dier vijvers hooge palmen zich verheffen. Op afzonderlijke bedden worden
ananassen gekweekt, met welke GEITNER een belangrijken handel drijft. Zoo
vernuftig als de aangewende middelen zijn, zoo loffelijk zijn de moed en volharding, waarmee men van dat noodlottig verschijnsel heeft weten gebruik te
maken.
Ook bruinkolenlagen geraken niet zelden in brand; het Boheemsche middelgebergte (Aussig, Teplitz, Bilin enz.) en de streken van het Meissner- en het
Habichtswoud in Hessen leveren daarvan menig voorbeeld op. Op sommige
plaatsen zijn de kolenlagen reeds geheel en al uitgebrand; het voormalige
verwulf werd tot vasten, harden sintel of jaspisachtigen steen, hier en daar
met afdruksels van planten (porcelein-jaspis).
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Met onwaarschijnlijk is het, dat vele warme bronnen, b. v. die te Ems, hun
temperatuur aan zulke branden te danken hebben; in allen gevalle zijn vele
uitstroomingen van brandbare lucht het gevolg van zulke op groote diepte
plaats hebbende natuurverschijnselen. Op het schiereiland Bakoe aan de Kaspische Zee liggen twee bruinkolenlagen boven elkander, tusschen leem en
kalksteen. De benedenste is vanzelf ontbrand en gloeit sinds lang steeds door.
De daardoor ontwikkelde hitte distilleert uit de bovenste laag (die door zand
en kalksteen bedekt wordt) n a p h t a en brandbaar k o o l w a t e r s t o f g a s .
Het laatste ontwijkt door spleten en ontvlamt licht. De Perzische vuuraanbidders hebben dit natuurverschijnsel sedert onheuglijke tijden vereerd; zij
hebben in de nabijheid een tempel gebouwd, in welks vuuraltaar zij het gas
door middel van een kanaal leiden en verbranden; jaarlijks doen duizenden
een bedevaart naar dit eeuwige vuur. Maar de priesters van den vuur dienst
hebben ook reeds een technisch gebruik van dit gas weten te maken. Waar
het door spleten uit den grond ontwijkt, hebben zij kalksteenen opgestapeld
en het gas aangestoken. De daardoor ontstaande hitte verandert het koolzure
kali in etskalk. Deze zeer eenvoudige handelwijze is sedert eenige jaren een
belangrijke tak van nijverheid geworden. Men heeft door het boren van
schachten het brandbare gas uit grooter diepte te voorschijn gehaald, door
buizen en kanalen geleid en dat wat niet tot tempelgebruik dient, tot het
verhitten van stoomketels gebezigd ten behoeve eener wolfabriek, alsmede tot
de smelttoestellen van een glas- en staafijzerfabriek. De vuuraanbidders zijn
er niet weinig mee ingenomen, dat de door hen vereerde natuurkracht met
behulp van hun handenarbeid de bron hunner welvaart geworden is. De zoo
even door ons genoemde n a p h t a , die zich te gelijk met het brandbare gas
uit de kolenlaag van Bakoe ontwikkelt, is een geelachtige of ook geheel
heldere vloeistof, die zeer licht vervliegt en een doordringenden reuk heeft.
Zij is zeer brandbaar en bestaat, evenals het brandbare gas, uit koolwaterstof.
In water is zij niet oplosbaar, maar zij drijft er op als een olieachtige laag.
Dientengevolge wordt zij ook daar, waar zij met water te gelijk te voorschijn
komt, op zeer eenvoudige wijze gewonnen, door de naphta eenvoudig van het
in bekkens gevloeide water af te scheppen.
Bron- of a a r d o l i e . Naphta, die door koolstof en opgeloste asphalt bruingekleurd is, draagt den bekenden naam p e t r o l e u m , d. i. bron- of aardolie. Met deze kwalijkriekende vloeistof zijn vele kalksteenlagen doortrokken,
hetgeen de oorzaak is, dat vele van die zwartbruine rotsen, als men ze wrijft,
stank van zich geven en daarom stinkkalk of stinksteen genoemd worden.
Waar cle bronolie zich in ruime hoeveelheid uit de ontbinding der in de bezinksels besloten plantaardige overblijfselen ontwikkeld heeft, wordt zij nu en
dan door het indringende water meegesleurd en hoopt zich dan op in poreuse
zandlagen en bronaderen. Zeer rijk aan zulke petroleumlagen zijn de jongere
gesteenten, met name de tertiaire. Petroleumbronnen heeft men in den Elzas7
Hannover, Brunswijk, Beieren, Zwitserland, Italië, Hongarije, Galicië, Polen7
Toeran, Arabië, Oost-Indië enz. Het rijkelijkst vloeien zij bij O i l - S p r i n g
(oliebron) in Pennsylvanië, waar dagelijks duizenden centenaars van deze
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zelfstandigheid door middel van boorgaten worden gewonnen. Dat in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika aardolie voorkomt, wist men sedert lang;
men won ze door het water der zoutbronnen, dat die olie medevoerde, een
tijdlang te laten staan en dan de drijvende olie af te scheppen. De streek,
waarin de aardolie vooral gewonnen wordt, heeft een breedte van 100 — 200
Eng. mijlen, van G-aspibay in Oost-Canada tot ongeveer Houston in Texas.
Men heeft daar een gedeelte van de groote kolenstreek Alleghany in Pennsylvanië, welker steenkolen sinds lang tot het zuiveren van die olie gebezigd
werden. Op de stroomende wateren zag men aldra olie drijven; ook in stilstaande, afgelegen poelen had men haar in groote hoeveelheid aangetroffen.
Op sommige plaatsen ontweek de petroleum zelfs met groote hoeveelheden
brandbaar gas en aldaar beproefden de ;,oliezoekers,, het eerst hun geluk. Daar
de Indianen de steenolie als middel tegen rheumatisme verkochten, werd
Dr. HILBRETH in 1836 er reeds opmerkzaam op, en vermoedde dat er in het
dal van Klein-Kanawha in Yirginië rijke petroleumbronnen moesten bestaan.
De eerste boringen hadden een zoo schitterenden uitslag, dat onder de boeren
in Pennsylvanië een ware oliekoorts ontstond, die zich kenbaar maakte door
het besteden van verbazende prijzen voor grondeigendom, boorondernemingen,
processen, loterijen en wTat niet al! Men kocht voor grof geld van den grondeigenaar het recht om een boorgat van 4 duim in doorsnede te maken, en
velen werden in weinige weken door ééne enkele bron millionairs. De prijs
der petroleum bedroeg in den tijd toen men haar pas begon te winnen 40 —45
cent het Amerikaansche gallon, d. i. omstreeks 25 cent de liter, doch weldra,
toen de ontelbare bronnen wat minder begonnen te geven, steeg de prijs tot
bijna het dubbele. In den zomer van 1860 bereikte de oliezaak een fabelachtige
hoogte, het gevolg van den maatregel, dat een „olieboorder" dieper ging dan
men tot dusver beproefd had en daardoor een altijd wellende bron vond, waaruit
de olie door de spanning der onderaardsche gassen in verbazende hoeveelheid
werd opgedreven. Vroeger had men van tijd tot tijd door het stellen van
pompwerken getracht de opbrengst te doen toenemen; nu was er geen vaat
werk aan te halen voor de onophoudelijk toestroomende olie. Sommige bronnen
gaven 16,000 gallons, d. i. meer dan 60,000 liter per dag. De petroleum werd
dan ook al spoedig een zeer belangrijk handelsartikel, dat juist toen de aandacht der handelswereld begon te trekken, toen het katoen de markt ging
verlaten. In den loop van één jaar waren 2000 oliebronnen in werking en in
1867 bestonden 380 maatschappijen voor het winnen van petroleum, die begonnen met kapitalen van 5 tot 10 millioen gulden. Bekend is het, hoe in de
laatste jaren door de groote rijzing en daling der prijzen verbazende winsten
en verhezen hebben plaats gehad. Te Antwerpen vooral, een der hoofdstapelplaatsen van de petroleum op het Europeesche vasteland, waar de omzet millioenen bedroeg, zijn er zeer belangrijke kapitalen, eerst mee gewonnen, later
weer verloren.
De aardolie schijnt in elk geval uit ontbinding van onderaardsche kolenlagen
ontstaan te zijn, hetzij dat bij het verrotten de vaste deelen vloeibaar zijn
geworden, hetzij de olieachtjge zelfstandigheden door de hitte van het binnenste
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der aarde gedistilleerd en in groote holten in de gesteenten bjjeengeloopen zijn.

In geen geval echter is de hoeveelheid petroleum in de diepte onuitputtelijk,
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en de tijd zal eenmaal komen, dat men genoodzaakt zal zijn, bij het winnen
zuiniger te werk te gaan dan tegenwoordig het geval is.
De afbeelding bladz. 117 vertoont de oliebronnen te Oil-Greek in Pennsylvanië.
De hooge stellingen wijzen de plaats aan van twee geboorde bronnen, die,
blijkens de namen Woodfordwell en Phillipswell, aan twee eigenaars toebehooren. De laatste levert ongeloofelijk veel op. De wekelijksche opbrengst
bedraagt meer dan 3000 hectoliter, die meest op de plaats zelve wordt gezuiverd. De toestroomende olie is uiterst vluchtig. De geheele omtrek riekt er
naar, en wat nog veel gevaarlijker is: bij het geringste naderen eener brandende vlam vliegt de vluchtige olie in brand — iets dat reeds betreurenswaardige ongelukken veroorzaakt heeft.
Het vervoeren, bewaren en gebruiken van petroleum vereischt over 't geheel
een bijzondere voorzichtigheid. Te Londen en Antwerpen zijn meer dan eens
scheepsladingen petroleum in brand geraakt, zoodat het vlammend vocht der
losgesprongen vaten op het water dreef en de naburige vaartuigen aangreep.
Het is voor de openbare veiligheid van het meeste belang, dat de petroleummagazijnen buiten de steden worden geplaatst, daar er zich steeds aardoliegas
ontwikkelt, dat, met dampkringslucht vermengd, terstond vuur vat, wanneer
het met een vlam in aanraking komt. Er dient steeds zand in voorraad te
zijn, omdat men een petroleumbrand niet met water blusschen kan. Melk
schijnt vooral een uitstekend bluschmiddel te zijn voor geringe hoeveelheden
brandende petroleum. Men kan in het dagelijksche leven nauwelijks te voorzichtig zijn met dit zoo algemeen verlichtingsmiddel. In het bovenste gedeelte
eener half ledige petroleumkan bevindt zich ontplofbaar gas, dat de grootste
onheilen kan veroorzaken, wanneer het in vrij groote hoeveelheid in de nabijheid komt van een brandende kaars of lamp. Men zorge dus, dat het vullen
der petroleumlampen bij dag geschiede, en vermij de, met een vlam te naderen
bij de plaats, waar zich misschien petroleumgas ontwikkeld heeft.
Ook in gesteenten van oudere formatie dan het tertiaire tijdvak komt petroleum voor, doch in geringer mate en vaster verbonden met leem, zoodat men
haar alleen door verhitting winnen kan. Zulke leemlagen of gesteenten heeten
o l i e l e i , a s p h a l t l e i , b i t u m i n e u s e g e s t e e n t e n enz. Zij dienen niet
zelden tot het kunstmatig vervaardigen van steenolie, paraffine en asphalt,
waarover wij nader handelen, waar wij elders in dit werk spreken over
distilleeren langs den drogen weg.
Een bijzondere soort van asphalt vindt men op het eiland Martinique. Aldaar
ontspringt eene bron, die steenolie geeft. Daar bij de op het eiland heerschende
warmte de vluchtige deelen, de naphta, spoedig vervliegen, zet zich aan den
rand van het bekken der bron asphalt af, dat door den tijd tot een groote
hoeveelheid toegenomen en een klein meer geworden is. Ook de Doode Zee
in Palestina werpt asphalt op, waarschijnlijk ten gevolge eener gelijksoortige
oorzaak.
Reeds is met een woord gezegd, dat de fossiele kolen, ten gevolge van een
voortdurend verliezen van water- en zuurstof, eindelijk in g r a p h i e t veranderen. Deze delfstof is schilfer- of korrelachtig, grijszwart, zeer blinkend; zij
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geeft bij wrijving af en bestaat uit een mengsel van koolstof, leemaarde,
kiezelaarde en ijzer. Men vindt haar in dikke lagen van glimmerlei, gneus en
korrelachtige kalk, doorgaans met de laatste dooreen Het graphiet is in groote
hoeveelheden verspreid in het Bohemerwoud, in den omtrek van Passau, in
Moravië, in Engeland, in Siberië rondom het Baikalmeer en in Noord-Amerika.
Het wordt gebruikt tot potlooden, tot beveiligingsmiddel tegen het roesten
van ijzer, tot ingrediënt van smeer voor machines, tot polijsten en slijpen, en
— waar het in groote zuivere stukken voorkomt, als aan het Baikalmeer —
tot het vervaardigen van onderscheiden kunstvoorwerpen. Gelijk men weet,
wordt .de vervaardiging van potlooden nergens op uitgebreider schaal gedreven
dan in Neurenberg, waar de bekende industriëel FABER vooral Siberisch graphiet
uit het Sajanisch gebergte afkomstig, verwerkt. Er zijn hier in deze Beiersche
stad niet minder dan 30 potloodfabrieken, die met ± 5500 werklieden jaarlijks
260 millioen potlooden leveren, ter waarde van ruim 5 millioen gulden. Maar
ook Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en de Yereenigde Staten van Noord-Amerika
doen aan dezelfde industrie. Waar het graphiet zoodanig gewijzigd voorkomt,
dat het veel leem bevat, maakt men er vuurvaste bakken van voor muntwerkplaatsen, goud- en zilversmelterijen en staalfabrieken.
De diamant, de kostbaarste van alle edelgesteenten, behoort mede tot de
klasse der koolstofmineraliën. Doch op dezen steen komen wij later terug, als
wij hem te gelijk met andere edelgesteenten in oogenschouw nemen.

Het Zout.

VI.
Belang van het zout. — Zijn verspreiding in de natuur. — Bronzout. — Zeezout. —
Steenzout. — Het ontstaan der zoutbronnen en zoutlagen. — Het winnen van zeezout. —
Zoutwerken, gradeerhuizen en zoutketen. — Het bearbeiden van zoutmijnen. — De
zoutmijn te Wieliczka.

„Sole ac s a l e o m n i a c o n s e r v a n t u r " zegt een oud Latijnsch spreekwoord, dat men in onze taal heeft overgebracht met:
„De zon en 't zout
Het al behoudt."

En niet minder bekend is een andere spreuk ten onzent: „Zout is beter dan
goud." Het is niet alleen een lekkernij, maar tevens een noodwendig bestanddeel
onzer voedingsmiddelen, even noodzakelijk als brood en vleesch. Trouwens,
indien wij onze spijzen met zout kruiden, is dit niet alleen om een aangename
prikkeling aan den smaak te geven, maar wij voldoen daardoor aan een
bepaalden eisch der natuur. Ons bloed bevat zout; tot het leveren der vaste
stof van ons gebeente behoort zout; om de stofwisseling, de spijsvertering,
mogelijk te maken, moet zout bij het maagsap gevoegd worden. De natuur
zelf wijst dit aan, daar wij een bepaalden trek naar zout gevoelen zoodra
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het niet meer in genoegzame hoeveelheid in het lichaam aanwezig is, en het
geeft een aangenaam gevoel, dien trek te kunnen bevredigen. Vandaar ook
het spreekwoord:
„Zout en brood
Maken de wangen rood."

Zonder zout zouden die wangen niet alleen verbleeken, maar de mensch zou
den hongerdood sterven, indien hij in niets zout had, niet in vleesch, niet in
water, niet in toespijzen, niet in drank; — hij zou aan z o u t h o n g e r bezwijken!
Maar dit geval zal zoo heel licht niet voorkomen, daar dit voedingsmiddel ten
gevolge zijner noodzakelijkheid voor het levend organisme ook zeer algemeen
in de natuur verspreid is. Het wild gedierte lekt gretig iets dat zout is; geen
grooter lekkernij is er voor den kameel dan een stukje klipzout, en de woeste
buffels komen bij geheele troepen uit de groene bosschen naar de zilte oevers
der Missouri, waar de jager op hen loert. En de mensch kan het zout zóó
weinig missen, dat hij, gelijk in sommige binnenlanden van Afrika het geval
is, liever zijn toevlucht neemt tot de vieste surrogaten, dan dat hij het ontberen zou. Geen wonder dan ook, dat van de vroegste tijden af en bij allerlei
volken het zout bij de meeste godsdienstplechtigheden gebruikt en als iets
heiligs aangemerkt werd. Vandaar, dat ook de zoutbronnen van oudsher als
iets heiligs werden aangemerkt; men omringde ze zelfs hier en daar met een
soort van versterkingen, gelijk er te Nauheim in Hessen-Nassau drie uit den
vóór-Germaanschen tijd gevonden zijn. Bij de Oostersche volken is zout nog
het zinnebeeld van gastvrijheid. De Bus, die zijn gast gulhartig wil verwelkomen, biedt hem brood en zout aan, en zoo heilig werd het laatste in de
middeleeuwen gerekend, dat het zelfs den booze verdrijven kon.
Uitgestrekt is het gebruik van zout, zoo tot het bewaren van vleesch en
groenten, als tot het bemesten van den grond en tot het vervaardigen van
soda, zonder welke men glas noch zeep zou hebben. De rijkste vorst kan het
even weinig ontberen als de armste bedelaar: zout is zoo noodzakelijk als
lucht, en toch wordt het in vele staten kostbaar gemaakt door fabelachtige
belasting, tot groote schade voor den landzaat. Milder is de natuur; zij geeft
het, gelijk reeds met een woord werd opgemerkt, bijna overal en in ruime
mate. Eigenlijk zouden wij het hier alleen in zoover in oogenschouw behoeven
te nemen, als het uit den grond gegraven wordt; doch om niet willekeurig
te scheiden wat bijeen behoort, zullen we al wat met betrekking tot het zout
valt op te merken, hier ineens behandelen, het zeezout zoowel als het steenzout, al behoort dan dit eerste in engeren zin tot het winnen van bruikbare
zelfstandigheden uit het water.
Het zout, in 't dagelijksche leven k e u k e n z o u t genoemd, bestaat uit een
verbinding van een zeer licht metaal, natrium, met een geel vergiftig gas,
chloor genoemd. Het chloornatrium (zoo heet het keukenzout bij de chemisten)
is oplosbaar in water, en wel in dier voege, dat 100 deelen water er 27 — 28
deelen van opnemen. Het heeft een eigenaardig prikkelenden smaak, te bekend
om er meer van te zeggen. In zijn zuiversten toestand is het wit, doorschijnend
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als ijs en in vierhoekige kristallen. Gelijk het als steenzout in de natuur
voorkomt wordt het vaak in kristallen van eenige centenaars gewicht uitgebroken. Daarentegen bestaat het zout dat uit zeewater door verdamping gewonnen wordt uit kleine, witte, ondoorschijnende, vierhoekige trechtertjes. Zes
zulke trechtertjes, met de punten aaneen geplaatst en voorts overal aangevuld,
zouden een grooten teerling of cubus maken. De oorzaak dezer eigenaardige
kristalvorming zullen we bij het behandelen van de zoutziederij leeren kennen.
Terwijl het keukenzout voor menschen en hoogere dieren een belangrijk
voedingsmiddel is, werkt het op een groot aantal lagere dieren, alsmede op
vele planten als een doodelijk vergif. Een landslak sterft spoedig, als men haar
met zout bestrooit; een kikvorsch kan in zoutwater het leven niet behouden,
een boom dien men er mee begiet gaat kwijnen en sterven, gelijk ook het
blad van onderscheidene kruiden verschrompelt en het gras en graan mede
sterven. Daarentegen zijn er ook vele planten en dieren, die alleen in zoutwater leven en tieren, terwijl zij in zoetwater sterven.
Sedert de alleroudste tijden hebben de menschen zout gewonnen. Duitschland
bevat tallooze bronnen die zoutdeelen bevatten en reeds door de vroegste
bewoners gebruikt zijn. By het zooeven genoemde Nauheim in de Wetterau
vond men voor eenige jaren de overblijfselen van uitgestrekte zoutwerken,
waarschijnlijk afkomstig van een Celtischen volksstam, uit een tijd, toen de
Germanen nog niet in die streken waren doorgedrongen. Men vond er allerlei
aardewerk, keukengereedschappen, buizen, steenen en bronzen gereedschappen,
3 a 4 meter beneden den thans beganen grond, bedekt met aardlagen, waaruit
Germaansche en Bomeinsche voorwerpen, wapenen en grafteekenen te voorschijn kwamen. Het winnen van zout was bij de Germanen oorspronkelijk zeer
eenvoudig; zij goten het zoute water op hoopen gloeiende houtskolen en bekwamen op die wijze zwarte, onzuivere zoutkorsten, die zij bij hunne spijzen
gebruikten. Eenige overeenkomst daarmede heeft de wijze, waarop oudtijds in
ons vaderland in de behoefte aan zout voorzien werd. Op onzen bodem zijn
geen rotsen die steenzout bevatten, terwijl het klimaat aan onze kusten niet
toelaat dat het zeewater door de zonnewarmte zoo verdampt, dat er zout
achterblijft. Daarom hebben de vroegere bewoners dezer landen naar middelen
moeten omzien om zich dit onontbeerlijk toevoegsel ook tot de eenvoudigste
spijzen te verschaffen, vooral daar zij een hoofdvoedsel in visch vonden. De
Bomeinsche schrijvers, die over de Germaansche volken handelen, zeggen dat
dezen zout verkregen door het gieten van water — natuurlijk zeewater — op
brandend hout, een bedrijf, dat ook hier te lande uitgeoefend werd en waarschijnlijk met godsdienstplechtigheden en begrippen in verband stond. In die
streken, waar men er het noodige brandhout toe miste, gelijk b. v. met Zeeland
het geval was, haalde men die soort van veen uit den grond, die als darinkof derriegrond op vele plaatsen wordt aangetroffen en uit de overblijfselen
eener vergane plantenwereld bestaat. Deze derrie werd in plaggen gestoken
en op stapels gedroogd, vervolgens in brand gestoken en met zeewater begoten.
Een fijn wit zout scheidde zich alsdan uit de asch af. Dit in Zeeland zoo genoemde
darinkdelven bepaalde zich naar 't schijnt lang tot de schorren en hoogten
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buitendijks, maar toen aldaar van lieverlede de voorraad uitgeput geraakte en
door vermeerdeerd getal inwoners de behoefte toenam, begon men de ingedijkte
gronden er eveneens toe te vergraven, zoodat de vruchtbaarste velden in moerassen werden herschapen; iets waarover door sommige geschiedschrijvers zeer
wordt geklaagd en waarin men den oorsprong heeft gemeend te vinden van
die menigte poelen en moerassen, welke langs de Nederlandsche, Belgische en
Fransche kusten worden aangetroffen. In ons vaderland werd dit landvergraven
bij grafelijke keuren tegengegaan; doch het begon ook zich zelf te verbieden,
toen in het laatst der XY d e eeuw de handel op Frankrijk, Spanje en Portugal
zich uitbreidde en men van daar het. ruwe zeezout begon aan te voeren, welks
zuiveren in zoutketen destijds een allerbelangrijkste trafiek in onderscheidene
gedeelten van ons vaderland begon uit te maken en zoozeer toenam, dat b. v.
bij een brand te Zieriksee ten jare 1526 er 77, en bij een lateren in 1575
70 zoutketen afbrandden. Maar ook nog langs een anderen weg begon de
handel in het laatst der XVI d e eeuw te voorzien in de behoefte onzer landgenooten aan zout. In 1598 namelijk vonden eenige schepen, ter ontdekking
van een goudland uitgerust, langs de Amerikaansche kust eilanden met rijke
lagen ruw zeezout, dat weldra door een menigte schepen naar de Nederlandsche havens werd vervoerd. De groote voordeelen, door de Nederlanders uit
deze vaart verkregen, vestigden er de aandacht der Spanjaarden op, die eerst
eene zoutvloot geheel vernielden (1605) en later gedurende het Bestand den
toegang tot de bedoelde kusten geheel versperden. De ontwikkeling van den
handel en de verbetering en versnelling der middelen van gemeenschap hebben
later den aanvoer van keukenzout voor Nederland zeer vergemakkelijkt.
Belangrijk is de geschiedenis van het keukenzout bij verschillende volken,
en tevens verdient het opmerking hoe die natiën, welke het gewone zout, hetzij
steen- of zeezout, moeten missen, zich te dezen opzichte weten te behelpen,
sommige zelfs op de walgelijkste wijze. In de binnenlanden van Afrika, met
name in Soedan, is de zouthandel een voornaam middel van gemeenschap.
Karavanen, niet zelden 10,000 kameelen sterk, vervoeren er het zout, eigenlijk
een soort van natrum, dat uit een menigte meren in vele oasen der Sahara
wordt gewonnen en een der belangrijkste artikelen van binnenlandschen handel
uitmaakt. Bedevaartgangers en andere reizigers bedienen zich van die karavanen en
doen alzoo reizen, welke zonder dat in die deels onbewoonde, deels waterlooze
en door rooverbenden onveilig gemaakte streken anders onmogelijk zouden zijn.
De zee, die meer dan 2 / 3 van de oppervlakte der aarde bedekt, bevat overal
zout en wel in verbazingwekkende hoeveelheid. Men heeft berekend, dat in den
oceaan zooveel zout is opgelost, dat daarmee het geheele vasteland 650 meter
hoog zou kunnen bedekt worden. In gewicht uitgedrukt zou de geheele zee
190,000 billioenen centenaars bevatten. Deze massa zou een zoutkogel van
bijna 215 K. M. middellijn kunnen vormen, en dus allicht de grootte van eene
der kleine planeten bereiken. Doch alle zeeën zijn in zoutgehalte niet gelijk;
voornamelijk langs kusten waar groote rivieren hun uitmonding hebben, is het
water minder zout. Zeer opmerkelijk is in dit opzicht de Middellandsche Zee.
De Zwarte Zee is zeer weinig zout; zij is een uitgestrekte kom, die het water
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der groote rivieren van Midden- en Oost-Europa opneemt en doet verdampen.
Dewijl echter niet al dat toestroomende water verdampen kan, wordt een
gedeelte door den Bosporus en de Dardanellen naar de eigenlijke Middellandsche
Zee afgevoerd, waardoor het water van deze aan de kusten van Klein-Azië en
Griekenland minder zout is. Ook nabij den mond van den Nijl is zulks het
geval, gelijk mede in het noordelijke gedeelte der Adriatische Zee, waar de
Etsch en de Bo hare uitmondingen hebben, alsmede bij Marseille en Tortosa,
in de nabijheid der groote riviermonden van Frankrijk en Spanje. Daarentegen
is het water zouter langs de kusten waar men geen rivieren heeft, zooals bij
Syrië, Noord-Afrika, Sicilië, Dalmatië, Beneden-Italië, en bij vele kuststreken
van Frankrijk en Spanje. Het zeewater bevat b. v. bij Barletta in Apulië 4 | °/ 0
keukenzout, bij Trapani aan de westkust van Sicilië zelfs 5 %. Hieruit volgt
dat het zeewater niet overal een gelijke verhouding der bestanddeelen heeft;
gemiddeld echter mag men vaststellen, dat de oceaan 3| °/ 0 keukenzout bevat.
De oudste schelp- en koraalbanken, die wij op de grootste diepte vinden, leveren
het bewijs, dat in zoutgehalte de oceaan reeds in de vroegste tijden van zijn
bestaan gelijkstond met den tegenwoordigen. Bijna alle gesteenten bevatten
zoutdeelen; bij verweering worden deze door het water weggespoeld en de
rivieren voeren de opgeloste zoutdeelen naar de zee af. Dienvolgens zou het
zoutgehalte der zee steeds moeten toenemen, dewijl slechts zuivere waterdeelen
uit den oceaan verdampen en tot regen en nevel verdikt, in den grooten kringloop der natuur tot de bronnen terugkeeren, om opnieuw zoutdeelen op te
nemen en naar zee af te voeren. Maar het zeewater dringt ook door de lagen
van den steenachtigen bodem des oceaans; het wordt aldaar ontbonden en levert
de verbazende hoeveelheid chloordamp, die door de nog werkzame vulkanen
wordt uitgeblazen. Het alzoo in de lucht opgenomen chloor verspreidt zich wijd
en zijd over de aarde, oefent den veelsoortigsten invloed uit op het dieren- en
plantenleven, alsmede op de vaste aardkorst, totdat het, wederom gewijzigd
in den grooten kringloop der natuur, naar den oceaan wordt afgevoerd. Alle
uit het zeewater afgezette gesteenten, met name alle zandduinen, bevatten
zoutdeelen, dewijl het zouthoudende zeewater er door den wind over gedreven
wordt. Indien zulke door de zee afgezette massa's door aanhoudende verheffing
van den bodem langzamerhand van de zee verwijderd raken, worden de zoutdeelen door het hemelwater weder uitgeloogd en aldus kunnen zoutbronnen
ontstaan. Onder bepaalde omstandigheden, met name daar, waar verzakkingen
van den grond binnenmeren doen ontstaan, die geen afloop naar zee hebben,
gelijk de Kaspische Zee, het Aral meer, de Doode Zee en andere, leveren de
bronnen hun zoutdeelen naar die waterbekkens over, en dewijl er het water
alleen door verdamping uit kan, worden zij hoe langer hoe rijker aan zouten
en zetten eindelijk steenzout af. Zeer belangrijke voorbeelden van dezen oorsprong der steenzoutlagen levert de vlakke landstreek tusschen de Wolga en
de Kaspische Zee, alsmede de Siberische steppe tusschen de Kaspische Zee en
het Altaï-gebergte. Ter verduidelijking van dit onderwerp kiezen we het meer
E l t o n (Altin Box) in het Bussische gouvernement Saratow. Dit meer heeft
een omtrek van 2 a 3 mijlen; onderscheiden kleine riviertjes, die weinig zout-
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deelen bevatten, loopen er in uit; de verdamping scheidt het zout af en het
zet zich op den bodem van het meer tot een korst, die in den loop des tijds
een dikte van meer dan 100 meter bereikt heeft. De bedoelde rivieren of beken
loopen door een stroomgebied van vele honderden vierk. mijlen, zoodat deze
natuurlijke zoutfabriek het weinige zout van eene zoo uitgestrekte oppervlakte
op ééne plaats samenbrengt. Op dergelijke wijze ontstaan op ontelbare plaatsen
in alle werelddeelen steenzoutlagen, ver van de zee, midden tusschen lagen,
aan welker vorming de zee, blijkens de daarin aangetroffen overblijfselen van
planten en dieren, geen het minste deel heeft. Het schoonst toont zich de
vorming van zoutlagen daar, waar de Kaspische Zee aan de oostzijde in hare
nevenafdeeling, het Kara-Bogas-meer, overgaat. Een kanaal van meer dan 100
meter lengte en
meter diepte voert het water in dit meer. De uitdrogende
oostenwinden, welke over den Kara-Bogas strijken, doen het water zoo snel
verdampen, dat er voortdurend een snelle strooming in het kanaal is en de
waterstand dezelfde blijft. Op deze wijze wordt uit de Kaspische Zee voortdurend dagelijks meer dan 60,000 centenaar en dus jaarlijks meer dan 22 millioen
centenaar nieuw zout op den bodem van het Kara-Bogas-meer afgescheiden.
De verbazende zoutlagen, door welke zich de tertiaire formatie van Zevenbergen,
Hongarije, G-alicië, Beneden-Italië en Spanje op een zoo merkwaardige wijze
kenmerkt, zijn eveneens verbonden met lagen, die, blijkens de daarin gevonden
overblijfselen, mede landformatiën zijn, waaruit men meent te moeten afleiden,
dat de zoutlagen er op dezelfde wijze ontstaan zijn als in het meer Elton. In
oudere formatiën vindt men het steenzout, afwisselend met gips, dikwijls tot
een verbazende dikte; niet zelden vindt men 10 en meer lagen van 10 a 15
meter dikte boven elkander. Zulks is het geval in de schelpkalkformatie in de
Alpen, in Zwaben, Thuringen, Lotharingen, in het Zechgesteente bij Erfurt,
Straatsburg, Salzungen, Kissingen, en bij Illitsjkaja-Sastsjitza in Rusland.
De steenzoutlagen hebben dikwijls eene ontzaglijke uitgebreidheid. Yan OpperOostenrijk strekt zich door het Alpenkalksteen een zoutlaag uit naar Stiermarken tot in Beieren. De zoutwerken van Ischl, Hallein, Hallstadt, Aussen,
Berechtesgaden, Rosenheim, Reichenhall, Traunstein enz. winnen er sedert jaren
millioenen centenaars zout uit. Deze lagen zijn reeds zoo lang bekend, dat
reeds Atilla een zoutwerk bij Reichenhall zou verwoest hebben. De Galicische
steenzoutlagen van Wiliczka en Bochnia zijn beroemd; wij komen er later op
terug. — In Wurtemberg is een aanzienlijke zoutlaag ontdekt, die zich tot den
Neckar, den Kocher tot "Wimpfen en verder tot in Zwitserland uitstrekt; men
heeft ze in Bazelland op een diepte van 830 meter en later ook in Aargau
kunnen naspeuren.
Ook in Noord-Duitschland heeft men boringen beproefd en in de landstreken
tusschen Erfurt en G-otha uitgestrekte lagen gevonden. In het bekken van het
Harzgebergte en het Alvensche hoogland lieten talrijke zoutbronnen reeds lang
aanzienlijke zoutlagen vermoeden. Boringen werden begonnen en op de schitterendste wijze beloond. Bij Schöningen werd op eene diepte van ongeveer
450 meter een zoutlaag van 18 meter dikte gevonden en na verscheidene vergeefsche pogingen een andere te Elmen bij Salze. Het best slaagden de boringen
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bij Stassfurt, in het zuiden van het Maagdenburg-Halberstadtsche bekken, waar
reeds in de XII d e eeuw een zoutwerk moet bestaan hebben. Hier vond men
op een diepte van ongeyeer 300 meter een zoutlaag, wier dikte tot heden nog
niet bepaald is, ofschoon men reeds tot een diepte van 600 meter met de boor
is doorgedrongen. De laag heeft een aanzienlijke uitgestrektheid in de breedte,
want in het Anhaltsche heeft men haar op eene diepte van 200 meter gevonden. In haar bovenste lagen is zij 50 meter dik, dan volgt een laag zand
van 16 meter dik, dan weer een zoutlaag, die men hier op 330 meter diepte
nog niet doorboord heeft. De laag van Stassfurt is vooral van wetenschappelijk
belang door de bijzondere ligging harer zoutmineralen, welke bewijzen, dat het
geheele bekken in vroeger tijd een uitgestrekte zee uitmaakte, waarvan de
tegenwoordige Oost- en Noordzee de overblijfselen zijn. De verschillende zoutplaten, waaruit de gansche laag bestaat, namelijk steenzout, kali- en magnesiaverbindingen, liggen nauwkeurig in die volgorde op elkaar gestapeld, volgens
welke zij in het water bezinken, en volgens welke zij zich zouden groepeeren
als een toereikende hoeveelheid zeewater uit de Noord- of Middellandsche Zee
geschept en in een groote tobbe langzamerhand verdampt werd. In de laatste
jaren heeft men de laag ook van Pruisische zijde verder nagespoord en wel
met gelukkigen uitslag. In Januari 1869 heeft men te Sperenberg bij Berlijn
een gat geboord van 300 meter diep en is door een zoutlaag gedrongen van
meer dan 200 meter dikte. Ter zelfder tijd vond men door boring in de gipsgroeve bij Segeberg een zoutlaag, waarnaar onder de Deensche regeering
zonder gevolg geboord was, daar men het werk op een ongeschikte plaats
begonnen was en reeds op een diepte van ongeveer 130 meter had gestaakt.
De zoutlaag is er door een zeer vaste watervrije gips, anhydriet, bedekt, die
men bij de latere boring op een diepte vnn 140 meter onder den grond bereikte; na die doorboord te hebben drong men in de zoutlaag verder door.
Doorgaans ligt het steenzout zeer diep beneden den beganen grond, dewijl
het als een gemakkelijk oplosbare zelfstandigheid, spoedig verweert en opgelost
wordt, als het met de dampkringslucht in aanraking komt, zooals bij Illitsjkaja
Sastsjitza in Busland, alsmede bij Yizakra in Zevenburgen. Op vele plaatsen
van Sicilië vertoont het zich in den vorm van groote, bloot komende rotsen;
zoo mede in de Pyreneën, in het dal van Cardona, waar het zout in steenlagen te zien is, welke aan graniet of leisteen doen denken.
Zeer dikwijls treft men in de komvormig gebogen lagen van verschillende
formaties water aan, dat in meer of minder mate met zoutdeelen bezwangerd
is; het is eenvoudig een zoutachtig vocht, dat uit de steenlaag uitgeloogd en
op de laagste plaats bijeengevloeid is. Dewijl van boven af aanhoudend regenwater doorsijpelt, vindt men in die kom- of trogvormige bekkens doorgaans
bovendien nog zoetwater, maar op grooter diepte steeds zouter vocht. Uit zulke
verzamelplaatsen pompt men het zoute water op en laat het tot zout verkoken.
Dit eindigt, wanneer het zoutgehalte te gering of de holte door inzakking van
hooger gelegen lagen onbruikbaar geworden is.
Niet zelden ontspringen in zulke streken zoutbronnen, die uit den aard der
zaak echter niet altijd zekere kenteekens zijn, dat er eigenlijke steenzoutlagen
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gevonden worden. De zoutbronnen bevatten hoogstens slechts 1 — 5 °/ 0 opgelost
zout; met dat al leveren vele ten gevolge van den grooten overvloed nog veel
zout uit, b. v. de warme zoutbron te Nauheim. Yele zoutbronnen nemen mettertijd in zoutgehalte af, ten gevolge van uitputting öf van de zoutdeelen, öf
van den geheelen wateraanvoer.
Men treft het zout ook nog op andere wijzen in de natuur aan, hoewel
geheel zonder waarde voor het winnen van keukenzout. Het opgeloste keukenzout, dat men in en op den bodem van rotslagen aantreft, wordt soms dooide capillaire kracht der lossere aardlagen naar boven getrokken, waar zich
dan op den beganen grond, na uitdamping der vochtdeelen, een soort van
bloem van zout zet. Aldus ontstonden in zeer droge landen z o u t s t e p p e n ?
met name in Midden-Azië, Arabië, Tibet, de woestijnen van Afrika, de prairieën
en llanos van Amerika, de binnenlanden van Nieuw-Holland enz. Deze steppen
zijn over een uitgestrekte oppervlakte bedekt met zoutkorrels; daar slechts
zeer weinig planten zout verdragen kunnen, hield de plantengroei op en ontstond er een woestijn. Wanneer men, den vruchtbaren grond verlatende, zulke
zoutsteppen betreedt, ziet men eerst de plantenwereld kwijnen; op het laatst
blijven alleen de zoogenoemde salicorniën (zoutplanten), gelijk het loogkruid
(Sal so la) en zeekoraal ( S a l i c o r n i a herbacea) over; ten laatste houden
ook deze op en men heeft een kale, eentonige vlakte, met zoutkristallen als
sneeuw bedekt, zoodat de grond kraakt onder de voeten. Indien zulke zoutsteppen in latere ontwikkelingsperioden weder van rivieren doorsneden worden,
kunnen zij, na wegspoeling van het zout, weder vruchtbare bodem worden,
gelijk het geval is met de door de Noordzee afgezette lage streken, die eerst
wegens hun zoutgehalte onvruchtbaar waren, maar van lieverlede door zoutverlies de rijkste korenvelden werden, waar men een eeuw achtereen zonder
bemesting granen heeft kunnen telen.
De vulkanen, die, gelijk reeds is opgemerkt, hoogst waarschijnlijk onder den
invloed van het zeewater werkzaam zijn en dienvolgens dikwijls chloor uitwerpen, laten nu en dan, hoewel zeer zeldzaam, ook keukenzout uitdampen.
Dit heeft dan plaats, wanneer de vulkaan niet in staat is om de hem door de
zee toegevoerde stoffen in natrium en chloor te veranderen, of wanneer het
zeewater in die plaatsen van het gebied der vulkanische werking drong, waar
de hitte slechts toereikende was om het zout te doen vervliegen. Alsdan hoopt
het zich aan de oppervlakte in spleten en kloven op, uit welke het hier en
daar door de omwonende bevolking gewonnen wordt. Dit verschijnsel hangt
echter van een samenloop van omstandigheden af en komt dan ook zelden voor.
Het zout wordt op zeer uiteenloopende wijzen gewonnen, en wel naargelang
het in de natuur voorkomt. Het steenzout benevens dat uit steppen en laagten
wint men door losbreken en mijnbouw, dat uit zoutbronnen door gradeeren
en koken, dat uit de zee door verdamping bij zonnewarmte. Het laatste is het
eenvoudigste en goedkoopste, doch alleen geschikt voor warme kustlanden,
vooral die langs de zoutrijke Middellandsche Zee en de Bahama-eilanden in de
G-olf van Mexico. De daartoe aangelegde plaatsen noemt men zouttuinen, al
hebben ze met deze alleen den naam gemeen. Om ze aan te leggen kiest men
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een vlakke kust, waar de grond uit waterdichte leemlagen bestaat, zoo ver
mogelijk verwijderd van de monden van beken en rivieren. Indien de zee daar
ter plaatse een groot verval van ebbe en vloed heeft, moeten de tot het vullen
der kommen benoodigde slooten en greppels daarnaar ingericht worden. Het
liefst kiest men een plaats waar geen te groot verschil van ebbe en vloed is,
en daarom is de Middellandsche Zee uitnemend tot deze wijze van zoutwinnen
geschikt. Het water is er zeer zout, het warme klimaat begunstigt de ver-

Het winnen van zeezout.

damping en het water stijgt bij den vloed op zijn hoogst niet meer dan een
halven meter.
In de nabijheid van Trapani en op de uitgestrekte vlakte tusschen die stad
en Marsala hebben de Sicilianen hunne zouttuinen, die zij aldus inrichten (zie
de bovenstaande afbeelding). Rechts van de afbeelding ligt de zee, waarheen
een kanaal leidt, door hetwelk het zeewater naar een uitgestrekte kom gevoerd
wordt, die men den ontvangbak zou kunnen noemen. Dit kanaal is 6 a 10
meter breed en heeft met de zee gemeenschap door een sluis, die door den
vloed van zelf geopend wordt; het vloedwater stroomt er in en vult de aangeduide kom. Gedurende de ebbe wordt de sluisdeur door den aandrang van
het water in het kanaal gesloten gehouden, zoodat het niet kan terugloopen.
Wanneer bij aanhoudende sterke landwinden de vloed somtijds niet hoog genoeg
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opkomt om de sluis te openen, duurt het wel eens een dag of drie vier, dat
er geen water instroomt; daarom is het zaak, dat de kom zoo groot mogelijk
zij. Met deze eerste kom is verbonden een tweede, welker zijden van leem
zijn en die eene diepte van omstreeks 2 meter heeft. In dezen zuiveringsbak,
gelijk men zou kunnen zeggen, bezinken zand, schelpen enz., door het zeewater
medegespoeld.
Waar men zouttuinen in het groot heeft, gelijk bij Barletto aan de Adriatische Zee, hebben die zuiveringsbekkens den omvang van meren en daar, waar,
gelijk bij Trapani, de zaak door onderscheiden personen gedreven wordt, liggen
dikwijls vele zouttuinen om een groot, gemeenschappelijk zuiveringsbekken.
Yan daar wordt het water door middel van ondiepe kanaaltjes naar andere
kommen geleid; deze zijn groot, onregelmatig van vorm en 1 a 2 meter diep
{zie het midden der afbeelding). Zoodra de vloed rijst, loopt het water uit het
zuiveringsbekken over de vlakke kanaaltjes, terwijl de waterspiegel van het
laatstgenoemde weder daalt, zoodat het in de groote, onregelmatige kommen
achtergebleven water verdampen kan. De warme zon van het zuiden en de
droge winden, die uit de heete woestijnvlakten van Afrika komen, doen het
water snel verdampen; ten gevolge waarvan het water in de bekkens dermate
in zoutgehalte toeneemt, dat het al spoedig 27 en 28 °/ 0 bedraagt. Gedurende
deze verdamping scheidt zich een groote hoeveelheid gips af, welke behalve
keukenzout en magnesiazouten ook in het zeewater voorkomt; het bedekt
den bodem van het waterbekken als een wit poeder en wordt van tijd tot tijd
weggenomen. Zoodra de verhouding van 27 °/ 0 bereikt is, laat men het water
in een vierde bekken, het zoo te noemen kristallisatiebekken, overgaan; dit
geschiedt öf door middel van een waterschroef, met menschenhand bewogen,
of door een pomp- en molenwerk, öf door andere schepwerktuigen, die door
een muilezel of door een os in beweging gebracht worden. De kristallisatiebekkens (door de Italianen campi, velden, genoemd) liggen een weinig hooger
dan de voorafgaande en staan niet met die, wel echter onderling door middel
van kleine kanalen en dammen in verband. Zij zijn 60 a 100 meter lang en
breed en hebben gemetselde wanden van | meter hoogte; op de afbeelding
ziet men ze op den voorgrond afgedeeld als tuinbedden, waarom het geheel
dan ook den naam van zouttuin draagt. Eiken morgen wordt zooveel tot 27%
verdampt water in de kristallisatiebekkens overgepompt, dat de waterspiegel
er een paar centimeters in rijst; trouwens zooveel kan de zon dagelijks verdampen. Daarbij scheidt zich nu het zout in ontelbare dobbelsteentjes af, die
in het eerst bovenop drijven, maar weldra naar den grond zinken en daar een
witte, halfdoorschijnende, ijsachtige zoutmassa vormen, waarin zich niet zelden
de prachtigste kristallisaties ontwikkelen. Wanneer na 3 — 6 maanden deze
zoutlaag het geheele bekken tot aan den rand heeft gevuld, begint de inzameling, hierin bestaande, dat men het zout met bijlen vaneenhouwt en aan den
oever van het kristallisatiebekken op piramidale hoopen stapelt, zooals men er
een op den voorgrond der afbeelding ziet. Deze hoopen worden bedekt met
pannen of tegels, met riet of een dunne kleilaag, waarna men ze eenigen tijd,
niet zelden een jaar of langer, laat staan, ten einde de bitterzoutmoederloog
IV.
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te laten afloopen. Daar het chloormagnesium, waaruit zij voornamelijk bestaat,
zeer gemakkelijk loslaat, zoodat het reeds in de lucht vervliegt, is de vochtigheid dier streken reeds voldoende om goed, al is het ook geen zeer fijn zout
te verkrijgen. Een fijner zout wordt door verder raffineeren verkregen, waarmede men zich in ons land voornamelijk bezighoudt. Voor tafelzout en het
zouten van visch wordt het zout fijngemalen, voor andere doeleinden eenvoudig
van den hoop genomen en in vaten of zakken gepakt tot verzending in den
handel.
Het eerste of ontvangbekken wordt zoo ver mogelijk landwaarts in aangelegd
en tienmaal zoo groot gemaakt als de kristallisatiebekkens, die er hun toevoer
uit ontvangen moeten. De kristallisatiebekkens daarentegen bevinden zich in
de nabijheid der zee, ten einde het vervoer van het zout te vergemakkelijken.
De zouttuin bij Barletta aan de Adriatische Zee heeft de volgende afmetingen:
Eerste bekken
Tweede „
Derde
„

891 H. A.
297 „
52 „
Samen . . . 1240 H. A. of

vierk. geogr. mijL

Deze zouttuin kan bij goed, droog zomerweder uit het 4| °/ 0 zout bevattende
zeewater jaarlijks 810,000 cent. zout leveren.
De zoutwerken tusschen Trapani en Marsala op Sicilië liggen onder nog
gunstiger klimaat; men heeft daar jaarlijks twee inzamelingen, d. i. de bekkens worden om het half jaar geledigd. Terwijl te Barletta jaarlijks een hectare
bekkenoppervlakte slechts 50,000 kilo zout geeft, heeft men er op Sicilië
850,000 van. Het zeewater is er wel zoutrijker dan bij Barletta, maar de lucht
is aan de westkust van Sicilië ook droger en warmer, waardoor de verdamping
zeer versneld wordt. Trapani, van waar het Siciliaansche zout naar Engeland,.
Noord-Amerika, Spanje, Busland, Noorwegen, Zweden, Nederland, Pruisen,
Denemarken enz. wordt uitgevoerd, verzendt jaarlijks meer dan 3 millioen cent.
De cent. zout kost omtrent 12 ct., waarvan */4 zuivere winst uitmaakt.
De zouttuinen in Zuid-Frankrijk alsmede in Spanje hebben, voor zoover zij
aan de Middellandsche Zee liggen, nagenoeg dezelfde inrichting als de beschrevene. Doch aan den Atlantischen Oceaan, waar hooger vloedverval plaats heeftr
maakt men de sluizen, die de bekkens van de zee afscheiden, steviger; zij
worden geopend en gesloten door middel van kruk en rad. De bekkens worden
er dikwijls gemetseld en veel hechter gemaakt, opdat zij ook aan springvloeden
weerstand kunnen bieden. Zeer belangrijk is de hoeveelheid zeezout, die door
de staten langs de Middellandsche Zee: Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Spanje en
Griekenland, gewonnen wordt; zij bereikt ten volle de hoogte van hetgeen de
zoutbronnen en zoutmijnen in Europa opleveren; zij zou echter nog veel hooger
stijgen en in de behoefte van geheel Europa voorzien, indien het winnen en
verkoopen van zout overal vrij was. Doch in vele staten wordt het nog belemmerd door belastingen en privilegiën, ten gevolge waarvan men er zich
veel minder op toelegt dan anders het geval zou zijn. De geheele zoutproductie
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van Europa bedraagt jaarlijks omstreeks 100 millioen centenaars, en wel in
Griekenland 2, in Portugal 5, in Italië 8, in Spanje 8|, in Oostenrijk 9 a 10,
in Frankrijk 16, in Duitschland 10, in Rusland 12, in Groot-Britannië (waaide zoutbelasting afgeschaft is) 27 millioen centenaar. Al dit zout komt echter
niet in de spijzen; ook de nijverheid bedient zich ervan tot het bereiden van
soda, chloor, salmiak enz., voorts in de looierij, bij het roosten van zilvererts,
bij het winnen van aluminium, tot het verkrijgen van natrium, in de zeepziederij, bij het verglazen van aardewerk, tot het duurzaam maken van hout,
tot het inzouten van visch, vleesch, boter, huiden enz.
De vloeistoffen, die in de kristallisatiebekkens der zeezouttuinen nog zijn
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achtergebleven, bevatten chloorkalium, chloornatrium, chloormagnesium, bromium- en jodiumzouten, die in den laatsten tijd vooral voor de apotheken, onderscheidene takken van kunstvlijt en inzonderheid voor de photographie verzameld
worden.
Het winnen van zout aan de binnenmeren van Rusland en Siberië, vooral
echter aan het meer Elton en in de Kirgizensteppe, geschiedt zoo, dat in den
zomer de werklieden het met schoppen en per as weghalen; gedurende den
drogen tijd is het zout n. 1. in het water bezonken en in korsten afgescheiden.
Het Elton-meer is slechts ongeveer een meter diep; de werklieden, van
hooge laarzen voorzien, waden er in, hakken het zout en scheppen het bijeen,
waarna zij het met booten naar den oever brengen, waar het verder droogt.
Onverpoosd is men hier bezig met het inzamelen van zout; het meer is te
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vergelijken bij het kristallisatiebekken der Italiaansche zouttuinen. Het meer
Elton levert dan ook jaarlijks 2 | millioen cent. zout; indien er beter wegen
naar de Wolga waren, zou het gemakkelijk het geheele Russische rijk goedkoop kunnen voorzien.
Het w i n n e n van k e u k e n z o u t u i t z o u t b r o n n e n is veel kostbaarder
dan dat uit zeewater, dewijl in de landen, waar het plaats heeft, het hout hoe
langer hoe duurder wordt. Dat zout, hetwelk uithoofde van arbeid en brandstof zoo hoog in prijs komt, kan zich alleen in die landen staande houden,
waar het winnen en verkoopen van zout een monopolie der regeering is,
omdat daar, waar dit het geval is, de hoogere prijs niets ter zake doet, dewijl
het zout van zelf zeer duur is. In staten daarentegen, waar nog alleen de
zouthandel een monopolie der regeering is, zijn de zoutketen ingevoerd,
omdat de schatkist er meer rekening bij vindt; het zout, dat in het land verbruikt wordt, zoo goedkoop mogelijk van buiten in te voeren.
Indien de zoutbronnen, gelijk gewoonlijk het geval is, slechts weinig keukenzout bevatten - meestal slechts 2 a 10 percent - en er buitendien veel gips,
kalk en ijzer onder is, wordt het zoute water vóór het koken g e g r a d e e r d .
De zoutbronnen bevinden zich öf in diepe, onder hooge torens liggende bronnen,
gelijk te Dürrenberg in het midden der hooge daklooze gebouwen, öf het zijn
springbronnen met boorgaten, gelijk te Nauheim. Bijaldien, zooals zulks te
Dürrenberg plaats heeft, het water diep onder den grond moet worden opgehaald, wordt het door kunstwerken boven op den toren gepompt en aldaar in
een bekken uitgestort. Op de afbeelding bladz. 131 ziet men kunststangen, die
van de gebouwen aan de Saaie naar het benedeneinde van den toren loopen.
De inrichting dier toestellen is dezelfde als bij de waterkunstwerken der mijnen,
doch sedert het invoeren der stoommachines verdwijnt deze lastige inrichting
meer en meer.
Op het bovenplat van den toren wordt het zoute water door buizen boven
op gradeerwerken geleid. Een gradeerwerk bestaat uit een raamwerk van
dennen balken, gelijk de afbeelding op bladz. 133 doet zien. Het is 10 a 12
meter hoog en heeft een waterbekken K, rustende op metselwerk en van een
waterdichten dubbelen bodem voorzien. Tusschen de stijlen en schoren van het
raamwerk wordt een gradeerwand L, geplaatst. Hiertoe wordt de opene ruimte
tusschen ieder paar stijlen door loodrechte roeden in onderscheidene afdeelingen
gesplitst, die door dwarsliggers in vakken worden afgedeeld. Dit raamwerk
ziet men op de afbeelding aan weerszijden van den wand L, die bereids met
doornbossen is opgevuld. Deze doornbossen worden er zorgvuldig in gebracht
en aan weerskanten glad afgesneden. Bovenop ligt een breede goot, ruim voorzien van buisjes of gaatjes, waardoor het zoute water, dat men door de goot
laat loopen, op de doornbossen valt en door deze heen dropsgewijze naar
beneden moet sijpelen. Hierdoor komt het zooveel mogelijk in aanraking met
den wind, die tegen den gradeerwand speelt, ten gevolge waarvan de verdamping van het water zoo snel en ruim mogelijk geschiedt. In het bekken K
loopt het aldus gegradeerde water uit, sterker aan zoutdeelen dan toen
het door de bovengoot liep, terwijl zich andere bestanddeelen, als gips,
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kalk en ijzer, als zoogenoemde doornsteen aan de doornen hebben vastgezet.
Het zoute water is dienvolgens in twee opzichten verbeterd. Bijaldien het nog
te slap van zout is, wordt het op een tweede gradeerwerk gepompt, waarin
men het nogmaals laat doorsijpelen, en zulks wordt zoo lang voortgezet, totdat

Gradeermachine.

het water in het bekken K 27 °/o keukenzout bevat, m. a. w. totdat het zout
zich begint af te scheiden.
Daar het te gradeeren zoute water aan dien kant van het gradeerwerk moet
komen te vallen, dat onmiddellijk aan den wind is blootgesteld, moet men het
gradeerwerk zoo plaatsen, dat de meest waaiende wind er tegen speelt, of
moeten bij elke wind verandering de buisjes aan de eene zijde gesloten en aan
de andere geopend worden, iets dat bij groote gradeerwerken veel tijd wegneemt. Indien men daar niet vlug bij is, doet de wind veel zout water te loor
gaan en bovendien door overvliegen het omliggende land onvruchtbaar worden.
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Dit heeft aanleiding gegeven tot het vervaardigen der naar den uitvinder genoemde Henschelsche snelstelling. In het midden der bovenzijde van het gradeerwerk bevindt zich de opene watergoot, evenals op de afbeelding bladz. 133;
zij staat echter op eiken afstand van 130 meter door buizen, die door middel
van een stop kunnen worden gesloten, in verband met twee geleidbuizen, aan
weerszijden van den doornwand liggende en in welke de druiphuisjes uitkomen.
Indien ééne stop geopend of gesloten wordt, gevèn eenige honderden druipbuisjes water of houden het terug. Ten einde het ontvangbekken K tegen
regen, die het water verslappen zou, te beveiligen, bedient men zich bij de
laatste gradeering van een planken beschutting. Onderscheidene zoutwerken
hebben zeer groote gradeerwerken, gelijk b. v. die te Nauheim, die van Kissingen in Beieren en die van Schönebeck bij Maagdenburg. Het laatste heeft
eene lengte van bijna 2000, een hoogte van 12 a 16 meter en een oppervlakte
van 30,000 vierk. meter; dat van Nauheim is nog veel grooter. In laatstgenoemde plaats wordt het zoute water 8 — 10 malen, en dikwijls nog vaker,
opnieuw opgepompt, eer het zooveel verzout is, dat het in de zoutpannen kan
komen; natuurlijk hebben de eerst gebezigde gradeerwerken meer omvang dan
de laatste, dewijl de hoeveelheid vocht ten gevolge der verdamping meer en
meer afneemt. Het aldus verzoute vocht of pekel wordt vervolgens in groote
vergaarbakken bewaard en van daar naar de z o u t z i e d e r i j gebracht.
Het z o u t z i e d e n geschiedt in groote, vlakke pannen van sterk geslagen
ijzer, boven hout-, turf- of steenkolen-vuur. Deze pannen zijn ongeveer 18 c. M.
diep, maar 25 a 30 meter lang en 8 meter breed, opdat de waterdamp spoedig
zou verwijderd worden, voorzien van een trechtervormigen wijden koker, die
boven het dak uitkomt en waaruit groote wolken waterdamp ontsnappen. Het
onderste gedeelte bevat houten kleppen, die öf op den rand der zoutpannen
rusten öf opgehaald zijn en daar eene ruimte voor het uitgehaalde zout vrij
laten. Zijn de pannen met sterke zoutoplossing gevuld, dan wordt deze verhit,
totdat zij opbruist, en telkens nieuwe oplossing bijgevoegd, zoodat zich kleine
kristallen aan de oppervlakte vormen; intusschen heeft het zoogenaamde
s t o r e n plaats, waarbij de opborrelende onzuiverheden worden afgeschuimd,
de oplossing wordt geroerd, eiwit en kalkmelk bijgevoegd en het afzetsel op
den bodem weggenomen. Nu wordt de hitte gematigd om de gare pekel tot
kristalschieting te brengen. De kristallen vallen nu naar beneden, de moederloog wordt telkens zwaarder 'en, om het laatste zout er uit te krijgen, laat
men de hitte nogmaals toenemen. Het zout, dat hierdoor op den bodem zich
afzet, wordt op den rand der pannen geschept, in smalle korven verzameld en
aldus, wanneer het zoute water er afgedruppeld is, in de droogstoven geplaatst.
Het geheel gedroogde zout wordt in vaten gepakt. In de vanouds beroemde
zoutziederijen te Halle vindt men in eene zaal één stoor- tegen drie kristalliseerpannen vereenigd. Terwijl het storen wegens de sterkte van de oplossing
slechts 5 uren duurt, eischt het kristalschieten 15 uren, en zoo is het dus
mogelijk met een enkele stoorpan drie kristalliseerpannen te voeden, waarvan
men dan de eerste een weinig hooger bouwt. Het eerste uit de gare pekel
gekristalliseerde zout is het beste en zuiverste. Wanneer al het zout gewonnen
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is, wordt het koken nogmaals herhaald tot het verkrijgen van zelfstandigheden,
dienstig tot het fabriceeren van glauberzout, magnesia, kali, chloorcalcium,
bromium en jodium. Elk volgend kooksel is natuurlijk onzuiverder dan het
vorige. Het zout wordt vervolgens bij sterke hitte gedroogd en daarna in den
handel gebracht. Als men de door gradeeren en zieden veroorzaakte onkosten
in aanmerking neemt, blijkt gemakkelijk, dat deze wijze van zout winnen zeer
kostbaar moet zijn. Bij de zuinigste fabricage kost dan ook het zout 40-maal
meer dan zooals het als zeezout op Sicilië wordt afgeleverd 1).
H e t w i n n e n van s t e e n z o u t heeft op verschillende wijzen plaats, öf
door bergbouw, öf door uitlooging door middel van zinkwerken en daarop
gevolgd zieden, öf door uitlooging met behulp van boorgaten en zieden. Wij

Doorsnede van het zoutbergwerk te Wieliczka.

beginnen met het eerste en beschouwen als voorbeeld daarvan de beroemde
zoutwerken te Wieliczka in Gallicië, van welker ligging de bovenstaande
afbeelding de doorsnede vertoont. De benedenlaag bestaat uit zandsteen en
leem met gips; het laatste is op de afbeelding aangeduid door stippen, het
leem door donkere kleur; in het laatste vindt men schijven wit zout. Boven
') Gelijk men weet, bestond er vroeger ook een gradeerhuis te Katwijk a. Zee, het eenige
werk van dien aard in ons land; maar een 40 jaar geleden heeft men deze wijze van zoutwinnen hier gestaakt, omdat zij niet meer rendeerde. Wel heeft men op verschillende plaatsen
ten onzent nog zoutziederijen of keten, waar het ruwe zeezout (meest uit Bt. übes in Portugal en Curasao afkomstig) en het ongezuiverde steenzout (uit de mijnen van Wurtemberg,
Saksen, Galicië en elders aangevoerd) geraffineerd en voor het dagelijksch gebruik geschikt
gemaakt wordt. Ook deze industrie heeft echter zoowel door de hooge belasting, die in ons
land op het zout bestaat, als door de buitenlandsche concurrentie met veel moeilijkheden
te kampen.
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hot zout liggen leem, gips en mergel. Dat de zoutlagen te Wieliczka tot de
tertiaire periode behooren, blijkt uit de nasporingen van Prof. REUSS, in 1 8 6 7
bekend g e m a a k t u i t welke blijkt, dat het getal der door hem deels in het
zout zelf, deels in de
tusschenliggende kalkhoudende kleilagen gevonden diersoorten 274
bedraagt, namelijk:
Forameniferen.
Anthozoën.
Bryozoën .
Conchiferen
Pteropoden
Gasterapoden
Ostracoden.
Cirripeden .
Decapoden .

150
1
23
26

3
41
28

1
1

Daarvan zijn 125 alleen in de kleilagen, 75
alleen in het steenzout
en 74 in beide gevonden. Dat dit steenzout
door verdamping, uit
zeewater ontstaan is,
is daardoor voor' goed
uitgemaakt. Echter:moeten zich in het bekken r
waarin die nederzetting
geschiedt, ook zoetwaterstroomen hebben ontlast, zooals blijkt uit de
aanwezigheid van eenige
zoetwatervormen van
mollusken en uit de aanGezicht in de zoutmijn te Wieliczka.
wezigheid der overblijfsels van landplantenr
reeds vroeger door UNGER beschreven. Het meerendeel der soorten, n. 1. wel
204, of 76%, is identisch met soorten, die in het tot de mioceen-formatie
behoorende Weener bekken worden aangetroffen.
De 6 a 7000 inwoners van het stadje bestaan grootendeels van de onuitputtelijke zoutmijnen. Deze liggen onmiddellijk onder de stad, doch strekken
Sitz. d. W i e n e r Akad. 1867, I, 17.
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zich veel verder naar alle zijden uit, van O. naar W. meer dan 3200 meter,
van Z. naar N. omstreeks 1200 meter. Zij zijn op de meeste plaatsen 400
meter diep en worden in zeven verdiepingen bewerkt, zoodanig dat de bovenste
60 meter of iets meer beneden den beganen grond ligt. Elke verdieping, die
haar eigen naam draagt, als Danielowitz, Ludovica, Keizer Frans, Albrecht,
Eittinger, Huis Oostenrijk en Diepste Regis, vormt een doolhof van door elkander loopende
gangen, terwijl de verdiepingen weder
door loodrechte
mijngangen,
ladders en trappen met elkaar
verbonden zijn.
Men heeft berekend, dat alle
gangen te zamen, als zij in
dezelfde rechte
lijn voortliepen, een lengte
van 12 Duitsche
mijlen
zouden hebben.
De afbeelding
op bladz. 136
geeft
eenig
denkbeeld van
deze
uitgestrekte zoutmijn.
Doch
men moet wel
in aanmerking
nemen, dat de
De Antonskapel in de zoutmijn te Wieliczka.
verdiepingen
door veel dikker lagen van elkander gescheiden zijn dan op de afbeelding is voorgesteld.
Men moet dan ook met het uitbreken zeer voorzichtig zijn, zal de eene verdieping de andere niet doen instorten. Verschillende bewerkingen zijn hier
voorgesteld; de paarden die men in de mijn gebruikt, komen slechts om de
14 dagen boven den grond en zijn met dat al zeer gezond. De verzending
naar Rusland geschiedt bij groote tonvormige blokken; in elk der drie vakken
van de afbeelding ziet men ze liggen, ten deele reeds afgewerkt, ten deele
nog onder behandeling. Elders worden de kleine afgevallen stukjes in houten
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vaten gepakt en vervolgens in magazijnen opgelegd. Alles is in de mijn van
steenzout; alleen de schacht en sommige stutten zijn van hout. In de benedenste verdieping op de afbeelding ziet men het uithakken met bijl en houweel.
Op vele plaatsen laat men echter het zout door middel van buskruit springen.
Waar men arbeidt is de groeve behoorlijk
verlicht.
De
mijnen hebben
13 toegangen,
waarvan
er
twee in de stad
zelve
uitkomen; verder is
er een voor de
beambten en
een voor de
werklieden bestemd ;
een
dient
als
schoorsteen
voor de onderaardsche smederijen ; vier
alleen voor de
waterwerken.
Yan de gangen,
die uit de stad
naar beneden
loopen, heeft
de F r a n c i s cek of Lez a n, 65 meter
diep, een wenteltrap van 470
eikenhouten
treden;
de
De Rosetti-kamer in de mijn te Wieliczka.
hoofdgang Dan i e l o w i t z is
68 meter diep en dient hoofdzakelijk als transportgang; de J a n i n a g a n g is
een schuinsloopende trapgang, waarin een goed aangelegde trap in verschillende afdeelingen naar beneden voert. De treden zijn deels uit zout gehouwen,
deels in hout gevat, of wel geheel uit hout vervaardigd. Alle overige gangen
zijn gemakkelijk ingericht en dienen voor het uit- en ingaan der mijnwerkers,
tot het vervoeren van het zout en ook om levensmiddelen voor menschen en
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paarden naar beneden te brengen. W a d d a Gr or a is de naam der kunstschacht. Nadat men van den opzichter verlof heeft verkregen, kan men dooide Lezanschacht langs trappen of door de Danielowitz langs het mijn-touw
naar beneden gaan. Gekleed met een lang wit mijnkleed en met een groene
mijnpet bedekt, begeeft men zich naar het sterke mijn-touw, dat beneden van
stevig aaneengeknoopte zitplaatsen is voorzien,
waarop
men
plaats neemt, terwijl men het
touw met den
arm omvat. Op
een aantal van
die zitbanken kan
gemakkelijk een
gezelschap van
20 — 25 personen
te gelijk naar beneden
gelaten
worden. Twee of
meer mijnwerkers gaan vooruit en houden,
van lampen voorzien, het touw
steeds in loodrechte richting;
op deze wijze
wordt de tocht
in weinige minuten volbracht;
men komt op den
bodem van de
eerste
verdieping, vanwaar
men langs 2000
Przykoskamer in de zoutmijn te Wieliczka.
in zout gehouwen treden naar
de lager gelegene verdiepingen geraakt. Het eerste wat op de eerste verdiepingde aandacht trekt is de Antonskapel. (Zie de afbeelding bladz. 137). Zij is
geheel in zoutsteen gehouwen. Heiligenbeelden, pilaren, de preekstoel, het
gewelf en een groote menigte in het oog vallende versieringen zijn van deze
stof. Vroeger las een afzonderlijk daartoe aangesteld priester dagelijks eenige
malen de mis; thans wordt er alleen bij godsdienstige feesten dienst gedaan.
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Op dezelfde verdieping bevindt zich de Lertow-kamer, die uit een bevloerde
zaal, een orkestgalerij, vele zuilen en een lichtkroon van 6 meter omvang van
het zuiverste kristalzout bestaat. Wanneer hooggeplaatste personen de mijnen
bezoeken, wordt hier de tafel gediend en gedanst. Al die in het zout uitgehouwen kunstwerken vertoonen zich zelfs
bij de helderste verlichting
donker
van
kleur, omdat
het steenzout
de lichtstralen
opslorpt en den
donkeren achtergrond zichtbaar doet worden.
Slechts
indien het licht
achter
een
beeldwerk geplaatst wordt,
vertoont het
zich in volle
schoonheid,
doorschijnend
als ware het
ijs. — Ofschoon
de geheele mijn
zeer droog is,
zoo sijpelt toch
door de aardlagen tusschen
de verschillende verdiepingen hier en
daar eenig waGedenknaald in de zoutmijn te Wieliczka.
ter door, en dat
wel, hetgeen
merkwaardig genoeg is, zeer veel zoet water, dat in kommen geleid, tamelijk
groote meren vormt, die in de kamers Rosetti en Przykos gelegen zijn. Zij
zijn tot 14 meter diep en zeer fraai en kunstig aangelegd, zooals op het
plaatje van de Rosetti-kamer te zien is, en bevinden zich 170 meter onder de
oppervlakte der aarde. De plaatsen, waar het zout uitgegraven wordt, zijn tot
330 meter diep naar beneden uitgestrekt en liggen 100 meter onder den zeespiegel.
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Midden door de groote vlakte loopt een soort van breeden weg, waarop een
menigte wagens heen en weer rijden, om het zout van de plaats waar de
wagens opgeladen worden naar de hoofdtransport-schacht te brengen. Deze
weg is nooit ledig, en zingend trekken de voerlieden met hunne glinsterende
lading heen en
weder. Meer dan
honderd paarden
worden hiertoe
gebezigd; deze
dieren
komen
slechts eens in
de veertien dagen
in het daglicht en
verliezen door
het overal blinkende en schitterende teruggekaatste licht niet
zelden hun gezicht; intusschen
weten zij zelfs
blindelings den
gewonen weg te
vinden. Komen
we in de Clemens-kamer, zoo
toont ons een
oud
stutwerk
van balken, dat
nog is blijven
staan, welke verbazende massa's
hout de vroeger
gebruikelijke
wijze van mijngraving
heeft
verslonden.
De Clemens-kamer in de myn te Wieliczka.
Daarachter verheft zich een spitse gedenknaald, ter herinnering aan het bezoek van keizer
FRANS I van Oostenrijk in 1817 opgericht, waarbij tevens aan de afdeeling,
die toen bewerkt werd, de naam van k e i z e r - F r a n s - k a m e r werd gegeven.
Kamer beteekent hier namelijk elke groote door ontginning ontstane ruimte,
die geen gang is, en somwijlen zijn het ware reuzenkamers. Een waarlijk
tooverachtigen indruk maken de schilderwerken op doorschijnende zoutplaten.
bijv. verscheidene vensters en de kolossale keizerlijke dubbele arend in de
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danszaal. In de verbreede keizer-Frans-kamer ziet men de wijze van ontginning
zeer duidelijk voorgesteld. — De gereedschappen der mijnwerkers bestaan uit
houweelen, hamers en beitels, waarmee men groote brokken losslaat. De
grootste stukken laat men met buskruit springen. Het springen van zulk eene
buskruit]ading, waarbij dikwijls 3 tot 6 boorgaten gevuld zijn, brengt door de
honderdvoudige terugkaatsing van het geluid een uitwerking teweeg als een
zware donderslag. De groote stukken worden tot kleinere geslagen en naar
boven gevoerd, de dikste en fraaiste worden tot allerlei kunstvoorwerpen verwerkt. Het aantal bewoners van dezen onderaardschen staat bedraagt 5 a 600;
zij wisselen elkander bij ploegen om de acht uren af en brengen hun vrijen
tijd niet onder de aarde door, maar gaan, als hun dagwerk verricht is, naar
boven. Hoe groot de rijkdom dezer mijnen is, bewijzen de berekeningen, volgens
welke, sedert haar ontdekking tot aan het jaar 1812 meer dan 550 millioenen
cent. zout verkregen is. De jaarlijksche opbrengst nam meer en meer toe en
klom, door eene vergoeding, die men aan de mijnwerkers beloofde, zelfs tot
1?700,000 centenaars.
Maar dit onderaardsche rijk der berggeesten heeft reeds velerlei tooneelen
beleefd. Herhaaldelijk hebben er branden gewoed en jammerlijke verwoestingen
zijn er ook door legertroepen aangericht. Doch ook aangenamer herinneringen
zijn er aan verbonden; nu eens waren het bezoeken van vorsten, die zijden
mijnhemden of andere geschenken achterlieten, dan eens weerklonken muzikale
uitvoeringen door de verheven gewelven of hadden er kerkelijke plechtigheden
plaats; ja de Russische veldheer S U W A R O W heeft daar eens gedurende drie
dagen zijn hoofdkwartier gehad. Dit staat alles in het gedenkboek opgeteekend.
Een der meest verontrustende rampen trof het zoutwerk echter op het einde
van 1868, namelijk de groote zoetwatervloed van den 1 9 d e n November. De
groote opbrengst der Stassfurter zoutwerken had overal in Grallicië de begeerte
naar kalizouten opgewekt. Men zocht er met ijver naar en verzuimde daarbij
de noodige voorzorgen te nemen. Terwijl men de dwarsgang „Kloski" naspoorde,
welke in het zoutgebergte was aangelegd, hoopte men de zoogenaamde abraumzoutwerken te bereiken. De zich daar bevindende geologen spraken hierover
hun bedenkingen uit, doch hun waarschuwingen werden in den wind geslagen.
Waarschijnlijk had men de zandsteenen afscheidingen gespleten, want op genoemden datum spoot er op eens met een breeden straal zoet water doorheen,
hetgeen reeds snel toenam, eer men er nog ernstig aan dacht, sterke beschuttingen aan te brengen. Weldra was dit echter niet meer mogelijk, want
reeds op den derden dag bedroeg de toevoer van het water meer dan l 2 / 3
kub. meter per minuut en hij nam nog gedurig toe. De angst steeg ten top
en ieder riep: „de mijn is verloren!" Nu werden spoedig dammen opgeworpen
en muren gemetseld om het water te keeren, maar tevergeefs: het vijandelijk
element verhief zich boven dit broze fondament, — het uitpompen baatte niets,
zoodat er niets anders overschoot, dan het water in de diepte een uitweg te
banen. Hier had men door de ontzaglijke uitgebreidheid van het werk ten
minste veel ruimte en, daar het water slechts zoo lang zout oplost tot het er
mede verzadigd is en de ontzaglijke massa rondliggende stukken tot een
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spoedige verzadiging bijdroegen, zoo kreeg men weder hoop, te meer daar de
toevloed, die reeds 4 kub. meter per minuut bedragen had, allengs verminderde
tot 1 1, ja in December reeds | kub. meter. Evenwel kostte het nog groote
moeite, den vijand meester te worden. Groote stoompompen werden in het werk
gesteld en in korten tijd was dan ook het water in zooverre verwijderd, dat alle
vrees verdwenen was en het werk in zijn geheelen omvang weer kon plaats hebben.
Eveneens is de zoutbedding der stad B o c h n i a op 6 uur afstands van
Krakau, die hiermede in het nauwste verband staat, zeer merkwaardig. Ook
daar breiden zich de zoutwerken, in vier verbazend groote verdiepingen aangelegd, ver onder de stad en hare omstreken uit. De jaarlijksche opbrengst
bedraagt tot 250,000 centenaars en de zoutblokken komen 2 — 10 centenaars
zwaar in den handel. Dichtbij de kerk bevindt zich de ingang, een put van
75 meter diepte. De eerste verdieping, 800 meter lang en 42 meter breed,
dient thans als paardenstal, de tweede, 120 meter lager, is 2600 meter lang
en 100 meter breed en bevat een volledige kerk. Weer 95 meter lager bevindt
zich de derde verdieping, 2000 meter lang, en nog 40 meter lager de vierde
en kleinste. Deze mijn is van dezelfde hoedanigheid en bevat eveneens zoet
water, in kommen verzameld, nagenoeg gelijk in de op bladz. 139 afgebeelde
Przykoskamer, die een juiste voorstelling van dit onderaardsche leven geeft.
Dergelijke grootsche zoutwerken vindt men ook in Italië nabij Castrovill a r i , in het gebergte Altomonte bi] Lungro; Spanje en Rusland zijn reeds
vermeld; Duitsch-Lotharingen verdient genoemd te worden wegens het belangrijke zoutwerk bij Dieuze. Verder vindt men nog zulke zoutmijnen in Zevenburgen en Hongarije, in Wurtemberg, in Hohenzollern, alsmede in de Pruisische
provincie Saksen. In Wurtemberg ligt het steenzout 22 tot 32 meter diep; de
schachten moeten, om het te bereiken, door leem en gips beneden den Neckar
worden gemaakt, iets dat niet zonder behulp van krachtige stoommachines
mogelijk zou zijn.
Zeer belangrijk wegens haar aanzienlijke opbrengst, vooral van materialen
voor chemisch gebruik, is de Stassfurter zoutmijn. Reeds in April 1833 begon
men met boren en in Juni 1843 stiet men op een diepte van 160 meter op
de eerste zoutlaag; het steenzout bereikte men op een diepte van 330 meter en
men had in 1851 op een diepte van 650 meter de zoutlaag nog niet doorboord.
Voor keukenzout was echter de gewonnen stof minder geschikt, daar wel de
helft van het zoutgehalte bestond uit chloormagnesium, en hoe dieper men
kwam hoe ongunstiger die verhouding werd. In het begin van 1852 begon
men op last der Bruisische regeering een tweede schacht te openen. Op 260
meter diepte kwam men op onbruikbare zoutlagen, doch, toen men 360 meter
bereikte, vond men een zuivere steenzoutlaag van groote dikte. Bij de ontleding van dit zout in zijn bestanddeelen bevond men dezelfde verhouding als
tusschen die van het zeezout, zoodat men daaruit zal mogen besluiten, dat
deze zoutstreek uit de verdamping en uitdroging eener zee ontstaan is.
Ofschoon de putboringen niet altijd dadelijk de aanwezigheid van zuiver
keukenzout aanwezen, verkreeg men toch veelal stoifen van het grootste nut.
Wat toch zouden de glasblazers, de pottenbakkers, de zeepzieders, de buskruit-
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bereiders en zoo vele anderen beginnen, als zij de voor hen zoo noodzakelijke
ingrediënten moesten ontberen, die hun de zoutmijnen zoo overvloedig opleveren.
Natron en kali zijn twee zeer gezochte stoffen, de eerste ter bereiding van
soda, de laatste tot het vervaardigen van het zoogenaamde Boheemsche kristalglas, tot het maken van buskruit, voor het bemesten van den grond enz. Dikwijls moest men eerst door de zoogenaamde „bonte lagen" en „bittere of
abraumlagen" heen werken, om het zoogenaamde keukenzout voor huishoudelijk gebruik te kunnen machtig worden.
Het zoutwinnen door b e z i n k w e r k e n geschiedt vooral in het Oostenrijksche zoutwerk bij H a l l s t a d t , I s c h l en E b e n s e e , in het Stiermarksche
bij A u s s e e , in het Salzburgsche bij H a l l ei n, en in het beneden Inndal
van Tyrol bij Hall. Bij het Oostenrijksche stadje Hall ein - ha] is het
Celtische woord voor het Duitsche salz en ons
z o u t — heeft men den Dürrenberg, bestaande
uit gips en mergel, waarin grootere en kleinere
stukken steenzout worden aangetroffen. Het geheele zoutgebergte is 560 meter hoog, 3000 meter
lang en 1350 meter breed. Men heeft er schachten
in aangelegd, die in verband staan met gangen
en groote zoogenoemde kamers. In die kamers
leidt men door de schachten water, nadat de
ingang vooraf is afgedamd, zoodat de kamer tot
boven toe vol loopt. Het water lost het in het
verwulf voorkomende zout op, het gips en mergel
laten los en zinken op den bodem der kamer,
waardoor mettertijd een zoute waterlaag ontstaat,
die het uitkoken waard is. Dit zoute water wordt
door middel van stoommachines uitgepompt en
naar de zoutziederijen geleid, waar het dan door
buizen naar de kookpannen loopt. Thans willen
we het inwendige van den Dürrenberg in oogenschouw nemen. Men daalt er in af door een
Afdalen in een mijn.
hellende schacht, waarin een gladde boom tot
glijbaan dient. De rechterhand, voorzien van een
dikken handschoen, vat een naast den boom loopend touw; wij plaatsen ons
op een leeren kussen en dalen snel naar beneden. Doch gelukkig hebben wij
het in onze macht de snelheid, waarmee wij langs de helling naar beneden
snorren, te matigen, door het touw sterker op den voet en tusschen de hand
te drukken en door ons meer achterover te buigen. Welk een zonderlinge
uitwerking maken hier in de duisternis de mijnlampjes van onzen gids of onze
reisgenooten, die wij in de verte beneden en boven ons zien flikkeren! In
snelle vaart glijden we naar beneden, waar we op een hoop hooi te land
komen. Nog eens herhalen we deze glijpartij en bevinden ons midden in het
bergwerk. Onze weg leidt nu eens door nauwe gangen, dan eens onder hooge
gewelven; wij zien de berglieden evenals in Bochnia bezig, we hooren de
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pompstangen knarsen en onder en boven ons het water ruischen, dat soms in
droppels op ons neer regent. Thans zijn wij weder aan een steile gang genaderd en nogmaals dalen wij 80 meter naar beneden. "We komen in een
onbeschrijfelijk schoone zaal, die den vorm eener rotonde heeft, wier wanden
als diamanten schitteren en wier glinsterend gewelf een prachtige kroon van
zoutkristallen draagt. Nadat wij hier eene merkwaardige verzameling van veelkleurige zoutkristallen en van werktuigen, waarmee de Romeinen en oude
Duitschers hier vroeger werkten, bezichtigd hebben, maken we ons gereed tot
een tochtje over een meer. Onze gids opent eene deur. Vóór ons zien wij een
wijde, hoog gewelfde ruimte; daarin glinstert een onafzienbare watervlakte, die
de lichtjes, waarmee men ter eere der bezoekers den geheelen oever geïllumineerd heeft, helder terugkaatst. Ons schuitje wordt zonder riemen of zeilen
door een onzichtbare hand voortgetrokken, en in stomme verbazing, terwijl
misschien onze gids ons vertelt dat 100 meter boven onze hoofden zich een
dergelijk meer bevindt — in den zoutberg bij Ischl liggen niet minder dan 12
zulke meren boven elkander — bereiken wij den overkant van het meer, dat
natuurlijk niet ten genoegen der bezoekers of door de natuur, maar ten behoeve der zoutmijn-ontginning is gevormd, en een zoogenaamd bezinkwerk is.
Zijn wij langs schuine balken tot aan dit bezinkwerk naar beneden gesnord,
zoo plaatsen we ons thans op een hond (wat dit is, weet de lezer reeds uit
vroegere hoofdstukken) waarop wij met groote snelheid door een nauwe gangworden voortgereden. Reeds zien we in de verte een flauwe lichtstip glinsteren,
de opening van de gang, waarop onze gids ons opmerkzaam maakt; al grooter
en helderder wordt het licht, al scheller schitteren de blinkende kristallen van
het nauwe gewelf, totdat wij opeens in pijlsnelle vaart, uit de duisternis en
koelte van het binnenste des bergs, ons weer in de vrije natuur bevinden. Ook
hier, gelijk overal bij het verlaten van mijnen en grotten, maakt het aanschouwen, eerst van het flauwe, maanachtige licht, daarna van den helderen
dag, een onbeschrijfelijken indruk.
Ook te B e r c h t e s g a d e n in 't zuidoosten van Beieren vindt men uitgestrekte bezinkwerken. Het aldaar uitgeloogde water wordt door middel van
groote waterwerken en pomptoestellen over 14 bergen van de Alpen gepompt
en in een lange looden buisgeleiding van Berchtesgaden over Beichenhall naar
Rosenheim in de zoutziederijen geleid. De lengte der geheele geleiding bedraagt
15 uren. Daar de geleiding door een landstreek gaat, die door hooge bergen
en diepe dalen is doorsneden, zoo moest men in het geheel 14 verschillende
pomptoestellen aanleggen, om het zoute water over de hoogten, die te zamen
1240 meter bedragen, heen te brengen. Het grootste dezer waterwerktuigen
pompt het zoute water ineens op een hoogte van 400 meter. De stad Reichenhall heeft 5 gradeerwerken en daarbij behooren 80 bronnen. De gezamenlijke
opbrengst van Berchtesgaden, Beichenhall, Praunstein, Rosenheim, Orb en
Kissingen bedraagt meer dan 780,000 cent.
Thans nog een woord over het bewerken der steenzoutlagen door middel
van b o o r g a t e n . Dit is vooral in gebruik te Salzungen, Arnsberg en in andere
zoutwerken in Thuringen, bij Wimpfen aan de Neckar, bij Bex in Zwitserland
IV.
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en in vele zoutwerken van Hongarije. Nadat men door grondboringen nauwkeurig bekend geworden is met de ligging, de richting enz. der steenzoutlagen,
wordt een gat van omstreeks 10 c. M. wijdte tot op het zout geboord, zorgvuldig van een houten buis en van een koperen perspomp voorzien, welke
laatste op het diepste punt werkt. In de ruimte tusschen de buis en de pomp
wordt gewoon water naar beneden geperst. Dit water lost zoutdeelen op en
wordt, na er mee verzadigd te zijn, opgepompt. Alles richt men daarbij op
zulk een wijze in, dat door uitlooging het zoutgehalte op 2 7 % gebracht wordt.
Verder heeft het zieden eveneens plaats als boven reeds beschreven is. Doch
het spreekt van zelf, dat men op die wijze langzamerhand rondom den bodem
van het boorgat de zoutlaag uitholt, waardoor instortingen ontstaan, die het
noodig maken, van tijd tot tijd een ander gat te boren.
In Engeland bestaan aanzienlijke zoutwerken, met het doel om de uiterst
slechte steenkolen uit de nabijheid tot hooger waarde te brengen. De zoutbronnen ontspringen uit de steenkolenformatie, of ^worden ook wel door middel
van boorgaten uit steenzouthoudende lagen gewonnen. De ziederij heeft op
dezelfde wijze plaats als elders; doch daar in Engeland het zoutwinnen aan
geen toezicht van regeeringswege onderworpen is, zijn de zoutziederijen geheel
vrij in hun arbeid. Voor de sodafabrieken bereidt men er ongedroogd zout,
voorts ook de zuiverder en fijner soorten tot tafel- en keukengebruik.
Geheel op zich zelf staat de wijze, waar op bij Zwickau in Saksen zout
gewonnen wordt. De mijnwateren van de steenkolenmijn B i i r g e r s c h a f t
bevatten 4 — 5 °/ 0 zout. Om dit zout te winnen heeft de vindingrijke scheikundige FIKENTSCHER bedacht, het in groote gemetselde bekkens te pompen, terwijl
hij over deze de vlammen van vele steenkolencokes-ovens laat spelen. Daardoor wordt het zoute water wel zwart, maar het wordt door de verdamping
ook rijker aan zoutgehalte en kan, na klaring in daartoe ingerichte pannen,
de noodige zieding ondergaan, mede door middel van de cokes-ovens. Op die
wijze bekomt men een zeer goedkoop zout, zoodat de cent. slechts op eenige
stuivers te staan komt. Dit zout kan met voordeel tot het bereiden van soda
en chloor gebruikt worden.
Europa levert tegenwoordig jaarlijks bijna 100 millioen cent. zout, namelijk:
Groot-Britannië . . .
Frankrijk
Portugal en Spanje
Duitschland
Oostenrijk
Italië
Busland
Zwitserland

27 mill.
n
14 „
10 „
^ a
8
n
8
ii
11
x
2 li

16

cent.
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ii
ii
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De Edelgesteenten.

VII.
Kenteekenen. — Edelgesteenten en halve edelgesteenten. — De diamant. — De hyacint. —
De robijn. — De saffier. — De spinel. — De zirkon. — De smaragd. — De topaas. —
De turkoois. — De opaal. — De lazuursteen. — De malachiet enz. — Het slijpen en
boren der steenen.

De edelgesteenten leveren het duidelijkste bewijs voor de macht van den
schijn. Wij mijden de vuile en vuilmakende kolen, zien met minachting neer
op het morsige leem en rijden gedachteloos over den grintweg. Maar het vuur
van den diamant, de glans van den saffier en robijn, het kleurenspel van topaas
en smaragd verrukken en verblinden ons. En toch is de diamant niets dan
gekristalliseerde koolstof; saffier en robijn zijn gekristalliseerd aluminiumoxyde; topaas en smaragd eenvoudig gekleurde zouten van kiezelzuur.
Een stuk steenkool heeft voor bepaalde doeleinden gewis veel hooger waarde
dan een diamant; met gewonen kalksteen, waaruit reusachtige bergen bestaan, kunnen wij meer uitvoeren dan met granaat, welks kalkgehalte er
slechts met moeite zou kunnen worden uitgehaald. Het nut is dus waarlijk
de maatstaf niet, waarnaar de waardij der edelgesteenten moet worden beoor
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deeld. En toch is de hooge prijs, waarop men de edelgesteenten schat, niet
toevallig of willekeurig; zij heeft een diepen grond in het wezen van den
mensch. De mensch heeft een natuurlijken afkeer van hetgeen donker is,
maar het doet hem goed, te ademen in het licht. Deze trek naar licht maakt
hem de edelgesteenten aanlokkelijk; trouwens zij fonkelen en schitteren dermate, dat men ze zelfs oudtijds voor bewaarplaatsen en voorraadkamer en van
het licht hield. De Talmud althans meldt, dat No ACH geen ander licht in de
ark had dan dat der edelgesteenten die hij medegenomen had en door welke
dat donker verblijf uitnemend verlicht werd, en wie kent onder ons niet de
volksvertellingen van den karbonkel, welks stralen een geheele grot verlichten !
G-elijk de groote mineraloog H A U Y aan de kristallen den naam geeft van
„bloemen des anorganischen rijks", zoo mag men de edelgesteenten houden
voor bloemen des lichts, en indien het waar is, wat sommige taalkundigen
beweren, dat het woord j u w e e l afstamt van het Italiaansche g i o i a (vreugde),
dan geeft deze benaming juist den indruk te kennen, dien de edelgesteenten
op ons maken. Zij wekken op tot vroolijke gewaarwordingen. Zij zijn zinnebeelden van al wat grootsch en heerlijk is. In de Openbaring van JOHANNES
verschijnt het nieuw Jeruzalem, de schitterende kerk der toekomst, als een
prachtgebouw, met muren van jaspis, welks grondslagen met allerlei kostelijk
gesteente versierd zijn *), terwijl elke poort er ééne parel is 2 ).
Al wat men in de middeleeuwen als heerlijk kende of vermoedde loste zich
op in het denkbeeld van een edelgesteente, dat men den „ l a p i s p h i l o s o p h o r u m " , den „steen der wijzen" noemde. G-elijk de edelgesteenten in het
algemeen, zoo ook bestond die steen uit zeer geringe bestanddeelen; het was
een steen, die, gelijk B E N JONSON satiriek in zijn „ A l c h y m i s t " zegt, „toch
geen steen is; een geest, een ziel, een lichaam; hij werd opgelost als men
hem oploste, saamgedrongen als men hem samendrong, hij vloog als men hem
vliegen liet."
Gelijk de edelgesteenten voor zinnebeelden van macht en rijkdom doorgingen,
zoo vervulden zij ook een belangrijke rol bij het leven en het sterven van
rijken en aanzienlijken. Ja, zij hadden een onbetwistbaren invloed op het geluk
of verderf der volken, zij het dan dat die invloed zich niet overal laat aanwijzen. Toen CAESAR vóór het overtrekken van den Bubicon zijn leger aansprak, hield hij daarbij de pink der linkerhand omhoog, onder plechtige verklaring, dat hij tot zelfs zijn kostbaarste kleinood, den diamanten ring aan
zijn vinger, aan diegenen opofferen wilde, welke zijne zaak dapper verdedigden.
De krijgslieden, die ver af stonden, konden wel het fonkelen van het juweel
zien, maar de woorden van den spreker niet verstaan. Zij leidden echter uit
zijne gebaren af, dat hij hun allen de waardigheid van Bomeinsch ridder
beloofde — een dwaling, die zeker niet weinig tot het welslagen van CAESAR
heeft bijgedragen.
!) Openb. X X I : 18, 19.
2)
Idem
21.
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Hyacinth.

16. Granaat.

/soberyl (Oeral).

20. Edel-Beryl (Oeral).
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De edelgesteenten in het algemeen hebben hun bepaalde eigenschappen, uit
welker vereeniging zij hun waarde ontleenen. Kleur, glans, doorschijnendheid,
hardheid, gladheid en 't vermogen om het licht te breken en dit in zijne
kleuren te ontbinden — dit alles maakt, dat men welgevallen in deze voorwerpen vindt, terwijl de zeldzaamheid er den prijs van verhoogt. Die steen,
waarin zich deze eigenschappen in de hoogste mate vertoonen, zal ons de
schoonste dunken te zijn; hij gaat in volle beteekenis voor een edel gesteente door, terwijl het bezit van de eene of andere dier eigenschappen alleen
het mineraal nog niet tot een edelgesteente maakt. Men onderscheidt uit dien
hoofde ook bij de kostbare steenen w e z e n l i j k e e d e l g e s t e e n t e n van
h a l ve e d e l g e s t e e n t e n . Tot de eerste rekent men den diamant, robyn,
hyacint, saffier, chrysoberil, spinel of bleekrooden robijn, zirkon, smaragd,
beril, topaas, toermalyn, granaat, pyroop, edelen opaal, cordieriet, chrysoliet
en turkoois; tot de laatstgenoemde soort de steenen, die tot de kwartsen
behooren, de amethist, het bergkristal, de aventurin, kattenoog, rosekwarts,
kaschalong, vesuviaan, pistariet, cyaniet, adular, amazonensteen, labrador, lazuursteen, vloeispaat, barnsteen, malachiet, gagaat enz. Daar echter de schoonheid
van een afzonderlijk exemplaar de eenige maatstaf is der waarde en geen
mineralogisch-wetenschappelijke grenslijn tusschen de beide genoemde groepen
kan getrokken worden, hechten ook de juwelier en het groote publiek niet
machtig veel waarde aan deze onderscheiding. De beril is een edelgesteente en
de hooggeschatte smaragd, die soms duurder dan zelfs de diamant betaald
wordt, is er zeer na aan verwant; maar desniettemin zijn gewone berilen
soms goedkooper dan goede amethisten.
De voornaamste van alle edele steenen is de diamant; hij bezit de grootst
bekende hardheid, zoodat hij voor de hoogste polijsting vatbaar is; hij is volkomen doorschijnend en hoewel kleurloos breekt hij het licht toch zoo, dat hij
een duizendvoudig kleurenspel vertoont. Bovendien is hij de meest zeldzame
rteen. Het naast bij den diamant in hardheid komen de robijn en de saffier,
die benevens den smaragd de eerste-plaats in schoonheid bekleeden.
Men heeft in den laatsten tijd de meeste edelgesteenten door middel van
glas pogen na te maken en heeft het in deze kunst tot eene hoogte gebracht,
dat zelfs kenners zich bij een oppervlakkige beschouwing door deze namaaksels
om den tuin laten leiden. Maar nooit heeft men het verder kunnen brengen,
dan om sommige eigenschappen in gewenschte schoonheid na te bootsen, met
name de doorschijnendheid en fraaie kleur. De lichtbrekende kracht van den
diamant en zijne buitengewone hardheid heeft men nog in geen namaaksels
kunnen bereiken. Daarentegen is het niet onmogelijk, dat men het eenmaal
zoo ver zal brengen om de echte edelgesteenten in waarheid na t e m a k e n ;
maar dan moet men den weg inslaan, die door de natuur wordt gevolgd bij
het voortbrengen der edelgesteenten. Dit vraagstuk op zich zelf is reeds opgelost.
Er zijn in de werkplaatsen van Duitsche en Fransche scheikundigen reeds een
aantal mineralen samengesteld uit hun chemische bestanddeelen en in al hun
natuurlijke eigenschappen en kristallisatiën, doch men heeft het in deze vinding
nog niet zoover gebracht, dat het tot een practisch gebruik heeft geleid.
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De zelfstandigheden, waaruit de edelgesteenten bestaan, zijn — gelijk reeds
werd opgemerkt — over 't geheel niet zoo bijzonder kostbaar of zeldzaam.
Trouwens, aluminium, kiezel, kool komen in groote hoeveelheid in de natuur
voor, ja zij maken eigenlijk de hoofdbestanddeelen van den geheelen aardbol
uit; eveneens zijn de metaaloxyden, waaraan de edelgesteenten grootendeels
hun kleur te danken hebben, volstrekt niet zeldzaam. IJzer, chroomoxyde,
kobalt, nikkel, koper enz. zijn voor een kleinigheid bij zoo groote hoeveelheid
te bekomen, dat men er wel een wagenvracht edelgesteenten mee zou kunnen
kleuren. De moeilijkheid van het vervaardigen van edelgesteenten lag derhalve
alleen in het „hoe?" De eerste was de echte korund, die door gloeiing vaneen
mengsel van fluo or aluminium met boortrioxyde vóór het knalgas van GAUDIN
vervaardigd werd; de robijn en de saffier onderscheiden er zich alleen van door
de kleur, zoodat het op dezelfde wijze gelukte die steenen na te maken. Langs
een nieuwen weg gelukte het, nadat de vereischte grondstoffen zich in gesmolten
oplossingen onderling vereenigd hadden, aan EBELMEN, ten jare 1 8 4 7 , kristallen
van spinel in alle kleuren, chrysoberil, chrysoliet, korund enz. te maken, in
exemplaren, welker kristallen 4 tot 6 millim. lang waren; DAUBRÉE, S T . CLAIRE
DEVILLE en CARON brachten het ten laatste door scherpzinnige proeven zoo ver,
dat zij topaas, toermalijn, granaat, vesuviaan, smaragd, zirkon, groenen korund,
stauroliet en andere mineralen naar welgevallen konden laten kristalliseeren.
Ja, zij bewerkten zelfs het ontstaan van onderscheidene kristallisatie-verbindingen, die men in de natuur nog niet heeft aangetroffen, maar die men
waarschijnlijk wel eenmaal vinden zal. Zoo heeft men een smaragdgroenen
saffier van groote schoonheid door namaken verkregen.
De plaatsen waar men de edelgesteenten aantreft hangen van geen bepaald
klimaat af. Vroeger meende men, dat alleen het heete Zuiden in staat was
om zulke levendige kleuren en schitterende stralen in de steenen te doen
ontstaan. Tegenwoordig echter heeft men ook in den Oeral de prachtigste
edelgesteenten gevonden, en ware het Noorden meer doorzocht, misschien zou
het in dit opzicht een grooten rijkdom verraden.
Meestal vindt men de edelgesteenten in de diep liggende rotsen, welke wij
doorgaans aanmerken als de oorspronkelijke gebergten der aarde. Gneis, glimmerlei, graniet en syeniet zijn de gesteenten, waaruit door verweering de
daarvoor vatbare bestanddeelen worden afgescheiden en weggespoeld, terwijl
de harde edelgesteente-kristallen, aan dien invloed weerstand biedende, niet
worden aangetast, terwijl hoogstens bij het voortrollen de scherpe kanten
worden afgeslepen en de steenen in het zand blijven liggen. Daarom zijn ook
die streken, waar het verweeren der rotsen het snelst geschiedt, het meest
voorzien van die lagen, in welke men goud, platina en edelgesteenten dikwijls
bij elkander vindt, terwijl het zoeken van edelgesteenten er dienvolgens gemakkelijker is dan waar zij nog in het vaste gesteente geklemd zitten. Op
Ceylon, in Oost-Indië, in Brazilië en in de goudstreken van Australië, gelijk
mede n Californië, vond men vroeger de meeste edelgesteenten; maar alle
worden overtroffen door de onlangs in Zuid-Afrika ontdekte rijke diamantvelden.
De handelwijze is bijna overal dezelfde en bestaat in wasschen, gelijk men het
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ook van oudsher in de Rijnstreken, het Bohemerwoud en elders tot het winnen
van goud gedaan heeft1).
Rangschikken wij de edelgesteenten naar den trap van kostbaarheid, dan
komt het eerst in aanmerking
de d i a m a n t . Wegens zijn uitmuntende eigenschappen is deze steen reeds
sedert de vroegste tijden bekend; bij nagenoeg alle volken, die er een afzonderlijken naam voor hebben, is hij aangeduid naar de eigenschap, welke het
sterkst bij hem uitkomt — hardheid. De Oud-Indische taal noemt hem „Azira",
d. i. den onvernietigbare, of ook „Lohadshit", den metaaloverwinnaar; de
Perzen, Arabieren en Koerden noemen hem „Elmas" of „Almas", welk woord
waarschijnlijk in verband staat met het Grieksche „Adamas", ontembaar —
een woordvorm, dien men in het Syrische Adomos, en in ons „diamant" het
Koerdische „Adamand", terug vindt. De diamant snijdt in het hardste staal
en hij kan daarom ook alleen met zijn eigen poeder geslepen worden. Hij is
vrij zwaar; zijn specifiek gewicht bedraagt ruim driemaal meer dan dat van
water. De ruwe diamant is dadelijk te erkennen aan den vorm, zijnde altijd
een regelmatig acht- of achtenveertigvlak, dikwijls met afgeronde hoeken,
waardoor sommige diamanten bijna den kogelvorm hebben. De oppervlakte
bezit een eigenaardigen glans, die slechts bij weinige mineralen en bij geen
enkel in die mate voorkomt. Door de oneffenheden op de oppervlakte is hij in
ruwen toestand niet volkomen doorschijnend, meestal geelachtig gekleurd; om
zich van de zuiverheid van den steen te overtuigen, moet hij ten minste aan
twee tegenover elkaar staande vlakken geslepen worden. In den zuiversten
toestand is hij geheel kleurloos en uiterst doorschijnend. Met de levendigste
kleuren kaatst hij het licht terug, en 't is als een schitterend gesternte aan
den hemel, indien de uit groote en kleine diamanten samengestelde kronen,
ordeketenen en pronksieraden ons oog verblinden in de schatkamers van het
winterpaleis te Petersburg, het Kremlin te Moskou, den Tower in Londen, het
zoogenoemde Groene gewelf te Dresden, enz.
De chemische samenstelling van den diamant is zeer eenvoudig: hij bestaat
uit zuivere koolstof en is, evenals deze, brandbaar. LAVOISIER en DAVY waren

*) Wat het ontstaan van den diamant betreft, mogen wij hier niet onvermeld laten, dat
in de laatste jaren zich hieromtrent een geheel nieuwe theorie ontwikkeld heeft, volgens
welke de diamant niet zou gevormd zijn als andere aardlagen, doch als m e t e o o r s t e e n
in den grond zou zijn geslagen; een meening, die zoowel op geologische waarnemingen als
op het vinden van diamanten in meteoorsteenen berust. De wetenschap zal echter nader
hebben uit te maken, wat er van deze hypothese zij. Opmerkelijk is in elk geval, dat bijna
overal, waar diamant gevonden wordt, de bodem ook voorzien is van meteoorstoffen. Verder
zou ook de wijze, waarop vooral in Indië de diamant wordt aangetroffen, pleiten voor de
onderstelling, dat deze edelsteen van afkomst een hemellichaam is. Terwijl n. 1. in ZuidAf rika de diamanten met bijna glasheldere oppervlakte in de omhullende stof zitten, zijn
zij in Indië met een zwarte korst overtrokken. Bij het doorstrijken der lucht verbrandde,
naar men wil, het stofvormige omhulsel en vormde de zoogenaamde staart der vallende
ster, terwijl de diamant zelf aan zijn oppervlakte een oogenblik aan het vuur werd blootgesteld.
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de eersten, die de kostbare proef namen om een diamant in het brandpunt
van een grooten brandspiegel te verbranden; zij verzamelden het ontsnappende
gas, onderzochten het en bevonden dat het uit hetzelfde koolzuur bestond als
hetwelk onze kachels opleveren, wanneer wij er hout of steenkolen in verbrand hebben. NEWTON echter had reeds lang te voren uit de groote lichtverstrooiende kracht van den diamant afgeleid, dat de diamant vermoedelijk tot
de brandbare voorwerpen behooren zou. Door wrijving wordt de steen in hooge
mate electrisch, doch hij geleidt de electriciteit niet, en dit belet ook hem uit
vloeibare koolstofverbindingen door den galvanischen stroom af te scheiden.
Trouwens, het denkbeeld om uit koolstof houdende zelfstandigheden op kunstmatige wijze diamanten te vormen, is al te verleidelijk, dan dat de uitvoering
daarvan niet menigmaal zou beproefd zijn. Yoor eenige jaren zou een Parijsch
scheikundige, DESPRETZ, naar hij zelf beweert, reeds zeer kleine diamanten
gemaakt hebben. Toen bij het optreden der galvanoplastiek de ontledende kracht
van den electrischen stroom meer algemeen bekend werd, geloofde zeker
menigeen, dat men evenals koper ook diamanten kon laten aanschieten. Maar
hierbij staat de noodlottige omstandigheid in den weg, dat de koolstof, die in
den vorm van graphiet de electriciteit voortreffelijk geleidt, dit als diamant
volstrekt niet doet, zoodat dus het b e g i n van een galvanischen diamant, als
het zoover kwam, tevens het einde zijn zou. Evenwel is het nog altijd mogelijk,
dat het zoo dikwijls beproefde kunststuk, om diamanten voort te brengen,
eenmaal gelukt, en dit zou zeker zeer belangrijk zijn, hoewel het nut daarvan
niet bijzonder groot zou wezen. Want W Ö H L E R heeft in den laatsten tijd
geleerd, om het boor, een element evenals de kool, dat men tot nu toe
slechts als een bruin poeder kende, op een zeer vernuftige wijze in den
vorm van een kristal te brengen, en het product daarvan moet ten opzichte
van hardheid en optische eigenschappen den werkelijken diamant zeer nabij
komen. Het boortrioxyde laat zich door middel van aluminium reduceeren en het
zich daarbij afscheidende boor heeft de eigenschap, in het gesmolten aluminium
oplosbaar te zijn, maar bij verkoeling er zich weder in kristallen van af te
scheiden. Deze boorkristallen nu zijn in allen deele volkomen gelijk aan echte
diamanten, met dit onderscheid alleen, dat de kristalvorm niet aan dien dezer
edelgesteenten gelijk is. 't Diamant-kristal toch heeft den vorm van een
octaëder of 48-vlak met gebogen vlakken (zie het titelvignet van dit hoofdstuk
bij 1), terwijl dat van den zoo te noemen boor-diamant uit vierkante zuilen
bestaat. Deze boor-diamanten hebben een aanzienlijk koolstofgehalte en het
is niet onmogelijk, dat men het nog eenmaal zoo ver zal brengen om
door middel van boör wezenlijke diamanten te maken. Hoe de natuurlijke
diamanten ontstaan zijn, is ons onbekend, hoewel het geenszins aan hypothesen
ontbreekt, welke deze vraag trachten te beantwoorden (zie o. a. geplaatste
noot op bl. 151).
Vóór 1728, toen men ook in Brazilië edelgesteenten vond, ontving Europa
alleen diamanten uit Indië; de oude G-rieken en Romeinen bekwamen ze over
Perzië en Oost-Indië. Of de diamant aan de Hebreërs bekend was, is onzeker,
de zesde steen in den borstlap des hoogepriesters JOHALOM wordt doorgaans,
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ook door LUTHER en de Ned. Staten-overzetting, „diamant" vertaald. Het
woord Johalom, Joholon of Jachalom beteekent „doorboorder"; als het dus de
diamant was, zou deze naam zich aansluiten aan het boven opgemerkte ten
aanzien van de hardheid, die in zoo vele talen den naam aan dit edelgesteente
gegeven heeft. Maar er is een gewichtige bedenking tegen de vertaling „diamant"
in te brengen. Yolgens Exod. XXVIII: 21 moest elke steen van den hoogepries terlij ken ephod gegraveerd zijn met den naam van een der stammen
Israels, en het is een onoplosbaar raadsel, welke middelen men destijds mag
gehad hebben om in het hardste van alle bekende lichamen te graveeren. Doch
wij zullen later op dezen steen terugkomen. Hoe het zij — in Indië had men
reeds in overoude tijden vele diamantwasscherijen; de rijkste oogsten heeft
men in Dekan, in den omtrek van G-olconda, in Bengalen en op het eiland
Borneo. De eerst ontdekte diamantmijnen van Brazilië lagen in de provincie
Minas Geraes, in den omtrek van Tejuco. Sedert heeft men ook in de provincie
Bahia en andere streken den kostbaren steen gevonden, hoewel het eerstgenoemde oord nog altijd het belangrijkste is. Het winnen van den kostbaren
steen geschiedt overal op dezelfde wijze als in Minas Geraes.
Het gouvernement van Brazilië heeft het winnen van diamanten en den
handel in dat artikel lang als een monopolie beschouwd. Tegenwoordig zijn
beide vrij. Het volgende bevat dan ook eene schildering van den vroegeren
toestand. Het district der diamantmijnen, dat 180 vierkante mijlen groot is, is
zoowel voor inlanders als vreemdelingen ontoegankelijk en heeft zijn eigen
bestuur, aan welks hoofd de intendant-generaal en de kroonfiskaal staan. De
macht van den intendant is bijna onbeperkt; hij regeert met despotieke macht
over het geheele district en is opperrechter en president der Junta van bestuur.
De gewapende macht moet hem onvoorwaardelijk gehoorzamen; hij benoemt
de beambten en zet hen af en op een louter vermoeden kan hij de aanzienlijkste personen verbannen of in de gevangenis werpen; ontbreekt het aan
geld, dan kan hij papieren geld laten maken; zonder zijn verlof mag niemand,
zelfs niet de stadhouder der provincie, in het district komen. Onder den oppersten bestuurder van het technische gedeelte der zaak staan acht of tien onderbestuurders; ieder heeft over 200 negers met verscheiden opzichters het bevel.
Deze negers arbeiden van den morgen tot den avond; alleen zijn hun voor
het middagmaal een paar uur rust gegund. Zij worden gewoonlijk door bijzondere personen gehuurd en verstaan de juist niet zeldzame kunst om ook iets
voor zich zelf ter zijde te houden. Van 1772 — 75 werkten ongeveer 5000 man
in de wasscherijen van Minas Geraes. Het wasschen der ingezamelde steenen
geschiedt in waschhuizen, maar nog meer in opene schuren. De inwendig
schuinsche vlakte is door zes hooge afscheidingen in 24 of 48 waschplaatsen
verdeeld, waarvan elk een weinig afloopt, vier voet lang en anderhalf voet
breed is. Aan het boveneinde daarvan loopt een overdekte goot, die met elke
waschplaats door twee ronde openingen in verband staat, om het water te
laten afloopen. In iederen waschbak werkt een neger, en over elke acht negers
is een opziener gesteld. Eiken diamant, die een neger vindt, geeft hij dadelijk
aan den opziener over, die wederom alle gedurende den geheelen dag ver-
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.zamelde steenen aan den bestuurder overlevert. Wanneer een neger het zeker
.zeldzame geluk heeft, een diamant te vinden die meer dan 17^ karaat weegt,
wordt hij met bloemen versierd in processie naar den bestuurder geleid, krijgt
nieuwe kleederen en — de vrijheid (eene inderdaad karakteristieke erkenning
der menschelijke waarde!); voor een diamant van 8 — 10 karaat ontvangt hij
ten hoogste nieuwe kleederen, voor kleinere niets of — slagen. Een andere
wijze van wasschen is die door middel van beweegbare spoelkuipen, maar zij
geschiedt alleen op die plaatsen, waar geen blijvende etablissementen bestaan.
Iedere maand zendt men de gevonden diamanten naar Tejuco, waar men ze
weegt, sorteert, in zijden zakken en vervolgens in goed gesloten kisten pakt;
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daarna worden zij aan het einde van ieder jaar onder een sterke bedekking
naar Bio Janeiro gezonden. Gemiddeld wordt het jaarlyksch bedrag op 12,000
karaten berekend; naar Europa gaan jaarlijks 18 pond ruwe en ongeveer 8000
karaten geslepene. Men rekent dat al de diamantstreken van Brazilië te zamen
tot nu omstreeks 11| millioen karaat, ter waarde van meer dan 200 millioen
gulden, hebben opgeleverd. Dc diamanten van Rio Janeiro uit de wasscherijen
van Bagagem en Cuyba heeten b r u t mina. Bahia levert veel van eene soort
die 10 tot 12 °/ 0 lager in prijs is en b r u t s i n c o r a heet.
Behalve Yoor-Indië en Brazilië is vooral Zuid-Afrika rijk aan diamanten. Op
toevallige wijze werden de diamantvelden aldaar in 1866 ontdekt. Een arme
struisvogeljager vond in de nabijheid van een boerderij aan de Oranjerivier
eenige blinkende steentjes, waarmede op zekeren dag zijn kinderen speelden,
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toen hij een bezoek ontving van een marskramer. Deze herkende de steentjes
voor diamanten; zij werden verkocht en de opbrengst — circa 500 pond sterling —
tusschen den jager en den koopman eerlijk verdeeld. Iets later kocht men van
een Kaffer een dergelijk stuk speelgoed, dat na door velerlei handen gegaan
te zijn, voor niet minder dan 10,000 pond sterling aan een Engelschman werd
verkocht; deze diamant, de „ster van Zuid-Afrika" geheeten, is thans in 't
bezit van den hertog van Dudley, die er 25,000 pond sterling voor moet
hebben betaald. G-een wonder dat dergelijke feiten een aantal menschen naar
de Yaalstreek lokten, niet alleen uit de Boerenrepublieken — Oranje Yrijstaat
en Transvaal — en de Kaapkolonie, maar zelfs uit alle werelddeelen. Een leger
van avonturiers overstroomde het land, al keerden telkens honderden teleurgesteld terug. Dan, weldra ontdekte men bij Klipdrift, aan de Yaalrivier, een
leiachtig gesteente, waarin de kleinoodiën geborgen lagen. Met houweelen werd
de bodem losgebroken en eenigen tijd aan weer en wind blootgesteld om de
verweering te bespoedigen, daarna werd het gruis geslibd, d. i. op een hellende
plank, die van groeven voorzien was, uitgestort, zoodat het lichtere zand en
leem met het water kon afvloeien, terwijl de diamanten achterbleven. Het
rivierzand werd op gelijke wijze behandeld. Toen men eenigen tijd hierna elders
betere diamantvelden vond, werden de groeven aan de Yaal verlaten. Die betere
diamantvelden liggen in W e s t - G r i q u a l a n d , oorspronkelijk een deel van den
Oranje-Yrijstaat, doch voor eenige jaren door de Engelschen bij hun Kaapkolonie ingelijfd. In 1871 ontstond in dit nieuw Dorado aan de Yaal en Oranjerivier een stad, K i m b e r l e y genaamd, die onlangs door een spoorweg met
Kaapstad of Capebown is verbonden en thans reeds 20,000 inwoners, meest
diamantzoekers, telt. De bodem dezer streek bestaat uit een blauw of geelachtig leem en dit leem bevat diamanten. Het veld is afgedeeld in regelmatige stukken, zoogenaamde „Claims", die door de Engelsche regeering aan
de diamantgravers worden verpacht. De grond wordt uitgegraven, op een zeef
uitgestort en onderzocht; het gezifte wordt nogmaals, thans door een fijnere
zeef, gezift en eveneens onderzocht, en deze bewerking herhaald tot er eindelijk
een fijne massa overblijft, die geen of slechts waardelooze steentjes meer bevat.
De oorspronkelijke, ruwe wijze van delven werd later vervangen door een
betere methode, waarbij het stoomvermogen den menschelijken arm te hulp
kwam. De grootste diamanten, die men tot nog toe in Zuid-Afrika vond, wogen
57| gram; steenen van 20 gram en meer zijn intusschen volstrekt geen zeldzaamheden. Men schat de waarde der jaarlijks opgedolven diamanten op niet
minder dan 36 millioen gulden *).
Het Oeralische gebergte levert tot dusver niet veel diamanten op. Men heeft
het gezamenlijke gewicht van al de tot hiertoe op de geheele aarde gevonden
diamanten op- 80 cent. begroot, maar als men in aanmerking neemt hoe verbazend rijk Zuid-Afrika en het oostelijke gedeelte van Azië aan diamanten is,
schijnt deze gissing veel te laag.
Belangrijke mededeelingen omtrent de diamantvelden van Zuid-Afrika vindt men in
liet werk van H e n d r i k P. N. M u l l e r , „Reisherinneringen van Zuid-Afrika". Leiden, 1890.
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Slechts weinige diamanten zijn volkomen zuiver, of zooals het in de kunsttaal heet „van volkomen zuiver water"; de kristallen bevatten niet zelden
allerlei onzuiverheden, als: ijzeroxyde, mangaanoxyde, kiezelaarde en leem;
velen houden die zelfstandigheden voor overblijfselen van plantaardige stoffenr
uit welker verdikking het diamant ontstaan is. Het laat zich echter niet denken,
dat zulke bij bestanddeelen er zich evenzoo in mengden als in alle andere
kristalliseerende mineraliën. Dientengevolge zijn vele zwartachtig, blauwachtig,,
geelachtig, groenachtig, roodachtig, met ondoorschijnende vlekken en strepen.
De gave steenen zijn doorgaans kleiner, weshalve de prijs in een ongewone
evenredigheid tot het gewicht stijgt. Men rekent bij het k a r a a t dat wel is
waar niet overal even zwaar is, maar toch met weinig verschil1). Het Nederlandsche juweelkaraat — 't meest algemeene — houdt 20,5894 centigram, het
Pruisische 20,5537, het Oostenrijksche 20,6085, het Fransche 20,5873. Een
diamant nu van zulk een karaat gewicht rekent men geslepen op ruim ƒ 80,
terwijl ongeslepen steenen op nog geen ƒ 16 komen. Doch dit geldt slechts
voor zeer kleine steentjes. Voor grootere neemt men als eenheid aan, dat
1 karaat ƒ140 a ƒ145 waardig is. Wij nemen de ronde som van ƒ140. Bij
het bepalen nu van den prijs van grootere diamanten volgt men dezen regelr
dat die prijs is a 2 X b indien a het gewicht in karaten, b de prijs van het
eerste karaat is. Aldus:
diamant van 1 karaat is waard .
77
77
2
77
77
77 '
77
3 77
77
77
77
77
77
77
77 ^
77
77

77

77

77

77

77

5

6
20

77

77

77

77

77

77

77

77

77

1 X 140 of f 140.
.
4X140 77 77 560.
. 9 X 140 77 77 1260.
. 16x140 7; 77 2240.
. 25 X 140 77 77 3500.
. 36X140 77 77 5040.
. 400 X 140 77 77 56000.
.

Doch boven de 20 karaat rekent men volgens dezen maatstaf niet meerr
en eigenlijk is de waardschatting van buitengewoon groote een geheel willekeurige.
Gekleurde diamanten, vooral gele, zijn veel lager in prijs dan die van zuiver
water, maar indien zij buitengewoon fraai gekleurd zijn gelden zij niet zelden
nog meer dan de zuivere. De fraaiste en kostbaarste van dien aard zijn een
prachtige groene te Dresden in het zoogenoemde Groene gewelf, en een blauwein het bezit van het huis HOPE EN COMP. te Amsterdam.
De grootste bekende diamanten zijn:
Zie de afbeelding op bladz. 157, op welke de natuurlijke grootte is
gevolgd.
l
) Het woord k a r a a t is afkomstig van den naam der droge zaden van een boom, die
om hun steeds bijna gelijke zwaarte weleer in Indië gebruikt werden om er het gewicht
van goud en edelgesteenten mee te bepalen.
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1) De g r o o t e m o g o l , aldus genoemd naar zijn voormaligen eigenaar. Hij
is als roset geslepen, van het zuiverste water en weegt 279 karaat. De vermaarde reiziger TAVERNIER, die hem afgeteekend heeft, schat zijn waarde op
12 mill, francs. Men weet niet recht of en waar deze steen zich bevindt; misschien is hij dezelfde als de grootste der tegenwoordig bekende.
2) De Orloff of A m s t e r d a m m e r , het eigendom der kroon van Rusland. Hij
Is geplaatst in den keizerlijken schepter, onder den adelaar. De geschiedenis
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van dezen steen, die na herhaalde slijping nog 22 millimeter hoog en 26 millimeter dik is en 194,7 karaat weegt, is zeer merkwaardig. De beroemde natuurkenner P A L L A S deelt daaromtrent het een en ander mede, dat wel wetenswaardig is en door den genoemden hoogleeraar werd opgeteekend uit den
mond der erfgenamen van een Armeniër, GRÉGORI SAFAROW SHAFRASS, die in
de geschiedenis van dezen steen een groote rol speelt. Oorspronkelijk was deze
steen een oog van een Oost-Indisch afgodsbeeld, in bezit van NADIR, Schach
van Perzië, die in 1747 bij het uitbarsten eener samenzwering omkwam. Bij
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die gelegenheid waren door de soldaten vele schatten geroofd, waaronder ook
de beide oogen van den afgod, kostbare diamanten, van welke de een „de zon
der zee", de andere „de maan der bergen" heette. De eerstgenoemde schijnt
spoorloos verdwenen te zyn; de laatste school eenige jaren bij iemand, die er
de waarde niet van kende. Hoe de steen in het bezit kwam van een opperhoofd van den een of anderen stam in Afghanistan, is niet bekend; doch tusschen de jaren 1755 en 1760 vervoegde zich dat opperhoofd te Bassora bij
zekeren S H A F R A S S , een zeer rijk koopman, te koop aanbiedende den heerlijken
diamant, benevens een smaragd en een robijn, beide van buitengewone grootte,
en nog eenige andere edelgesteenten. S H A F R A S S betuigde zijn verbazing over
de aangeboden steenen, en gaf te kennen, dat hij wel handel wilde drijven,,
doch dat hij op dat oogenblik niet zooveel geld voorhanden had als vereischt
werd, terwijl hij ook eenigen tijd van bedenken vroeg, ten einde zijne broeders
over de zaak te spreken. De Afghanistaner, kennelijk eenige achterdocht gekregen hebbende, kwam echter niet terug. Doch S H A F R A S S had te veel zin in
den koop om de gelegenheid tot het doen van voordeelige zaken te laten
voorbijgaan. Hij zocht den vreemdeling op en vond hem te Bagdad, waar hij
de gezamenlijke steenen, naar de familie aan P A L L A S verhaalde, voor 5 0 , 0 0 0
piasters (ruim een ton gouds) kocht. Het blijkt niet recht waarom de Armeniër
S H A F R A S S noodig oordeelde zijn koop geheim te houden; zeker is het intusschen, dat hij zich met zijn kostbare steenen weer naar Bassora begaf en
twaalf jaren lang den schat onder zich behield. Na verloop van dien tijd ging
hij met zijne steenen op reis, eerst naar Konstantinopel, daarna door Hongarije
en Siberië naar Amsterdam. Keizerin CATHARINA I I van Bus!and, van den
diamant gehoord hebbende, liet onderhandelingen aanknoopen,' onder aanbieding
van op redelijke wijze de kosten te zullen vergoeden, indien de Armeniër met
zijn schat naar Petersburg kwam en de koop niet doorging. Door tusschenkomst van den hofjuwelier L A S ARE w werd aan SHASRASS het volgende aanbod
gedaan: behalve het patent van adeldom, door den Armeniër in de eerste
plaats gevraagd, zou hij een levenslang jaargeld hebben van 6000 roebels, en
500,000 roebels in geld, waarvan ^ onmiddellijk zou betaald worden en het
overige in 10 jaarlijksche termijnen. Doch dit aanbod stuitte af op de grilligheid van den Armeniër, die, behalve den adeldom ook voor zijne broeders,,
nog eenige andere voordeelen en vrijdommen eischte. De keizerin meende dat
het bod eenmaal wèl was en weigerde. S H A F R A S S , in den waan dat men zijne
eischen wel zou inwilligen, bleef op zijn stuk staan; maar in hem bevestigde
zich het spreekwoord, dat het lot hem spelt die het onderste uit de kan
wil hebben. De bedongen uitkoop wegens het afbreken der onderhandelingen
werd den Armeniër betaald. Deze uitslag bracht S H A F R A S S in geen geringe
verlegenheid. Hij had gelden moeten opnemen om de steenen te betalen, en
men weet hoe buitensporig hoog in het Oosten de renten soms zijn. Daar
reeds vroeger een onderhandeling met Engeland over den steen was afgesprongen, had hij nu weinig uitzicht om den diamant te verkoopen. Dit een
en ander was bewerkt door twee van de gunstelingen der keizerin, de graven
P A N I N en ORLOW. De laatste vervoegde zich bij SHAFRASS, toen deze, door zijn
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seliuldeischers vervolgd, zich te Astrakan schuil hield. De Armeniër was nu
tammer en liet zijn diamant voor f 1,200,000, benevens een jaargeld van ƒ7500
en een adelbrief. Na dezen verkoop vestigde zich SHAFRASS voorgoed te Astrakan,
doch zijne schoonzoons wisten raad met het geld, dat in weinige jaren verkwist was.
3) De d i a m a n t van T o s c a n e of de F l o r e n t i j n e r ; deze weegt 139
karaat, is 28 m. M. in doorsnede en 25 m. M. hoog. Hij is thans het eigendom
der kroon van Oostenrijk.
4) De R e g e n t , ook P i t t genoemd. Hij is uitmuntend geslepen, een van de
schoonste diamanten die bekend zijn, en weegt 136,7 karaat. Aan de waardschatting van dezen diamant blijkt weer dat voor kostbare steenen de zooeven
aangeduide verhouding niet opgaat. Yolgens deze zou hij nog geen f 350,000
waard zijn; deskundigen schatten hem op twaalf millioen francs. De steen is
afkomstig uit Oost-Indië en heeft een zonderlinge geschiedenis, die in 't kort
hierop neerkomt. In 1702 werd hij bij Golconda door een slaaf gevonden, die
zich een diepe wond in het dijbeen maakte, om in de daarom gewonden
zwachtels den steen te verbergen. Hij beloofde den diamant aan een matroos,
onder voorwaarde, dat deze hem behulpzaam zou zijn in 't herkrijgen zijner
vrijheid. De matroos echter wierp den armen slaaf, na hem van zijn schat
beroofd te hebben, in zee en verkocht het kleinood aan den gouverneur van
het fort St. George THOMAS P I T T , den grootvader van den als „lord Chatham"
zoo vermaarden staatsman W I L L I A M P I T T . P H I L I P S VAN ORLEANS, de toenmalige
regent van Frankrijk, kocht den steen weer van P I T T voor ruim .800,000 francs
en zoo werd hij het eigendom van LODEWIJK X Y . De diamant was toen nog
niet geslepen, wat later geschiedde en twee volle jaren duurde (de afgeslagen
stukken hadden een waarde van 45,000 francs). Bij de plundering der Tuileriën
in 1792 werd hij met andere kroondiamanten gestolen, eenige jaren later
in de Champs-Elysées teruggevonden, door de Republiek verpand bij den juwelier
TRESKOW te Berlijn, en door NAPOLEON I weer gelost. Naar men wil, versierde
de alleenheerseher met dit kleinood zijn degenknop. Yolgens sommige schrijvers
zou de „Regent" na den slag bij Waterloo door de Pruisen zijn buitgemaakt
en een tijdlang tot de Pruisische kroonjuweelen behoord hebben, doch dit is
niet zeer waarschijnlijk. Hoe dit zij, tegenwoordig wordt het kostbaar kleinood
bewaard in een der brandkasten van het Louvre te Parijs.
5) De „Ster v a n h e t Z u i d e n " is de grootste van alle diamanten, die men
in Brazilië gevonden heeft. Ongeslepen woog hij 254 karaat, doch het slijpen
- dat door de Gebr. COSTER te Amsterdam geschiedde - heeft zijn gewicht
tot op 153£ karaat verminderd. Hij werd in 1853 gevonden, is het eigendom
der kroon van Brazilië en was indertijd op de Parijsche tentoonstelling van
1855 te zien.
6) De Ko hi no or, d. i. berg des lichts, was op de eerste Londensche tentoonstelling het voorwerp der vurigste wenschen. Geen diamant was in de
laatste jaren zoo vermaard als deze, thans aan de koningin van Engeland
behoorende steen, waarvan aan het slot van dit hoofdstuk ook nog een afzonderlijke afbeelding gegeven wordt. De eerste bekende eigenaar van den Kohinoor,.
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welks geschiedenis zich in het schemerlicht der Indische sagen verliest en
eerst sedert de 14 d e eeuw met zekerheid is na te gaan, was de reeds genoemde
Schach N A D I R . Bij de verovering van het land der Sikhs kwam hij in handen
der Engelschen. Destijds was hij nog ongeslepen: eerst in het jaar 1853 heeft
hij zijn tegenwoordige gedaante in de Amsterdamsche diamantslijperij ontvangen.
Oorspronkelijk woog hij 186, thans nauwelijks 103 karaat. In grootte komt
er de reeds genoemde blauwe diamant van H O P E nabij. Deze weegt 7 7 karaat,
maar wegens zijn geheel eenige saffier-blauwe kleur is zijne waarde niet te
berekenen. Het parlementslid H O P E verkocht den naar hem genoemden steen
voor 25,000 pond sterling aan de hertogin van New-Castle.
7) De K e i z e r i n E u g e n i e weegt 51 karaat. Weinig minder is die van
den pacha van Egypte, 49 karaat zwaar. Dezelfde vorst is ook eigenaar van
den l o t e r i j - d i a m a n t , ook P i g o t t genoemd, het laatste naar den lord,
die hem uit Oost-Indië medegebracht heeft; het eerste naar de omstandigheid, dat deze eigenaar hem voor ƒ 360,000 verlootte. Deze diamant weegt
47 karaat.
8) De B o o l s t e r , 40 karaat wegende, is het eigendom der Bussische
kroon.
9) De vermaarde Sancy, die 33 karaat weegt. Deze diamant is van een
citroengele kleur en werd reeds voor 4 eeuwen naar Europa gebracht. De
eerste bekende bezitter was K A R E L DE S T O U T E ; hij droeg den steen in den
slag van Nancy, waarin hij sneuvelde. Een Zwitsersch soldaat vond, naar men
zegt, den steen en verkocht hem aan een geestelijke. In 1489 was de steen
in 't bezit van ANTONIO, koning van Portugal, die hem uit geldgebrek voor
f 100,000 verkocht aan een Fransch koopman, uit wiens handen hij overging
aan NICOLAAS VAN H A R L E Y , heer van SANCY, naar wien hij nog heet. Toen
deze als gezant naar Solothurn ging, beval hem koning HENDRIK III den diamant
als pand zijner trouw achter te laten. De bediende, die den steen moest overbrengen, wTerd onderweg door een rooverbende aangevallen en verwond, maar
had eerst nog de tegenwoordigheid van geest om den kostbaren diamant in
te slikken en daarvan kennis te geven aan een zijner reisgezellen, die ontkwam.
SANCY liet het lijk van zijn vermoorden dienaar openen en men vond den
diamant in diens maag. Deze steen was in 1688 in 't bezit van JACOBUS II,
den onttroonden koning van Engeland, die hem, waarschijnlijk uit geldgebrek,
aan L O D E W I J K XIV verkocht. LODEWIJK XV droeg hem bij zijn kroning. Ook
deze diamant, die peervormig is, verdween tijdens de plundering der Tuilerieën
in 1792, doch kwam later, evenals de „Begent" weer te voorschijn. De familie
NAPOLEON verkocht hem voor 24,000 francs aan den keizer van Busland, tot
wiens nalatenschap hij nu behoort.
De kroon van Portugal bezit een diamant, die, indien men de berichten der
Portugeezen mag gelooven, verreweg de grootste van alle bekende diamanten
zou zijn, als hebbende de grootte en de gedaante van een struisvogelei en
wegende 1680 karaat. Hij is afkomstig uit Brazilië en nog ongeslepen; alleen
is er door den vinder uit onkunde een stukje afgeslagen, waaruit men
min of meer over den schitterenden glans van dit gesteente oordeelen
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kan. Sommigen echter meenen, dat deze steen slechts een witte topaas is.
Ook huiten Europa heeft men vermaarde diamanten. De groote Mogol bezit
een rooskleurigen van 279 karaat, zoo groot als een half hoenderei, en naar
men wil 7 millioen waard. Ook is, naar men verhaalt, de Radja van Mattan
op Borneo in het bezit van een diamant, die van het zuiverste en schitterendste
water is en 367 karaat weegt. Deze diamant zou voor anderhalve eeuw in de
mijnen van Landak op genoemd eiland gevonden en de aanleiding zijn der
bloedige oorlogen tusschen verschillende vorsten. Men zegt, dat Sir STAFFORT
RAFFLES gedurende zijn bewind op Java voor dezen steen geboden heeft:
20,000 of, twee volledig uitgeruste oorlogssloepen met kanonnen en amunitie,
benevens eenige stukken scheepsgeschut, mede met buskruit en kogels. De
Radja sloeg echter het bod af, daar men aan dezen diamant de kracht toekende, dat water waarin hij gedoopt is allerlei krankheden geneest, en — wat
misschien nog zwaarder bij den Radja woog — dat het geluk van het vorstenhuis Mattan aan het bezit van dezen steen hangt.
De h y a c i n t , robijn en saffier. Een mineraal, dat in hardheid den
diamant zeer nabijkomt, is de h y a c i n t , die uit aluminiumoxyde bestaat,
in den vorm van zeshoekige zuilen gekristalliseerd (zie de afbeelding bladz. 157
bij 2). In het C o n s e r v a t o i r e des a r t s et des m é t i e r s te Parijs onderscheidt men van deze soort volgens de kleuren a r u b i s o r i e n t a l (licht
wijnrood), b r u b i s s p i n e l l (violet wijnrood), c r u b i s h y a c i n t h e (donker
wijnrood), d r u b i s b a l a i s (rozerood tot wijnrood), e fleur de p ê c h e (rooskleurig), f r u b i s d ' o r i e n t (donkerrood), g s a p h i r o r i e n t a l (lichtblauw),
h s a p h i r i n d i g o (donkerblauw), i s a p h i r (donkerblauw).
Dit hooggeschatte edelgesteente — want in den grond behooren de opgenoemde tot één soort — is in al zijn kleurschakeeringen sedert lang aan de
Oostersche volken bekend. Men vindt het in de diamant- en goudstreken van
Indië en Ceylon; in het Oosten noemt men het jakoeth of jakinth, welk
laatste woord de Grieken tot „hyakinthos" versmeedden, er telkens een
bijvoeglijk naamwoord ter aanduiding van de kleur bijvoegende. Het woord
saffier beteekende oudtijds een blauw edelgesteente, tegenwoordig lazuursteen
(lapis lazuli) genoemd; onderscheidene nieuwere mineralogen hebben aan
het edelgesteente zirkoon den naam hyacint gegeven. De hyacint kan alleen
met den diamant gesneden worden; hij zelf snijdt, behalve den diamant, alle
steenen, waarom ook onzuivere stukjes, doch vooral van den schilferachtigen
hyacint, die in China veel voorkomt (diamantspaat), benevens de onzuivere
korrelachtige hyacint, dien men op het eiland Naxos en in Spanje vindt
(smergel), zeer dikwijls gebezigd worden tot slijpen of polijsten. Hij weegt
viermaal zwaarder dan water. Men vindt dit edelgesteente vastzitten in gemetamorphoseerde kalkrijke rotsen, gelijk mede in gneis en graniet op Ceylon
en in den Noord-Amerikaanschen staat New-Yersey; voorts ook in het bazalt
bij Niedermendig aan den Rijn en bij Le Pay in Frankrijk. In losse brokken
treft men het in zand aan met andere edelgesteenten, bij Hohenstein in Saksen
en in Bohemen, vooral echter in China en Siam, alsmede op Ceylon, waar
men het bij het goudwasschen vindt. Ook heeft men zeer schoone saffieren
IV.
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in de kolonie Victoria (Australië) gevonden. De robijnen komen meest in kleine
stukken voor; zeer groote worden dientengevolge hooger in waarde geschat
dan zelfs de diamant.
S p i n e l is een zuurstofverbinding van magnesium en aluminium, waarbij
gewoonlijk ook nog wat ijzer komt. 't Is van groene, blauwroode, roode of
heldergele kleur, sterken glans en groote hardheid. Het kristalliseert in kleine,
niet zelden paarsgewijze aaneengegroeide octaëders (zie bladz. 157 bij 8), in
het goudzand van Ceylon en Oost-Indië, het is minder hard en zwaar dan de
hyacint, doch wordt er door de juweliers dikwijls voor aangezien, hoewel het
een anderen kristalvorm heeft. Den roodblauwen spinel noemen de juweliers
A l m a n d i n r u b i n , den gelen O o s t e r s c h e n t o p a a s , den bloedrooden
G o u t t e de s a n g (bloeddroppel), den rozerooden b a l a i s , den zuiver donkerrooden r u b i n spinel. De groene spinel heeft een vuile kleur en wordt
evenals de zwarte (de p l e o n a s t ) zelden tot sieraad gebruikt. De naam spinel
is eerst in de middeleeuwen opgekomen en wordt afgeleid van s p i n u l a (punt),
dewijl de kristallen zeer scherp gepunt zijn; de Ouden rekenden hem ook wel
bij den hyacint.
Chry s o b e r i l is een zuurstofverbinding van beryllium e n a l u m i n i u m , waarbij
gewoonlijk nog wat ijzer komt; het overtreft den spinel in hardheid; de kleur
is goudgroen en ros, de glans gering. Men vindt het bij goud en zand op
Ceylon. Misschien was deze steen aan de Romeinen bekend; althans hy beantwoordt geheel aan de beschrijving, die PLINIUS geeft van een steen, welke voor
oogen in de beelden van leeuwen gebruikt werd en dien hij H e r m e o s noemt.
De z i r k o o n heeft een donkerroode kleur, die niet zelden in het geelrood
overgaat. In dit geval noemt men hem hyacint. Dit edelgesteente is niet zeer
hard, maar glinstert sterk en vurig; het is een mengsel van zirkoonzuuranhydride en kiezelzuuranhydride. De naam zirkoon is van Indischen oorsprong. Op
Ceylon, waar de steen veelvuldig en in groote schoonheid gevonden wordt, heet
hij c er k o n; de Ouden meenden dat hij bij den hyacint behoorde, doch hij verschilt
er zeer van, door zijn samenstelling, zijn kristalvorm en zijn mindere hardheid.
Groote geelroode zirkonen of hyacinten dienen om in ringen te zetten; de grijze
en volkomen heldere worden dikwijls in juweelstellen in plaats van diamanten
gezet, waartoe zij ook door hun levendige kleurenspiegeling uiterst geschikt
zijn. Door gloeiing veranderen de juweliers dikwijls roode en gele zirkonen in
steenen van het helderst water. De kristalvorming is t. a. pl. bij 8 afgebeeld.
In het Noorden vindt men dezen steen in rotsen, waar hij het zirkoonsyeniet
helpt uitmaken. Doch de afzonderlijke steenen, die daarin voorkomen, hebben
voor den juwelier geen waarde.
De s m a r a g d en beril. De smaragd, die in zeshoekige kristallen (t. a. pl.
bij 5) voorkomt, is gewoonlijk diep grasgroen, helder van kleur, doch soms
ook blauwachtig of geelachtig groen. Men vindt dezen steen in het glimmerlei
van Peru, in het dal Toenka en in de Oeral bij Jekaterinenburg, Miask en
Nertschink, alsmede in Egypte bij de voormalige stad Berenice; insgelijks in
de Salzburgsche Alpen in het Heuscheuerdal, doch in Indië niet; alle zoogenoemde Indische smaragden der juweliers zijn groene diamanten, chrysolieten
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en toermalijnen. De Spanjaarden ontdekten reeds in het jaar 1555 den smaragd
in de bergwerken van Musso bij Santa Fé de Bogota in Columbia. Het edelgesteente komt daar voor in een kalksteen die tot de krijtformatie behoort.
De schoonste groep van natuurlijke smaragden, welke misschien ooit gezien
is, was in 1867 te Parijs tentoongesteld; zij waren afkomstig uit de smaragdgroeven van Santa Fé, die tegenwoordig voor rekening van een Fransch huis
ontgonnen worden. Het was een rotsbrok van zwartachtige kalkaarde, bezet
met meer dan 50 smaragden van zeshoekig piramidalen vorm. Zij waren zoo
kunstig samengevoegd, dat zij het voorkomen van één enkelen grooten steen
hadden. De echte smaragd is een silikaat van beryllium en aluminium; hij is
zachter dan de meeste andere edelgesteenten en niet zelden onzuiver, gebarsten
of met ingegroeide glimmerschilfers bezet. Men vindt hem echter ook in groote,
prachtige kristallen en hij wordt voor ringen en dergelijke geslepen. De oorsprong
der heerlijk groene kleur van dezen steen ligt nog in het duister. Men heeft
haar algemeen gehouden voor het gevolg eener aanwezigheid van chroomoxyde;
doch daar deze kleur bij vele steenen door gloeiing verloren gaat, mag men de
onderstelling, dat deze kleur door organische zelfstandigheden veroorzaakt wordt,
niet geheel en al verwerpen. Bij de G-rieken en Romeinen stond deze steen in hooge
eere; zy noemden hem Smaragdos, naar het Ethiopische woord Zmaragd. Waarschijnlijk was echter de steen, dien de Romeinen in onderscheiding van den echten
Egyptischen smaragd den Scythischen noemden, niet de echte smaragd van
het Oeralisch gebergte, maar een groen vloeispaat of de in het land der Kirgiezen voorkomende grasgroene Dioptas of kopersmaragd, een wel blinkende,
maar zeer zachte steen. Den edelen smaragd vindt men in glimmerlei; hij
wordt door bergbouw gewonnen. De Russische mijnlieden maken in de lagen,
waar zij grond hebben smaragden te verwachten, steengroeven en vinden
daarbij niet alleen smaragden, maar ook berillen, toermalijnen en topazen,
rooktopazen, amethisten, bergkristal en andere prachtsteenen. In den laatsten
tijd heeft men in Stiermarken 2000 meter boven den zeespiegel smaragdgroeven ontdekt en de daaruit gewonnen steenen moeten op de Londensche
tentoonstelling zeer de aandacht getrokken hebben. Over 't geheel echter is de
Stiermarker smaragd, evenals de Salzburger, wel eenigermate onzuiver. Zeer
vele smaragden kwamen ook na de ontdekking van tropisch Amerika van daar
naar Europa. Onder den buit, dien FERNANDO CORTEZ na het veroveren van
Mexico medenam, bevonden zich 5 smaragden, die men destijds op 100,000
kronen schatte. Deze juweelen deden den bezitter aan het hof in ongenade
vallen. De gemalin van keizer K A R E L Y had, zegt men, zooveel behagen in de
heerlijk bewerkte steenen, dat zij ze begeerde te bezitten. Doch de veroveraar
van Mexico had een verloofde, die ook grooten zin had in hetgeen de bewondering en de afgunst van het hof wekte, en vermits CORTEZ haar verlangen
inwilligde, verbeurde hij de gunst der keizerin. — De grootste smaragd bevindt
zich in het Russische kabinet van mineraliën, althans indien wij de talrijke
uit het Oosten afkomstige en voor smaragden uitgegeven kerkbekers en vazen,
gelijk het Sacro Catino te Genua, voor glas- of vloeispaat mogen houden. De
Russische smaragd is uit Siberië afkomstig; hij is 18 c. M. lang, in de eene
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richting 10j, in de andere 12} c. M. dik, en weegt meer dan
kilo.
De b e r i l of aquamarin staat met den smaragd in chemische samenstelling
gelijk en heeft mede zeshoekige gestreepte kristallen (zie t. a. p. bij 6). Het
is een blauwgroene, zeegroene, heldergroene, blauwe, ook wel tot het gele
kleurende steen, minder hard dan de smaragd. De beril is niet zeldzaam;
meestal is hij echter niet doorschijnend en dan als juweel niet bruikbaar. De
doorschijnende soort vindt men in den omtrek van Moersinsk en Nertschink
in Siberië; voorts niet in Indië, maar wel in Midden-Amerika en in Egypte.
De Siberische groeven waren reeds aan de Grieken en Romeinen bekend en
werden waarschijnlijk reeds door de Phoeniciërs bearbeid. De naam beril komt
reeds voor bij de Ethiopiërs, G-rieken en Romeinen. Dewijl de dikke zuilen van
den steen gemakkelijk tot dunne zeskantige platen kunnen gespleten worden,
maakten de Grieken en Romeinen er een soort van glazen van, welker groenachtige kleur het oog op aangename wijze tegen de zonnestralen beschermt.
Later, toen men de eigenlijke oogglazen uitvond, werden deze ook berillen
genoemd, van welk woord volgens vele taalkundigen het woord „bril" afkomstig
is, hoewel wij die voorwerpen niet van beril, maar van glas slijpen. — Men
vindt berilkristallen van eenige meters dikte en lengte. De ondoorschijnende
soort is geen zoo zeldzaam voorwerp; men vindt ze in vrij groote kristallen
ook in Duitschland, b. v. bij Bodenmais in Beieren. In Busland worden de
fraaie tot allerlei kleine snuisterijen, cachetten enz. gebruikt. De helder doorschijnende zeegroene aquamarin echter wordt in ringen gezet.
De t o p a a s . Een ander hooggeroemd edelgesteente, dat noch in het overigens
zoo rijke Oost-Indië noch op Ceylon voorkomt, is de topaas. Deze steen, welks
kristalvorm (t. a. pl. bij 4) in vierzijdige of zes- en achtzijdige zuilen met veelvlakkige uiteinden bestaat, is heldergeel, zelden roodachtig, blauwachtig of
waterhelder; hij is zeer hard, heeft veel overeenkomst met den hyacint, schittert
sterk en is doorgaans zeer helder. Hij bevat kiezel, fluoor en aluminium.
Men vindt hem in gneis bij Schöneck in het Saksische Voigtland, waar hem
de zijdewever KRAUT uit Auerbach in 1727 ontdekt heeft. In de rots aldaar,
die uit glimmer, veldspaat, kwarts, toermalijn en topaasmassa bestaat, zitten
kloven en spleten vol van de heerlijkste en zuiverste heldergoudgele kristallen.
Zij zijn zelden langer dan 12 m. M., doch men heeft ook eenige grootere aangetroffen, zelfs een van bijna 50 gram gewicht. In den Oeral bij Moersinsk en
Miask, vindt men de grootste en schoonste topazen van het zuiverste goudgeel,
ook helderblauwe en volkomen kleurlooze; men heeft er stukken van 5—15
c. M. lengte en breedte gevonden, voorwerpen van hooge waarde, welke sieraden
der musea te Petersburg en te Berlijn zijn. Dezen Oeralischen topaas hebben
de Ouden waarschijnlijk gekend, maar met den smaragd en den hyacint vereenzelvigd. Hetgeen de Egyptenaren, Grieken en Bomeinen „topaz" noemden,
was, blijkens de nieuwste nasporingen, geel vloeispaat van het eiland Topazin
in den Nijl; dit vloeispaat heeft, gelijk meer soorten van die zelfstandigheid,
de eigenschap om in het donker licht af te geven, wanneer het een tijdlang
aan de zonnestralen is blootgesteld geweest. De edelgesteenten, die bij de
juweliers onder de namen Oostersche en Indische topaas bekend zijn, zijn
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bereids door ons vermeld. In Brazilië komt bij Villa-Rica een zeer donkere
wijngeelachtige topaas voor, die door gloeiing bloedrood wordt. Men vindt hem
in het goudzand bij het goudwasschen. Ook bij Miask in den Oeral liggen
topazen met amethisten, berillen, smaragden, bergkristal en toermalijnen in
het goudzand. Indien men dat zand over hellende waschvlakken laat loopen,
bezinken de steenen naargelang hunner zwaarte, en men vindt in het slijk
gemakkelijk de natte en daardoor glinsterend geworden geelachtige, groene,
roode en witte edelgesteenten te midden van andere steenen en steengruis.
De t o e r m a l i j n , die in zeszijdige zuilen (t. a. pl. bij 7) met drie- en zesvlakkige scherpe uiteinden kristalliseert, is bekend door zijn electrische eigenschappen. Door verwarming erlangen namelijk zijn kristallen de eigenschap,
lichte lichamen aan te trekken en ze na eenigen tijd weer af te stooten. De
toermalijnen vormen een groep silicaten van kalium, natrium, lithium, magnesium, ijzer, mangaan, calcium, aluminium en boor. De gewone kleur is bruin
of zwart, en zoo komt de toermalijn dikwijls in graniet en andere gesteenten
voor onder den naam s c h ö r l . Men heeft echter ook verscheidenheden van
zeer fraaie kleur, die tot sieraad dienen. Deze zijn öf perzikbloedrood, gelijk
de s i b e r i e t , die met topazen, chrysoberillen en smaragden bij Miask voorkomt, of blauw, öf groen, gelijk de Indische en Zuid-Amerikaansche kristallen.
Hetgeen de juweliers Indische smaragden noemen zijn meerendeels groene toermalijnen. De naam is van Oosterschen oorsprong; de Hindoes noemen den
steen toernamal, de Arabieren toermala, waaruit het „toermalijn" der nieuwere
mineralogen ontstaan is. Dikwijls heeft één en hetzelfde kristal van dezen
steen verschillende kleuren; de roode Siberische verscheidenheid wordt vooral
duur betaald.
De g r a n a a t . De steenen, onder de namen k a r b o n k e l , g r a n a a t en
p y r o p e bekend, vormen een groep silicaten, die verdeeld worden in aluminium-, ijzer- en chroomgranaten en ook calcium, magnesium, ijzer of mangaan bevatten; zij kristalliseeren in twaalf ruitvlakkige kristallen (t. a. p.
bij 10) en de met dien vorm verwante kristallisatiën, korrelachtig afgescheiden. Vandaar de naam granaat, van het Lat. g r a n u m , korrel. De
kleur is donkerrood, naar het blauw zweemend, of ook meer bloedrood, naar
het geelachtige trekkend. De p y r o p e vooral heeft de laatstgenoemde kleur;
hij wordt in het Boheemsch-Moravisch middengebergte bij Podsedlitz, Trziblitz,
Meronitz en in den omtrek van G-itschin uit slijk gewasschen en ten deele in
Bohemen zelf (waarnaar de steen den naam van Boheemsche granaat draagt),
voornamelijk echter te Turnau, doch nog meer in het Schwarzwald geslepen
en in den handel gebracht. Groote stukken zijn vrij zeldzaam en de grootste
goede exemplaren bereiken ternauwernood de grootte van een walnoot. Kleinere
korrels daarentegen zijn zeer menigvuldig, doch de werklieden die ze zoeken,
verdienen er nauwelijks genoeg mee om half hun honger te stillen; het gaat
hun even als den loterij speler: enkel de hoop om éénmaal een grooten steen
te vinden, geeft hun moed om den arbeid voort te zetten. De k a r b o n k e l is
een donkerroode granaat, die geslepen zijnde schittert als een gloeiende kool.
De oude Hebreërs, de Ethiopiërs en de Egyptenaren gaven hem benamingen,
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die zooveel als „gloeiende kool" beteekenden; ook de G-rieken noemden hem
„anthrax" (kool); de Romeinen „carbunculus" (verkleining van carbo, kool).
Dat ons „karbonkel" een geringe verandering van den Romeinschen naam is,
behoeft nauwelijks gezegd te worden. — De granaat behoort tot de veelvuldigst
voorkomende steenen; hij werd reeds in de vroegste tijden bewerkt en is nog
tegenwoordig een zeer gewild en niet bijzonder kostbaar edelgesteente. Eenige
verscheidenheden zijn groen; men noemt ze wel eens k r u i s b e s s e n s t e e n e n
of g r o s s u l a r e n ; de v e s u v i a a n , die mede groen is, wordt er nu en dan
mee verward. Andere zijn zwart, zooals de Romeinsche m e l a n i e t . Bruine,
ondoorschijnende granaten worden tot poeder gestampt ten einde tot slijpstof
te dienen. Waar dit mineraal als hoofdbestanddeel van sommige rotssoorten
voorkomt, wordt het bij de ijzerfabricage gebruikt om de vloeibaarheid van
het metaal te bevorderen.
De c h r y s o l i e t . Onder dezen naam verstaat men in de mineralogie een
olyfgroenen steen, die glinstert als glas en een silicaat van magnesium en ijzer is.
Men vindt hem in verschillende soorten van lava en noemt hem ook o li vin
en p e r i d o t . De echte chrysoliet is niet hard, olijfgroen van kleur en doorschijnend. Men vindt hem zelden; alleen in Egypte, Syrië en Indië.
De t u r k o o i s is een groenblauwe, ondoorschijnende, zachte steen, die
niettemin een levendigen glans aanneemt en reeds in de oudste tijden als
juweel vermaard was. Men vindt bijzonder schoone bij Nischapoer in het
oosten van Perzië. Hij is een aluminiumphosphaat en is ook in steenlagen, met name in kiezellei by Steine en Domsdorf in Silezië, alsmede te
Oelsnitz bij Beichenbach en te Plauen in Saksen gevonden. De Fransche
geoloog PETITEAU vond in 1865 een groeve van turkooizen, op welker wanden
opschriften in hiërogliefen voorkomen, waaruit blijkt, dat reeds in de hooge
oudheid deze steen hier gewonnen werd. Hij heeft de ontginning dier groeve
sedert dien tijd verder voortgezet. Zij ligt aan de oevers van de Boode Zee,
vijf dagreizen van den top der Akaba op het uiteinde van het schiereiland
Sinaï. De turkooizen zitten hier in een zandsteen, dien men met buskruit moet
laten springen. Deze steen komt in stukken van zeer uiteenloopende grootte
voor en heet bij de Perzen „firuzeh", bij de Koerden en Turken „piruza",
„ferozeh" en „peruse". In het Chaldeeuwsch noemt men hem „torkei" of
„torkeja", en vandaar de middeleeuwsche naam „turcois" of „turkis", die
evenwel niets met de Turken uitstaande heeft. De oude Grieken noemden den
turkoois naar zijn zeegroene kleur „kalleinos", waarvan de Bomeinen „callais"
en de nieuwere mineralogen „calait" gemaakt hebben. Menigmalen worden
onechte of zoogenoemde t a n d t u r k o o i z e n in den handel gebracht. Dit zijn
niets anders dan stukken mammoethstanden, die men in de Siberische koperertslagen aantreft, doordrongen met malachiet en lazuur, alsmede met phosphorzuur koper. Deze vereeniging met metaal-zelfstandigheden geeft aan
die tandbrokken de kleur van turkooizen, doch zij houdt in de open lucht
geen stand, maar verandert in een leelijk groen. De Bucharen maken deze
tandturkooizen na door mammoethstanden, die zij in hunne steppen niet zelden
vinden, blauw te verven.
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De opaal. Zeer gezocht is en reeds aan de oudste volken bekend was de
edele o p a a l , die in Indië ontbreekt, maar voornamelijk in Hongarije bij
Czerwenitza tusschen Eperies en Kaschau in het trachiet en trachietconglomeraat voorkomt; kleine stukjes vindt men ook in het bazalt van het BETHMANNpark aan den linkeroever der Main bij Frankfort. Hij droeg in de middeleeuwen
in G-ermaansch Europa den zonderlingen naam van Waise (weeskind); de
grondkleur is melkwit, maar met allerlei kleur spiegelingen. Hij bestaat uit
waterhoudende kiezelzuur, is niet zeer hard en heeft meest den vorm van;
-een bol of druif. Bij de Oosterlingen was de opaal van oudsher zeer gezocht
.zij trokken hem uit Hongarije, niet alleen ten gebruike, maar om hem weder
uit te voeren naar Italië, Frankrijk en Spanje, en vandaar mag wel de naam
„Oostersche" opaal ontstaan zijn. Vermaard, ook in de gedichten der middeleeuwen, met name die van W A L T E R VON DER VOGELWEIDE, is de opaal in de
Duitsche kroon, die van een zeldzame grootte is en ook daar „het weeskind"
heet. De g l a s - en v u u r o p a a 1 zijn twee kiezelgesteenten, geheel doorschijnend
en öf geheel kleurloos, öf geelachtig, goudgeel tot het roode toe. Men vindt
ze van groote schoonheid in Mexico, alsmede in Europa bij Hanau, in Bohemen
•enz. Half-opaal noemt men die ondoorschijnende melkwitte, maar ook dikwijls
niet zwarte, gele en bruine vlekken geteekende steenen, welke dikwijls in
bazalt voorkomen en tot doosjes of andere voorwerpen verwerkt worden.
Met dezen laatsten steen, die tot de kwartsen behoort, de behandeling der
eigenlijke edelgesteenten eindigende, hebben wij nog het oog te vestigen op
een groot aantal gekleurde steenen, die wegens hun schoonheid tot allerlei
voorwerpen van pracht gebezigd worden: de h a l v e e d e l g e s t e e n t e n . Over
de voornaamste willen wij een enkel woord zeggen en beginnen met den:
L a z u u r s t e e n , zijnde een fraaie Oostersche steen, donker hemelsblauw
van kleur, maar ondoorschijnend; hij kan zeer glad gepolijst worden. Men
vindt hem in Perzië, in de steppen der Kirgiezen en aan het Baikal-meer in
Siberië, vermengd met kalksteen en zwavelkies, in lichter en donkerder kleurschakeeringen, met goudgeel zwavelkies als met gouden stippen bezet. Zijn
hemelsblauwe kleur deed hem bij de Arabieren den naam „Zumelazuli" (van
Azul, de hemel) erlangen, waaruit de naam „lapis lazuli", gelijk hieruit „lazuursteen" ontstaan is. De Grieken hielden hem in navolging der Chaldeën voor
een saffier, en vandaar, dat ook de Hebreërs en Grieken hem en niet den
blauwen hyacint aldus noemden. Deze steen wordt in het Oosten veel bewerkt
en als toovermiddel gedragen; in Rusland slijpt men van de groote stukken
verschillende voorwerpen; in het winterpaleis en in de Isaakskerk te Petersburg
zijn er zelfs zuilen en andere bouwversierselen van te zien. Een prachtige vaas
van lapis lazuli gaf keizer NICOLAAS I van Rusland aan zijn zwager koning
W I L L E M II ten geschenke. Kleine stukjes van dit zeldzame mineraal worden
sedert lang gemalen tot die fraaie blauwe verfstof, welke u l t r a m a r i n genoemd wordt. Het nagemaakte of kunst-ultramarin heeft wel dezelfde bestanddeelen, aluminium, kiezel, zwavel, natrium en ijzer, maar bereikt nimmer de
zuiverheid en den glans van het echte.
De m a l a c h i e t is een basisch kopercarbonaat, dat een zijdeachtigen
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glans heeft. Deze steen is zacht, vrij geschikt tot polijsting en dient medesedert tientallen van eeuwen tot sieraad, vooral echter tot het vervaardigen
van pronkvaatwerk en bouwsieraden. De naam is afgeleid van het woord
„molochites", door de Romeinen gebezigd ter aanduiding van een groenen
edelen steen. De Grieken noemden hem „kalcho-smaragdos" (purper-smaragd),
de Romeinen „pseudo-smaragdos" (valsche smaragd). Men vindt hem in stukken
die bijzonder groot en zeer schoon zijn, bij Nischnitagilsk en Goemeschefsk in
den Oeral; voorts ook in Griekenland, op Borneo en in Australië.
De v l o e i s p a a t , fluoorcalcium, is een zachte, doorschijnende steen, welks
glans van het vetachtige tot het glasachtige loopt; hij kristalliseert in dobbelsteenen; de kleur is blauw, groen en geel; men vindt hem in Derbyshire, in
het Thüringer woud, in het Ertsgebergte en elders in vrij grooten getale. Men
gebruikt dezen steen voornamelijk in de metaalsmelterijen tot bevordering der
vloeibaarheid, alsmede tot het bereiden vanfluoorwaterstof tot het etsen in glas.
Ook tot vazen en kleine snuisterijen laat hij zich verwerken. Boven is reeds
opgemerkt, dat een gele verscheidenheid, die inzonderheid in Egypte voorkwam, door de Ouden „topaas" werd genoemd.
De edele a d u l a r en l a b r a d o r zijn twee silicaten, 't eerste een van
kalium en aluminium, 't tweede een van calcium, natrium en aluminiumT
waarbij meestal nog eenige bijmengselen komen; zij worden niet zelden
tot doosjes, bakjes enz. gedraaid en geslepen. De adular, ook m a a n s t e e n
genoemd, was reeds aan de Ouden bekend; ook zij noemden hem naar het
matte, maanachtige licht waarin hij zich vertoont; zij noemden hem „selenites"
naar „selene", de maan. Hij kristalliseert in schuinsche zuilvormen, die doorgaans
(zie t. a. pl. bij 12) bij paren aaneengegroeid zijn als tot tweelingen. Deze
steen is dikwijls zoo helder als water, doorschijnend, van middelmatigen glans y
vaak loopt de kleur naar het rood- of blauwachtige. De l a b r a d o r , aldus genoemd naar het land van waar hij, gelijk mede uit Groenland, tot ons komt r
vertoont zich in rondachtige schijven, die, in bepaalde richtingen geslepen
zijnde, schilferig zijn en een levendige kleurmengeling van purperrood, blauwr
geel en groen vertoonen. Een groene labrador wordt langs de Amazonen-rivier
aangetroffen en onder den naam a m a z o n e n s t e e n in Europa in den handel
gebracht. De oude Egyptenaren bekwamen een soortgelijken groenachtigen
veldspaatsteen uit Siberië, waar hij in bijzondere schoonheid voorkomt. Zij
maakten er allerlei versierselen van, die men nog in hunne grafsteden bij de
mummiën aantreft.
Een zeer fraaie zelfstandigheid, die insgelijks tot allerlei voorwerpen verwerkt wordt, is de r h o d o n i e t , een steen, die ondoorschijnend, dikwijls
geaderd is en soms een bloedroode, soms een rozeroode kleur heeft; hij bestaat
uit mangaansilicaat. De steenslijpers te Jekaterinenburg in den Oeral maken
er zeer sierlijk vaatwerk van; de keizerlijke paleizen te Petersburg bezitten
verscheidene van buitengewone grootte.
B a r n s t e e n wordt sedert duizenden jaren aan de oevers der Oostzee gewonnen. Reeds de Phoeniciërs, Egyptenaren, Karthagers, Grieken en Romeinen
ruilden het van de bewoners dier kusten tegen allerlei wapenen, bronzen ge-
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reedschappen en geld in. Het is een in de aarde omgezet boomhars en heeft
een geelachtige kleur, waarin echter vele verscheidenheden voorkomen. Door
wrijving wordt het electrisch, zoodat het lichte voorwerpen aantrekt. De Perzen
noemden het uit dezen hoofde „kahruba", kafroover. Bij de Grieken heette
het „harpax", vrek; bij de voormalige bewoners der Oostzeekusten heette het
„glas" of „gles". De Phoeniciërs, die het barnsteen van daar haalden en er
de volken langs de Middellandsche Zee van voorzagen, noemden het „electro",
waarvan de Grieken „electron" maakten. Dit woord dient in de nieuwere
talen ter aanduiding van die natuurkracht, welke reeds door THALES, een der
zeven wijzen van Griekenland, aan het barnsteen was opgemerkt - de electriciteit. De Nederlandsche naam „barnsteen" beteekent zooveel als „brandsteen"
en heeft zijn grond in de brandbaarheid dezer zelfstandigheid. Niet zelden ziet
men in het barnsteen kleine naalden van denne- en dergelijke boomen, waardoor waarschijnlijk wordt, dat het afkomstig is van een thans verdwenen
soort van dennen, en dat het eveneens uit die boomen sijpelde, als pek en
hars uit de tegenwoordige sparren. Nu en dan raakten ook mieren, spinnen,
muggen en dergelijke diertjes met dit boomsap omhuld, die in de heldere,
doorschijnende zelfstandigheid begraven werden en den opmerkzamen beschouwer
velerlei stof tot nadenken geven. Het
fraaiste barnsteen wordt aan de Oostzee
gewonnen, waar de zee het aan 't strand
spoelt en het uit de duinen gegraven
wordt, soms in stukken ter grootte van
een klein kinderhoofd. Het veelvuldigst
vindt men het na hevige stormen uit
het noorden, die het landwaarts drijven,
of door het teisteren der duinen door
de golven en het verstuiven door den
wind, ontblooten. De afbeelding op blz.
170 stelt een barnsteengraverij bij Lapöhnen voor. De barnsteenvisschers rapen het aan het strand of zij steken in
zee, ten einde het op den bodem op te zoeken, waar zij het met staven
losmaken en met sleepnetten aan land brengen; zij graven het ook uit zand
en leem langs de kust. De staat verpacht de barnsteenvisscherii jaarlijks voor
70 a 90,000 mark (omstreeks 42 tot 54,000 gulden). De voornaamste stapelplaatsen van het barnsteen zijn Koningsbergen en Dantzig; de jaarlijksche
opbrengst beloopt tusschen de 2600 en 3000 centenaar. De prijs verschilt zeer
naar de grootte en schoonheid der stukken. Ook in de nabijheid van Catanië
op Sicilië komt barnsteen voor, dat echter minder fraai en ook niet geschikt
tot verwerken is 1 ). De kleine stukjes en de afval van draaibank en slijpwerktuig dienen tot vernis en reukwerk, waartoe zij sedert onheuglijke jaren gebezigd werden. Zulke kleine stukjes barnsteen droegen bij de oude Egyptenaars
en Hebreërs den naam „sakal" en worden nog tegenwoordig door de barn*) Zie over de barnsteen visscherij deel II, bi. 67.
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steenhandelaars „sakon" genoemd. G-rootere stukken dienen voornamelijk tot
rozenkransen, halskettingen, mondstukken van pijperoeren en sigarenpijpjes;
de Turken drijven er een zeer levendigen handel in, vooral omdat zij zich
overtuigd houden, dat het barnsteen geene besmetting overbrengt, zoodat men
het gerust bezigen kan tot mondstuk van die pijpen, welke de een den ander
tot tijdelijk gebruik aanbiedt. Het gele is het meest algemeene; het melkwitte
wordt voor het beste gehouden.
Zeer veelvuldig en in allerlei vormen worden die delfstoffen tot snuisterijen
verwerkt, welke uit k w a r t s en k i e z e l z u u r bestaan; de meest bekende
daarvan zijn: bergkristal, rooktopaas, amethist, opaal, carneool, rozekwarts,
onyx en chalcedon, agaat en heliotroop. Den kostbaren opaal hebben wy reeds
boven vermeld.
B e r g k r i s t a l is de zuiverste vorm van kwarts. Het kristalliseert inzeskan-
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tige zuilen met zesvoudige aanpunting (t. a. p. bij 11); kleur is er nauwelijks
in, daar het zoo klaar is als water; het blinkt levendig en is zeer hard. Nu en
dan vindt men het in groote stukken, die tot kostbare voorwerpen bewerkt
worden; in de meergenoemde verzameling te Dresden vindt men eenige prachtige.
Kleinere steenen bezigt men om in ringen, halssieraden en andere versierselen
te zetten; bij avondlicht gelijken zij veel op diamanten. Stukken van middelbare grootte, in welke niet zelden allerlei delfstoffelijke zelfstandigheden besloten
zijn, dienen tot messenheften, cachetten enz. Te Jekaterinenburg, Petersburg en
Oberstein vindt men voortreffelijke kristalslijperijen. De fraaiste exemplaren
leveren het Oeralisch gebergte, de St.-Gothard en in het algemeen de bergen
van Zwitserland. De belangrijkste vondst deed men er in het jaar 1869. De
Berner gids PETER SULZER en zijn zoon bemerkten in een loodrechten granietwand eenige donkere openingen, waarin zij vermoedden bergkristal te zullen
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vinden. Met ontzaglijke moeite beklommen zij de hoogte en haalden uit die
gaten eenige brokken zwart bergkristal, die zrj ten onrechte voor rooktopaas
hielden. Hierdoor aangemoedigd verschaften zij zich hulp; maakten op geschikte
plaatsen springgaten en wisten op die wijze eindelijk een hol bloot te leggen,
waarin groote brokken van het schoonste bergkristal tusschen chlorietzand op
elkander gestapeld lagen, die hunne scherpe kanten en effene vlakken door
het zand behouden hadden. De groote stukken werden in zakken gewikkeld,
met de grootste moeite over den rotswand met touwen naar beneden gelaten
en naar de G-rimsel gesleept. Spoedig verspreidde zich het nieuws van deze
ontdekking, en daar de rots zich op Uri's grondgebied bevond, maakte Uri er
aanspraak op; de Berner ontdekkers moesten dus zoo spoedig mogelijk zien
te bergen wat zij maar konden. Alles, wat in G-uttannen, hun woonplaats,
armen en beenen had, trok met schoffels, houweelen, beitels, hamers en touwen
uit, om den door de Berners gevonden schat ook voor de Berners te behouden.
In 't begin van September werd in den tijd van acht dagen de bijna ongeloofelij ke massa van 200 centenaar kristal uit het hol gehaald, naar Guttannen
gesleept en daar gesorteerd. De voorraad van prachtstukken was zoo groot,
dat aan alle musea van Europa stukken van ongeëvenaarde schoonheid en
grootte, zelfs van een tot twee centenaars en daarboven, konden worden gezonden. De beste kreeg het museum te Bern. Men heeft aan deze stukken
bijzondere namen gegeven als: de Grootvader (de parel van het gevondene),
zwaar 133 kilo, hoog 69 c. M. en 122 c. M. in omtrek; de Koning, zwaar
128 kilo, hoog 87 c. M. en 100 c. M. in omtrek; de Karei, de Dikke, de Tweelingen, de President enz., die alle zeer zwaar en groot zijn.
In den laatsten tijd komen zeer schoone bergkristallen van het eiland Madagascar en Brazilië. Ook in ons vaderland vindt men, in den Lochemschen berg,
kwartskristallen, waaronder er zijn die, geslepen, in schoonheid en glans den
diamant nabijkomen en daarom ook onder den naam Lochemsche diamanten
bekend zijn. De Braziliaansche zijn vooral geschikt tot het vervaardigen van
geverfde steenen, waartoe men het geslepen bergkristal sterk verhit en dan
in een roode, gele of blauwe vloeistof werpt. De steen bekomt daarbij scheuren,
die met pigment worden opgevuld. Op die wijze maakt men opalen, cytrinen
enz. na. Met een enkel woord zij hier nog gezegd, dat hetgeen men in de
glaswinkels onder den naam „kristal" koopt, niets anders is dan fijn, geslepen
glas, gelijk men ook wel begrijpen kan als men den hoogen prijs van een
groot, gaaf stuk kristal zonder gebreken in aanmerking neemt. Een in waarheid „kristallen" roomkom zou een voorwerp van duizenden guldens zijn.
Reeds de Ouden kenden het bergkristal als voorwerp van sieraad. Bij de
Chaldeën heette het „kristallon", waarvan de Grieken en Romeinen „krystallos"
gemaakt hebben en wij het woord „kristal", dat in 't algemeen alle regelmatige kwartsen uitdrukt.
De r o o k t o p a a s is een door vermenging met koolstof geelachtig grijs of
rookkleurig gemaakt kristal, dat buitengewoon fraai in het Oeralisch gebergte
voorkomt en tot allerlei kleine voorwerpen gebezigd wordt.
Ook de a m e t h i s t behoort tot de bergkristallen; hij is door het mangaan-

172

de

edelgesteenten.

oxyde violetblauw gekleurd. Niet zelden vindt men eenige amethistkristallen
op de punten of aan de zijden van bergkristallen als knoppen vastgegroeid*.
Zulk een s c h e p t e r k r i s t a l wordt t. a. pl. bij 9 afgebeeld; het is afkomstig
uit Miask in het Oeralisch gebergte. Ceylon, Oost-Indië en de Oeral leverden
reeds aan de Ouden dezen tot verschillende versierselen gezochten steen; ook
Brazilië heeft in later tijd vele fraaie geleverd. De naam „amethist" is van
G-riekschen oorsprong. Men meende, dat deze steen de eigenschap had om
dengene die hem droeg tegen dronkenschap te beveiligen; vandaar noemde
men hem „amethystos", d. i. de niet-beschonkene, nuchtere.
Na aan den amethist verwant, doch door zijn rozekleur er van onderscheiden,
is het slechts zelden in kristalvorm voorkomende r o z e k w a r t s , hetwelk men
zeer fraai bij Babenstein in Beieren vindt. Een door ijzeroxyde bruin gekleurde
kwartssoort heet s i n o p e l ; een door ijzeroxyde-hydraat geelgekleurde c i t r i n .
Beide zijn niet zeldzaam; fraaie exemplaren dienen voor ringen en andere sieraden.
Aan den sinopel sluit zich de s a r d i s of c a r n e o o l aan, zijnde een rood,
ongekristalliseerd kwarts, hetwelk zich bloedrood vertoont als men er doorr
zwart als men er op ziet; het laat zich uitmuntend polijsten en wordt sinds
de vroegste tijden tot gesneden steenen, met name cachetten, zegelringen enz.
gebruikt. De waarde van dit kwarts hangt af van de kleur. De zooeven vermelde is de meest gezochte, terwijl lichter steenen minder geacht worden. De
beste en fijnste carneolen levert oostelijk Azië, bij Baroach aan de rivier Nerboedda, alsmede bij Kompoerwoenge en Batampoer in G-uzerate, waar zij in
ronden vorm voorkomen. Zij worden eenige jaren lang in de zon gedroogd en
vervolgens met brandende geitenmest gekleurd. Ook Braziliaansche en Duitsche,.
die ten deele voorkomen als vulsel van bobbels, als zoogenoemde geoden in
melaphier, ten deele in het roodliggende der dyasformatie, worden door branden
vuriger gekleurd. De naam carneool is niet ontleend van den vorm „carnis"
(Lat. vleesch), maar van het woord „Cornelius", dat in de middeleeuwen het
„hart" aanduidde; de steen draagt dezen naam naar den vorm van een hart,
in welken hij vaak in melaphier voorkomt.
De o n y x draagt ook den nam Kaschalong, welk woord van Kalmukschen
oorsprong is; in die taal beteekent „kasch" schoon en „dscholon" een steen.
Het is hoogstwaarschijnlijk de „joholon" der Mozaïsche wetgeving, zoodat
Exod. XXVIII: 18 vrij zeker in plaats van „diamant" moet worden gelezen:
„onyx". Deze steen is mede gekristalliseerde kiezelzuur; hij is halfdoorschijnend,
gelijk hoorn, melkwit, roodachtig, donkerbruin tot aan zwart. Soms ziet men
er mangaandendrieten en mosachtige figuren in, die dan na het slijpen zich
zwart of groen voordoen; niet zelden ook bestaat de steen uit afwisselende
lagen van witte, roode en zwarte zelfstandigheid. De fraaiste vindt men in
het Altai-gebergte 'm in de steppen der Kirgiezen, in Brazilië, van waar zeer
vele komen, in Bucharije, Klein-Azië, Hongarije en Duitschland, vooral in denabijheid van bazaltbergen, en zelfs als kiezelsintels bij heete bronnen, gelijk
bij den Geyser op IJsland. Wij noemden den steen in zijn algemeenen vorm
„onyx", omdat dit in onze taal de gewone naam is; ten strengste is bij de
mineralogen „kaschalong" de algemeene naam, terwijl o n y x de uitdrukking
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is ter aanduiding van den tweekleurigen, s a r d o n y x die voor den driekleurigen steen. De beide laatstgenoemde steenen werden bij de Grieken en Eomeinen
tot de heerlijkste gewrochten der steengravure gebezigd, daar men met de
verschillende lagen op de volgende wijze te werk ging. Defiguren van menschen
-en dieren werden uit de witte schijven, die hoogstens J — 1 lijn dik en dikwijls
veel dunner zijn, en relief gesneden, de kleederen en overige versierselen uit
<de daarboven liggende rozeroode, terwijl de donkere laag onder de witte den
grond voorstelde. In Italië wordt nog deze kunst gildesgewijs uitgeoefend. De
met verheven beeldwerk bewerkte onyxen heeten „cameeën", die met verdiepte
figuren „intagliën". Dikwijls
worden voor de goedkoopere cameeën ook zeeschelpen gebruikt,
die men in verschillende kleuren
verft, en die wegens hun grootere zachtheid gemakkelijker te
bearbeiden zijn.
De agaat. Indien de calcedon, een blauwachtige soort van
onyx, de carneool, het bergkristal, de amethist, het rozekwarts en de onyx in dunne
lagen op elkander volgen, vooral
indien zij, gelijk de nevenstaande
afbeelding voorstelt, elkander
concentrisch omsluiten, noemt
men zoodanigen steen agaat, een
woord, afgeleid van het Armenische „akat". Men vindt den
agaat in porfier en melaphier.
Hij ontstond klaarblijkelijk daardoor, dat in de holte van een
gesteente oplossingen van kiezelzuur en andere zelfstandigAgaatsteen.
heden indrongen en aan de wanden der holte dunne lagen afzetten. Daardoor werden de opvolgende lagen van
verschillende kleuren gevormd. Niet zelden is zulk een dop nog hol en in dat
geval met bergkristal, amethist en allerlei andere mineralen bezet; het gebeurt
echter meer dat zij geheel opgevuld is, en dan is het een geode of zoogenoemde
„amandel". Fraaie agaten heeft men bij Oberstein aan de Nahe, bij Smalkalden
in Thüringen, bij Helmstadt in het Brunswijksche, alsmede in Brazilië. De
steenslijpers gebruiken den agaat voor doekspelden, doosjes, schaaltjes en
dergelijke; zij weten er de kleuren kunstmatig in te veranderen.
Een donkergroen, zeer gezocht kwarts, dat men uiterst glad kan polijsten,
is de steen die p l a s m a , ook h e l i o t r o o p , genoemd wordt. Hij komt uit
Bucharije en is eigenlijk alleen dan van waarde, indien hij roode stippen op
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een groenen grond heeft. Een meer heldere wijziging heet p r a s e m; en ingeval
de kleurende stof (groen kiezelzuur ijzeroxydule of straalsteen) in haarfijne
adertjes met het kwarts afwisselt, draagt hij den naam k a t t e n o o g .
De C h r y s o p r a s is een appelgroene kaschalong of onyx, die bij Kosemütz
in Silezië gevonden wordt en door nikkeloxyde gekleurd is. Deze steen verliest
licht zijn kleur; men gebruikt hem alleen in doekspelden en dergelijke.
De j a s p i s bestaat uit kiezelzuur en onderscheiden gekleurde metaaloxyden.
De fraaiste steenen vindt men in Egypte en bij Werchoeralsk in den OeraL
Hij is groen, geel, rood en zwart gestreept; men slijpt hem kunstig tot
tafelbladen, vazen en bouwversierselen; nu en dan wordt hij ook gebruikt tot
rozenkranzen, pressepapiers enz.
Behalve de behandelde delfstoffelijke zelfstandigheden gebruikt men nu en
dan ook l a v a , s e r p e n t i j n , n e p h r i e t , a l b a s t en m a r m e r tot onderscheiden voorwerpen van smaak en weelde.
N e p h r i e t en edele s e r p e n t ij n, zijnde olijfgroene, zachte steenen, worden
alleen tot schalen en beeldwerken gebezigd; zij komen tot ons uit China. De
gemeene serpentijn is, evenals de gabbro, een groene steensoort, die zich gemakkelijk laat verwerken en in Opper-Italië en Saksen zeer veel voorkomt.
Zuiver wit gips of a l b a s t , zijnde zwavelzure kalk, wordt tot verschillende voorwerpen gebezigd; hetzelfde is het geval met de zuivere koolzure kalk, die m a r m e r
genoemd wordt en waarover elders (bl. 7 — 9 van dit deeltje) reeds is gehandeld.
Yan den g a g a a t , een donkere, glinsterende soort van bruinkool, wordt
weinig gebruik gemaakt uithoofde van de groote broosheid, waardoor zich deze
steen kenmerkt. Doch des te meer bezigt men tot sieraad en opschik sommige
steenachtige voorwerpen uit de dierenwereld, met name parels, parelmoer en
koraal, waarover wij echter reeds in een voorgaand deeltje (De schatten van.
het water, bl. 18 en volg.) hebben gesproken.
H e t s l i j p e n en b o r e n der e d e l g e s t e e n t e n . Om de schoonheid der
nu beschouwde mineralen recht te doen uitkomen, heeft men, gelijk reeds in
het voorbijgaan werd opgemerkt, er onderscheidene bewerkingen aan verricht;
't zij om de met de edelgesteenten aaneengegroeide steenachtige zelfstandigheden weg te nemen, 't zij om ze een geschikten vorm te geven, 't zij om
de door de natuur ruw en ondoorschijnend gelaten gedeelten glad te maken,,
't zij om door gloeiing en chemische behandeling de kleur te veranderen. De
belangrijkste bewerking der edelgesteenten echter blijft altijd het slijpen, omdat
deze aan alle verricht wordt en het meest toebrengt aan de verhooging van
hun luister. Men kan zeggen, dat de diamant door de uitvinding van het
diamantslijpen ten tweeden male is ontdekt geworden.
Het slijpen van edelgesteenten geschiedt öf uit de losse hand, öf met een
machine. Die gedeelten van den ruwen steen, welke boven de begeerde vlakken
uitsteken, worden, indien zij klein zijn, afgeslepen, doch grooter zijnde door
middel van een cirkelzaag afgezaagd. In Oberstein en Idar aan de Nahe vindt
men den zetel eener uitgebreide industrie voor de bearbeiding van halve edelgesteenten. De machines die tot het gewone slijpen van kwarts, agaat en
andere min kostbare steenen dienen, zijn groote cilindervormige zandsteenen.
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bewondering en lof. Amsterdam heeft de eer, dat er de twee voornaamste
diamanten van den laatsten tijd, de „Kohinoor" en de „Ster van het Zuiden",
geslepen zijn. Green welsprekender hulde kon in dit opzicht aan ons vaderland
worden bewezen dan dat de Engelsche trots zich moest buigen om den „Berg
des Lichts" niet aan Londen, maar aan Amsterdam ter overslijping toe te
vertrouwen. De onderstaande afbeelding vertoont de machine zooals zij werkt.
Nadat de steen door kloven ongeveer tot de vereischte gedaante gebracht is,
wordt hij, als gezegd is, in de zoogenoemde clogge vastgezet, zoodat zijn
grootste doorsnede loodrecht op de lengte-as van de dogge komt te staan. Op
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die wijze kan hij zoo vastgezet worden, dat men er hem gedurende den arbeid
niet meer behoeft uit te nemen. De klauw, waarin de clogge gevat is, wordt
gemaakt van sterk ijzer; zij wordt öf met de hand (links) öf door het opleggen
van gewichten (rechts) tegen de omdraaiende slijpschijf gedrukt. Deze schijven
liggen horizontaal; men vervaardigt ze van zwak gekorreld gietijzer of van
recht staal, opdat zij het met olie gemengde diamantpoeder vasthouden. Naargelang der ligging van de facetten wordt de dogge in den klauw vastgezet,
zoodat de laatste daartoe moet zijn ingericht. De diamant wordt bij het slijpen
tevens gepolijst; andere edelgesteenten moeten, nadat zij de verlangde gedaante
verkregen hebben, daartoe nog een afzonderlijke bewerking ondergaan.
IV.
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De meest gebruikelijke gedaanten der geslepen juweelen komen hierin met
elkander overeen, dat zij een omtrek hebben die de grootste is en waar de
invatting in goud, zilver enz. plaats heeft. Hetgeen alsdan boven komt, heet
het b o v e n d e e l , de k r o o n enz.; het vertoont zich voor het oog, terwijl
datgene wat beneden de invatting komt, het o n d e r d e e l , k u l a s enz. heet.
Tusschen de kroon, de kulas en de middellijn van het grondvlak bestaat een
bepaalde verhouding.
De voornaamste gedaanten zijn:
1) De b r i l l a n t , die het geschiktst is voor die steenen, welke, gelijk de
diamant, van nature achtvlakkig zijn; immers bij het slijpen als brillant gaat
het minste verloren en erlangen doorschijnende steenen de schoonste werking:
van het licht. Het bovendeel bevat J, het onderdeel | der geheele hoogte van
den steen. Het bovenvlak, evenwijdig met de ringvlakte, heet de tafel; het
heeft * van de grootste doorsnede, terwijl het daartegenoverstaande benedenvlak slechts \ van de doorsnede der „tafel" heeft. De naam van den brillant
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hangt af van het getal facetten; hij heet d r i e d u b b e l , indien het bovenstuk,,
gelijk N°. 1
op de bovenstaande afbeelding voorstelt, een driedubbele rjj
facetten, 16 driekantige en 8 ruitvormige, heeft; d u b b e l , indien hij, zie
2r
slechts 2 rijen driekantige facetten aan de bovenhelft heeft.
2) De ros e t , zie
8. Deze heeft den vorm eener piramide, die zich boven
het breede grondvlak verheft. Men slijpt den steen als „roset", indien de brillantvorm te veel van den steen zou doen verloren gaan. Het grondvlak is.
soms rond, soms elliptisch; de facetten zijn meest driekantig.
3) De t a f e l s t e e n , zie N°. 4. Men gebruikt dezen vorm bij zeer platte
steenen, die men dan dikwijls alleen tot het bekomen der „tafel" gebruikt^
terwijl men het overige van het juweel uit een andere, goedkooper steensoort
vervaardigt.
4) De c a p u c h o n of E n g e l s c h e s n e d e , zie N°. 7, welke echter alleen,
bij gekleurde steenen in gebruik is.
l

) De bovenste van elke figuur stelt den steen op zijde, de onderste hem van boveni
gezien voor; de eerste ziet l a n g s , de tweede op den steen.
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Uit deze grondvormen kunnen, door den een met den ander te vereenigen,
onderscheiden samengestelde gedaanten worden vervaardigd, gelijk N°. 5 de
t r a p s n e d e en N°. 6 de b r i l l a n t t r ap. Zij bestaan uit bovenstuk, middel vlak
en onderstuk; de facetten zijn aan het laatste meest langwerpige vierkanten,
die met het micldelvlak evenwijdig loopen. Deze steenen zijn nooit zoo dik als
brillanten, zoodat die vormen vooral voor gekleurde steenen dienen. Donkere
steenen slijpt men naar de Engelsche snede, en wel zoo, dat het grondvlak
nog afzonderlijk uitgehold wordt.
Een andere soort van bewerking der edelgesteenten is het reeds vroeger
vermelde graveeren en het bearbeiden van verdiepte of verheven afbeeldingen,
gelijk b. v. het snijden van zegelsteenen met wapens; doch het is hier de
plaats niet om daarover uit te weiden. Bij deze handelwijze bedient men zich
wezenlijk ook van diamantpoeder of smergel, die men op den rand van kleine
schijfjes brengt, welke door een snel draaiende as worden omgevoerd; op die
wijze ontstaat een soort van cirkelzaag. Door steeds kleinere, ten laatste bijna
microscopische schijfjes te nemen, kan men die verwonderlijk fijne figuren
vervaardigen, welke wij aan oude en nieuwe kunstwerken bewonderen.
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welke door middel van raderwerk zeer snel worden omgevoerd. Evenals de
gewone slijpsteenen hangen zij in een bak, die met water gevuld is, zoodat
zij bij het omdraaien altijd nat blijven; ze zijn omgeven met een stevigen
houten mantel, zoodat de werkman er slechts op enkele plaatsen bij kan. Deze
mantel dient om te voorkomen, dat de stukjes, die nu en dan van den slijpsteen afspringen, den werkman zouden kwetsen. Deze maakt den steen, die
geslepen moet worden, in een soort van koker vast en drukt hem vast tegen
de zijde of den omtrek van den slijpsteen, naarmate hij een platte of een
ronde oppervlakte te slijpen heeft. Hij plaatst zich daarbij in zoodanige houding,
dat het gewicht van zijn lichaam mede dient om den steen te vaster tegen
den slijpsteen te drukken. Deze lichaamshouding echter, waarin hij vele uren
achtereen blijft, alsmede het bestendig inademen van fijn steenpoeder, heeft
een nadeeligen invloed op zijn gezondheid. Daarom zijn die toestellen beter?
welke den steen door middel van schroefwerk tegen den slijpsteen houdenNa het slijpen worden de steenen gepolijst, waartoe men zich van een machine
bedient, die veel van een draaibank heeft en van een met smergel bestrooide
koperen schijf voorzien is, welke snel omloopt. Deze polijstbank kan door het
inzetten van de vereischte toestellen ook tot het afzagen van edelgesteenten,
alsmede tot het inslijpen van verdiepte plaatsen dienen; eindelijk verandert
men haar door het plaatsen eener boor met diamanten spits tot een werktuig
om granaten en parels te doorboren. De handboor, die in het Schwarzwald tot
het doorboren van granaten gebezigd wordt, is eigenlijk een drilboor, ingericht
volgens hetzelfde beginsel als door de Indianen wordt toegepast om door
middel van wrijving vuur te maken.
S t e e n m o z a ï e k e n , d. z. geslepen oppervlakten, uit vele verschillende
steentjes samengesteld, leveren Rome, Florence, Petersburg en Jekaterinenburg
van verwonderlijke schoonheid. De bevloeringen en mozaïeken der G-rieken en
Romeinen, de veelkleurige kerken in den Byzantijnschen stijl en de kunstgewrochten der middeleeuwsche bouwmeesters, b. v. te Palermo, te Montreale
enz., worden overtroffen door de mozaïekwerken in de St.-Pieterskerk te Rome
en in de Isaakskerk te Petersburg, die volkomen den indruk maken alsof het
schilderijen waren. De Italiaansche en Russische steenslijpers vervaardigen
mozaïeken, waarop men ternauwernood de stukjes steen afzonderlijk onderscheiden
kan. In vele Italiaansche en Russische paleizen bestaan de vloeren uit mozaïekwerken, welke op bedriegelijke wijze het voorkomen van tapijten hebben. Men
heeft in die landen afzonderlijke scholen, waar de kunst van steenen slijpen
onderwezen en uitgeoefend wordt.
De kunst van d i a m a n t s l i j pen is een zaak waaraan verbazend groote
kapitalen hangen; trouwens het zou zonder groote ervaring en nauwkeurige
oplettendheid licht kunnen gebeuren, dat een steen van hooge waarde door
onkunde of achteloosheid bij het slijpen het grootste deel zijner waarde verloor.
De Kohinoor werd de eerste maal op bevel van Sjah Z E H A N door zekeren
HORTENSIO BORGIO geslepen. De steen woog destijds, naar men zegt, 7 9 3 karaat.
Doch door deze bewerking behield de diamant zijn bekende ongunstige gedaante,
gelijk hij die nog had toen hij op 'de Londensche tentoonstelling in 1852
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schitterde, en toch had hij meer dan f zijner grootte verloren. Toen Sjah
Z E H A N den steen terugzag, weigerde hij niet alleen aan BORGIO zijn loon, maar
legde hem nog bovendien voor zijne knoeierij een boete van 1000 ropijen op.
Daarmee echter had de steen zijn waarde niet terug. Men heeft bij 't slijpen
van het juweel acht te geven op een menigte omstandigheden: de soort, da
kleur, de doorschijnendheid en hardheid. Een gekleurde steen vertoon^ zyxi
kleur het best bij ronde slijping; een steen daarentegen, die werken moet door
zijn licht verspreidende kracht, d. i. door zijn vermogen om dè lichtstralen te
breken en schitterend te weerkaatsen, zal zich het gunstigst voordoen als hij
met platte vlakken geslepen is. In vroeger tijd bepaalde men er zich toe om
•de natuurlijke vlakken der kristallen glad te slijpen, en eerst van lieverlede
legde men er zich op toe om de gunstigste gedaanten te vinden, die de schoonheid van het edelgesteente het best deden uitkomen. Eerst van dien tijd,af
steeg de waarde der kleurlooze steenen boven die der gekleurde. Men schrijft
die uitvinding toe aan LODEWIJK VAN BERGEN te Brugge omstreeks de helft
der XV d e eeuw, doch het slijpen der platte oppervlakten van den diamant
moet reeds vroeger bekend geweest zijn, daar men in 1885 gewag vindt gemaakt van diamantslijpers te Neurenberg. Sedert dien tijd echter heeft zich
deze kunst nog zeer ontwikkeld, blijkens vergelijking van vroegerenmet lateren
arbeid. En vooral heeft men veel baat gehad bij de meer nauwkeurige kennis
der edelgesteenten. De inwendige toestand, de in verschillende richtingen ook
verschillende splijtbaarheid, hardheid enz. zijn in aanmerking genomen en
daarvan is men uitgegaan bij de verschillende bewerkingen, die men de steenen
doet ondergaan. In het begin dezer eeuw vond M. D E L B E ^ K te Amsterdam de
kunst uit om den diamant te kloven of te splijten, waardoor in korter tijd,
met minder moeite en meer besparing van stukjes, vlekken en gebrekkige
plaatsen worden weggenomen en de eigenlijke slijping wordt voorbereid.
Ofschoon men op vele plaatsen edelgesteenten slijpt, zijn Loonden, Antwerpen
en vooral Amsterdam de hoofdzetels van het diamantslypen. In de hoofdstad
van ons vaderland leven duizenden Israëlieten middellijk of onmiddellijk van
deze nijverheid. De „diamantslijpcompagnie" brengt door stoommachines van
bijna 100 paardekracht 440 slijpmolens in beweging en houdt daardoor meer
dan 1000 werklieden bezig 1 ). Buitendien bestaan er te Amsterdam nog onderscheidene andere diamantslijperijen, als die van COSTER, BOAS, Y A N BRAAG,
J I T T A , A B A S , HENRIQUES, Y I T A ISRAËL, S W A A B , YOORZANGER enz. Yan den bloei
dier diamantslijperijen getuigde vooral de tentoonstelling te Amsterdam in 1883,
waar de voornaamste firma's hun kostbaarste diamantwerken in een afzonderlijk gebouw ter bezichtiging hadden gesteld. Ook op de jongste wereldtentoonstellingen te Barijs verwierf o. a. de diamantslijperij van de heeren
M . COSTER EN ZOON, wier arbeid aldaar in gang was, telkens de algemeene
In de laatste jaren, nadat de Kaapsche diamanten in den handel zijn gekomen, is het
aantal slijpers, snijders en klovers te Amsterdam zeer toegenomen. In 1883 was het tot
6000 geklommen. Vooral ook hebben meisjes en vrouwen zich in den laatsten tijd op het
diamantvak toegelegd, daar de werkloonen hierbij vaak zeer aanzienlijk zijn.

